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Wzruszające Pola Nadziei
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Szach i mat w Piasecznie
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Było ze mnie jeszcze nieletnie
pacholę, gdy 24 paździer-
nika 1956 matka usłyszała

płynącą z radiowej anteny alar-
mującą wiadomość i wpadła w pa-
nikę, ogłosiwszy natychmiast w
domu, że będzie wojna, a mnie i
brata – jako kombatantka do-
świadczona dwiema wojnami
światowymi i Powstaniem War-
szawskim – od razu posłała do
sklepu po większy zapas kaszy, cu-
kru i mąki. Dokonawszy zakupu,
obaj wtaszczyliśmy wory wypeł-
nione tym dobrem – po drabinie
na strych. Prawdę mówiąc, zaj-
rzało się do nich dopiero dwadzie-
ścia lat później, gdyśmy się wypro-
wadzali z naszej willi w Remberto-
wie. W październiku 1956 do woj-
ny bowiem nie doszło i rodzina
kompletnie zapomniała o poczy-
nionym zapasie, w którym po
dwóch dekadach robactwo buszo-
wało już na całego...  

W brew pozorom jednakże
przeczucie wcale matki
nie myliło, bo skoro na

warszawskim Placu Defilad zebrał
się kilkusettysięczny tłum manife-
stantów, a podążające z Pomorza
wojska sowieckie były już niespeł-
na 100 kilometrów od stolicy, to
Bóg jeden mógł tylko wiedzieć, co
zaraz może się zdarzyć... Chwalić
Pana, że zdarzyły się w zasadzie
same dobre rzeczy. Przebywający z
wizytą w stolicy Polski pierwszy se-

kretarz Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego (albo So-
wieckiego – jak kto woli) – okrut-
ny prostak skądinąd – Nikita
Chruszczow kazał otóż wstrzymać
marsz nieco tylko przechrzczonych
czerwonoarmistów na Warszawę.
A zgromadzony na Placu Defilad
tłum warszawiaków wyraził entu-
zjastyczne poparcie dla świeżo wy-
puszczonego z więzienia i uczynio-
nego pierwszym sekretarzem PZPR
– Władysława Gomułki, co było
faktycznym zamknięciem w Pol-
sce okresu stalinowskiego. Po Paź-
dzierniku gwałtownie zelżał poli-
tyczny terror, na krótki czas zapa-
nowała niespotykana od lat wol-
ność słowa, a do wielu szkół po-
wrócili księża z lekcjami religii.
Można było wreszcie grać jazz bez
jakichkolwiek ograniczeń. Gdy w
przerwach między lekcjami tłu-
kłem amerykańskie novum mło-
dzieżowe w postaci rock-and-rolla,
nikt z nauczycieli nawet nie pró-
bował tego zakazywać, choć na lek-
cjach śpiewu preferowano raczej
repertuar ludowy w rodzaju „Szła
dzieweczka do laseczka” albo pań-
stwowotwórcze pienia typu  „Uko-
chany kraj”. 

K to nie przeżył październi-
kowego przełomu osobi-
ście, ten nie zrozumie, czym

była ta nagła jasność po stalinow-
skiej nocy. Oczywiście, radość z po-
litycznej liberalizacji nie trwała
zbyt długo, niemniej pewnych zdo-
byczy Października 1956, zwłasz-
cza na niwie kultury, społeczeń-
stwo nie utraciło już do końca PRL-
u. Jednym z istotnych posunięć ów-
czesnej władzy było powstrzyma-
nie prześladowań żołnierzy Armii
Krajowej (bo sfingowane procesy
ustały nieco wcześniej). Film An-
drzeja Wajdy „Popiół i diament”
już nie ukazywał AK niczym złego

ducha, lecz akcentował raczej po-
wojenne dylematy moralne mło-
dych ludzi. W sumie – przez czas
pewien zdecydowanie szło ku lep-
szemu, jakkolwiek socjalistyczny
model gospodarki sterowanej w ca-
łości przez państwo siłą rzeczy
wiódł ku przepaści, a dzisiejszej
młodzieży trudno byłoby zrozu-
mieć, jakim skarbem była wtedy
zdobyczna rolka papieru toaleto-
wego albo kawałek mięsa na obiad. 

D ziś historycy mogą spierać
się o to, czy Październik
1956 był tak naprawdę

ważnym politycznym zwrotem, czy

nie był, a o skutkach tamtych wy-
darzeń najlepiej chyba mogą opo-
wiedzieć repatrianci, którym bo-
daj w liczbie 30 tysięcy pozwolono
naówczas powrócić do Polski z
ZSRR. W tamtym czasie to było
przejście z piekła do nieba i owi
szczęśliwcy mogli się tylko dziwić,
że sam diabeł uchylił im wrót. Jed-
nym z tych szczęśliwców był póź-
niejszy mistrz olimpijski w skoku o
tyczce Władysław Kozakiewicz. 

T amtoczesna Warszawa, na-
znaczona sowieckim pre-
zentem nie do odrzucenia

w postaci Pałacu Kultury i Nauki,

unaoczniającego w samym cen-
trum miasta dyktat Moskwy –
miała też nowe miejsce zgroma-
dzeń, czyli oddany do użytku w ro-
ku 1955, pięknie wkomponowa-
ny w nadwiślański krajobraz 71-
tysięczny Stadion Dziesięciolecia,
który szybko stał się miejscem kul-
towym, a nikt nie mógł wtedy ma-
rzyć o tak nowoczesnym obiekcie
jak postawiony później w tym sa-
mym miejscu Stadion Narodowy. 

G dyby zrobić rachunek su-
mienia 60 lat później, to
trzeba byłoby przyznać, że

dzisiejsza Warszawa jest nieporów-

nywalna z miastem , które ledwie
12 lat wcześniej przeżyło koszmar
powstańczej walki z niemieckim
okupantem. W centrum stolicy
wciąż się napotykało ruiny, a nie-
wielki szklany gmach Centralne-
go Domu Towarowego przy Brac-
kiej uchodził za ósmy cud świata.
Wciąż widać było umieszczane w
widocznych miejscach hasło: Cały
Naród Buduje Swoją Stolicę. I rze-
czywiście – na odrestaurowanie
zburzonej podczas wojny Warsza-
wy składali się wszyscy Polacy.
Mieszkańcy niektórych miast mie-
li nawet warszawiakom za złe, że
korzystają z dóbr zabieranych
Wrocławiowi, Poznaniowi, Szcze-
cinowi. 

W tamtych latach nikogo
nie dziwił fakt gnieżdże-
nia się w warszawskich

mieszkaniach przymusowych lo-
katorów lub sublokatorów, bo każ-
dy kawałek podłogi był na wagę
złota. Jedną trzecią naszej rodzin-
nej willi, o której wspomniałem,
zajmowała właśnie rodzina takie-
go przymusowego przydziałowca i
było to całkowicie zrozumiałe, bo
po wojennej pożodze ludzie potrze-
bowali dachu nad głową. To był
stan wyjątkowy. 

T ym bardziej więc nie mogę
zrozumieć, że doszło w War-
szawie do tak skandalicz-

nych nadużyć w obecnym procesie
reprywatyzacji, gdy zwyczajni
oszuści przejęli stanowiące cudzą
(często komunalną) własność za-
bytkowe kamienice. Oszustwa by-
ły nadzwyczajne, więc ich rozlicze-
nie również iść nie może zwyczaj-
na drogą. Chyba już pora, żeby po-
kazano w mediach wszystkie twa-
rze złodziei.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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RYS. PETRO/AUGUST
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W latach 70-tych ubiegłego wieku
dla naszego pokolenia ŻYCIE  biegło
szybko i w wielu kierunkach. Poraż-
ki, sukcesy różne cele i różna ocze-
kiwania –ale zawsze do przodu!
Czterdzieści lat później , już w no-
wym wieku ŻYCIE niepostrzeżenie
zwolniło.

-Dlaczego po latach częściej wybie-
ramy miejsca ciszy , starych i no-
wych napisów utrwalonych na gra-
nitowych płytach? Dlaczego twarze
na porcelanowych fotografiach są
młodsze niż były w chwili odejścia?

-Pewnie podświadomie rodzina
chciała zatrzymać w pamięci pa-
trzących czas i dobre wspomnienie
o swoich bliskich. – słyszymy w od-
powiedzi. 

Opuszczając nieobecnych, my obec-
ni jeszcze wracamy do świata bo ta-
kie są reguły tej gry. nad głowami
nadal świeci nam słońce i nadal
biegniemy w różnych kierunkach -
tyle że wolniej. W naszym świecie
jest jeszcze miejsce na nowe cele i
śmiałe wyzwania. W Ich świecie jest
Światłość i Dobre Anioły. Czas  się
wypełnił.  

A n n a  W a c h

CZAS 
ZADUMY
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Na terenie zielonym obok budynku ursynowskiego ratusza ursynowska dzieciarnia
(z Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Krasnale” ul. Alternatywy 7, Przedszkola nr
352 ul. Teligi 3 oraz Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Pala
Telekiego 8) – wraz z wolontariuszami Fundacji Hospicjum Onkologiczne św.
Krzysztofa oraz przedstawicielami Zarządu Dzielnicy Ursynów – po raz kolejny
zasadziła żonkilowe Pola Nadziei.

Tradycyjnie przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem burmistrza Dzielnicy Ursynów
Roberta Kempy. W zeszłym roku podczas sadzenia żonkili setka uczniów z ursynowskich placówek
oświatowych zasadziła  w ziemi ponad 3 tys. cebulek. W tym roku dosadzono kolejne 2 tys. sztuk, tak
aby wiosną zakwitło na Ursynowie Pole Nadziei.

“Cieszymy się, że akcja Pola Nadziei cieszy się coraz większą popularnością, ale co najważniejsze,
coraz większą wiedzą o niej i zrozumieniem, jaka jest jej rzeczywista potrzeba, którą jest wrażliwość
na drugiego człowieka” – mówi Dorota Jasińska Prezes Zarządu Fundacji.

Pola Nadziei to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na
sadzeniu cebulek żonkili. Kwiaty, które wyrosną z cebulek, są rozdawane w okresie wiosennym, podczas
ulicznych kwest. Idea Pól Nadziei przypomina o idei niesienia bezinteresownej pomocy chorym, o
potrzebie wsparcia ich samych i ich rodzin. 

Na Ursynowie powstaje
Rada Seniorów, której ce-
lem jest reprezentowanie
osób starszego pokolenia
zamieszkałych na terenie
Dzielnicy, podejmowanie
działań w celu integracji
środowiska osób star-
szych oraz wzmacniania
udziału seniorów w życiu
ursynowskiej społeczności
lokalnej. 

Jednym z głównych zadań ra-
dy jest pełnienie roli konsulta-
cyjnej i inicjatywnej dla władz
Dzielnicy w sprawach dotyczą-
cych seniorów. Dodatkowo jesz-
cze 27.10.2016 r. (czwartek) w
godz. 17.00 – 19.00 w sali konfe-
rencyjnej im. Juliana Ursyna
Niemcewicza (I piętro, s. 136)
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
przy al. Komisji Edukacji Naro-
dowej 61 odbędzie się spotkanie
kandydatów do Rady Seniorów
z mieszkańcami.

Kto i jak może głosować? Do
głosowania uprawnione są oso-

by w wieku powyżej 60. roku ży-
cia, zamieszkałe na terenie Dziel-
nicy Ursynów.

Procedura głosowania na kan-
dydatów odbywa się poprzez od-
danie głosu na karcie wyborczej,
przy czym oddaje się głos tylko
na jednego kandydata,

Oddać/złożyć/wysłać można
tylko jedną Kartę Wyborczą.

Zaznaczenie kilku kandyda-
tów na karcie wyborczej, niewy-

pełnienie karty, nieczytelne wy-
pełnienie lub złożenie kilku kart
wyborczych przez jedną osobę
wyklucza jej głos w procedurze
głosowania.

Kartę wyborczą można ode-
brać w Wydziale Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów  – al. Komisji Edukacji Naro-
dowej 61 (Punkt Informacyjny
w holu głównym w godzinach
pracy Urzędu).

Głos na kandydatów można
oddać:

– w urnie wyborczej wysta-
wionej w Wydziale Obsługi

Mieszkańców Urzędu Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy (Punkt
Informacyjny w holu głównym
w godzinach pracy Urzędu),

– listownie – na adres: Urząd
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy al. Komisji Edukacji Naro-
dowej 61; 02-777 Warszawa z
dopiskiem „Rada Seniorów
Dzielnicy Ursynów – głosowa-
nie” – liczy się data stempla pocz-
towego.

Ośmiu kandydatów z najwięk-
szą liczba uzyskanych głosów
staje się przedstawicielami
mieszkańców Dzielnicy w Ra-
dzie Seniorów Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

Informacja o kandydatach i
wyniki głosowania będą dostęp-
ne na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy oraz
na tablicach ogłoszeń Biblioteki
Publicznej im. Juliana Ursyna
Niemcewicza wraz z filiami i Ur-
synowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji wraz z filiami.

W LXX Liceum Ogólno-
kształcącym im. Aleksan-
dra Kamińskiego odbyły
się w piątek 21 październi-
ka uroczystości jubile-
uszowe. Szkoła obchodzi
właśnie 25-lecie swojego
istnienia. Z tej okazji od
początku października na
różne sposoby świętuje się
tę rocznicę.

Trwa Festiwal Nauki (spotka-
nia z gośćmi, w tym – z absol-
wentami, dotyczące różnych na-
ukowych zagadnień). Odbył się
już wielki bieg – sztafeta
uczniów, zorganizowana w Par-
ku im. Jana Pawła II, nad którą
patronat objął Robert Kempa,
burmistrz Dzielnicy Ursynów.

Jednak piątkowe wydarzenia
miały najbardziej uroczysty cha-
rakter. Wzięli w nich udział licz-
ni goście, bardzo ważni dla „Ka-
mykowej” społeczności. Byli
wśród nich: Włodzimierz Pa-
szyński – zastępca prezydenta
miasta stołecznego Warszawy,
Teresa Jurczyńska-Owczarek –
przewodnicząca Rady Dzielnicy
Ursynów oraz wspomniany już
burmistrz Robert Kempa – wraz
z zastępcami. Szkoła gościła też
dr. Wojciecha Feleszkę, wnuka

patrona, a także przedstawicie-
li środowisk harcerskich, bohate-
rów Szarych Szeregów.

Anna Szumiec-Mitera, która
od chwili powstania LXX LO jest
jego dyrektorem, w swoim prze-
mówieniu przedstawiła dorobek
placówki. Jest naprawdę impo-
nujący. Szkoła ma nie tylko osią-
gnięcia dydaktyczne (świetne
wyniki i zdawalność matur, Zło-
ta Szkoła w rankingu Perspek-
tyw 2016, sukcesy absolwentów
na studiach). W liceum od po-
czątku jego istnienia realizuje się
też dużo istotnych działań (naj-
dłuższa w Polsce, ciągle konty-
nuowana, wymiana z Niemca-
mi, liczne wyjazdy zagraniczne
i kontakty międzynarodowe, Co-

menius, projekty społeczne i ar-
tystyczne, sesje naukowe itp.).
To również szkoła, która – nie
będąc placówka sportową – od
trzech lat zajmuje najwyższe
miejsca w Warszawskiej Olim-
piadzie Młodzieży.

W czasie spotkania burmistrz
Robert Kempa wręczył nagrody
przedstawicielom dyrekcji i na-
uczycielom liceum, a osoby za-
służone wieloletnią pracą na
rzecz szkoły otrzymały honoro-
wą odznakę LXX LO. Podpisane

zostały umowy o patronacie
edukacyjnym – z Wydziałem Fi-
zyki i Wydziałem Chemii Poli-
techniki Warszawskiej oraz Wy-
działem Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego.
Goście obejrzeli też część arty-
styczną, łączącą słowo, taniec i
muzykę (premierę miał utwór
skomponowany z tej okazji przez
Marcina Molskiego – ucznia Ka-
myka). Poczęstunek w kawia-
rence był jednocześnie okazją
do podziwiania prezentowanych
w niej prac plastycznych arty-
stów – absolwentów Kamyka.

Pamiątką jubileuszowego spo-
tkania było drzewo, na którym za-
proszeni goście pozostawiali swo-
je podpisy i liście- odciski kciuków.

W piątkowy wieczór spotka-
nie miało dalszy ciąg, już mniej
oficjalny.  Goście mogli wysłu-
chać koncertu i spotkać się w
gronie dawnych znajomych z
czasów liceum. W programie by-
ły występy uczniów i absolwen-
tów, których wielu przyszło też w
charakterze publiczności.

Przed LXX LO jeszcze dużo
imprez i konkursów towarzyszą-
cych obchodom 25-lecia. Ich za-
kończenie planowane jest na
marzec przyszłego roku. 

W ramach projektu „Ursynowskie Murale”, który poparło 952 mieszkańców,
powstają  3 murale na budynkach przy ul. Meander 16, ul. Kazury 10, ul. Na
Uboczu 4. Dwa z nich – ptaki i miś – zostały już ukończone i można je podziwiać w
pełnej okazałości. 

Obecnie trwają prace przy ostatnim muralu, który będzie przedstawiał Stanisława Anioła – postać
filmową z serialu Alternatywy 4 (wyreżyserowanego przez Stanisława Bareję) graną przez Romana
Wilhelmiego. W ramach projektu „Trasy biegowe w Lesie Kabackim”, który poparło 2 426 mieszkańców
oznakowano innymi kolorami 2 trasy biegowe (ok. 10 km, 5km) w ramach wytyczonych szlaków dla
pieszych na terenie lasu. Wykonano i zamontowano słupki kilometrażowe, tablice informacyjne z
mapami tras. W ramach projektu „Szkolna Akademia Przyrody”, który poparło 651 mieszkańców do
grudnia prowadzone są warsztaty dla dzieci w trzech placówkach na Ursynowie – Szkołach
Podstawowych nr 318, 330 i 340. Zajęcia, na których prowadzone są ciekawe doświadczenia i
eksperymenty odbywają się w szkołach, ale także poza nią - m. in. do Ogrodzie Botanicznym PAN.

Piękna akcja obok ursynowskiego ratusza

Powstały żonkilowe Pola Nadziei

25-lecia LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego 

Szkoła z wielkimi sukcesami!

Realizacja projektów Budżetu Partycypacyjnego

Ursynowskie murale już są!

Do 4 listopada trwa głosowanie

Wybierzmy Radę Seniorów!
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W Polsce przybywa seniorów.
Ze statystyk wynika, że jesteśmy
najbardziej starzejącym się kra-
jem w Unii  Europejskiej.  Dla
przykładu - w 2013 roku w na-
szym  kraju żyło 1,5 miliona se-
niorów w wieku 80 lat i więcej,
zaś w roku 2050 osób w tym
przedziale wiekowym będzie już
ponad 3,5 mln. 

Czekające nas zmiany  wymagają wy-
pracowania odpowiedniego modelu
wsparcia dla osób starszych.  Także dla
tych, którzy nie chcą skorzystać z usług
domów opieki i wolą pozostać w swoim

własnym. Ten aspekt polityki senioralnej
był głównym tematem spotkania konsul-
tacyjnego z Rzecznikiem Praw Obywa-
telskich dr Adamem Bodnarem, które
dla wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów z całego Mazowsza zorganizowano
25 października w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Łazach w gminie Lesznowo-
la.  Podczas spotkania, którego gospoda-
rzem była Wójt Gminy Maria Jolanta
Batycka-Wasik, omawiano rozwiązania
zawarte w monografii pt. „System
wsparcia osób starszych w środowisku
zamieszkania”. Monografię opracowa-
ło grono ekspertów działające przy Biu-

rze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wy-
niki tych prac przedstawiła prof. Barba-
ra Szatur-Jaworska. Model zapropono-
wany przez zespół ekspercki  zdiagnozo-
wał 7 obszarów wsparcia dla osób star-
szych. Są to: bezpieczeństwo ekono-
miczne, zdrowie, opieka, bezpieczeń-
stwo w środowisku zamieszka, czas wol-
ny, edukacja i mieszkalnictwo. W każ-
dym z tych obszarów zidentyfikowano
szczegółowe cele wsparcia. Co ciekawe,
model wypracowany przez zespół prof.
Szatur–Jaworskiej powstał w oparciu o
rozwiązania, które już funkcjonują w
Polsce i innych krajach europejskich.

Dlatego też  uczestnicy spotkania mogli
zapoznać się z przykładami konkret-
nych rozwiązań, jak np. mobilna biblio-
teka, targi pracy dla seniorów, grupy są-
siedzkiej czujności czy  usługa indywidu-
alnego transportu. Katalog tych rozwią-
zań jest otwarty, stąd też spotkania kon-
sultacyjne, które  organizowane są w
całym kraju. To w gminie Lesznowola
było znakomitą okazją do wymiany do-
świadczeń i poglądów w gronie fachow-
ców i osób zainteresowanych polityką
senioralną. Tą cześć spotkania prowadzi-
ła Barbara Imiołczyk – Dyrektor Cen-
trum Projektów Społecznych w biurze

Rzecznika. Poruszano sprawy związane
m.in.  z aktywizacją osób starszych, pro-
filaktyką zdrowia i kwalifikacjami osób,
które na co dzień pracują z seniorami.
Dyskusja była gorąca, bo  dotyczy
wszystkich – przecież każdy z nas poten-
cjalnie będzie seniorem. 

To pierwsze ale nieostatnie spotkanie
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w
gminie Lesznowola.  Dr Adam Bodnar
wysoko ocenił spotkanie  i  zapowie-
dział kolejną wizytę w gminie. Tym ra-
zem spotka się w sprawie juniorów i
porozmawia z uczniami publicznych
placówek.  A g n i e s z k a  A d a m u s

Wojewódzkie spotkanie konsultacyjne w Łazach 

Z Rzecznikiem o seniorach...
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W Kossuthcie bito rekord Guinnessa

Tak ratuje się życie!
Ponad 85 tysięcy osób z 868 szkół i instytucji z całej
Polski podjęło próbę ustanowienia nowego rekordu
Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej.

Od 4 lat Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ra-
mach programu „Ratujemy i uczymy ratować”, organizuje ogólno-
polską akcję, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy. 

Ursynowskie liceum Kossutha uczestniczyło w niej po raz trzeci.
Akcji WOŚP towarzyszyła tym razem także próba bicia rekordu
Guinnessa.

W sali gimnastycznej liceum przy Hirszfelda 104-osobowa dru-
żyna uczniów Kossutha, CIX-u i 93 Gimnazjum przez pół godziny
przeprowadzała resuscytację na 10 fantomach. W trakcie bicia re-

kordu uczestników dopingowali obecni na miejscu wiceburmistrz
Ursynowa Rafał Miastowski, dyrektor LO im. Kossutha – Anna Ju-
rek, a z wielkiego ekranu umieszczonego na ścianie sali – pierwszy
dyrygent Wielkiej Orkiestry – Jurek Owsiak.

„Masaż mięśnia sercowego musi być dostatecznie mocny, żeby
dotlenić mózg osoby poszkodowanej” – tłumaczył na bieżąco mło-
dym ratownikom nadzorujący przebieg akcji instruktor. Ostatnie se-
kundy zmagań pokazały, że poza nauką ratowania życia „lekcje z
resuscytacji” mogą być świetną okazją do zabawy. 

Do pamiątkowego zdjęcia wszyscy uczestnicy stanęli zmęczeni,
ale uśmiechnięci. 

– Nadrzędnym celem „lekcji z resuscytacji” jest nauka ratowania
życia – mówiła Agnieszka Ciechan, nauczycielka z Kossutha, jed-
na z organizatorek akcji. – Dzięki takim szkoleniom dzieci i młodzież

niejednokrotnie lepiej niż dorośli wiedzą jak reagować w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia. Niestety, często zdarza się, że mimo
większej świadomości są odtrącani przez osoby dorosłe, które sa-
me nie do końca wiedzą jak zachować się w podobnych przypad-
kach. Mieliśmy niedawno do czynienia z taką sytuacją po wypad-
ku na jednym z ursynowskich skrzyżowań – dodała nauczycielka.

Do pobicia dotychczasowego rekordu Guinnessa w jednocze-
snej resuscytacji trzeba było co najmniej 11 841 uczestników. Moż-
na więc liczyć, że akcję zwieńczy wpis do słynnej Księgi Rekor-
dów. Ostateczny wynik próby zostanie jednak ogłoszony przez Ko-
misję Guinness World Record dopiero po weryfikacji nadesłanych
z Polski danych. 

M a r e k  K i s z c z a k  i  R a d e k  W a r s  –  u c z n i o w i e  L O  i m .  L .  K o s s u t h a
F o t o  W i k t o r i a  N o g a l

Na tablicach informacyj-
nych osiedla Kazury w
październiku br. pojawiło
się pismo Burmistrza
Dzielnicy Ursynów Rober-
ta Kempy. W piśmie przy-
wołana jest część mojej
wypowiedzi z sesji Rady
Dzielnicy Ursynów z dnia
20 września 2016 r. o tym,
że budowa przedłużenia
ul. Belgradzkiej może być
potraktowana jako przy-
miarka do połączenia jej
w przyszłości z ul. Filipiny
Płaskowickiej. 

Szanuję prawo Roberta Kem-
py do komunikowania się z
mieszkańcami, ale – niestety pi-
smo – burmistrza zawiera wiele
półprawd i nieścisłości,  dlatego
też zdecydowałem się odnieść
do jego treści.

Po pierwsze, nigdy nie ośmie-
liłbym się wprowadzać Państwa
w błąd. Tak samo jak burmistrz,
mam prawo do przedstawiania
swoich opinii, które bardzo czę-
sto wynikają z rozmów z miesz-
kańcami. Uważam, że budowa
obecnie czteropasmowej ulicy
Belgradzkiej o długości około
180 metrów w okolicy budyn-
ków, a także w sąsiedztwie tere-
nów przeznaczonych na funkcje
zieleni urządzanej, w bliskim są-
siedztwie Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,
gdzie obok ma powstać park im.
Cichociemnych Spadochronia-
rzy AK, jest zupełnie niezasadne.
Belgradzka-bis w formie propo-
nowanej przez burmistrza przy-
pomina pas startowy dla samo-
lotów, kawałek autostrady, a nie
lokalną drogę. 

Po drugie, o tym burmistrz nie
raczył wspomnieć, że kilka dni
przed sesją Rady Dzielnicy Ur-
synów, która odbyła się 20 wrze-
śnia, wnioskowałem, aby przed-
łożono opinii publicznej infor-
mację na temat przedmiotowej
inwestycji, ponieważ władze
dzielnicy, nie przeprowadziły
konsultacji w zakresie przedłuże-
nia ul. Belgradzkiej. Wniosek o
informację zgłosiłem na prośbę
wielu mieszkańców okolicy osie-
dla Kazury. Uważam, że brak
konsultacji jest błędem, bo gdy-
by one zostały przeprowadzone
w odpowiednim czasie, dziś za-
pewne przedłużenie ul. Bel-
gradzkiej nie budziłoby tak wie-
lu kontrowersji.

Po trzecie, Robert Kempa pi-
sze, iż nie ma intencji aby prze-
dłużenie ul. Belgradzkiej zosta-
ło połączone z ul. Płaskowic-
kiej/Pileckiego. Cieszę się z ta-
kiego oświadczenia, ale trzeba
sobie zdawać sprawę, iż dotyczy
ono jedynie teraźniejszości i nie
mamy pewności, że w przyszło-
ści władze Warszawy albo  Ursy-
nowa nie zmienią zdania, by
„poprawić układ komunikacyj-
ny” w okolicy. Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego m. st.
Warszawy, o którym pisze bur-
mistrz,  w żaden sposób nie za-
bezpiecza nas przed połącze-
niem ul. Belgradzkiej z ul. Pła-
skowickiej, ponieważ z definicji
studium nie odnosi się do dróg o
charakterze lokalnym. W nim
nawet nie ma planowanego
przedłużenia ul. Belgradzkiej.
Dokumentem, który w więk-
szym stopniu zabezpieczałby
Państwa interesy, byłby miejsco-
wy plan zagospodarowania

przestrzennego, którego akurat
dla tego terenu nie ma. Uchwa-
ła  ws. przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu dla
tego obszaru została podjęta w
zeszłej kadencji (2014) przez Ra-
dę Dzielnicy Ursynów, ale Rada
Warszawy do tej pory nie podję-
ła stosownej uchwały (a to jest
właśnie kompetencja Rady War-
szawy). Pytanie retoryczne: czy
burmistrz Robert Kempa zrobił
coś, aby taka uchwała została
podjęta?

Podsumowując. Chciałbym,
aby burmistrz naszej dzielnicy
pisał prawdę i rzetelnie informo-
wał mieszkańców. Chciałbym,
żeby tego typu decyzje co prze-
dłużenie tak szerokiej ul. Bel-
gradzkiej, burmistrz konsulto-
wał z mieszkańcami. Chciałbym,
żeby burmistrz pracował na
rzecz naszej lokalnej społeczno-
ści, a nie zajmował się politycz-
ną walką z radnymi, którzy ma-
ją inny pogląd niż władze dziel-
nicy i reprezentują interesy
mieszkańców.

Plan przedłużenia ul. Be-
gradzkiej znajda Państwo na mo-
jej stronie internetowej www.le-
narczyk.pl.

Jednocześnie informuję Pań-
stwa, iż wraz z grupą radnych
przedłożymy stosowny wniosek
o sesję nadzwyczajną, na której
radni będą mogli się wypowie-
dzieć, czy chcą aby odbyły się
konsultacje w sprawie przedłu-
żenia ul. Belgradzkiej. Jeżeli ta-
ka sesja się odbędzie się, poinfor-
mujemy o tym Państwa i będzie-
my prosili Państwa o liczne przy-
bycie na nią.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

„ N a s z  U r s y n ó w ”

Lasy Miejskie w Warszawie w końcu zrealizowały projekt
Trasy Biegowe w Lesie Kabackim, który w zeszłym roku zo-
stał wybrany w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016. 

Wykonanie projektu polegało na oznakowaniu dwóch tras bie-
gowych (o długości: 10 km, 5km)  w Lesie Kabackim.

Wykonano to w ramach wytyczonych ciągów pieszych w rezer-
wacie poprzez: 

– wykonanie i montaż słupków kilometrażowych (słupki co 500
m, zaś na pierwszym kilometrze trasy co 100 m oraz słupki na
skrzyżowaniach dróg leśnych) wraz z oznakowaniem tabliczką
metalową; wykonanie i montaż dodatkowych słupków wraz z
oznakowaniem tabliczką na załamaniach trasy, wykonanie i mon-
taż dodatkowych słupków wraz z oznakowaniem tabliczką przy doj-
ściach do tras;

– wykonanie, oprawę i montaż tablic informacyjnych z mapami
tras biegowych (tablice m. in. przy ul. Moczydłowskiej, wejście do
lasu od strony sklepu Tesco, ul. Nowoursynowska przy polanie wi-
dokowej, ul. Prawdziwka, ul. Leśna);

– namalowanie na drzewach oznaczeń wytyczających przebieg
poszczególnych ścieżek biegowych farbą nietoksyczną o podwyż-
szonej trwałości. 

Trasa o długości 5 km częściowo pokrywa się z przebiegiem tra-
sy o długości 10 km (trasy zostały oznaczone innymi kolorami).

O wytyczenie tras biegowych zabiegało w przeszłości wiele osób,
w tym m. in.  ja od grudnia 2012 r. Wtedy złożyłem w tej sprawie
pierwszą interpelację jeszcze jako radny dzielnicy Ursynów. W
tamtym okresie było brak zgody RDOŚ. W 2015 r. wziąłem sprawy
w swoje ręce i zgłosiłem tę inicjatywę do budżetu partycypacyjne-
go. Cieszę się, ponieważ udało się – mówi projektodawca Piotr
Skubiszewski. Mam nadzieję, że projekt przyczyni się do propago-
wania zdrowego stylu życia, zwiększy komfort biegania po Lesie Ka-
backim, przyczyni się do większego bezpieczeństwa, a także pozy-
tywnie wpłynie na  środowisko, bo biegacze będą uprawiali sport
w oznaczonych, dozwolonych miejscach – dodaje. Ł u K

Zdaniem radnego

Belgradzka-bis to nie pas startowy
Trasy biegowe w Lesie

Kabackim wreszcie powstały 
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Dzik nie jest taki zły!

Jak zatem należy zachować się w
obecności dzikich zwierząt, kie-
dy spotkamy takie na swojej wy-

cieczce po lesie czy podczas powrotu z
pracy, szkoły do domu? Trzeba przede
wszystkim pamiętać, że zwierzęta nie
stanowią dla nas zagrożenia, to raczej
my jesteśmy dla nich powodem do stre-
su, czy podjęcia ucieczki. Pamiętajmy
zatem, aby niepotrzebnie ich nie niepo-
koić oraz odwiedzając las, uszanować
fakt, że to my jesteśmy gośćmi w ich do-
mu. Dzikie zwierzęta unikają kontaktu z
człowiekiem, ponieważ identyfikują go
z zagrożeniem. Czasami jednak my rów-
nież możemy poczuć się niepewnie w
bliskim spotkaniu z dzikim mieszkań-
cem lasu. Wśród zwierząt występują-
cych w Warszawie grozę mogą budzić
przede wszystkim dziki, choć wcale nie
są takie złe, jakby mogło się wydawać.
Ich krępa budowa ciała oraz niezwykła
sprawność nie raz wzbudzały dreszcze
emocji u spacerowiczów. Kiedy spotka-
my dziki nie podchodźmy do nich, nie
starajmy się ich przepędzać oraz niepo-
trzebnie straszyć, czy szczuć psami. Zwie-
rzę które nie odczuwa potrzeby obrony,
które nie jest zaniepokojone nie będzie
nas atakowało. Dzików nie należy do-
karmiać na własną rękę, nie pozosta-
wiajmy również resztek jedzenia w miej-
scach w których przebywamy, ponieważ
zwierzęta te łatwo je wywęszą i dotrą
do smakowitych kąsków. Należy być
świadomym, że dokarmiając dzikie
zwierzęta uczymy je,  że w mieście moż-
na łatwo zdobyć pożywienie oraz przy-
zwyczajamy do obecności człowieka. W

przypadku kiedy dziki podchodzą zbyt
blisko osiedli można skontaktować się
ze Strażą Miejską lub z łowczymi Lasów
Miejskich – Warszawa. Specjaliści dora-
dzą jak należy się w danej sytuacji zacho-
wać i czego nie wolno robić. Dziki najczę-
ściej można spotkać w dzielnicach o
znacznym udziale lasów np. Białołęka,
Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursynów. Jed-
nak ze względu dużą łatwość migracji
pojawianie się tych zwierząt w pobliżu
centrum miasta nie należy do wyjątków.

K olejnym zwierzęciem mogą-
cym nas przestraszyć, które
pojawia się w warszawskich

lasach jest łoś. Zwierzęta te możemy
spotkać głównie w północnych obsza-
rach Warszawy, np. w Lesie Bemow-
skim lub Młocińskim. Zasadniczo łoś
nie stanowi dla nas wielkiego zagroże-
nia, jednak kiedy się do niego zbliżymy
nie zachowując bezpiecznej odległości,
może nas zaatakować. Należy zdawać
sobie sprawę jak duże jest to zwierzę –
samiec łosia może mieć ponad 2 metry
wysokości i osiągać masę ponad 700
kilogramów! W kontakcie z tak masyw-
nym zwierzęciem nie mamy szans, za-
tem pamiętajmy aby z łosiem nie nawią-
zywać bliższych znajomości.

O prócz wymienionych wyżej
dużych zwierząt obszar sto-
licy zamieszkuje rzesza

mniejszych ssaków, takich jak sarny,
zające, wiewiórki, jeże, kuny, bobry,
nietoperze, lisy oraz bardzo liczna w
gatunki grupa ptaków. Warszawiacy
są w uprzywilejowanej sytuacji, ponie-
waż nie wyjeżdżając z miasta maja

możliwość bliskiego kontaktu z naturą.
Jednak ważne jest abyśmy pamiętali
podczas przebywania na terenach zie-
lonych o kilku ważnych zasadach - że
zwierzęta podobnie jak ludzie, będą
bronić swoich dzieci i wtedy szczegól-
nie mogą być agresywne wobec czło-
wieka. Dla własnego bezpieczeństwa
nie zbliżajmy się do młodych zwierząt
oraz do ich rodziców. Wchodząc do la-
su pamiętajmy również o tym, aby nie
spuszczać psów ze smyczy. Pies biega-
jący luźno po lesie stanowi zagrożenie
dla mieszkańców lasu. Szczególnie nie-
bezpieczny jest dla małych i młodych
zwierząt: saren, zajęcy, jeży czy piskla-
ków, które jeszcze słabo latają. Ponad-
to psy płosząc zwierzęta przyczyniają
się do powstawania kolizji drogowych.
Pracownicy Lasów Miejskich – Warsza-
wa rejestrują zwiększoną ilość wypad-
ków z udziałem zwierzyny właśnie w

weekendy – kiedy obszary leśne od-
wiedzane są przez większą liczbę
mieszkańców  stolicy. 

J eśli spotkamy ranne zwierzę sta-
rajmy się mu pomóc. Nie dzia-
łajmy jednak zbyt szybko i po-

chopnie. Najpierw zastanówmy się, czy
napotkane zwierzę faktycznie potrzebu-
je pomocy. Jeśli mamy wątpliwości co
do oceny danej sytuacji, można pora-
dzić się pracowników Straży Miejskiej
lub Lasów Miejskich – Warszawa. Nie
zabierajmy z lasu szczególnie młodych
zwierząt, które uczą się żyć na własną
rękę, a właściwie łapę, i powoli się usa-
modzielniają. Proces ten wymaga cza-
su oraz często zachodzi pod okiem tro-
skliwego rodzica, który obserwuje swo-
je dziecko. Pamiętajmy, że zabierając z
lasu takie „samotne” zwierzę zabieramy
go od rodziców i z jego naturalnego
środowiska, którego mimo najszczer-

szych chęci nie zastąpimy mu w domu
w żaden sposób. Ponadto – odchowując
takiego malucha jednocześnie go oswa-
jamy z człowiekiem, co w przyszłości
może mu uniemożliwić powrót do na-
tury.  Jeśli jednak napotkane zwierzę
jest ranne, wtedy można powiadomić o
tym działający przy siedzibie Lasów
Miejskich – Warszawa, Ośrodek Reha-
bilitacji Dzikich Zwierząt i jeśli będzie to
bezpieczne dla obu stron – dostarczyć
je do ośrodka. Ranne ptaki natomiast
możemy dostarczyć do Ptasiego Azylu
działającego przy warszawskim ZOO.

Zważając na bezpieczeństwo
swoje oraz warszawskich zwie-
rząt starajmy się nie niepokoić

niepotrzebnie zwierząt oraz zachowy-
wać zasady opisane powyżej. Wtedy
obcowanie z przyrodą stanie się dla nas
znacznie przyjemniejsze natomiast dla
zwierząt mniej stresujące.

Warszawa to stolica nietypowa pod względem zieleni, 15% po-
wierzchni największego w Polsce miasta to lasy. Mnogość obsza-
rów zielonych, w tym oczywiście wspomniane lasy, wyższa tempe-
ratura zimą w mieście niż poza nim, brak polowań, dużych dra-
pieżników takich jak chociażby wilk oraz znaczna ilość dodatko-
wych źródeł pokarmu takich jak śmietniki, ogródki działkowe - te
wszystkie powody przyczyniają się do dużego zagęszczenia zwie-
rząt w miastach, co jednak niesie ze sobą pewne problemy. Kiedy
spotkamy dzikie zwierzę należy wiedzieć jak się w jego obecności
zachować, aby nie stworzyć niepotrzebnego zagrożenia dla siebie
lub dla niego samego. 
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W ystępowano więc do władz
petersburskich o wyraże-
nie zgody na założenie w

Rydze politechniki. Car przychylił się
do prośby i 16 maja 1861 r. wydał dekret
powołujący do życia Rižskoje Politech-
ničeskoje Učilišče. Na mocy tego doku-
mentu, w 1862 r. uruchomiono średnią
szkołę rzemieślniczą z 16 uczniami, któ-
rą już w 1863 r. przekształcono w Szko-
łę Politechniczną (Rižskoje Politech-
ničeskoje Učilišče).  Szkoła zarejestro-
wana została jako instytucja prywatna,
gdyż była założona i finansowana przez
organizacje komunalne i samorządo-
we trzech nadbałtyckich guberni. Były
to: Ryski Komitety Giełdowy, organi-
zacje kupieckie Rygi, Rewla i Mitawy
oraz sejmiki gubernialne.  Organizacje
te zebrały i przeznaczyły na urucho-
mienie politechniki 15 tysięcy rubli, co
wówczas wystarczało. Językiem wykła-
dowym był język niemiecki. Instytucje
wspierające wybierały spośród swoich
członków radę zarządzającą (Verwal-
tungsrat), którą kierował prezes, będą-
cy jednocześnie dyrektorem admini-
stracyjnym uczelni. 

Pierwsze lata istnienia uczelni
to borykanie się z trudnościa-
mi. Brakowało pieniędzy, jak

również odpowiednio przygotowanych
kadr. Uczelnia nie cieszyła się sławą, a
jej poziom daleki był od poziomu in-
nych placówek tego typu. Praktycznie
biorąc, była to w dalszym ciągu szkoła
średnia. W roku szkolnym 1863/64
uczyło się tu 16, a  w roku szkolnym
1868/69 – 58 studentów. Do szkoły
przyjmowano abiturientów 6 klas szko-
ły realnej lub uczniów z przygotowa-
niem domowym, którzy byli  w stanie
zdać egzamin wstępny. Po egzaminie
młodzież rozpoczynała naukę w tzw.
szkole przygotowawczej (Vorschule),
aby po rocznej nauce przejść w poczet
studentów. Pierwszą siedzibą był bu-
dynek na narożniku ul. Elizabetas oraz
ul. K. Barona. W budynku tym mieści-
ła się w latach 1862-1869. Po przenie-
sieniu szkoły do nowej siedziby, wybu-
dowanej specjalnie dla Politechniki wg
projektu Ferdynanda Hilbiga i rozbudo-
wanego w 1919 r. wg proj. Ottona Hof-
fmanna, nastąpiły istotne zmiany w
funkcjonowaniu szkoły. Przede wszyst-
kim wzrosła liczba studentów. Już w
roku szkolnym 1869/70 było ich 90, po
dziesięciu latach 448, a w roku szkol-
nym 1909/1910 – 1836.

Drugą istotną zmianą był
znaczny napływ młodej ka-
dry naukowej z Niemiec. Utarł

się zwyczaj przyjeżdżania do Rygi mło-
dych docentów z Niemiec, którzy po
zdobyciu zawodowego doświadczenia
i zrobieniu wstępnej kariery, powraca-
li na uczelnie niemieckie. Jeden z naj-
słynniejszych polskich  absolwentów
uczelni – Jan Zawidzki – powiedział,
że „politechnikę ryską cechowała świe-
żość i młodość sił nauczających”. Ryga
dawała im bowiem możliwość szybkie-
go rozwoju naukowego, co było utrud-
nione w przepełnionych kadrą uczel-
niach na terenie Niemiec. Z politech-
niki ryskiej pochodzą tacy uczeni jak:
prof. Ritter – późniejszy rektor politech-
niki w Zurychu, prof. Hoyer – później-

szy rektor politechniki w Monachium,
prof. Moll – słynny niemiecki konstruk-
tor, prof. Grübler – naukowiec politech-
niki w Dreźnie, prof. Arnold – słynny
elektrotechnik (autor bardzo wielu zna-
komitych podręczników z tego zakre-
su), prof. Oswald – wybitny chemik. 

Ogromne znaczenie dla studiu-
jących i nauczających miał
ogólny klimat miasta i uczel-

ni. Na politechnice obowiązywały naj-
bardziej liberalne w Cesarstwie Rosyj-
skim przepisy dyscyplinarne; istniała
znaczna swoboda w doborze przed-
miotów obowiązkowych, w ustalaniu
kolejności zdawanych egzaminów, jak
też w wyborze tematów tych egzami-
nów. To wszystko sprawiało, że studen-
ci wiele czasu trawili na grę w karty i
przesiadywanie w ryskich piwiarniach
i winiarniach. Mnożyły się studenckie
burdy, a studia mało kiedy trwały prze-
pisową liczbę lat. W celu zdyscyplino-

wania studentów, na poddaszu nowego
gmachu politechniki urządzono areszt.
Pomieszczenie to zachowało się do dnia
dzisiejszego i stanowi znakomite świa-
dectwo epoki. Zachowały się bowiem
na ścianach napisy umieszczone przez
przetrzymywanych tam żaków. Napi-
sy te wykonano we wszystkich możli-
wych językach,  są dosyć swobodne w
treści. Jeden z nich głosi po polsku: „cóż
to za niehumanitarny reżim, który zmu-
sza mnie tu siedzieć dwie doby bez pi-
wa”. Napisów są setki, a uwiecznione
nazwiska niekiedy bardzo znane. Jed-
nym z nich jest Aleksander Rother
(1870-1937), absolwent Rygi (1893),
profesor politechniki we Lwowie oraz
doktor honorowy Politechniki War-
szawskiej.

WRydze studiowała młodzież
raczej z zamożnych do-
mów. Wynika to m. in. z

faktu, że uczelnia była prywatna, a w
związku z tym – opłaty dosyć wysokie.
W 1885 r. za mieszkanie w Rydze stu-
dent płacił (średnio) – 11 rubli, za obia-
dy 13 rubli oraz za śniadania i kolacje 6
rubli (miesięcznie), co stanowi 30 rubli
na miesiąc, a więc co najmniej 300 ru-
bli w skali roku. Tak więc roczny koszt
studiów w Rydze wynosił około 500 ru-
bli, nie licząc wydatków na ubranie, po-
moce naukowe, książki oraz przejazdy.
W tym samym czasie inżynier (Mini-
sterstwa Komunikacji) prowadzący od-

cinek robót (np. przy budowie drogi)
zarabiał rocznie 420 rubli. Studiowano
więc w Rydze długo i namiętnie, tym
bardziej, że działały tam różne organi-
zacje studenckie. Ogólnie rzecz biorąc,
obowiązywał w Rydze system niemiec-
ko-burszowski, charakteryzujący się
licznymi korporacjami studenckimi,
prowadzącymi bogatą działalność klu-
bową. Najbardziej znane to: Fraternitas,
Arctica, Selonia, Baltica, Arconia, Ve-
letia, Rubonia, Concordia, Rigensis i
Anatolica. 

Wroku akademickim
1863/64 uczelnia składała
się z trzech wydziałów: in-

żynierii, chemii i rolnictwa. W toku
przenoszenia szkoły do nowego gma-
chu liczba ta zwiększyła się o wydziały
handlu i architektury. Ten kształt uczel-
ni (5 wydziałów) zachował się do 1917
r. Największą sławą cieszył się wydział
chemii, który postawiony był na naj-
wyższym europejskim poziomie. Do
1887 r. wydział ten prowadził prof. Wil-
helm Oswald, który po przejściu do Lip-
ska założył tam pierwszą na świecie ka-
tedrę chemii fizycznej. Po Oswaldzie
katedrę chemii na politechnice w Rydze
objął Karol Bischoff, z którym współ-
pracował wybitny łotewski chemik Pa-
weł Walden, w przyszłości rektor tej
uczelni. Był on także najlepiej zarabia-

jącym profesorem, gdyż jego roczna
pensja wynosiła 10 tys. rubli, przy 3
tys. rubli innych profesorów. Walden
był wybitnym chemikiem, czego wyra-
zem może być powołanie go na człon-
ka rzeczywistego Petersburskiej Aka-
demii Nauk. Po 1918 r. wyjechał do Nie-
miec, gdzie został profesorem politech-
niki w Rostocku. Asystentem Waldena
w Rydze byli m. in. Jan Zawidzki i Mie-
czysław Centnerszwer. 

Politechnika w Rydze przecho-
dziła liczne reorganizacje i wie-
lokrotnie zmieniała nazwę. W

chwili powołania do życia była ona pry-
watną Szkołą Politechniczną (Die Poli-
technische Schule zu Riga), podległą
Dorpackiemu Okręgowi Szkolnemu.
Wykłady prowadzono w języku nie-
mieckim, aby z dniem 6 maja 1896 r.
przejść na obowiązujący od tego dnia ję-
zyk rosyjski. Wówczas także szkołę prze-
mianowano na Rižskij Politechničeskij
Institut (Politechnikum zu Riga) i nada-
no uczelni statut państwowego zakładu
naukowego. Ryski Instytut Politech-
niczny formalnie istniał do 4 paździer-
nika 1918 r., kiedy uczelnię przemia-
nowano na Baltische Technische Hoch-
schule. Kolejna zmiana nastąpiła 3
stycznia 1919 r. powstał Latvijas Augst-
skola  (Wyższa Szkoła Łotewska). A 22
maja 1919 r. nastąpiła kolejna zmiana,
w wyniku czego do września 1919 r.
szkoła nosiła nazwę:  Latvijas Techniska

Augstskola Riga. W związku z powsta-
niem niepodległego łotewskiego pań-
stwa pojawiło się ogromne zapotrze-
bowanie na kadry do administracji. Z te-
go względu zrezygnowano z utrzymy-
wania ogromnej politechniki i powoła-
no we wrześniu 1919 r. Uniwersytet Ło-
tewski (Latvijas Universitate), który
przejął budynki i inny majątek byłej po-
litechniki. W ten sposób zamknięte zo-
stały dzieje pierwszej ryskiej wyższej
uczelni technicznej. Po II wojnie świa-
towej kolejny raz powołano w Rydze
politechnikę, którą ulokowano w części
socrealistycznych budynków w obrę-
bie dawnego ryskiego rynku.

Polacy nigdy nie traktowali Ry-
gi jako miasta całkowicie ob-
cego. Istniała tam bowiem za-

wsze polska mniejszość. Prawie do
bram miasta dochodziły niegdyś gra-
nice podległej Rzeczypospolitej Kurlan-
dii. W okresie zaborów wielu Polaków
uważało, że studia w Rydze , czy Dorpa-
cie są mniejszym złem, niż studia na
rosyjskich uczelniach w Warszawie,
Moskwie, czy Petersburgu. Dlatego tez
Ryga była wyjątkowo chętnie odwie-
dzana przez polską młodzież, tym bar-
dziej, że dyscyplina studiów była tam
znacznie łagodniejsza, a życie studenc-
kie – bujniejsze. Nic też dziwnego, że
Polacy na tej uczelni stanowili zawsze

znaczny procent studiujących. W 1885
r. dyrektor politechniki prof. Kiseritz-
ky powiedział, że „politechnika powin-
na nazywać się nie Politechnicum a Po-
lentechnicum, bowiem Polacy dominu-
ją w niej nie tylko pod względem li-
czebności – lecz również pod wzglę-
dem postępów w nauce”.

Na politechnice w Rydze stu-
diowało wielu Polaków, któ-
rzy w przyszłości stali się

sławni. Najbardziej znanym jest Ignacy
Mościcki, który studiował tam w latach
1887-1891, nie uzyskawszy jednak dy-
plomu, gdyż ze względu na swoją dzia-
łalność polityczną musiał pośpiesznie
opuścić granice Imperium Rosyjskiego.
Nie przeszkodziło to mu jednak w karie-
rze naukowej, w której osiągnął naj-
wyższe godności. Innym znanym poli-
tykiem, który studiował w Rydze był
Władysław Anders, który w 1911 r. zgłę-
biał tam zasady mechaniki. Do najsłyn-
niejszych wychowanków należy też
prof. Jan Zawidzki. Ukończył szkołę w
1895 r. (po 10 latach „studiowania”), a
następnie pozostał na uczelni w cha-
rakterze asystenta prof. Bischoffa. Póź-
niej (do 1900 r.) pracował u prof.
Oswalda w Lipsku. W 1900 r. powrócił
do Rygi, gdzie został asystentem prof.
Waldena. Od 1907 r. był kierownikiem
katedry chemii w Akademii Rolniczej w
Dublanach. W 1917 r. objął katedrę che-
mii nieorganicznej na Uniwersytecie

Jagiellońskim. W latach 1918-19 był
rektorem Politechniki Warszawskiej, w
latach 1924-25  - dyrektorem Departa-
mentu Szkolnictwa Wyższego, a od
1926 r. – kierownikiem Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego.  

W ybitnym wychowankiem
Rygi był Mieczysław Cent-
nerszwer, który uzyskał na

politechnice stopień profesora, następ-
nie pracował na Uniwersytecie War-
szawskim. Innym znanym w świecie
polskim chemikiem był Waldemar Fi-
scher, który w 1916r. został w Rydze
profesorem chemii ogólnej i pełnił tę
funkcję aż do śmierci w 1934 r. Do
znacznych godności na politechnice do-
szedł Benedykt Jan Kanty Wodziński,
który w latach 1897-1902 był wicedy-
rektorem uczelni; w latach 1902-1918
– dziekanem Wydziału Inżynierii, a
przez pewien czas – rektorem (nie za-
twierdzonym jednak formalnie na tym
stanowisku).

W latach 1903-1905 na poli-
technice pracował w cha-
rakterze wykładowcy bu-

downictwa wodnego – absolwent tej
uczelni (1874 r.), paryskiej Szkoły Dróg
i Mostów (1877 r.) oraz petersburskie-
go Instytutu Inżynierów Komunikacji
– Mieczysław Szystowski. Nie uzyskał
on jednak stopnia profesora z tego
względu, iż mieszkał na stałe w Win-
dawie, a zamieszkiwanie w miejscu
funkcjonowania uczelni było warun-
kiem formalnym do zatwierdzenia
stopnia. Szystowski pracował na poli-
technice w Rydze do 1905 r., kiedy to
został zwolniony za udział w wyda-
rzeniach politycznych   i demonstrowa-
nie swojej polskości.

A bsolwentem Rygi był znany
elektrotechnik prof. Aleksan-
der Rother, który po uzupeł-

niających studiach na politechnice w
Darmstadcie współpracował z wielo-
ma firmami elektrotechnicznymi, a po
dalszych studiach w Stanach Zjedno-
czonych zdecydował się na pracę na-
ukową na politechnice we Lwowie. In-
nym znanym elektrotechnikiem i dzia-
łaczem gospodarczym studiującym w
Rydze w latach 1902-1905 był Kazi-
mierz Kühn. Dużą sławę w dziedzinie
elektrotechniki zdobył absolwent Wy-
działu Inżynierii Bruno Abdank-Abak-
anowicz; początkowo docent na poli-
technice we Lwowie, później konstruk-
tor urządzeń elektrycznych w Paryżu.
Wybitna postacią polskiego świata
technicznego był absolwent Wydziału
Mechanicznego – Marian Lutosławski,
wybitnie zasłużony w dziedzinie elek-
trotechniki, budownictwa (autor słowa
„żelbet”) oraz ruchu stowarzyszenio-
wego. Tadeusz Rudzki wykładał w Ry-
dze matematykę i mechanikę technicz-
ną (miał także doktorat uniwersytetu
w Lipsku). Studiował tam (dosyć krót-
ko) Michał Doliwo-Dobrowolski – po-
tem jeden z dyrektorów koncernu AEG
i autor systemu trójfazowego w elek-
troenergetyce. Polacy studiujący w Ry-
dze pochodzili początkowo głównie z
ziem litewsko-białoruskich, Inflant i
Kurlandii, w późniejszym – z Ukrainy
i Kongresówki. W celu kultywowania
tradycji narodowych, kształtowania
właściwych postaw społecznych oraz
niesienie sobie nawzajem pomocy –
w Rydze istniały dwie korporacje pol-
skie. W 1879 r. powstała Arconia, a w
1884 r. – Veletia. Korporacje te sku-
piały po ok. stu członków i w tamtych
czasach należały do najbardziej ak-
tywnych.

Politechnika w Rydze stanowi
istotny element historii polskiej
techniki i polskich nauk tech-

nicznych. Przez całe dziesięciolecia od-
działywała na techniczną świadomość
Polaków. Literackim potwierdzeniem
takiej roli jest postać inżyniera Karola
Borowieckiego w reymontowskiej „Zie-
mi Obiecanej”. I tak, jak Borowiecki ad-
ministrował jedną z fabryk w Łodzi, tak
około czterech tysięcy Polaków – ab-
solwentów politechniki w Rydze – ad-
ministrowało i kierowało tysiącami  za-
kładów przemysłowych na terenie całe-
go Cesarstwa Rosyjskiego.

Polentechnicum zu Riga – łotewska kuźnia naszych kadr naukowych

Areszt upamiętnił życie studenckie
W XIX w. trzy gubernie nadbałtyckie ( kurlandzka, finlandzka i es-
tlandzka), obok Królestwa Polskiego – należały do najbardziej roz-
winiętych obszarów Cesarstwa Rosyjskiego. Jest prawidłowością,
ze wszędzie tam, gdzie rozwój gospodarczy osiągnął odpowiednio
wysoki poziom, podnoszona była sprawa powołania do życia wyż-
szej uczelni technicznej. Tak było we Francji, w Niemczech, Austrii,
Rosji.  Tak też było w połowie XIX w.  w „rosyjskich” krajach bał-
tyckich, gdzie dalszy rozwój gospodarki był utrudniony z powodu
braku odpowiednio przygotowanych kadr technicznych. 
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Chudnij głową!
Kolejne diety – cud  otaczają nas

ze wszystkich stron. Jednak złota
recepta na wymarzoną sylwetkę
wcale nie wymaga cudu, a jedynie
nauki odpowiednich nawyków ży-
wieniowych oraz odpowiednich
umiejętności i prawidłowego nasta-
wienia oraz pracy nad zmianą spo-
sobu myślenia.

Jak wybrać dobrą dietę?
Główne założenie jest bardzo pro-

ste – należy wybrać taki sposób żywie-
nia, który będziesz w stanie kontynu-
ować do końca życia. Powrót do daw-
nych nawyków, jest równoznaczny z
powrotem do dawnej wagi. Zapewne
zależy Ci na długotrwałych efektach, a
nie szybkim schudnięciu, które może
zaprowadzić Cię prosto do efektu jo-jo.
Jeśli zbyt drastycznie zaczniesz zmie-
niać swój jadłospis – owszem zrzucisz
zbędne kilogramy, jednak nie na długo.
Taka zmiana powinna przebiegać stop-
niowo, i dlatego musisz zacząć od pod-
staw, takich jak: ustalenie wielkości
porcji czy eliminacja podjadania. Wła-
śnie! Podjadanie to główna zmora
wszystkich, którzy chcą schudnąć. Je-
śli wydaje Ci się, że jedno małe cia-
steczko lub garść orzechów zjedzona
między posiłkami się nie liczy – jesteś
w błędzie. Organizm odkłada nadmiar
energii, którą spożywasz. Nie ulegaj
także monodietom, które z założenia
gwarantują spektakularne efekty. W
rzeczywistości prowadzą one tylko do
tycia i obniżenia metabolizmu. Dlacze-
go? Ponieważ nie jesteśmy w stanie
non stop opierać swojego jadłospisu
na restrykcyjnych założeniach i prę-

dzej czy później wracamy do dawnego
sposobu odżywiania. 

Zajrzyj w głąb siebie
Zmiana diety na pewno pozytyw-

nie wpłynie na Twoje samopoczucie i
pomoże Ci schudnąć. Jeśli połączysz ją
z aktywnością fizyczną, efekty z pew-
nością będą zadowalające. Jednak mo-
je podejście sięga nieco dalej. Jeśli za-
leży Ci na trwałej zmianie – należy za-
działać również od wewnątrz. Wszyst-
kiego można się nauczyć: także zdro-
wego stylu życia. Musisz odkryć wła-
sny sposób na radzenie sobie ze słod-
kimi i słonymi pokusami czy na podja-
danie. Zapewne pojawią się również
chwile zwątpienia, zniechęcenia, co
jest naturalne, ponieważ taka jest ce-
na zmiany, do której dążysz. Powin-
naś zajrzeć w głąb siebie. Na początku
podkłady energii są niespożyte, jed-
nak z czasem jest ich coraz mniej, jed-
nak jeśli nabędziesz umiejętności au-
tomotywacji i będziesz wiedzieć, jak
radzić sobie z problemami w sytu-
acjach kryzysowych – osiągniesz każ-
dy sukces i przekonasz się, że poże-
gnanie się z nadwagą raz na zawsze
jest możliwe. 

Sama dieta to za mało
Podejmujesz ważną decyzję, chcesz

coś zmienić w swoim życiu Jednak mu-
sisz mieć świadomość tego, że efekty bę-
dą trwałe tylko wtedy, gdy postanowisz
zmienić swoje nawyki żywieniowe już
na zawsze. Nawet jeśli stosujesz się do go-
towego jadłospisu i rozpisanych  ćwi-
czeń – nieustannie pamiętaj, że nie mo-
żesz wrócić już do dawnych zwyczajów.

W przeciwnym razie wprawisz w ruch
błędne koło swojego chudnięcia i tycia.
Niezwykle ważne jest, by oswoić się z
dietą i nauczyć się radzić z nią sobie w co-
dziennych sytuacjach. Nieplanowane
spotkanie ze znajomymi, wyjście na uro-
dziny czy imieniny przyjaciół, święta – to
sytuacje, których nie unikniesz. Chyba
nie zamierzasz odmawiać ich sobie do
końca życia, prawda? Po pierwsze, było-
by to niezwykle trudne, a po drugie, nie-
wykonalne. Nie dasz rady także zawsze
jeść tylko w domu. Musisz po prostu na-
uczyć się, jak radzić sobie w takich sytu-
acjach i wyrobić odpowiednie nawyki i
tego właśnie możesz nauczyć się ze mną
zarówno w pracy indywidualnej jak i
podczas spotkań grupowych on – line.

Dlaczego „Chudnij Głową”?
Pewnie zastanawiasz się, dlaczego

nazwałam swój program „Chudnij gło-
wą”. Rozwiązania naszych problemów
należy szukać u źródła – dlatego nawet
odchudzanie trzeba zacząć także od gło-
wy – bo właśnie tam wszystko się zaczy-
na. Jeśli zdecydujesz się coś zmienić – za-
czynasz od zmiany swojego nastawienia,
sposobu myślenia, później należy na-
uczyć się odpowiednich umiejętności,
które w efekcie pozwolą Ci zmienić złe
nawyki. By móc osiągnąć swój cel – mu-
sisz zmienić swoje myślenie. Właśnie
dlatego stworzyłam jedyny tego typu
program w Polsce, który nie tylko wspo-
maga odchudzanie, ale także uczy tego
jak utrzymać prawidłową wagę i unik-
nąć powracającego efektu jo-jo. Twoje
podejście jest już połową sukcesu. Do-
datkowo z pomocą przychodzi Ci psy-
chologia poznawczo-behawioralna. Mi-
mo że dotąd pomagała osobom z de-
presją czy  lękami, to okazało się, ze jest
skuteczna również przy walce ze zbęd-
nymi kilogramami. Jeśli masz już za so-
bą przygody z odchudzaniem, z pew-
nością wiesz, jak wiele pokus czyha na
Ciebie z każdej strony i że trudności po-
jawiają się prędzej czy później. Dlatego
właśnie moje podejście, pomoże Ci na-
uczyć się, jak radzić sobie z trudnościa-
mi, które pojawią się w trakcie odchu-
dzania. Nauczysz się co zrobić by nie
zajadać stresów, co zjeść w restauracji
czy na przyjęciu, tak by nie przytyć. W

połączeniu z dietą i treningami masz
100% gwarancję na sukces. Żeby schud-
nąć, a przede wszystkim utrzymać wa-
gę, trzeba holistycznego podejścia i
zmiany, która powinna zacząć się w
umyśle. Właśnie dlatego nazwałam swój
program „Chudnij głową”. Wiele osób
wie, co należy zrobić, by zrzucić kilo-
gramy, jednak nie potrafi wprowadzić
tych zmian w życie. Żeby zmienić nasze
zachowanie przede wszystkim musimy
skupić się na zmianie naszego myśle-
nia i zdobyciu nowych umiejętności, któ-
re pomogą nam schudnąć i utrzymać
wagę raz na zawsze!  Sama dieta i tre-
ningi oraz wiedza na temat zdrowego
odżywiania nie wystarczą.

Pozbądź się kilogramów online
Rozwój technologii sprawia, że nie

trzeba już umawiać się na wizyty do

dietetyka osobiście. Nie trzeba też cze-
kać na termin spotkania, ani pokony-
wać kilometrów do gabinetu. Z tego
powodu zdecydowałam się na umoż-
liwienie konsultacji ze mną każdemu,
bez względu na miejsce zamieszkania.
Co więcej, nawet nie trzeba wycho-
dzić z domu, by otrzymać pakiet wie-
dzy wraz z zaleceniami żywieniowymi
oraz ogromną dawkę motywacji i po-
zytywnej energii. Dodatkowo, jest to
doskonała opcja dla osób, które nie
przepadają za poradniami dietetyczny-
mi. Dzięki konsultacjom online wszyst-
ko odbywa się w bardziej prywatnej
atmosferze i dla niektórych jest mniej
krępujące. Możesz skorzystać z pomo-
cy indywidualnej lub wziąć udział w
programie grupowym. 

Jeśli masz dość ciągłej walki i od-
chudzania bez trwałych efektów –
„Chudnij głową” jest stworzone dla Cie-
bie. To jedyny taki program, który na-
uczy Cię jak schudnąć i nigdy więcej nie
przytyć. Dzięki niemu będziesz szczę-
śliwa za każdym razem gdy wejdziesz
na wagę. Pozbędziesz się kilogramów
bez efektu jo-jo. To Ty przejmiesz kon-
trolę nad jedzeniem i zapanujesz nad
podjadaniem. Pokonasz pokusy, który
pojawiają się w trakcie odchudzania,
zapomnisz co oznacza jo-jo. Dowiesz
się jak nie odmawiać sobie ulubionych
potraw, a przy okazji schudnąć oraz
zyskasz pewność siebie! Jeśli sądziłaś,
że już nigdy nie uda Ci się schudnąć i
myślałaś, żeby się poddać – możesz o
tym zapomnieć. Po przystąpieniu do
programu grupowego otrzymasz 3
miesiące odchudzania pod okiem eks-
perta oraz 10 warsztatów online, in-
dywidualnie dostosowany plan żywie-
nia rekomendowany przez dr hab. Ewę
Lange, materiały edukacyjne oraz co-
dzienne wsparcie grupy i ogromną
dawkę motywacji. Jednak to nie
wszystko: także nauczysz się, konse-
kwencji w odchudzaniu, oraz tego jak
radzić sobie w podbramkowych sytu-
acjach i nie ulec pokusom podjadania
i wdrożyć zdrowe nawyki w życie. Pro-
gram „Chudnij głową” jest dla każdego,
kto już podjął decyzję o tym, że chce
zmienić coś w swoim życiu. Dzięki nie-
mu będziesz mogła cieszyć się zdro-
wiem, sprawnością oraz zgrabną syl-
wetką na zawsze. 

http://program.sylwiaprawdzik.pl
www.sylwiaprawdzik.pl 

Tel: 606 535 490 

Próbujesz zrzucić zbędne kilogramy?
Brak Ci motywacji? Pokusy nie dają
spokoju, a waga ani drgnie? Jest na to
sposób. Nareszcie możesz schudnąć:
pod okiem specjalisty, raz na zawsze i
bez  efektu jo-jo, a dodatkowo stać się
częścią jedynego takiego programu, do
walki z nadwagą i otyłością, w Polsce.  

SSyyllwwiiaa PPrraawwddzziikk – Ekspert ds. leczenia nadwagi i otyłości. Z wykształcenia
psycholog, specjalista ds. żywienia, terapeuta, diet coach. Dzięki jej autorskie-
mu programowi “Chudnij głową” osiągniesz trwałe efekty i będziesz mogła cie-
szyć się szczupłą sylwetką, bez efektu jo - jo. Ponadto pod eksperckim przewod-
nictwem skutecznie pokonasz kryzysy, jakie pojawiają się podczas procesu od-
chudzania i zmiany stylu życia.
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W poniedziałek 24 października koncertem muzyki i tańca zespołu Corazón
Flamenco zakończył się „Tydzień Hiszpański na Ursynowie”.  Wydarzenia
kulturalne przygotowane przez Urząd Dzielnicy we współpracy ze spółdzielczymi
domami kultury, Ursynoteką oraz Multikinem cieszyły się wielkim
zainteresowaniem mieszkańców Ursynowa. Tym samym sukces zeszłorocznego
„Tygodnia Włoskiego” został powtórzony. 

Liczne  seanse filmowe, koncerty, wykłady pozwoliły widzom przenieść się choć na chwilę do
słonecznej Hiszpanii i poznać twórczość m. in. Miguela de Cervantesa, Carlosa Saury czy Pedro
Almodóvara. Klimat flamenco, sevillany czy fandango zdecydowanie przypadł do gustu ursynowianom,
którzy do ostatniego miejsca wypełniali widownie. 

To nie koniec wrażeń kulturalnych w tym roku – Urząd Dzielnicy zapowiada, że już w listopadzie
odbędzie się kolejna edycja Tygodnia Seniora, czyli cykl seansów filmowych, koncertów i wykładów
dedykowanych najstarszym mieszkańcom Ursynowa. 

,,Kwiaty, motyle....kolory mojej wyobraźni”– to pierwsza wystawa Agnieszki
Iwanowskiej-Huguenel w Polsce, choć jej obrazy są w wielu krajach, a ostatnio
podziwiano je we Francji. 

Autorka jest mieszkanką Ursynowa. Jej  wspaniałe, kolorowe, radosne malarstwo działa jak
lekarstwo, zwłaszcza w czasie gdy za oknem jesienna plucha. Każdy będzie mógł znaleźć tu coś dla
siebie. Malwy z ogrodu babci, jesienne liście, może nawet obudzą się w nas wspomnienia z dzieciństwa,
które uleciały razem z różnobarwnymi motylami, albo tak zwyczajnie przeniesiemy się w kolorową
krainę marzeń. 

Obrazy są tak bajecznie kolorowe, że każda osoba po wejściu do sali odczuwa ich pozytywny
wpływ. Trzeba to zobaczyć. Artystka wystawiła 37 olejnych obrazów, które rozświetliły wnętrza
cieszącymi oczy kolorami. Wśród prezentowanych prac - jak podkreśla autorka pierwszorzędne
znaczenie ma kolor. 

Na wernisażu frekwencja dopisała, wystawę odwiedziło kilkadziesiąt osób. Wśród gości, znalazła
się także spora grupa, tych których pasją jest malowanie i fotografia.  Nasza bohaterka kocha kolor,
a natura pełni rolę modela, jest źródłem inspiracji prowokującym nowe pomysły. Artystka jest otwarta
na świat, czerpie z niego bogactwa warsztatowych możliwości, realizuje swe malarskie wizje. Barwne
kontrasty, dynamiczne rozstrzygnięcia, tworzą dekoracyjne piękne dla oka i duszy obrazy.

Podczas wernisażu było równie bajecznie i kolorowo na pięknie udekorowanym stole z
wyszukanymi rarytasami przygotowanymi według polskich i francuskich smaków. Chciałoby się
powiedzieć – szkoda że was tam nie było. Wystawę można jeszcze zobaczyć do końca października
w Klubotece Dojrzałego Człowieka przy ul Lanciego 13 lokal U9 we wtorki, środy i czwartki w
godzinach  10.00 – 18.00. I K

Piaseczyńskie Liceum
Ogólnokształcące im. I Dy-
wizji Kościuszkowskiej go-
ściło liczne grono szachi-
stów z całej Polski. Zapro-
szenie do wspólnej zaba-
wy w drugiej edycji Piase-
czyńskiego Szachogrania
przyjęło 98 zawodników.
Na liście startowej pojawi-
li się gracze z trzech kra-
jów, w tym 6 arcymi-
strzów i 13  zawodników z
tytułami mistrzowskimi. 

Turniej miał mocny „czub”.
Średni ranking pierwszej dzie-
siątki przekroczył 2500. Nume-
rem  jeden na liście startowej był
aktualny trener i kapitan kadry
narodowej Bartosz Soćko.

Na kształt listy startowej miał
na pewno wpływ fakt, że  miej-
scowy arcymistrz, mieszkaniec
Zalesia Górnego Bartosz Soćko
zgłosił się do turnieju jako pierw-
szy, zachęcając tym samym do
udziału swoich kolegów i
uczniów.

Impreza, tak jak i w roku ubie-
głym, objęta była hojnym patro-
natem Starosty Piaseczyńskie-
go.  Organizację wsparło rów-
nież Centrum Kultury w Piasecz-
nie – Klub Kultury w Zalesiu Gór-
nym , Mazowiecki Związek Sza-
chowy, a nad całością czuwał
człowiek maszyna - dyrektor tur-
nieju Dariusz Różycki z klubu
Laura Chylice.

Turniej, poza zmianą miejsca
gry nie przeszedł żadnej rewolu-
cji. Utrzymano to samo tempo
gry 10min +5sek. i dystans 9
rund.

Sędzią główną była uznana
arbiter I.A. Agnieszka Brustman.

Sprawdzona formuła i zgrana
ekipa organizacyjna po raz kolej-
ny nie zawiodła. Zimny bufet ob-
sługiwany przez mamy miejsco-
wych szachistów zyskał w tym
roku konkurencję w postaci
otwartej dla szachistów stołów-
ki szkolnej. Organizatorzy sta-
rali się, aby niczego szachistom
nie brakowało.

Szachiści odpłacili się sporą
dawką sportowych emocji. Jak
wiedzą wtajemniczeni, szachy
szybkie lubią obfitować w nie-
spodzianki, a te z kolei są uwiel-
biane przez kibiców.

Już po pierwszej rundzie spo-
ro komentarzy wzbudził remis
zawodnika II kategorii z arcymi-
strzem szachowym.  Na czoło ta-
beli dosyć szybko wysunął się ze-
szłoroczny zwycięzca Bartosz
Soćko, jednak w szóstej rundzie
musiał uznać wyższość swojego
ucznia - arcymistrza Kamila Dra-
guna. Dalsze wyniki pozwoliły
jednak ponownie zabrać do do-
mu najwyższe trofeum turnieju,
choć o kolejności decydowała
wartościowość pomocnicza.Pia-
seczyński turniej spotyka się po
raz kolejny z dużym odzewem
wśród szachowych tuzów, ale
stworzony został z myślą o miej-
scowym środowisku szachowym,
a w szczególności o naszych  eks-
traligowych juniorach.

Młodzi mogli też uczyć się
właściwego podejścia do oceny
rozegranej partii, obserwując np.
Mistrza Rafała Przedmojskiego.
Sporządzanie notatek po każdej
grze, wspólna analiza partii z ry-
walem zwracała uwagę na so-
lidne podejście do szachowego
rzemiosła.

Zakończenie turnieju zyskało
stosowną oprawę dzięki obec-
ności wicestarosty Powiatu Pia-
seczyńskiego Arkadiusza Strzy-
żewskiego, który osobiście wrę-
czał nagrody najlepszym zawod-
nikom.

Nagrodzono także najlep-
szych w rankingu: do 2200 Elo -
Jakuba Suliborskiego, do 2000 -
Daniela Sanz Wawera, do 1800
- Antoniego Szustakowskiego,
do 1600 - Marię Malicką, do
1400 - Jakuba Piotrowicza. Po-
nadto wyróżniono najlepszego
Seniora - Jerzego Kota, Juniora
- Mikołaja Winiarskiego, Junio-
ra Młodszego - Radosława Psy-
ka, najlepszego zawodnika   Lau-
ry Chylice - Victoriano Sanz Lo-
sada, oraz najlepszego miesz-
kańca Powiatu Piaseczyńskiego
- Macieja Nurkiewicza.

Zapraszamy za rok.

WWyynniikkii:: 
1. GM Bartosz Soćko (ranking

2702) Hetman Katowice 7,5 pkt; 
2. GM Kamil Dragun (2534)

Stilon Gorzów Wlkp 7,5; 
3. IM Daniel Sadzikowski

(2386) Polonia Wrocław 7,0; 
4. GM Bartłomiej Heberla

(2567) Baszta Żnin 7,0; 
5. GM Mateusz Bartel (2665)

Polonia Wrocław 7,0; 
6. m Rafał Przedmojski

(2349) AZS UW Warszawa 6,5; 
7. GM Kacper Piorun (2627)

Stilon 6,5; 
8. IM Krystian Kuźmicz

(2405) WKS Kopernik Toruń
6,5...

16. WIM Anna Jakubowska
(2151) Nadnarwianka Pułtusk
6,0. 

Grało aż sześciu arcymistrzów, a wygrał Soćko

Piaseczyńskie Szachogranie

Tydzień Hiszpański za nami

Flamenco rozgrzało Ursynów!

W Klubotece Dojrzałego Człowieka

Kolorowe spojrzenie na świat
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Kto w ponury deszczowy dzień wejdzie teraz do Galerii Do-
mu Sztuki SMB „Jary”, od razu poczuje, że nastrój mu się
poprawia. Sprawiają to ciepłe, pogodne kolory obrazów i
kolaży wrocławianki Anny Borcz, prezentowane na jej in-
dywidualnej wystawie „Moje tematy”.

Anna Borcz ukończyła Uniwersytet Wrocławski i Akademię Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Od 1993 roku należy do Związku Polskich
Artystów Plastyków. W roku 2006 obroniła doktorat. Pracą dydak-
tyczną zajmuje się we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym. 

Jej twórczość jest znana bywalcom galerii sztuki m. in. we Fran-
cji, Niemczech, Szwajcarii, Rosji i na Ukrainie.

Wernisaż wystawy „Moje tematy” odbył się we wtorek 25 paź-
dziernika. Pani Anna, osoba tak ciepła i sympatyczna jak obrazy i
kolaże, które tworzy, z uśmiechem oprowadzała gości wernisażu po
sali wystawowej, opowiadając o tym, jak i dlaczego powstawały po-
szczególne prace.

Ze słów artystki wynikało, że jej ulubionym tematem jest morze
– polskie morze, nad którym co roku latem wypoczywa we Włady-
sławowie. Dowodzą tego trzy obrazy – każdy inny – poświęcone mo-
rzu. „W istocie jednak jestem w swojej twórczości wierna staremu
arabskiemu powiedzeniu, że trzy najpiękniejsze motywy sztuki to
kobieta w tańcu, statek pod żaglami i koń w galopie” – wyznała An-
na Borcz. A B U

Pod takim tytułem swoje prace
prezentuje warszawska artyst-
ka Anna Forycka-Putiatycka. Jej
obrazy można oglądać w Pawi-
lonie „Pod Okiem” przy ul. Gró-
jeckiej 79. 

O związkach pomiędzy poszczególny-
mi dyscyplinami sztuki wiemy od dawna.
Nie jest tajemnicą, że artyści reprezentu-
jący różne dyscypliny inspirują się wza-
jemnie. Zarówno muzyka może być inte-
resującym źródłem natchnienia dla mala-
rza lub rzeźbiarza, jak też dzieło plastycz-
ne może dać kompozytorowi impuls do
napisania utworu muzycznego. Przykła-
dem takich wzajemnych związków jest
grupa Symfonia działająca przy Oddzia-
le Warszawskim Związku Polskich Arty-
stów Plastyków, której członkowie w swo-
ich pracach odwołują się do szeroko rozu-
mianej muzyki (z akcentem na muzykę
klasyczną). Twórczynią i założycielką gru-
py jest artystka malarka Anna Forycka-Pu-
tiatycka. Jej prace prezentowane są od

lat w wielu prestiżowych miejscach i ga-
leriach w Polsce i za granicą. Znana jest też
dobrze mieszkańcom Ursynowa, bowiem
wielokrotnie wystawiała swoje obrazy na
terenie Dzielnicy. 

Od 2009 roku artystka maluje obrazy
inspirowane muzyką. Tworzy swój świat,
w którym art informel (fr. art informel –
sztuka bezkształtna) i abstrakcyjny ekspre-
sjonizm przenikają się wzajemnie. W
przypadku Anny Foryckiej-Putiatyckiej
wybór takiej właśnie formy wyrazu nie jest
tylko szukaniem sposobu wyrażania eks-
presji, ale próbą znalezienia właściwego
języka malarskiego dla zgłębienia i od-
dania tajemnicy muzyki. Świat muzyki
bowiem w widoczny sposób wciąga i po-
chłania malarkę. Stosowanie przez nią
barwnych plam, faktur, kontrastów nie
jest jedynie zabiegiem plastycznym przy-
pominającym dzieła taszystów, czy repre-
zentantów action painting ale nawiąza-
niem dialogu z dziełem muzycznym. Po-
dobnie jak wielcy artyści przed nią – m. in.

Wols, Hans Hartung, Jean Fautrier, Jean
Dubuffet, Henri Michaux  – Anna Foryc-
ka-Putiatycka stosuje dostępne jej środki
malarskie, jednak towarzyszy temu cel
nadrzędny – przedstawienie muzyki w
obrazie. 

Ważni dla niej są muzycy i kompozyto-
rzy polscy. Jej zdaniem – muzyka polska
to nie tylko radość folkloru, to również na-
sza tragiczna historia (powstania, Katyń,
etc.). Muzyka była i jest stale obecna w na-
szym życiu. W chwilach narodowych zry-
wów dodawała Polakom ducha i wiary w
przezwyciężaniu zła. Obrazy są związa-
ne z muzyką, inspirowane polskim folk-
lorem, tańcem, polnym wiatrem, zawie-
ruchami wojennymi. Można tu znaleźć
mały obraz „Ucietrzew”, namalowany w
2010 r. na II Trienale Malarstwa w Rze-
szowie (jeden z jej pierwszych obrazów
muzycznych), jak i ostatni obraz „Nostal-
gia” (w zasadzie monochromatyczny). 

Wystawa pokazuje drogę, którą ar-
tystka pokonała (wzbogacona o przeży-

cia i doświadczenia z przeszłości). To za-
równo pejzaż „muzyczny” nawiązujący
do jej dzieciństwa, do wielkopolskiego
krajobrazu, rzeki Warty, mgieł unoszą-
cych się nad polami i spokojnego życia na
wsi, w dworku, gdzie toczyło się życie na-
siąknięte wysoką kulturą, z dala od wiel-
komiejskiego zgiełku.  Na wystawie są też
dwa płótna – „Tajemnicze wejście „ i
„Światła Biblioteki”. To obrazy z cyklu
„Widok z Biblioteki Polskiej w Paryżu”.
Artystka umieściła je świadomie. 

Stolica Francji od XVIII w. była miej-
scem emigracji wielu wybitnych Pola-
ków. Tu, po 1830 roku, przeniosło się
polskie życie intelektualne i kulturalne.
Artyści, pisarze mogli swobodnie wy-
powiadać się tworząc wiekopomne dzie-
ła i wzbogacając polską kulturę. Cho-
dząc po ulicach Paryża, nie sposób nie
zauważyć, ile tam polskich pamiątek,
ilu wybitnych Polaków zapisało się w
historii tego miasta.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Legendy o królu Janie
Jak przystało na historyczne miejsce, Pałac Jana III
Sobieskiego w Wilanowie kryje również swoje tajem-
nice. Już 29 października będzie można usłyszeć
„Znane, mało znane i zupełnie nieznane” opowieści
o królu Janie III i o oddanym mu łyczakowskim we-
sołku i śmiałku. Będą one opowiedziane w formie
storytellingu. 

Będziemy mogli wysłuchać legend zarówno polskich, jak i
lwowskich. Dowiemy się m. in.: jakie skarby król Jan III kazał za-
kopać pod słynnym dębem Bartkiem. Poznamy historię pewne-
go obrzędu związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych,
który zapoczątkował zwycięzca spod Wiednia w Wielopolu
Skrzyńskim, czyli w dawnej Książęcej Górze. Poznamy zabaw-
ne przygody niebywałego figlarza i spryciarza w jednej osobie,
czyli królewskiego błazna o imieniu Józek. Poznamy też pocho-
dzenie powiedzenia „rozebrał się jak do rosołu” oraz wspomni-
my historię o szybkonogim rumaku królewskim, zwanym Pała-
szem. Po wysłuchaniu wszystkich opowieści uczestnicy spotka-
nia będą mogli wykonać kukiełkę najsłynniejszego lwowskiego
batiara, czyli królewskiego wesołka.

Impreza jest adresowana głównie dla dzieci w wieku powyżej
7 lat. Termin: 29 października (sobota), godz. 18–20.  Miejsce
spotkania: Pompownia. Więcej informacji i rezerwacja: tel. 22
54 42 850 lub e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jasne barwy na 
jesienną szarugę

Malarstwo Anny Foryckiej-Putiatyckiej – na palety nutę
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Piórem Derkacza

Poszukiwany Bob Dylan
Nagroda około 1 miliona dolarów!

Nie dziwię się amerykańskiemu piosenkarzowi, autorowi tekstów, że po otrzymaniu informa-
cji o Literackiej Nagrodzie Nobla zniknął. W Ameryce mają teraz ważniejsze sprawy na głowie.
Clintonowa z Trumpem robią tyle medialnego pierza, że informacja Szwedzkiej Akademii nie
byłaby 

odpowiednio nagłośniona. Teraz wszyscy zadają sobie pytanie: przyjedzie Bob Dylan po od-
biór nagrody, czy nie?. Taką zagrywką medialną Bob Dylan zarobi, moim zdaniem,  zdecydo-
wanie więcej milionów dolarów, a i jego prace rysunkowe i malarskie skoczą w górę! Być mo-
że ostatnie realizacje  Dylana w postaci żelaznych bram skutecznie zamknęły artystę noblistę przed
poszukującymi go akademikami. 

J e r z y  D e r k a c z

Zastanawiam się, czy PiS faktycznie jest lekiem na uzdrowienie i zdyna-
mizowanie polskiej gospodarki. Mam mętlik w głowie – jak każdy prze-
ciętny Polak mający blade pojęcie o mechanizmach dotyczących funk-

cjonowania narodowej gospodarki. Nie jestem także zbyt tęgi w ekonomii, dla-
tego opieram się na opiniach ekspertów. A z nimi jest różnie, bo z różnych ust pa-
dają często rozbieżne i wręcz wykluczające się opinie. Większość podszyta jest polityką, więc z de-
finicji staje się niewiarygodna. PiS nie jest ugrupowaniem, któremu całkowicie mógłbym zaufać
– bogoojczyźniane hasła na sztandarach bowiem to nie moja bajka. Ale... No właśnie, to “ale” po-
jawia się w mojej głowie coraz częściej, ponieważ staram się wrzucać na szalę plusy i minusy rzą-
dów PiS i starannie je ważyć.   

I tak publicysta Remi Adekoya, rozliczając PiS na łamach prestiżowego The Guardian, nie zo-
stawia na partii Jarosława Kaczyńskiego suchej nitki. Podkreśla m. in., że za rządów tej partii Pol-
ska spotkała się z krytyką, jaka nie spadła na nią od czasów komunizmu. Zdaniem pana Adekoyi,
nasz kraj jęczy pod rządami autorytarnej, nacjonalistycznej władzy, sprawowanej z tylnego siedze-
nia przez Jarosława Kaczyńskiego. Wolności obywatelskie są mocno ograniczone, media kontro-
lowane, a niezależny i niepodległy wymiar sprawiedliwości został upolityczniony. Ponoć artykuł
robi na Wyspach furorę. Moim zdaniem, jego autor w dużej części po prostu bredzi. Owszem, me-
dia są kontrolowane, ale tylko publiczne. To żadna sensacja, bowiem publiczne media od 1989 r.
stają się wyborczym łupem każdej kolejnej ekipy rządzącej państwem – od Unii Wolności, przez
Akcję Wyborczą Solidarność, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe – po
Platformę Obywatelską, które to partie zaraz po wygraniu wyborów wprowadzały do nich swo-
ich ludzi. Teraz przyszła kolej na PiS, które kontynuuje tę godną najwyższej pogardy tradycję. Ale
o tym, że władza kontroluje Gazetę Wyborczą, TVN, Polsat, Politykę, Newsweek, czy lokalną Pas-
sę – pierwsze słyszę. O ograniczaniu wolności obywatelskich ja – dosyć aktywny uczestnik życia
publicznego – także nic nie wiem. Zaś co do polskiego “niezależnego i niepodległego” wymiaru
sprawiedliwości, to mam własne zdanie na ten temat, wyrobione w licznych starciach z tymi in-
stytucjami. Jest ono krańcowo odmienne od tezy głoszonej przez redaktora The Guardian.   

T ygodnik Polityka, której jestem wiernym czytelnikiem, ocenia rządy PiS nieco łagodniej, co
nie znaczy – dobrze. Redaktor Adam Szostkiewicz twierdzi mianowicie, że bilans pierwsze-
go roku rządu premier Szydło wypada pozytywnie dla żelaznego elektoratu PiS, ale nieko-

niecznie dla wyborców, którzy na PiS nie głosowali. Ludzie ci mają wyrażać coraz głębszy niepokój
o przyszłość kraju, demokracji i praworządności. W opinii dziennikarza Polityki w publicznej służ-
bie zdrowia, w bezpieczeństwie narodowym, w sądownictwie, kulturze, gospodarce, polityce spo-
łecznej (czarne protesty) i w polityce zagranicznej pierwszy rok rządów PiS przyniósł chaos. “Nawet
na odcinku kościelnym, priorytetowym dla obecnej władzy, PiS-owi udało się skonfliktować z tak zwa-
nymi obrońcami życia, a tym samym z częścią biskupów i mediów katolickich, popierających odrzu-
cenie tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r.” – pisze publicysta prestiżowego tygodnika. 

Faktycznie, zadowoleni z pierwszego roku rządów PiS mogą być beneficjenci 500+, seniorzy 75+,
którzy dostali część leków gratis, najtańsza siła robocza, bo podniesiono minimalną stawkę godzino-
wą do poziomu 13 zł, a minimalną pensję do 2 tys. zł, jak również osoby pokrzywdzone w wyniku

dzikiej reprywatyzacji, ponieważ
wreszcie ktoś się za nimi ujął,
czyniąc zdecydowane kroki na
rzecz zdławienia oplatającej sto-
licę państwa ośmiornicy. Reszta
społeczeństwa czeka – młodzi
na realizację obiecanego progra-
mu “Mieszkanie Plus”, tzw. fran-
kowicze na zwrot spreadu, część
przedsiębiorców na ujednolice-

nie systemu podatkowego. Na razie doczekali się obniżenia podatku CIT z 19 na 15 proc. We wrze-
śniu prezydent Duda podpisał stosowną ustawę. Mnie dodatkowo martwi chaos w polityce zagra-
nicznej, spowodowany w dużej mierze nieodpowiedzialnością oraz brakiem dyplomatycznego oby-
cia obecnego szefa MSZ. Rzeczywiście, treść polskiej polityki zagranicznej jest dzisiaj żadna. 

N atomiast coraz mocniej wierzę w talenty wicepremiera Mateusza Morawieckiego, odpo-
wiedzialnego za rozwój i gospodarkę. Moim zdaniem, ale nie tylko moim, ten gość –  uj-
mując rzecz kolokwialnie – ma łeb jak sklep. To pierwszy minister od gospodarki, który

myśli 20 lat wprzód. Nie bryluje  w mediach, ale ma na swoim koncie sukcesy, których opozycja i
wspierający ją dziennikarze zdają się nie dostrzegać, a powinni, ponieważ są to sukcesy wymier-
ne, stawiające Polskę – na przykład na rynku motoryzacyjnym – o dwa stopnie wyżej niż dotych-
czas. Chodzi o produkcję nowoczesnych przekładni do napędów hybrydowych, która ruszy w To-
yota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu pod koniec 2018 r. oraz o nowe silniki benzyno-
we, które poszerzą asortyment produkowany w Toyota Motor Industries Poland w Jelczu – Lasko-
wicach w 2017 i 2019 r. Łączna wartość nowych inwestycji Toyoty to 650 mln zł, a łączna wartość
inwestycji Toyoty w Polsce to dzisiaj miliard euro. Przekładnie do napędów hybrydowych, produ-
kowane w Toyota Motor Manufacturing Poland, to kluczowy element technologii hybrydowej To-
yoty. Obecnie układy hybrydowe dla modelu Auris i Auris Touring Sports powstają w zakładzie To-
yota Motor Corporation w Japonii, skąd są importowane do Europy. Wcześniej zakończono nego-
cjacje o lokalizacji w Jaworze na Dolnym Śląsku fabryki silników dla koncernu Mercedes-Benz.

Może powyższe inwestycje to tylko niewielka część zrealizowanych obietnic o poprawie stanu
polskiej gospodarki, która przez ostatnie ćwierćwiecze została sprowadzona do roli gospodarki przy-
słowiowej bananowej republiki zajmującej się montowaniem na zlecenie bogatego Zachodu ko-
lorowych paciorków do bransoletek, ale nazwy Mercedes – Benz, Toyota, Volkswagen, LG, czy Rolls
– Royce mają w świecie swoją wymowę. Poprzednicy Morawieckiego wyprzedali kraj, zniszczyli
na przykład świetnie prosperujący przemysł okrętowy i dobrze sprzedającego się za granicą Ursu-
sa, który dzisiaj się odradza. Zaprezentowany na początku roku najnowszy model C-3150V Power
robi furorę w Europie. Posiada zsynchronizowaną skrzynię biegów 32x32 z systemami powershift,
która gwarantuje płynną obsługę i optymalne wykorzystanie mocy,  jak również nowatorski po-
wershuttle – mechanizm pozwalający na szybką zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła. 

J eśli doda się fakt, że w ostatnich dniach polski rząd podpisał umowę międzynarodową o
budowie drogi Via Carpatia, prowadzącej z Grecji przez Polskę aż do Estonii, a kulejący przez
całe lata LOT skutecznie atakuje dzisiaj pozycje największych europejskich przewoźni-

ków, to ostatnie twierdzenie pani Katarzyny Lubnauer z partii Nowoczesna, że “rok rządów PiS to
rok chaosu, buty, arogancji i obłudy”, można skwitować lekceważącym machnięciem dłoni. Na-
wiasem mówiąc, partia pani Lubnauer ma wielką chrapkę na rządzenie Polską, a nie potrafi po-
prawnie napisać sprawozdań finansowych z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych i traci wie-
lomilionową subwencję. Tak znakomici “fachowcy” mieliby w przyszłości rządzić finansami pań-
stwa. Na samą myśl o tym robi mi się zimno.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy Morawiecki ma łeb jak sklep?

„Owszem, media są kontrolowa-
ne, ale tylko publiczne. To żadna
sensacja, bowiem publiczne
media od 1989 r. stają się wy-
borczym łupem każdej kolejnej
ekipy rządzącej państwem”

22 października 2016: Na uroczystej gali w Operze Krakowskiej, Minister Obrony
Antoni Macierewicz otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Odnowiciela „Patriota Ro-
ku 2016” przyznaną przez środowisko Białego Kruka i Stowarzyszenie im. Lecha
Kaczyńskiego
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PATRIOTA ROKU

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Mam wątpliwości. Chodzi o to,
Czy wciąż się mogę czuć patriotą?
Bo to, co dziś spotykam wszędzie,

Świadczy, że chyba jestem w błędzie.

Kocham Ojczyznę, kocham Kraków,
Z sukcesów cieszę się Rodaków,

I całym życiem Polsce służę,
Z harcerskim krzyżem na mundurze.

Mama w teatrze narodowym
Dbała o piękno polskiej mowy.

I choć to dziś przypadek rzadki,
Wyssałem polskość z mlekiem matki.

Ojciec, gdy byłem chłopcem małym,
Uczył, że znak mój – orzeł biały.

Walczył w Powstaniu, był w niewoli,
Stąd mam szacunek do symboli.

To, że Polakiem był Kościuszko,
Kopernik, Chopin i Moniuszko,

Napełnia dumą moją duszę,
A hymn jest zawsze źródłem wzruszeń.

Przodkom zawdzięczam, jako żywo,
Swą pracowitość i uczciwość, 

Co przekazałem, w słuszność wierząc,
Synowi, uczniom i harcerzom.

Co z tego? To się już nie liczy.
Patriotyzm mnie już nie dotyczy.

Inne zalety są dziś w cenie,
Większym patriotą jest szaleniec.

By się uważać za patriotę,
Trzeba obrzucać innych błotem,

Skłócić Polaków. Co tu kryć?
Lepiej podjudzać, szczuć i lżyć.

A ja? Nie kłamię w blasku flesza,
Publicznie Polski nie ośmieszam.

Nie chcę powtarzać każdej bredni,
Obarczać winą rząd poprzedni.

Chyba patriotą już nie jestem,
Bo się nie witam znanym gestem,
Musiałbym szalik mieć klubowy
I chodzić z kijem bejsbolowym.

Dzisiaj patrioci z ONR-u,
Nie czczą prawdziwych bohaterów,

Raczej wygwiżdżą i wybuczą,
Nietolerancji za to uczą.

Dowody tworzy się niezbite,
By zdeptać każdy autorytet.

Zniszczyć z kretesem. Chcieć to móc.
Może być tylko jeden wódz.

Dziś patriotyzmu są symbolem
Nieuki w szkole i kibole.

Ten, który pracą się nie skalał,
Żąda, bym z kraju wyp…

Prawdziwy Polak! Biały kruk.
A kto nie z nami, ten nasz wróg.

Więc co się jeszcze musi stać?
Patriota roku… K… m…!
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Już wkrótce, a dokładnie 8 listopada w Stanach Zjednoczonych, najważniej-
szym państwie na naszym globie, odbędą się wybory prezydenckie. Do wy-
ścigu o najwyższe stanowisko stanęła kandydatka demokratów, była sekre-

tarz stanu, multimilionerka Hillary Clinton, żona byłego prezydenta Billa Clinto-
na. Jej przeciwnik to kandydat republikanów, miliarder Donald Trump. 

O ile Hillary Clinton jest znana wyborcom od dawna, ma bowiem za sobą wieloletnią praktykę
polityczną ( zaliczyła też liczne wpadki na tym polu), o tyle wiedza o drugim z kandydatów doty-
czy głównie dokonań w sferze biznesu i przypisywanych mu skandali towarzysko-obyczajowych.
Można o nim powiedzieć, że jest spełnieniem amerykańskiego snu. W dziedzinie polityki pozosta-
je jednak nowicjuszem. 

Chociaż są to już 45. wybory prezydenckie, po raz pierwszy w historii USA na fotelu prezyden-
ta może zasiąść kobieta, jako kandydatka jednej z dwóch głównych sił politycznych w tym kraju. 

Jakie znaczenie będzie miał listopadowy wybór dla Amerykanów? Można się tylko domyślać na
podstawie posunięć deklarowanych przez kandydatów. Jednak deklaracje i obietnice to jedno, a re-
alna polityka to drugie. Nowy prezydent będzie musiał wpisać się w znacznym stopniu w bieżącą
politykę państwa, a silne lobby finansowe, biznesowe i inne liczące się siły z pewnością nie pozwo-
lą na jakiekolwiek rewolucyjne zapędy, burzące istniejący porządek. 

Warto przypomnieć, że Hillary Clinton wspierała USA Patriot Act, a także interwencję militarną
Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, która miała być (według niej) przejawem walki z terrory-
zmem i łamaniem praw człowieka w tym kraju. W interwencji zbrojnej upatrywała szansę na po-
prawę życia afgańskich kobiet cierpiących pod opresyjnymi rządami talibów. Opowiadała się też za
zbrojną interwencją w Iraku. Później uznała to za błąd, tłumacząc swą decyzję nieprawdziwymi in-
formacjami, rozpowszechnianymi przez administrację George’a W. Busha. 

Mimo to, gdy już do interwencji doszło, uważała, że błędem byłoby zbyt wczesne wycofanie się
USA z Iraku. Była przeciwna ustawom Busha, które miały obniżyć podatki, co później wypominał
jej w debacie Donald Trump. Zagłosowała przeciwko ustawie Federal Marriage Amendment, defi-
niującej małżeństwo jedynie jako związek pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Hillary Clinton była liczącą się kandydatką, nominowaną przez demokratów w wyborach prezydenc-
kich w 2008 roku. Prowadziła w sondażach, jednak palmę pierwszeństwa odebrał jej inny kandydat Par-

tii Demokratycznej – jej główny
rywal, senator ze stanu Illinois,
Barack Obama. Ten ostatni był
znany jako przeciwnik inter-
wencji militarnej w Iraku, co
zaważyło w późniejszych wy-
borach powszechnych. 

W obliczu wygranej Oba-
my, który uzyskał przeważają-
cą liczbę głosów delegatów w

33 stanach (Clinton w 23), Hillary wycofała się z dalszej kampaniiu i udzieliła swojego poparcia Oba-
mie, który ostatecznie wygrał wybory prezydenckie. 

W latach 2009–2013 pełniła urząd sekretarza stanu USA, rezygnując tym samym z funkcji sena-
tora.  W tym czasie złożyła wizyty w 112 państwach na całym świecie (najwięcej z dotychczasowych
amerykańskich sekretarzy stanu).

Jej działania jako sekretarza stanu USA są poddawane różnym ocenom politologów. Mimo że sprze-
ciwiała się rozbudowie programu nuklearnego, a nawet była zwolenniczką nakładania sankcji na
Iran, jednocześnie prowadziła z nim negocjacje zakończone porozumieniem nuklearnym, zawar-
tym w 2015 roku. 

Hillary Clinton przyczyniła się w dużej mierze do polityki resetu z Rosją, lansowaną przez Barac-
ka Obamę. Wielokrotnie wypomniał jej to (podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej) jej prze-
ciwnik Donald Trump, oceniając próby ocieplenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Ro-
sją jako przejaw słabości USA prowadzący do powstawania konfliktów, napięć i niebezpiecznych
punktów zapalnych w wielu miejscach naszego globu, jak choćby w Syrii. 

Cieniem na politycznej karierze Hillary Clinton kładzie się zamach w Bengazi (ambasada USA
w Libii, w Bengazi została zaatakowana), w którym zginął ambasador J. Christopher Stevens i trzech
pracowników ambasady. Zarzucano jej m. in.: zignorowanie procedur bezpieczeństwa i ochrony am-
basady i pracujących w niej osób. 

Clinton musiała stanąć przed Komisją Kongresową ds. Zagranicznych. Co prawda przyjęła na sie-
bie odpowiedzialność, ale nie do końca, bo (według niej) zawinili eksperci odpowiedzialni w De-
partamencie Stanu za bezpieczeństwo. 

W marcu ubiegłego roku generalny inspektor Departamentu Stanu poinformował opinię publiczną, że
Hillary Clinton korzystała z prywatnych kont e-mailowych do przechowywania poufnych danych. Uznano
to za przejaw łamania protokołów i procedur dyplomatycznych oraz ewidentne niedbalstwo z jej strony. 

Grzechów i grzeszków po stronie Hillary Clinton jest znacznie więcej. Obawy może budzić reż stan
jej zdrowia, zwłaszcza że stwierdzono u niej zakrzepicę. Nie oznacza to jednak, że jej oponent i głów-
ny rywal – Donald Trump – jest kandydatem bez skazy. Powszechnie znane wśród amerykańskiej
opinii publicznej są jego męskie „podboje”, chętnie wykorzystywane do skompromitowania go
przez sprzyjającą demokratom część mediów. Donald Trump bywa przedstawiany jest w mediach
jako lekkoduch uganiający się za spódniczkami, a co bardziej pikantne doniesienia mówią wprost,
że interesuje go głównie to, co owe spódniczki skrywają. Jest oskarżany o liczne próby molestowa-
nia kobiet, co on sam tłumaczy ich chęcią zdobycia rozgłosu i pieniędzy. Niewątpliwie wszelkie zda-
rzenia tego typu – prawdziwe lub nieprawdziwe – są skwapliwie podchwytywane i wykorzystywa-
ne jako paliwo w kampanii wyborczej. 

Dla nas Polaków, ważniejsze niż (ewentualne) nieobyczajne zachowania kandydata na prezyden-
ta USA będą posunięcia zwycięzcy, który musi zmierzyć się z niełatwą sytuacją polityczną, a taką
właśnie mamy dziś na świecie. Przewidywanie czegokolwiek na podstawie zapowiedzi składa-
nych przez każdą ze stron, jest na razie wróżeniem z fusów.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kogo wybiorą Amerykanie?

„Chociaż są to już 45. wybory 
prezydenckie, po raz pierwszy w
historii USA na fotelu prezydenta
może zasiąść kobieta, jako kan-
dydatka jednej z dwóch głównych
sił politycznych w tym kraju”

Lotnisko Chopina 
gotowe na kolejną zimę

Służba Utrzymania Lotniska Chopina zakończyła przygotowania
do Akcji Zima i rozpoczęła całodobowe dyżury gotowości. War-
szawski port dysponuje najnowocześniejszym w Polsce sprzętem
do odśnieżania i jest w stanie zapewnić utrzymanie ciągłości ru-
chu samolotów nawet przy obfitych opadach.

Podobnie jak na zwykłych drogach, lód i śnieg są na lotniskach bardzo niepożądane. Ich obec-
ność może zagrażać bezpieczeństwu wykonywania operacji lotniczych i zakłócać płynność ruchu.
Dlatego wszystkie drogi startowe i drogi kołowania na lotnisku muszą być zawsze czyste i czar-
ne aby samoloty mogły na nich bezpiecznie startować i lądować. Przez całą dobę dbają o to spe-
cjaliści ze Służby Utrzymania Lotniska. Kiedy zaczyna padać śnieg, w ciągu dziesięciu minut do
pracy gotowa jest kolumna odśnieżająca, składająca się z dziesięciu nowoczesnych pługów wy-
posażonych dodatkowo w szczotki doczyszczające i silne dmuchawy.

W sezonie zimowym 2016/17 lotnisko dysponuje dziesięcioma zestawami odśnieżającymi
MB2041/?veraasen oraz zraszarką Damman o 45-metrowym zasięgu roboczym ramion zra-
szacza. Pozwala to na oczyszczanie dróg startowych i podanie środków odladzających w jed-
nym przejeździe w ciągu zaledwie 25-30 min. Płyty postojowe i drogi kołowania odśnieżane
będą sześcioma zestawami MB1929/Schorling oraz pięcioma oczyszczarkami kompaktowy-
mi Boschung. Ponadto do dyspozycji Służby Utrzymania Lotniska jest jeszcze 41 innych ma-
szyn i urządzeń. 

Do obsługi tego sprzętu mamy przygotowaną grupę wszechstronnie wyszkolonych, przy-
gotowanych i co ważne – bardzo doświadczonych pracowników. Tu warto wspomnieć, że na-
si specjaliści należą do najlepszych w swoim fachu i ze swoich umiejętności słyną na lotniskach
w całej Europie. 

Zarówno operatorzy sprzętu do utrzymania lotniska, jak i mechanicy zajmujący się jego serwi-
sowaniem i naprawami zostali wdrożeni do pracy w specyficznych warunkach zimowych i już od
15 października wszyscy pełnią całodobowe dyżury na lotnisku i pod telefonem – w domu, w peł-
nej gotowości do podjęcia natychmiastowego działania, gdyby pogoda wymusiła taką konieczność.  

W przewidywaniu warunków atmosferycznych na lotnisku pomaga jeden z najnowocześniej-
szych w Europie systemów typu Ice Alert. Składa się nań sześć stacji pomiarowych rozmieszczo-
nych na obydwu drogach startowych. Każda z nich jest wyposażona w unikatowe w skali świa-
towej i opatentowane aktywne zespoły czujników stanu nawierzchni (BOSO i ARCTIS) oraz ana-
lizatory gromadzonych danych. 

Prognozują one z dużym prawdopodobieństwem termin wystąpienia oblodzenie nawierzch-
ni. Jest to możliwe dzięki komputerowej (automatycznej) analizie wielu parametrów, m. in. tem-
peratury powietrza, nawierzchni, wilgotności nawierzchni, wilgotności względnej powietrza,
ilości i rodzaju opadów atmosferycznych itp. 

Te bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia przeprowadzają w czasie rzeczywistym
skomplikowaną analizę danych i umożliwiają określenie na bieżąco aktualnej temperatury zama-
rzania, przy której może powstać oblodzenie. Dzięki połączeniu doświadczenia ludzi z nowocze-
sną technologią możemy skutecznie zapobiegać powstawaniu takich zjawisk jak gołoledź, przez
co jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Oddzielny system, będący uzupełnieniem Ice Alertu, jest zainstalowany na części estakad do-
jazdowych do Terminalu A. Pomiarowe stacje meteorologiczne zostały uzupełnione w tym przy-
padku o automatyczny system zraszający drogi specjalnym środkiem uniemożliwiającym zama-
rzanie nawierzchni. W ten sposób wszystkie drogi dojazdowe przed halę odlotów Terminala A (pro-
wadzące „pod górkę”) są zawsze czarne i szorstkie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, mogę śmiało zapewnić, że do kolejnej zimy Lotnisko Chopina
jest przygotowane bardzo dobrze. Zrobimy wszystko, żeby samoloty z pasażerami docierały do
Warszawy zawsze na czas i bez zakłóceń. Ale pełnej gwarancji dać nie mogę. Bo choć będziemy
się starać z całych sił, to i tak natura może okazać się silniejsza.

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i  

Od kilku lat, co roku, gościmy na Ursy-
nowie akrobatykę sportową. Tegoroczny
międzynarodowy turniej “O Puchar
Warsa i Sawy” w tej dyscyplinie sportu
odbędzie się w ostatni weekend paździer-
nika tj. 29-30, niezmiennie w hali Ursy-
nowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
“Arena” przy ulicy Pileckiego 122.

To już 7. Puchar “Warsa i Sawy”.  Jednak po
raz pierwszy turniej będzie trwał dwa dni, bo-
wiem ilość startujących zawodników, około 170,
nie pozwala na przeprowadzenie zawodów w je-
den dzień. A będzie co oglądać, bowiem przyjeż-
dżają do nas akrobaci reprezentujący czołowe,
akrobatyczne nacje Europy! 

Legenda światowej akrobatyki, ukraiński trener
Lonia Goliak, który - jak mówią - jest trenerem od
dziecka, zwany w Polsce “marudą”, zapowiedział
przyjazd ścisłej czołówki  swoich akrobatów. Ukra-
ińcy hołdują “romantycznemu” stylowi akrobaty-
ki, zawsze do pięknej muzyki, zawsze z fantazyj-
nymi elementami baletu. Kilka lat temu na rozgry-
wanych w Warszawie mistrzostwach Polski, wy-
stąpiły ówczesne mistrzynie świata w dwójkach
kobiet, Sytnikowa, Melniczenko, dziś gwiazdy
słynnego Cyrku Słońca. 

Rosjanie, Białorusini, Bułgarzy to także moc-
ne ekipy europejskie. Ponadto obejrzymy akro-
batów z Węgier i czołówkę polskiej akrobatyki
sportowej, w tym najlepszych akrobatów z klu-
bów warszawskich. 

Tegoroczne  zawody będą po raz pierwszy roz-
grywane w czterech kategoriach wiekowych. Dla
dzieci, które zechcą spróbować swoich sił w akro-
batyce, przygotowaliśmy możliwość wzięcia
udziału w pierwszym, prawdziwym treningu akro-
batycznym! W pierwszym dniu zawodów, w sobo-
tę 29 października o godzinie 9.30 zapraszamy ro-
dziców ze swoimi  pociechami (od lat 6 do 10) na
małą halę “Areny”. Tam będzie na dzieci czekała
zawodowa trenerka akrobatyki. Trzeba zabrać ze
sobą strój gimnastyczny, przyjść i spróbować. Je-
śli się spodoba, to następny krok kierujemy do
klubu, który od trzech lat funkcjonuje w pobli-
skiej szkole podstawowej na ul. Hirszfelda 11 -
“MAKS- Ursynów”. W klubie ćwiczy już 300 dzie-
ciaków, więc chyba akrobatyka przyciąga.  Być

może spośród tych dzieci wyrosną  wielcy zawod-
nicy, mistrzowie Polski i świata! 

Tymczasem zapraszamy sympatyków sportu
do obejrzenia naszych zawodów: Pucharu “War-
sa i Sawy”. W sobotę, 29 października rozpoczy-
namy o godz. 11.00  eliminacjami  w młodszych
kategoriach. O godzinie 15.00 oficjalne uroczyste
otwarcie zawodów, a po nim eliminacje w katego-
riach mistrzowskich, senior i junior. W niedzielę
od godziny 10.00  rozegramy układy finałowe,
we wszystkich kategoriach wiekowych.  Plano-
wane zakończenie zawodów, to godzina 13.00. Po-
nadto w sobotę zaprezentujemy pokaz gimnasty-
ki artystycznej! Przewidujemy  zabawę w nagro-
dy dla publiczności.

Zapraszamy do ursynowskiej hali sportowej
“Arena”, a także na naszą stronę www.gim-
akro.waw.pl  

J a n  W i e t e s k a .
P r e z e s  W M Z S G

Gwiazdy akrobatyki sportowej w Arenie Ursynów

A dzieci pójdą na... Maksa!

Rozpoznajesz tych mężczyzn?
Policjanci z mokotowskiego wydziału do wal-

ki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzą
postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem
do mieszkania. Kamery monitoringu zarejestro-
wały wizerunek osób, które mogą mieć z tym
związek. Każdy, kto rozpoznaje tych mężczyzn
proszony jest o kontakt z policjantami w siedzibie
jednostki przy ulicy Malczewskiego 3/5/7.

Do zdarzenia doszło 14 września tego roku
przy ulicy Klimczaka. Nieznani dotąd sprawcy do-
konali kradzieży z włamaniem do lokalu miesz-
kalnego. Kamera monitoringu zarejestrowała
prawdopodobne wizerunki osób, które mogą
mieć z tym związek.

Każdy, kto rozpoznaje tych mężczyzn proszo-
ny jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z po-
licjantami z wydziału do walki z przestępczością
przeciwko mieniu w siedzibie jednostki przy uli-
cy Malczewskiego 3/5/7.  

Informacje można przekazać dzwoniąc na nu-
mer 22/ 60 318 65 albo w formie elektronicznej
pisząc na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.poli-
cja.gov.pl.
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AALLEE SSZZYYBBKKAA i elastyczna
pożyczka do 25 000 zł. 
Tel. 668-681-911

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

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602-77-03-61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791-394-791

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509-548-582

SSZZLLAABBAANNYY elektryczne
parkingowe firmy Nice - sprzedam,
tel.: 508-092-090

KKUUPPIIĘĘ 1-2 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ 3-4 pokojowe, 
501-100-059

KKUUPPIIĘĘ każdy samochód, 
504-227-665

KKUUPPIIĘĘ części do starych
samochodów, 504-227-665

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601-333-707

BBIIOOLLOOGGIIAA, dojeżdżam, 
607-153-493

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507-087-609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641-82-83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA doświadczona,

693-329-929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 
504-057-030

DDZZIIAAŁŁKKAA budowlana 1000 m2

Prażmów, 602-77-03-61
DDZZIIAAŁŁKKAA rolna 2800 m2

Prażmów, 602-77-03-61
KKUUPPIIĘĘ mieszkanie: z

niepłacącym lokatorem; z
problemem prawnym; zadłużone,
796-796-596

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII ““VVaann DDeerr

ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą

mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

MMiieesszzkkaanniiaa::
!MMookkoottóóww, 47 m2, 

ul. Wejnerta, blisko metra, ciche,
rewelacyjna lokalizacja, do
remontu, parter, 601 720 840, 

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840

! PPookkóójj z oddzielną kuchnią 33
m2, Ip. Okęcie, ul. 17 Stycznia.
Cena 210 tys. zł. do negocjacji, 
601 720 840,

!Ursynów 44 m2, 2-pokojowe,
do rem., 601 720 840 

DDoommyy::
!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko

metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840, 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII ““VVaann DDeerr
ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh

kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee
ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh ddoo kkuuppnnaa
bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011-772200-884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

DDYYSSTTRRYYBBUUCCJJAA, 602-424-170
EEKKSSPPEEDDIIEENNTTKKII,, UUssttaannóóww,,

wwyyssookkiiee zzaarroobbkkii,, uummoowwaa,, 
550088-2233-8855-8866

FFIIRRMMAA zatrudni na 1/2 etatu
gospodarza domu. Zarobki min. 
11 zł/h. Tel.: 605-613-451

FFRRYYZZJJEERRCCEE, 1800 zł + procent,
cały etet, 501-143-827

PPAANNIIĄĄ do pracy w sklepie
spożywczym, Mysiadło, 
603-68-65-61

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek na
terenie Warszawy do skrzynek
pocztowych. Stawka dzienna 60-
100 zł netto. Tel.: 695-800-080

SSPPAAWWAACCZZ - ślusarz, 
602-424-170

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ 2 panie do pralni
na Ursynowie i w Piasecznie. Tel.:
575-942-929

PPRRZZYYJJMMĘĘ uszkodzony telewizor
LCD, tel.: 600-615-800

AANNTTEENNYY, 603-375-875

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,
drzwi antywłamaniowe,

okna, rolety, meble 
na zamówienie, 

602-27-17-18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 
3x lakierowanie, naprawy,
wymiana listew. Remonty
mieszkań. Tanio, 662-745-557

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, układanie,
naprawy, 22 240-36-56

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642-96-16

DDOOMMOOFFOONNYY, 603-375-875
DDRRZZEEWWAA, krzewy, sadzenie,

501-311-371
EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 

507-153-734
EELLEEKKTTRRYYKK, 666-890-886
EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 

507-153-734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA,, remonty, 
602-651-211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894-46-67, 

602-301-214

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, FLYCOM, 

Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644-26-05, 

601-737-777

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie,  
22 644-94-55

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładzie, 
22 240-87-31

MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 
505-73-58-27

MMAALLOOWWAANNIIEE, referencje, 
722-920-650

MMAALLOOWWAANNIIEE, tapetowanie,
698-431-913

AAAAAA NNAAPPRRAAWWAA pralek,
kuchenek mikrofalowych i
elektrycznych, płyt, odkurzaczy,
22 641-69-47, 604-660-792

NNAAPPRRAAWWAA - lodówki, pralki,
502-562-444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644-52-59, 
501-122-888

NNAAPPRRAAWWAA 
TELEWIZORÓW, 

502-288-514

PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNEE
czyszczenie i pranie

dywanów i wykładzin, 
501-053-855,

www.fstz.waw.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 
501-535-889

RREEMMOONNTTOOWWOO-budowlane,
ogrodzenia, 513-137-581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608-303-530

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

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy, 22 641-54-84, 
601-751-247

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

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601-36-22-82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618-18-26;
22 842-94-02

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501-829-771
UUKKŁŁAADDAANNIIEE kostki brukowej,

517-477-531
UUSSŁŁUUGGII mini koparką-

ładowarką, 517-477-531

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 
608-303-530

WWYYLLEEWWKKII agregatem, 
668-327-588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648-68-41, 
602-731-299

WWRRÓÓŻŻKKAA doświadczona, tanio,
501-623-919

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613-98-37; 
22 671-15-79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Cantrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

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

Ważne telefony

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

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, WWoojjcciieecchh GGooddzziimmiirrsskkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 2299 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1199..0000:: pokaz filmowy z cyklu „Ki-
neDok” – film p.t. „Rodzeństwo”
(Norwegia 2013, reż. Frode Fim-
land, 75 min.). Ciepły, poetycki
portret starszych ludzi wiodących
tradycyjne, wiejskie życie. Pokaz
z organizowany przy współpracy
KineDok, Krakowskiej Fundacji
Filmowej i Studia Filmowego Ka-
lejdoskop. Wstęp wolny.

W Galerii Domu Sztuki czynna
jest wystawa malarstwa i kolaży
Anny Borcz z Wrocławia p.n.
„Moje tematy”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaaxx 2222 664411 1199 1155

66 lliissttooppaaddaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1188 – Koncert “Weź moją miłość”
piosenki Ireny Jarockiej śpiewa
Ludmiła Małecka z zespołem
Moment. Zaproszenia do odbio-
ru w DK Imielin od 3 listopada
(czwartek) od godz. 18,00.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy w sobotę 5 listopada o
godzinie 18:00 na koncert Agnieszki

Grochowicz. Polska wokalistka, po-
etka i kompozytorka reprezentująca
gatunek piosenki literackiej. Koncerto-
wała m.in w Piwnicy pod Baranami. 

Wstęp wolny. Wejściówki do
odbioru w biurze placówki od
czwartku 3 listopada, od 18:00.

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2277..1100,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– KLUB PODRÓŻNIKA “KA-
ZACHSTAN ” Spotkanie popro-
wadzi Grzegorz KOSSON  Pro-
jekt „Kolaż integracyjny” finan-
suje  m.st. Warszawa)

0033..1111,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
– Wernisaż wystawy malarstwa
Romana JACHA pt.  „NIC NIE
MUSZĘ” z okazji 65-lecia pracy
twórczej i 85 urodzin autora

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

DDoo 2299..1100 można podziwiać pra-
ce Barbary Basiewicz. Artystka
prezentuje swoje prace w ramach
15-tych  Międzynarodowych
Triennale Tkaniny. Wstęp wolny

KKlluubb JJAARR 
uull.. KKoońńsskkii JJaarr 66 

TTeell.. 778899 005522 882233

Godziny otwarcia: pn.-
ndz.: 15.00 do ostatniego
gościa. Najbardziej imprezo-
we miejsce na Ursynowie re-
aktywowane! Znajdź nas na
facebooku: https://www.fa-
cebook.com/klubjarreakty-
wacja

UUrrssyynnootteekkaa
uull.. ZZWWMM 55

tteell.. 2222 664488 1111 3322

Serdecznie zapraszamy w
piątek, 4.11. na spotkanie z Ma-
rzeną Rogalską. Z autorką
książki “Wyprzedaż snów” po-
rozmawia Magdalena Kuydo-
wicz. Spotkanie odbędzie się o
godz. 19:00 w Wypożyczalni
139, al. KEN 21.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2277..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Izabelą Winiarską w cyklu
“Język - historia - kultura” pt.:
“Chrzest Polski i jego wpływ na
język polski”

0033..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr. Kamilem Kopanią w cyklu
„W trosce o dziedzictwo prze-
szłości” pt.: „Instrukcje dla ludo-
znawców amatorów”

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