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Warszawa znowu walczy o niepodległość?

S

eparatyzm jest naturalnym
dążeniem zbiorowości ludzkich, które poczują własną
siłę. Dlatego w 1776 sieć kolonii
brytyjskich w Ameryce ogłosiła Deklarację Niepodległości, przeciwstawiając się serii aktów gospodarczego uciemiężenia, wydawanych
pod egidą króla Jakuba III i dając
następnie łupnia wojskom królewskim pod Saratogą i Princeton,
przy czym amerykańskiemu wodzowi naczelnemu Jurkowi Waszyngtonowi pomagali nasi wojskowi fachowcy Tadzio Kościuszko
i Kazio Pułaski, jedni z pierwszych
polskich gastarbeiterów za Atlantykiem. Król mógł się przekonać, co
znaczy w praktyce polskie przysłowie: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Od tamtego czasu ruchów separatystycznych narodziło się mnóstwo.
Bodaj najświeższy z nich to próba
odłączenia się Katalonii od państwa hiszpańskiego.
aktycznie jednak ostatni
krzyk separatystycznej mody
to wyrwanie placu im. Marszałka Józef Piłsudskiego z administracyjnego kręgu władz miasta stołecznego Warszawy. Na mocy decyzji ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka placem ma teraz zawiadywać rządowy namiestnik, jakim jest wojewoda Zdzisław Sipiera. W praktyce wygląda to tak, że
o ile dotychczas obowiązek zamia-
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tania placu i utrzymywania go we
właściwym stanie spoczywał na pani prezydent Hannie GronkiewiczWaltz, to teraz zamiatać powinna
pani premier Beata Szydło, o ile,
rzecz prosta, nie wręczy miotły podporządkowanemu sobie wojewodzie. Takie kompetencyjne pomieszanie z poplątaniem dobrze znane
jest obywatelom RP z dziedziny drogownictwa i kolejnictwa. W pierwszym wypadku – oddanie określonego szlaku w gestię urzędnika jakiegoś szczebla sprawia niejednokrotnie, że ważna inwestycja pozostaje na paru metrach niedokończona, bo o krok dalej rządzi już
starosta lub burmistrz, a nie wojewoda i to ci pierwsi powinni np.
wyasfaltować parę metrów kwadratowych na swój koszt. W wypadku drugim mamy bodajże ponad 80 spółek – sierot po scentralizowanej kiedyś PKP, no i jedne zarządzają budynkami dworcowymi, inne torami, jeszcze inne taborem. Również poszczególne połączenia przypisane są różnym spółkom, co niekiedy doprowadza podróżnych do szału.
ie ulega wątpliwości, że – w
odpowiedzi na niesprzyjające rządzącej Polską partii posunięcia HGW – rząd RP zaczął traktować Warszawę jak niebezpiecznego odszczepieńca, nie
tylko odcinającego się od polityki
ogólnokrajowej, lecz również ignorującego wytyczne partyjne, płynące z ulicy Wiejskiej i alej Ujazdowskich (choćby w kwestii finansowania techniki zapłodnienia in
vitro). Krótko mówiąc, mamy administracyjny stan wojenny. Politycy reprezentujący partię rządzącą uzasadniają kompetencyjną
woltę wokół pl. Piłsudskiego tym,
że niechętna im prezydent stolicy

N

RYS. PETRO/AUGUST

który się – nawiasem mówiąc – aż
za bardzo rozhulał.
jawniony niedawno spis
nieruchomości warszawskich, zreprywatyzowanych – po części na lewo – w ostatnich kilkunastu latach, uświadomił publiczności, jak w majestacie
prawa pod rządami kolejnych partii rozszarpywano majątek miasta, nie bacząc na to, co się stało z
Warszawą w okresie okupacji hitlerowskiej i jak wielka była konieczność upaństwowienia względnie
skomunalizowania stołecznych
nieruchomości, nie mówiąc już o
wysiłku całego narodu, odbudowującego po wojnie stolicę. No cóż,
bohaterowie wojenni służą głównie
do tego, żeby figurować w formie
abstrakcyjnych pomników, w realu natomiast mająca ogromną
wartość substancja nieruchomościowa jest przydzielana albo zwyczajnym wydrwigroszom, udającym spadkobierców, albo zwracana potomkom tych rodów, które
rozpieprzyły swoim sobiepaństwem Pierwszą Rzeczpospolitą.
latego dzisiejszej Warszawy walka o niepodległość
nie powinna się ograniczać
do ewentualnego wygrywania
przed sądem sporów kompetencyjnych, lecz przede wszystkim o to,
żeby już nikt nie próbował uczynić z miasta ulicznej dziwki na
sprzedaż. O ile bowiem protestujący przeciwko rządom PiS obywatel
Piotr Szczęsny podpalił się w odruchu skrajnej desperacji na placu
Defilad i zmarł, o tyle większa grupa wielkorządców stolicy powinna – w tym samym miejscu – po
prostu spalić się ze wstydu.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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mogłaby na przykład nie wpuścić
tam dzisiejszego Naczelnika Państwa, pragnącego złożyć kwiaty
pod pomnikiem Marszałka albo
czyniłaby wstręty innego rodzaju,
utrudniając chociażby śledztwo,
mające wyjaśnić – kto tak naprawdę leży na tym placu w Grobie Nieznanego Żołnierza, nie mówiąc już
o tego ostatniego ekshumacji...
akie to żarty z pogrzebu czyni się w majestacie prawa w
przeddzień Święta Niepodległości, które będzie 11 listopada
okazją do uczczenia 99. rocznicy
wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. Jak wiadomo, ostatnimi
laty kolejne rocznice odzyskania
przez Polskę suwerenności państwowej bynajmniej nie jednoczyły narodu. Część uczestników nie-
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podległościowego marszu próbowała spokojnie skorzystać z ustawy
o zgromadzeniach publicznych,
część zaś uważała, że od ustawy
ważniejsza jest typowo kibolska
ustawka, czyli zwykła bójka pod
patriotycznym parawanem. Tym
sposobem zamiast uroczystej defilady w podniosłym nastroju mieliśmy w centrum stolicy zadymę.
Mam nadzieję, że w tym roku do
jakichkolwiek awantur nie dojdzie,
ale któż to może naprawdę zagwarantować. Tym bardziej, jeśli dochodzi do skrzyżowania kompetencji administracyjnych.
Warszawie to zresztą nie
nowina. Pamiętam,jak
na początku lat dziewięćdziesiątych rodziły się spory
kompetencyjne, gdy stolica była
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zlepkiem gminy Centrum i gmin
tworzących tak zwany wianuszek.
W wielu wypadkach trudno było
uzgodnić wspólną politykę w skali
całego miasta. Niektóre gminy migały się na przykład od łożenia na
potrzeby związane z budową metra, uważając, że to inwestycja, która ich nie dotyczy. Dzisiaj jest jakby
odwrotnie. Przy nowym ustroju
Warszawy władze poszczególnych
dzielnic są li tylko posłusznymi wykonawcami dyspozycji miejskiego
ratusza, zdegradowanymi kompetencyjnie aż do przesady. Może dlatego też żadna dzielnica nie usiłowała nawet powstrzymać lewej reprywatyzacji, skoro i tak wszystkie karty rozdawało stołeczne Biuro Gospodarki Nieruchomościami,
będące pachołkiem pani prezydent,
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Dzieje się w Centrum Edukacji
Przyrodniczo–Leśnej Lasów Miejskich
Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa to nowoczesny obiekt o charakterze edukacyjnym wybudowany przy zabytkowej leśniczówce na terenie Lasu Kabackiego.
Centrum jest usytuowane na malowniczym fragmencie Skarpy
warszawskiej i otoczone przepięknym lasem, który stanowi idealną oprawę zajęć stacjonarnych i terenowych. Na parterze znajduje się sala wykładowa, natomiast na piętrze mieszczą się dwie
pracownie edukacyjne bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne. Zespół wykwalifikowanych edukatorów oraz współpracujący
eksperci co miesiąc prowadzą warsztaty dla wszystkich mieszkańców Warszawy.
odstawową ofertę edukacyjną
stanowią atrakcyjne zajęcia dla
szkół i przedszkoli, których tematy dostosowane są do wieku uczestników oraz zmieniających się pór roku. W Centrum regularnie odbywają
się też spotkania dla osób indywidualnych, prowadzone w ramach Miejskiej
Akademii Przyrodniczej. Zajęcia z cyklu
Las dla rodziny oraz Las dla dociekliwych są okazją do poszerzenia swojej
wiedzy, natomiast Las dla zdrowia i Las
dla zmysłów stanowią zachętę do aktywnego spędzania czasu w otoczeniu
przyrody.
espół edukatorów stawia sobie za cel realizację ciekawych
i atrakcyjnych zajęć, w taki sposób aby aktywizować wszystkich uczestników. Naszym celem jest organizacja
zajęć, tak aby żaden uczeń się nie nudził, ale wyszedł z wieloma interesującymi doświadczeniami. Większość zajęć odbywa się w dwóch miejscach, czyli w budynku Centrum, po czym następuje wspólne wyjście do lasu z edukatorem. Najpierw dzieci dowiadują się jakie zwierzęta oraz rośliny mogą zaobserwować w lesie, natomiast później
stają przed szansą zobaczenia tych elementów przyrody w rzeczywistości. Tematy realizowane podczas zajęć są wyznaczane rytmem przyrody oraz dostosowywane są do wieku odbiorców.
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Omawiamy na każdych zajęciach to, co
aktualnie dzieje się w świecie roślin
oraz zwierząt. Staramy się oddziaływać na wszystkie zmysły, dlatego na
zajęciach można nie tylko oglądać i obserwować przyrodę, ale także jej posłuchać czy nawet poczuć jej zapach.
Bardzo często wykorzystujemy podczas
zajęć tablice dźwiękowe oraz pluszowe ptaki, które wyśpiewują swoje charakterystyczne melodie.
o wyjściu z sali rozpoczyna się
część terenowa. Przed budynkiem znajduje się również kilka
atrakcji. Jedną z nich jest ścieżka zmysłów, którą dzieci w cieplejsze dni przemierzają bosymi stopami, drepcząc po
elementach składowych lasu: kamieniach, mchu, korze, szyszkach, igliwiu
oraz piasku. W pobliżu ścieżki znajdują
się pokazowe budki lęgowe umieszczone na tablicy edukacyjnej. Wyjście do lasu jest momentem niezwykle wyczekiwanym przez dzieci, przynoszącym wiele radości. W lesie oprócz tradycyjnej
pogadanki, odbywają się liczne zabawy, podczas których dzieci biegają, ukrywają się, poszukują różnych elementów
przyrody. To okazja do bezpośredniej
interakcji ze środowiskiem, nierzadko
dająca możliwość obserwacji wielu
zwierząt, wywołująca u najmłodszych
zachwyt. Czasami podczas leśnej wycieczki można spotkać takie zwierzęta
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jak: sarny, dziki, zające, wiewiórki, wiele ptaków, natomiast w północnych
kompleksach leśnych Warszawy nawet
łosia. Niektóre z tych zwierząt dzieci widzą pierwszy raz w życiu, dlatego jest to
na pewno niezapomniana chwila. Środowisko leśne sprzyja nie tylko licznym
obserwacjom, ale i wrażeniom słuchowym. Zachowując chwilę ciszy, co przy
grupie rozbawionych dzieci wcale nie
jest takie proste, można usłyszeć wiele
śpiewających gatunków ptaków. Tym

samym dzieci dowiadują się dlaczego
ptaki śpiewają i że każdy gatunek posiada swój charakterystyczny odgłos, pozwalający odróżnić go od pozostałych.
Nie bez znaczenia pozostaje również
węch – dzięki temu zmysłowi można
poczuć jak pachnie las, kiedy kwitną zawilce lub jak wycieka świeża żywica.
dukatorzy dokładają wszelkich
starań, aby wszyscy odwiedzający Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej opuszczali je z uśmie-
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chem na twarzy oraz głowami pełnymi
wiedzy. Zatem zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze nie mieli okazji
do nas zawitać! Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook’u:
https://www.facebook.com/CEPLLasyMiejskie/?fref=ts, oglądania filmów na
kanale
Lasów
Miejskich:
https://www.youtube.com/channel/UCE4IYIZKheU9OhNeWGR2CGw
oraz regularnego odwiedzania strony
internetowej: www.cepl.waw.pl.
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Narodowe Święto Niepodległości
W DZIELNICY

Szkoła inna niż wszystkie
We wtorek, 7 listopada, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali im. J.U. Niemcewicza
odbyła się dyskusja pokonkursowa na temat koncepcji architektonicznej szkoły
podstawowej i przedszkola przy ul. Zaruby. Szkoła już w 2019 r. powstanie na Kabatach.
W debacie udział wzięli: laureaci konkursu, zdobywcy I i III miejsca oraz Marlena Happach, architekt miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Robert Kempa – burmistrz Dzielnicy Ursynów, Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji, Agata Łuczyńska – prezes Fundacji
„Szkoła z Klasą” i przedstawiciele sądu konkursowego.
Konkurs odbywał się w ścisłej współpracy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Dzielnicy Ursynów oraz Biura Edukacji. Jest to pierwszy obiekt oświatowy w stolicy, którego koncepcja powstała na bazie konkursu architektonicznego, w którym jakość architektury ma stanowić o tym, jak
będzie wyglądała szkoła na Zaruby.
Prezentację zwycięskich prac oraz ożywioną dyskusję na temat tego, jak powinna wyglądać placówka na miarę 21 wieku, poprzedziło wprowadzenie dyrektor Joanny Gospodarczyk pt. „Jakiej szkoły
potrzebujemy w Warszawie?”.
Według Dyrektora Biura Edukacji „szkoła powinna być przyjazna, bezpieczna, otwarta, ucząca podejścia z uwrażliwieniem na piękno i architekturę. Musimy uciec od przeładowania reklamami, zbytniej kolorystyki. Powinniśmy czerpać z założeń modernizmu i niezwykle udanych projektów architektonicznych szkół, które powstawały w tamtym okresie. Szkoła powinna dawać dużo kontaktu z zielenią, wkomponowywać się w lokalne otoczenie.”

W tym roku w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Dzielnicy Ursynów zostaną zorganizowane trzy koncerty:
– PRZYBYLI UŁANI, godz.
18.45, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Szumiąca 5
– MĘSTWO, ODWAGA, SIŁA
SWOBODY..., godz.19.00, Kościół pw. św. Katarzyny ul. Fosa
17
– DŹW
WIĘKI DAWNEJ I NOWEJ POLSKI, godz. 19.00, Kościół (dolny) pw. Wniebowstąpienia Pańskiego al. Komisji Edukacji Narodowej 101
Ostatni z wymienionych koncertów poprzedzi Msza św. w
intencji Ojczyzny o godz. 18.00
(kościół górny), po czym nastąpi przejście do kościoła dolnego i upamiętnienie walki naszego Narodu o odzyskanie i
utrzymanie niepodległości - w
kaplicy Pamięci Narodowej zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.
–11 listopada będziemy z dumą spoglądać na polskie flagi
wywieszone w miejscach użyteczności publicznej oraz na naszych domach i balkonach. Narodowe Święto Niepodległości
to okazja do oddania czci bohaterom naszej wolności. Nasi
przodkowie zostawili nam
wspaniałe dziedzictwo. W tym
roku celebrujemy 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, a koncerty, które się z
tej okazji odbędą na Ursynowie,
są zapowiedzią hucznych obchodów jubileuszu 100- lecia
Niepodległości, który będziemy
świętować przez cały 2018 rok –
informuje zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko.

w nich udział, mógł je poczuć.
– powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st.
Warszawy.
Oto co będzie się działo w ramach jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości:
– Wielki polonez warszawski
– do tańca na Trakcie Królewskim w rytm poloneza - zwycięzcy konkursu ogłoszonego
przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia - zaproszeni zostaną mieszkańcy i turyści.
– 100 działań na 100-lecie –
podwórka świętują niepodległość, podwórkowe warsztaty
robienia flag, banerów, plakatów i kotylionów, którymi przyozdobione zostaną podwórka,
szkoły w dniu 11 listopada.
– Koncert „Niepodległa łączy
pokolenia” – udział wezmą kapele podwórkowe, orkiestry woj-

oraz multimedialnym kalendarium historycznym, obejmującym najważniejsze wydarzenia
związane z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości. Mapa zawierać będzie teksty źródłowe,
materiały audio i wideo. Dzięki
aplikacji każdy będzie mógł
otrzymać krótką informację o
tym, co i gdzie wydarzyło się w
Warszawie 100 lat temu wraz
z fotografią i identyfikacją zdarzenia na mapie Google oraz
mapie z 1918 roku.
– Wystawa plenerowa „Odzyskiwanie niepodległości” –
projekt gotowej wystawy plenerowej wraz z plikami produkcyjnymi do prezentacji na terenie dzielnic Warszawy. Ekspozycja opowie o polskiej drodze do niepodległości poprzez
montaż zdjęć archiwalnych i
świadectw indywidualnych wy-

skowe i dęte, a głównym wykonawcą będzie Warszawskie
Combo Taneczne Jana Młynarskiego. W repertuarze zarówno
podniosłe narodowe pieśni, jak i
popularne piosenki, które były
zapisami ducha Polaków w kolejnych istotnych dla tego stulecia
okresach.
– Wystawa, album oraz mapa
„Warszawa niepodległa” – mapa będzie bezpłatną aplikacją
na urządzenia mobilne, a także
stroną internetową z wirtualną
mapą Warszawy z 1918 roku

korzystująca archiwalne fotografie i materiały źródłowe.
Projekt umożliwia rozszerzenie wystawy o wątek lokalny
związany z historią dzielnicy,
w której wystawa będzie eksponowana.
Ruszyła oficjalna strona warszawskich obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości: www.n100.dsh.waw.pl. Zaprezentowano także logotyp,
który będzie towarzyszył obchodom 100-lecia odzyskania
niepodległości.

W WARSZAWIE
W stołecznym ratuszu odbyło się w środę 8 listopada spotkanie poświęcone startującym
właśnie na poziomie miasta obchodom. Program rocznicowy o
ogólnomiejskim, ale także bardzo lokalnym charakterze, adresowany jest do wszystkich
mieszkańców. Warszawa zachęca do radosnego świętowania
rocznicy wydarzeń z 1918 r.
podczas wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Stołeczny ratusz zaprosi
warszawskich uczniów i nauczycieli do „Szkoły niepodległej”, a mieszkańców na 30.
Bieg Niepodległości.
– Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przygotowaliśmy tak, aby każdy warszawiak i turysta, mógł wziąć

Zastrzyk pieniędzy dla ursynowskiej oświaty
– Na wtorkowej sesji będziemy
m. in. opiniować propozycje Zarządu Dzielnicy Ursynów dotyczące
zwiększenia planu wydatków
oświatowych. Będąc radnym wybranym przez mieszkańców Zielonego Ursynowa, cieszę się, że tak

W najbliższy wtorek, 14 listopada 2017 r. o godz.
18.00, w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzę-

dzie Dzielnicy Ursynów, (al.
KEN 61) odbędzie się XLI sesja Rady Dzielnicy Ursynów.
Transmisja z sesji będzie do-

stępna na stronie internetowej www.ursynow.pl oraz
na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube.

dużo środków trafi do placówek
edukacyjnych zlokalizowanych
właśnie w tej części naszej dzielnicy. Dzięki dodatkowym środkom
doposażona zostanie każda placówka na Zielonym Ursynowie –
podkreśla przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursynów Michał Matejka.

O jakich propozycjach mowa?
Otóż 7 listopada została podjęta
uchwała Zarządu Dzielnicy Ursynów dotycząca zmian w budżecie na 2017 rok, w której m. in.
zostały ujęte propozycje zwiększenia planu wydatków oświatowych o ponad 937 tys. złotych.
– Jeszcze w tym roku do ursynowskiej oświaty trafi ta znacząca kwota. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wyposażenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej
nr 322 przy ul. Dembowskiego
oraz Szkole Podstawowej nr 100
przy Tanecznej, zakup tablic multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych w kilkunastu placówkach. Środki z tej puli planujemy także przeznaczyć na prace
remontowe oraz zakup sprzętu
sportowego. Szczególnie cieszę
się z tego, że znajdą się pieniądze
na zakup podnośników dla nie-

pełnosprawnych dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 213 przy
ul. Teligi. Ogółem pieniądze trafią do 15 placówek oświatowych.
Ambasadorem dzieci i rodziców
z Ursynowa jest Radna Sylwia
Krajewska, przewodnicząca Ko-

misji Edukacji i Sportu. Na każdym spotkaniu przypomina mi
o potrzebach ursynowskiej
oświaty – takie działaniami jak
omawiane zmiany w budżecie
stanowią odpowiedź na znaczą
część tych potrzeb – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
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Lesznowola mistrzem dynamiki firm!
W dniu 6 listopada ogłoszono wyniki ogólnopolskiego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST
autorstwa prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Gmina Lesznowola znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych
gmin wiejskich, zajmując
w rankingu 7. pozycję.
W kategorii “Dynamika Firm”
Lesznowola zajęła pierwsze
miejsce w Polsce wśród gmin
wiejskich! Uroczyste ogłoszenie
wyników XIV już edycji rankingu
oraz wręczanie dyplomów i statuetek laureatom miało miejsce
podczas konferencji naukowej
“Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego 2017”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Gminę Lesznowola reprezentowały wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz
przewodnicząca Rady Gminy
Lesznowola Bożenna Korlak.
Ranking powstaje na podstawie
danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Badaniem objęte
są wszystkie gminy w Polsce w
podziale na cztery kategorie:
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie oraz miasta na prawach
powiatu.
Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Eugeniusza
Sobczaka poddał analizie 16
Uroczystość w Sejmie RP. Wójt Maria Jolanta Batycka-W
Wąsik
wskaźników obejmujących trzy
i przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak z nagrodami dla obszary rozwoju – gospodarczy,
Lesznowoli.
społeczny oraz ochrony środo-

Od lewej: Krzysztof Przybył prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”; autor rankingu prof. Eugeniusz Sobczak; wójt Maria Jolanta Batycka-W
Wąsik ze statuetką dla gminy wiejskiej o
największej dynamice rozwoju przedsiębiorczości.
wiska. Jak podkreśla sam autor
rankingu, ze względu na pochodzenia danych (GUS) jego wynik
jest obiektywny i niezależny.
Gminę Lesznowola na tle innych
samorządów wyróżniają przede
wszystkim wysokie wydatki majątkowe per capita oraz duża
liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców.
Konferencja została zorganizowana przez Komisję Samo-

rządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Najważniejszą i budzącą wiele emocji
częścią programu była prezentacja wyników rankingu. Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać trzech interesujących wykładów. Prof. Leszek
Jasiński z Politechniki Warszaw-

skiej przybliżył zebranym temat
dynamiki PKB w regionach i
podregionach Polski, Iwona
Bendorf-Bundorf, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie, wygłosiła wykład na
temat kontroli wewnętrznej w
jednostkach samorządu terytorialnego, zaś Marcin Maksymiuk
ze Związku Powiatów Polskich
omówił zagadnienie kontroli
wewnętrznej i audytu.
A.A.
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Ul. Rosnowskiego na finiszu
Gołym okiem już widać, że ursynowski odcinek bezpośredniego połączenia z Wilanowem, czyli rozpoczynająca się przy Relaksowej ulica
Rosnowskiego jest już na ukończeniu
i można się spodziewać, że jeszcze
przed końcem roku będzie można pojechać tamtędy aż do wilanowskiej arterii, noszącej imię Łukasza Drewny
(o wiele dłuższy od ul. Rosnowskiego
odcinek tego połączenia już w obszarze Wilanowa to od dawna gotowa
Nowokabacka). Na zlecenie Urzędu
Dzielnicy Ursynów skrzyżowanie Relaksowa-Rosnowskiego będzie otwarte jeszcze przed zakończeniem całości
inwestycji, którą uwieńczy poszerzenie
rozpoczynającego się przy Jeżewskiego 850-metrowego odcinka Rosoła-Relaksowa do dwóch jezdni oraz założenie świateł sygnalizacyjnych u
zbiegu Relaksowej z Wąwozową.

Z Kamilem Orłem o Tygodniu Seniora na Ursynowie

Bodo Café, Joanna Bartel, Skaldowie...
da się również projekcja filmu W STARYM DOBRYM
STYLU. Film zyskał znakomite recenzje. Poza tym arcydzieła polskiego kina zaprezentowane będą w Domu Sztuki.

KAMIL ORZEŁ – przewodniczący Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej przy Radzie Dzielnicy Ursynów, prezes Stowarzyszenia „Projekt Ursynów”
PASSA: Wiele tegorocz nych wydarzeń kulturalnych
odbywa się po raz trzeci, tak
jest też z Tygodniem Seniora...
KAMIL ORZEŁ: Od początku tej kadencji samorządu,
czyli właśnie od trzech lat
szukaliśmy niezagospodarowanych obszarów i pól aktywności. Rodzice oczekiwali większej ilości działań skierowanych do najmłodszych,
ale także ludzie młodzi liczyli, że dzielnica przygotuje
ofertę z myślą o nich. Stąd
też pomysł na plenerowe letnie spektakle teatralne dla
najmłodszych, konkurs młodych talentów, czyli Ursynów Music Fest, czy koncerty hip-hopowe w Arenie Ursynów i wiele innych przedsięwzięć, które zaczęły się w
2015 roku. Odbyły się już trzy
tygodnie narodowe – włoski,
francuski i hiszpański, a także Ursynowski Kalejdoskop
Teatralny, czyli przegląd
twórczości scenicznej. Zapraszaliśmy na plenerowe koncerty fortepianowe. No i
oczywiście na potańcówki,
które od trzech lat są hitem
naszej dzielnicy. I wreszcie
po raz trzeci zapraszamy na
Tydzień Seniora, czyli cykl
koncertów, pokazów filmowych i spektakli muzycznych,
zorganizowanych z myślą o
najdojrzalszych mieszkańcach. Tym samym, w mojej
ocenie, udaje się nam zapre-

zentować wszystkim grupom
wiekom doskonałą ofertę
programową.
Jakie atrakcje czekają na
ursynowskich seniorów w
tym roku?
Tegoroczny cykl otwiera
Recital TokSzok Joanny Bartel. To spotkanie ze znaną z
niezwykłego poczucia humoru i uwielbianą przez
wszystkich aktorką i artystką
kabaretowa, która swoim
niepowtarzalnym stylem
podbija serca widzów. Ale
bez wątpienia – najciekawszym wydarzeniem jest koncert „Szanujmy wspomnienia” w wykonaniu legendarnego zespołu „Skaldowie”.
To jedna z najbardziej oryginalnych, a zarazem najbardziej popularnych grup, jaka kiedykolwiek powstała w
Polsce. Według ekspertów i
znawców rynku muzycznego – zespół , który w blisko
50-letniej działalności przedstawił tak bogaty i różnorodny repertuar, że zaszufladkowanie go w jednym
konkretnym gatunku muzycznym wydaje się zadaniem prawie niemożliwym.
Nie zabraknie też projekcji w Multikinie, które są nieodłącznym elementem Tygodnia Seniora. Warto choćby wspomnieć o projekcji filmu PARYŻ MOŻE POCZEKAĆ w reżyserii Eleanor
Coppoli. Ciekawie zapowia-

A czy pojawiło się coś nowego, czego nie było w poprzednich edycjach?
Tak, choć cykl ma pewien
określony schemat – pojawia
się coś nowego, i dzięki temu Tydzień Seniora pozostaje atrakcyjną propozycją.
Nowością są przejazdy zabytkowym autobusem tzw.
„Ogórkiem” z przewodnikiem. Dla chętnych przygotowano kilka terminów – a
tematem wycieczek będą legendarne knajpy PRL. Po raz
pierwszy odbędzie się także
spektakl muzyczny w Multikinie, będzie to BODO CAFE, czyli widowisko wprowadzające w klimat przedwojennej Warszawy z niezapomnianymi piosenkami Eugeniusza Bodo.
Wielu mieszkańców zwraca uwagę na duże kolejki
związane z wydawaniem
bezpłatnych kart wstępu...
Wszystkie wydarzenia w
ramach Tygodnia Seniora cieszą się zwyczajowo dużym zainteresowaniem mieszkańców Ursynowa. Dlatego też
tym roku, Tydzień Seniora
trwa aż 9 dni, właśnie po to,
aby jak najwięcej osób mogło
skorzystać ze świetnej oferty.
Duże zainteresowanie, to także efekt wprowadzonego w
zeszłym roku Ursynowskiego
Informatora Kulturalnego,
który jest doskonałym kompendium wiedzy o wydarzeniach kulturalnych w naszej
dzielnicy. Duża w tym zasługa
pracowników Wydziału Kultury ursynowskiego Urzędu,
którzy z miesięcznym wyprzedzeniem redagują informator.
Dzięki temu ursynowianie
mają przejrzysty przegląd tego, co dzieje się na kulturalnej
mapie dzielnicy. Kolejki po
bezpłatne karty wstępu na seanse filmowe czy koncerty
świadczą o tym, że repertuar
przygotowany przez Urząd
Dzielnicy Ursynów trafia w
gusta mieszkańców oraz że
informacja o wydarzeniach
trafia do wielu zainteresowanych osób. Trzeba pamiętać,
że Ursynów ma ponad 150
tys. mieszkańców. Jednak
oferta kulturalna Dzielnicy Ursynów jest bardzo bogata i
zróżnicowana i jestem przekonany, że każdy chętny znajdzie coś dla siebie.

Symfoniczno-chóralne requiem na Ursynowie
Koncert, który odbył się w
niedzielę 5 listopada w kościele pw. bł. Władysława z
Gielniowa, należał do szczególnych. Ponad stu muzyków i chórzystów zaprezentowało jeden z najbardziej
znanych na świecie utworów
muzyki sakralnej – Requiem
op. 48 Gabriela Fauré.
W tym imponującym artystycznym przedsięwzięciu udział wzięli: Ursynowski Chór Iuvenis, Zespół
Wokalny Ars Chori, Chór Kameralny Ab Imo Pectore, soliści: Aleksandra Klimczak (sopran), Michał
Nowicki (baryton), organista
Krzysztof Łazutka oraz muzycy pod
batutą Jakuba Kaczmarka.
Przed koncertem głos zabrał wiceburmistrz Ursynowa Łukasz Cioł-

ko, wyrażając radość z faktu, że w
koncercie wezmą udział ursynowscy chórzyści.
– Wielu z dzisiejszych wykonawców to nasi sąsiedzi, którzy czynnie
tworzą kulturę i swoją pracą chcą się
z nami dzielić. Warto docenić ich pasję i to, że podjęli się interpretacji arcydzieła światowej muzyki sakralnej.
Requiem Faurégo nabiera szczególnego znaczenia w listopadzie, miesiącu, który w Polsce poświęcony jest
pielęgnowaniu pamięci o zmarłych.
Zostało ono bowiem skomponowane
jako muzyczna msza żałobna. Spośród innych utworów tego typu wyróżnia się jednak podejściem do
śmierci jako uwolnienia od trosk i
przejścia do wieczności. Stąd też Gabriel Fauré skomponował radosną
muzykę, która napawa nadzieją.

Na koncert przybyli melomani z
całej Warszawy. Kościół pw. bł. Władysława z Gielniowa, jeden z największych na Ursynowie, zapełnił
się po brzegi. Słuchaczy urzekły zarówno bardziej najbardziej znane
części Requiem jak Pie Jezu oraz
In Paradisum, jak i te mniej znane.
Muzycy zostali nagrodzeni
przez zgromadzonych gromkimi
brawami. Dwukrotnie bisowali, a
po koncercie wielu słuchaczy osobiście złożyło im słowa uznania
oraz zapowiedziało uczestnictwo
w kolejnych koncertach chórów –
zarówno indywidualnych, jak i
wspólnych.
Koncert zorganizowała Fundacja Kultury Scenemus przy pomocy dotacji Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy.

Chcemy lodowiska przy ulicy Kajakowej
Wystąpiliśmy wraz z radnym Leszkiem
Lenarczykiem do władz Dzielnicy Ursynów z prośbą o stworzenie lodowiska
na miejskiej działce przy Domu Kultury na Zielonym Ursynowie.
Z taką inicjatywą wystąpili do nas mieszkańcy Zielonego Ursynowa, którzy zwrócili się do
nas z pytaniem, czy na placu przylegającym do
Domu Kultury na Zielonym Ursynowie przy
Kajakowej nie można stworzyć lodowiska w sezonie zimowym 2017-18.
Uznaliśmy, że do czasu wybudowany na tej
działce obiektu sportowego można ją wykorzystywać w sezonie zimowym jako lodowisko. Mamy nadzieję, że władze Dzielnicy Ursynów przychylą się do naszego postulatu i jeszcze w tym sezonie powstanie tu lodowisko.
Byłoby ono ciekawym uzupełnieniem akcji
„Zima w mieście” i oferty pobliskiego Domu
Kultury na Zielonym Ursynowie, który, mam
nadzieję, już niedługo zacznie działać. Bardzo się cieszę, że ta inicjatywa znalazła swoje uznanie u niektórych radnych jak Piotr Wajszczuk, który obiecał włączyć się w naszą akcję i ją wspierać. Liczę, że i inni radni poprą tę inicjatywę. To pokazuje, że Zielony Ursynów może tylko łączyć i wspólnie możemy działać na
Paweł LENARCZYK
rzecz mieszkańców.
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów
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„Passa” w „Opinii”
Ośrodek Myśli Politycznej przy Instytucie Historycznym im. Andrzeja Ostoi-O
Owsianego wydał nowy numer kwartalnika “Opinia”,
w którym poza publikacjami wspomnieniowymi, politycznymi i
ekonomicznymi zawarty zastał tekst autorstwa dziennikarza tygodnika “Passa” Tadeusza Porębskiego i varsavianisty prof. Lecha
Królikowskiego o kulisach dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.
Kwartalnik można zamówić poprzez stronę internetową Instytutu
(ihoo@o2.pl).

Badacze Przyrody |
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie proponuje warsztaty dla młodych badaczy przyrody.
Aby zostać jednym z nich, nie trzeba jeździć na koniec świata. W ogrodach wilanowskich można odkrywać bogactwo roślin
parkowego runa i zwierząt dna jeziora, posłuchać ptasich śpiewów, sprawdzić, co żyje w ściółce, i przekonać się, czym różnią
się od siebie dąb szypułkowy i czerwony. Oferta jest przygotowana dla dzieci w wieku 8–12 lat.
Więcej informacji: Biuro Rezerwacji, tel.: (+48) 22 54 42
850 (pon.–pt. w godz. 9–16) e-mail: bilety@muzeum-wilaMirosław Miroński
now.pl.

Oglądanie Kosmosu za darmo!!
Działa mobilne planetarium do pokazów astronomicznych dla
dzieci i młodzieży z Ursynowa. Dzięki projektowi w obrębie Budżetu Partycypacyjnego, na który zagłosowało 1 940 osób, ursynowskie przedszkola i szkoły mogą bezpłatnie korzystać z mobilnego
planetarium w LXIII LO im. Lajosa Kossutha przy ul. Hirszfelda 11.
Do wyboru są filmy:
Dla dzieci: “Dwa szkiełka”, czas trwania ok. 25 minut, “Światło”, czas trwania ok. 10 minut
Dla młodzieży: “Powrót na księżyc”, czas trwania ok. 25 minut, “Powrót do wszechświata”, czas trwania ok. 30 minut.
Aby wziąć udział w pokazie, należy wypełnić kartę zgłoszenia
(dostępna na stronie http://liceum63.edu.pl/2017/10/planetarium/), podając proponowany dzień, godzinę oraz placówkę.

Stypendia Dzielnicy Ursynów 2018
– tylko do 15 listopada!
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, zamierzające realizować autorskie projekty tematyczne związane z dzielnicą Ursynów czy też adresowane przede wszystkim do mieszkańców
Ursynowa informujemy, że wkrótce upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium artystycznego na 2018 r. Warto odnotować, że w projekcie
przyszłorocznego budżetu Dzielnica Ursynów zaplanowała na stypendia środki
finansowe w wysokości 50 000 zł.
Zgodnie z obowiązującym od 13 października br. nowym regulaminem, wnioski o przyznanie
dzielnicowego stypendium na 2018 r. osoby zainteresowane mogą:
– składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777
Warszawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców – do dnia 15 listopada 2017 r. (środa), w dniach i godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz. 8-16)
– nadsyłać pocztą pod powyższy adres, przy czym na kopercie należy umieścić adnotację „Stypendia artystyczne 2018 – Ursynów”, zaś data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 15
listopada 2017 r.
Zgodnie z informacją udostępnioną przez ursynowskich urzędników, „osoba wypełniająca formularz wniosku winna zadbać o to, by zawarte w nim zapisy były dostatecznie szczegółowe i precyzyjne, w tym uwzględniające przeprowadzenie publicznej prezentacji (również na stronach internetowych) efektów realizacji programu stypendialnego”.
Więcej informacji o stypendiach na stronie www.ursynow.pl.
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Kościół św. Ojca Pio przy Rybałtów tchnie samym dobrem

Nowy obiekt kultury duchowej na Ursynowie
Pierwszego października 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez Pasterza Diecezji Warszawskiej Księdza Kazimierza
Kardynała Nycza - Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Ojca
Pio na Kabatach, przy ul Rybałtów 25. W swej homilii, po uroczystym otwarciu pięknie wyrzeźbionych drzwi kościelnych i poświęceniu ścian świątyni kardynał Nycz podziękował parafianom i ich przewodnikowi ks. Ignacemu Zygmuntowi Dziewiątkowskiemu, proboszczowi i głównemu, energicznemu, organizatorowi budowy kaplicy, domu parafialnego i Kościoła za zakończenie ich budowy.
eszcze nie tak dawno na miejscu nowego obiektu parafialnego były pola uprawne należące do Klucza Wilanowskiego (niegdyś
Szaniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich , Potockich, Branickich), w sąsiedztwie których pracowali pańszczyźniani chłopi , uwłaszczeni 1864
roku. Klucz nadal istniał do czasu reformy rolnej 1945 r.
W sąsiednim Lesie Kabackim odbywały się reprezentacyjne polowania w
latach 20- i 30-tych z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, jego
świty i gości Branickich. Uczestnik tych
polowań prezydent Warszawy Stefan
Starzyński w marcu 1938 r. odkupił od
Branickich Las Kabacki dla mieszkańców Warszawy. Miały to być “płuca
dla miasta, pełnego wyziewów fabryk i
pieców węglowych.”
W pierwszych dniach Września 1939
r. na polach Kabat odbyła się wojenna
mobilizacja I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. W czasie niemieckiej
okupacji w Lesie Kabackim gestapo rozstrzelało około 700 polskich patriotów
W dniach Powstania Warszawskiego 1944 r. Las Kabacki był pod kontrolą Armii Krajowej, jej podwarszawskiego Obwodu “Obroża”.
owódcą 5 Rejonu Obwodu
“Obroży” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej był w
1944 r. kpt. Antoni Drożyński ps. “Michał”, z którym współpracowała kompania “Krwawiec”, dowodzona przez
por. Stanisława Milczyńskiego ps.
“Gryf”. Wspomniane kompanie w czasie Powstania organizowały w Lesie
Kabackim msze polowe, przyjmowały
zrzuty alianckie i rozbitków z oddziałów powstańczych Mokotowa. Parafianie Kościoła Ojca Pio chcą uczcić ich
pamięć w postaci obelisku z tablicą pamiątkową. Od wielu miesięcy obelisk
ten czeka na terenie miejskim naprzeciw Kościoła na należytą oprawę i tablicę pamiątkową.

J
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Długo najstarsi mieszkańcy Kabat
musieli czekać na upragnione nowoczesne mieszkania, budowane na polach Klucza Wilanowskiego. Projekt zagospodarowania Ursynowa Północnego opracował Marek Budzyński, Ursynowa Południowego - Andrzej Fabierkiewicz, Natolina - Jacek Nowicki.
To był kwiat warszawskiej architektury lat 70-tych ubiegłego wieku. Mieszkania pasma ursynowsko- natolińskiego, w świetle badań prof. Lecha Królikowskiego (zob. Ursynów wczoraj, dziś
i jutro, Warszawa 2014) budowały
przedsiębiorstwa i spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, m. in. dla pracownikom umysłowych i środowisk
twórczych, ludzi z wyższym wykształceniem o rozwiniętych potrzebach kulturalnych..
leję Komisji Edukacji Narodowej - kręgosłup komunikacyjny dzielnicy - budowano od
1994 r. Wcześniej, w 1991 r. powstała
zajezdnia Metra na Kabatach, a Spółdzielnia “Osiedle Kabaty”, kierowana
przez Franciszka Śliwińskiego, wydała
akt erekcyjny budynku przy ul Wąwozowej 18 kwietna 2011. We wdzięcznej
pamięci zachowujemy działalność takich spółdzielni jak: SAM 81, “Merkury”,
“Klub 200”, “Idealne Mieszkanie”. Na
tym tle urbanizacji Kabat powstawała
Parafia Świętego Ojca Pio dekanatu ursynowskiego, rejonu Moczydło.
Potrzebę powstania tej parafii władze Metropolii Warszawskiej dostrzegły
na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, kiedy zaludniała się świątynia parafii Ofiarowania Pańskiego na ursynowskich Wyżynach. W czerwcu 1996
r. skierowano do budowy nowej parafii na Rybałtów młodego energicznego, wyrosłego na etosie skautowym ks.
Ignacego Zygmunta Dziewiątkowskiego (nie tylko lubianego duszpasterza,
lecz również świetnego piłkarza - przyp.
red.), dotychczasowego wikariusza w
parafiach ursynowskich św. Tomasza
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na Imielinie, oraz błogosławionego
Władysława z Gielniowa w Natolinie.
Jak pisze ks. Grzegorz Kalwarczyk, “
Na nim spoczął obowiązek zorganizowania nowego ośrodka duszpasterskiego i zbudowania kościoła z zapleczem
administracyjnym. Ponad dwa lata zajęło mu zdobywanie odpowiednich zezwoleń, gromadzenie dokumentów i
opracowanie projektów architektonicznych. W czerwcu 1999 roku, między
innymi dzięki wsparciu ks. prof. Ryszarda Rumianka, ekonoma archidiecezji
warszawskiej, został podpisany akt notarialny, który zakończył etap urzędowy
organizowania ośrodka duszpasterskiego początkowo pod wezwaniem
św. Jana Bosko, którego szczególnie
czcił ks. Dziewiątkowski. Pół roku później, 8 grudnia 1999 roku, została erygowana na Moczydle parafia pod wezwaniem św. Ojca Pio, znanego w świecie kapucyna stygmatyka. Parafię erygował kardynał Józef Glemp, prymas
Polski, wydzielając ją z parafii Ofiarowania Pańskiego na Wyżynach. Mszę
świętą odprawił ks. Dziewiątkowski jej
pierwszy proboszcz, w prowizorycznej
blaszanej kaplicy”.
o budowy domu parafialnego, w którym znalazła się kaplica parafialna, przystąpiono 31 sierpnia 2000 roku. Kaplicę tę
poświęcił kardynał Józef Glemp 21
kwietnia 2002. Jesienią tego samego
roku poświęcenia domu parafialnego
dokonał biskup Marian Duś - przewodniczący Prymasowskiego Komitetu Krajowego Pogrzebu Ignacego Jana Paderewskiego. W kaplicy tej, w ostatnich latach, miałem zaszczyt, w ramach modlitwy wiernych, podczas niedzielnych
mszy św. przypominać etos życia publicznego Jana Pawła II, wydarzenia
historyczne związane z naszym papieżem, z dziejami Warszawy i Ursynowa.
Akt erekcyjny parafii tak określał jej
granice: “ Zachodnio -południowa granica nowej parafii biegnie skrajem Lasu Kabackiego na odcinku ulicy Moczydłowskiej do alei Komisji Edukacji
Narodowej, skręca następnie na północ
i środkiem alei Komisji Edukacji Narodowej dobiega do ulicy Przy Bażantarni, a tą i jej przedłużeniem kieruje się na
zachód aż do skrzyżowania ulicy Moczydłowskiej z ulicą Kretonową.”
Powstanie nowych ulic na Kabatach
spowodowało korektę granic parafii.
W dniu 27 listopada 2008 roku uściślono granice oddzielające parafię Ofia-
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rowania Pańskiego na Wyżynach od
parafii Św. Ojca Pio na Moczydle, w rejonie ulic Komisji Edukacji Narodowej
, Przy Bażantarni i Stryjeńskich.
owy kościół jest odbiciem wysiłku wielu wybitnych architektów, inżynierów budowlanych, techników i plastyków, a także
wrażliwości estetycznej księdza proboszcza. Zarys bryły kościoła to dzieło
panów Tomasza Gamzyka i Wojciecha
Kawęczyńskiego. Jego atrakcyjne wnętrze zaplanował Andrzej Popławski.
Konstrukcje to dzieło Piotra Falęckiego. Nad instalacją urządzeń technicznych czuwała Anna Sarama. Grażyna
i Hilary Paradowscy - zadbali o prawidłowe geodezyjne zabezpieczenie świątyni, a firma Marka Józefa Szołtuna estetycznie wykonała prace kamieniarskie. Inspekcję budowlaną prowadził
Kazimierz Kukulski.
Piękne wnętrz kościoła Chrystocentrycznego z dominującym Krzyżem
Świętym w nawie głównej może być
zaakceptowane przez wszystkie nurty
chrześcijaństwa . Przypomina ono o
obowiązku ekumenicznego dialogu w
świecie, w którym wspólne wartości
chrześcijaństwa są powszechnie deptane i marginalizowane, m. in. w Muzeum Europy w Brukseli..
więto poświęcenia Kościoła pw.
Świętego Ojca Pio 1 października 2017 r. było swoistym podsumowaniem wielu dokonań wspólnoty parafialnej w takich dziedzinach jak:
- edukacja religijna w szkołach kabackich;
- niesienie pomocy charytatywnej
biednym, pokrzywdzonym, ofiarom katastrof;
- niesienie pomocy Polakom na
Wschodzie, ich szkołom, kościołom i
kaplicom;
- uwzględnianie potrzeb duchowych
seniorów, w tym ludzi chorych, ludzi w
średnim wieku, młodzieży szkolnej i
studentów oraz dzieci;
- organizowanie pielgrzymek do Ziemi Świętej, europejskich Sanktuariów
Maryjnych, Jasnej Góry, Kodnia, Gietrzwałdu oraz wycieczek śladami turystycznych fascynacji Jana Pawła II.
Każdy z księży pracujących w parafii
opiekował się i opiekuje nadal określoną organizacją religijną, korzystając z
pomocy sióstr Patrycji, Sabiny, Haliny i
Barbary
Struktura społeczna Kabat, wysoki
odsetek osób z wyższym wykształce-
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niem, spowodowały spontaniczne powołanie 14 maja 2005 r. ( miesiąc po
śmierci Jana Pawła II) organizacji Santo
Subito, którą kieruje pan Maciej Trybulec, pełen energii i atrakcyjnych pomysłów, korzystający z rady programowej
organizacji. W czasie pielgrzymki do Watykanu w rozmowie z fotoreporterem
Jana Pawła II Arturo Mario członkowie
pielgrzymki poznali wiele interesujących
szczegółów z życia codziennego Papieża.
Dyskutowano w macierzystej kaplicy o
etosie życia publicznego ks. kardynała
Augusta Hlonda prymasa Polski, a także
Jana Pawła II i Benedykta XVI. Zorganizowano wiele pielgrzymek i wycieczek,
spływów kajakowych. Co roku organizacja zdobywa środki na 4- 5 stypendiów
papieskich dla biednej młodzieży. Więź
religijną i towarzyską umacniają chóralne pieśni, szczególnie kolęd przy akompaniamencie gitary Prezesa.
złonkowie Santo Subito na Kabatach dobrze zapamiętali słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Wzgórzu Lecha do młodzieży 3 czerwca 1979 r.: “Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka.
Jest potwierdzeniem człowieczeństwa .
Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią
tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli , serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura
jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji , współmyślenia i współdziałania ludzi. . Powstaje ona w służbie wspólnego
dobra i staje się podstawowym dobrem
ludzkich wspólnot. Kultura jest przede
wszystkim dobrem wspólnym narodu.
Kultura polska jest dobrem, na którym
opiera się życie duchowe Polaków. Ona
wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna.”
Życie duchowe parafii prowadzone
jest ponadto we Wspólnocie Pio-pozytywnych, Kręgu Domowego Kościoła,
Grupie Ojca Pio, Neokatechumenacie,
Młodzieżowej Wspólnocie Odnowy w
Duchu Świętym , Odnowie w Duchu
Świętym dla Dorosłych,
przestrzeni społecznej Ursynowa, jak w całym kraju,
pełnym politycznych emocji i animozji, powstał nowy ośrodek
kultury duchowej, który łączy ludzi różnych przekonań politycznych, wiernych
chrześcijańskim zasadom życia publicznego Ojca Pio i Jana Pawła II.
Marian Marek Drozdowski
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Człowiek, który
wygrał z metrem
W czasach, gdy człowiek
coraz częściej zaczyna
przegrywać z prężnie rozwijającym się przemysłem
i technologią oraz ich narzędziami, do głosu dochodzą sportowcy – ludzie, dla których nie ma
barier. Przykładem takiej
postawy jest osiągnięcie
Pawła Krochmala, ursynowianina, zawodowego
biegacza i trenera.
Ciało współczesnego człowieka ustępuje miejsca wszelkim
produktom nowoczesności. Najlepszym tego przykładem są
środki lokomocji, które naszą aktywność ruchową ograniczyły
do kompletnego minimum. Dziś,
aby przedostać się z miejsca na
miejsce, wystarczy wykonać kilka podstawowych ruchów: zejść
po schodach do samochodu i
usiąść wygodnie za kierownicą
lub wykonać kilka kroków na
najbliższy przystanek metra,
tramwaju czy autobusu.
Tego typu przykłady budzą
odruchy litości ze strony ludzi
biegających, czy jeżdżących rowerami – tych w Warszawie nie
brak, choć bez wątpienia znajdują się w mniejszości – bowiem Ci
doskonale orientują się jak daleko idące korzyści płyną chociażby z niewielkiej dawki rekreacji. W tej aktywnej grupie warszawiaków znajduje się jeszcze
wąska kategoria wyczynowców,
dla których słowo „wyzwanie”
brzmi jak najmilsza pieszczota.
Do tej kategorii należy zaliczyć
Pawła Krochmala, który jawnie
zadrwił nie tylko z miejskiego
stylu życia, ale nawet będącej jego symbolem maszyny!
Jaka to duma, jaka oszczędność czasu i ułatwienie dla ludzi wielkiego miasta, że funkcjonują w nim aż dwie linie metra! Dla Pawła był to najlepszy
impuls, żeby pokazać, że triumf
nowoczesności został ogłoszony zbyt wcześnie. Nasz biegacz,
zawodnik AKL Ursynów, mieszkający na co dzień i trenujący
na terenie Ursynowa, dokonał
czegoś niespotykanego – rzucił wyzwanie podziemnemu
pociągowi. Jego celem było
prześcignięcie pociągu, w taki
sposób, aby na stacji Świętokrzyska wysiąść z wagonu i
przebiec ulicą Świętokrzyską
na tyle szybko, żeby wrócić z

powrotem do tego samego wagonu na stacji Nowy Świat-Uniwersytet. Cel został zrealizowany, a Paweł stał się bohaterem mediów i godnym wzorem
dla następnych śmiałków.

Jak narodził się ten szalony
pomysł?
Paweł Krochmal: Pomysł podpatrzyłem w Internecie, ktoś już
tego dokonał w Anglii. Najpierw
więc był w moim wykonaniu
miesiąc przygotowań o charakterze technicznym, ukierunkowanych w stronę wybrania odpowiedniej stacji metra, odpowiedniej trasy (uwzględniającej nawet liczbę schodów), oraz wybranie najbardziej odpowiedniej
pory dnia. Do tego dochodzi kolejny miesiąc prób, aby wszystko
wyszło idealnie.
Czy po rywalizacji z metrem
planujesz już kolejne wyzwania?
– pytam Pawła.
Tak, pomysłów jest naprawdę dużo. Kwestią decydującą będzie jednak wsparcie, dlatego
szukam osób, które pomogą mi
je zrealizować.
M a c i e j To p o l e w s k i

Na Ursynowie powstanie hala szermiercza
Gdy we wrześniu dołączyłem do
Zarządu Dzielnicy, obiecałem
mieszkańcom intensywną działalność na rzecz rozwoju Ursynowa. Jednym z moich sztandarowych postulatów było stworzenie w naszej dzielnicy sali
szermierczej z prawdziwego
zdarzenia. Szkoła Podstawowa
nr 340 i dawne gimnazjum nr
95 od wielu lat kształcą wybitnych szermierzy. Teraz będą oni
wreszcie mieli porządne warunki do treningu.
Cała koncepcja narodziła się na początku roku, gdy jako prezes Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa spotkałem się
z rodzicami i trenerem szermierki ze
szkoły przy Lokajskiego. Pomysł stworzenia sali nie był wzięty z sufitu i wielkie wrażenie zrobiła na mnie cała praca merytoryczna, jaką rodzice włożyli w
przygotowanie się do naszego spotkania. Jako absolwent klasy sportowej w
tym właśnie gimnazjum uznałem, że
wesprę ich starania o stworzenie sali
szermierczej dla szkoły i funkcjonującego przy niej klubu.
Tradycje szermiercze w tych szkołach sięgają początków lat 90-tych, kie-

dy powstał tam Klub Sportowy d’Artagnan Ursynów. W ostatnich latach jego
podopieczni skutecznie konkurują,
zwłaszcza w dziewczęcym florecie, z
tak uznanymi potęgami szermierczymi jak gdański Sietom AZS AWFiS czy
AZS AWF Poznań. Stale rośnie liczba
zdobywanych medali w mistrzostwach
Polski rozmaitych kategorii wiekowych.
Zawodniczki i zawodnicy z Ursynowa są
powoływani zarówno do kadry Warszawy, jak i kadry narodowej. Aż dziw
bierze, że tak doskonałe wyniki zrodziły się w tak skromnych warunkach treningowych, jakimi dysponuje klub.
Główne miejsce zajęć to przystosowana
w podziemiach szkoły sala szermiercza
z trzema planszami.
Aby pokazać, że nie jest to fanaberia
kilku osób, po naszym spotkaniu w szkole rozpoczęto zbiórkę podpisów poparcia tej inicjatywy. Wsparcie dla pomysłu
wyraziło prawie półtora tysiąca osób, a
ja zacząłem szukać możliwości finansowych dla inwestycji i przekonywać do
niej burmistrza. To właśnie dlatego budowa tej hali znalazła się na mojej priorytetowej liście, gdy zostałem wybrany
na stanowisko wiceburmistrza Ursynowa. Dzięki dużej pracy wykonanej już

wcześniej, wystarczyło niespełna półtora miesiąca, aby postawić przysłowiową
kropkę nad “i” – we wtorek Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę o wpisaniu tej inwestycji do budżetu na lata 2018-19.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
determinacja i zaangażowanie wielu
osób oraz wsparcie dyrekcji szkoły. Jednak na szczególne podziękowania zasługują moim zdaniem dwie osoby: wieloletni trener szermierki w szkole i KS
D’Artagnan, pan Waldemar Wróblew-

ski, a także Robert Wojciechowski, przewodniczący rady rodziców w SP 340. To
właśnie oni zgłosili się do mnie z tym
pomysłem i zarazili mnie swoim entuzjazmem dla jego realizacji.
Jako Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa wstępowaliśmy do koalicji właśnie po to, aby móc realizować takie potrzeby mieszkańców. Niektórzy nieżyczliwi krytycy uważali, że wchodzenie do
Zarządu Dzielnicy na rok przed wyborami samorządowymi nie ma sensu. Jak

widać nie mieli racji – wszystko jest kwestią odpowiedniej determinacji, zaangażowania i po prostu żmudnej pracy. Zapewniam też, że nie jest to ostatnia inwestycja, jaką mam zamiar wywalczyć dla
mieszkańców Ursynowa. Będę wykorzystywał każdą możliwość, aby nasza dzielnica dalej się rozwijała i była miejscem,
z którego wszyscy możemy być dumni.
Antoni Pomianowski
zastępca burmistrza
Dzielnicy Ursynów
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Piórem Derkacza
Ewelina
Siemieniuk
logopeda, artysta plastyk
60 czy 50 lat temu mało kto
słyszał o logopedzie. Deficyt,
jaki nabył człowiek w dzieciństwie z zakresu wymowy, ciągnie się za nim aż do dzisiejszych czasów. Defekt wymowy może i nadaje kolorytu
mówiącemu, zwłaszcza takiemu który zamiast „r” mówi
„h”. Człowiek z taką wadą
wymowy nie powinien mówić słowa „rój”, bo słuchający
usłyszy zupełnie coś innego!.
Dobrze, że dzięki pracy logopedów dzisiejsze dzieci i młodzież mają ukształtowaną poprawną artykulację i emisję
głosu. Są ludzie, którzy śmieją się tylko po „francusku”, a
logopedzi czekają!.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Wesołe życie staruszka
iektórzy twierdzą, że życie „zaczyna się” z chwilą przejścia na zasłużoną emeryturę. Coś w tym niewątpliwie jest. Prawdę mówiąc, przejście
owo nie jest wcale takie same dla wszystkich. Zależy m. in. od wieku. W
jednych profesjach emeryci to wciąż młodzi ludzie, podczas gdy w innych muszą
osiągnąć wiek przewidziany w ustawie. Wiele zależy też od wysokości przysługującego świadczenia, a z tym bywa bardzo różnie. Tak czy inaczej, emeryci to grupa, do której trzeba „dorosnąć”. Kiedy już to nastąpi, dla zdecydowanej większości oznacza to nowy etap w życiu. Chociaż zdarza się, że jest kontynuacją tego, co było wcześniej. Nie wszyscy bowiem rezygnują z pracy i innych obowiązków. Wielu zwleka z decyzją, licząc na wyższe świadczenie i nie rezygnując przy
tym z dotychczasowego zatrudnienia.
Niezależnie od naszego podejścia do kwestii starzenia się – żartobliwie i z humorem, czy też z należną temu zagadnieniu powagą, jest faktem, że jako społeczeństwo starzejemy się. I to w znacznie większym stopniu niż każdy z nas z osobna. Dlaczego? Otóż powodem jest niski przyrost demograficzny.
Z przyrostem żartów nie ma. Krótko mówiąc, „przyrastamy” zbyt wolno. Efekty tego są widoczne na
każdym kroku. Wystarczy wejść do pierwszej lepszej apteki, pójść do przychodni, czy skorzystać z komunikacji miejskiej, wejść do jakiegokolwiek sklepu spożywczego lub udać się na zakupy na bazarek.
Wszędzie tam ujrzymy przewagę ludzi będących w jesieni życia, cokolwiek to znaczy. Według oficjalnych danych – w pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce urodziło się 100 tysięcy dzieci. Oznacza to
wzrost o około 8 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Narodziny nowych obywateli cieszą, ale
to wciąż za mało, aby odmienić niekorzystny trend. Chociaż jest znacznie lepiej niż w latach poprzednich. Już w 2016 roku odnotowano ponad 382 tysiące urodzeń, co oznacza wzrost o 13 tysięcy w stosunku do 2015 roku. Oczekiwana i spodziewana liczba ma przekroczyć 400 tysięcy. Taką opinię podtrzymuje minister rodziny Elżbieta Rafalska. Czy cel zostanie osiągnięty?
Prognozy demograficzne nie są optymistyczne. Według
„Tak czy inaczej,
przewidywań Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roubędzie aż 3,15 miliony Polaków. Liczba obywateli naemeryci to grupa, ku
szego kraju ma wtedy wynieść 34 mln 856 tysięcy. Istotną
do której trzeba
przyczyną zmniejszania się liczby naszych obywateli (mimo wzrostu urodzin) jest starzenie się społeczeństwa. Skutdorosnąć”
kiem tego ma być rosnąca liczba zgonów osiągając apogeum
w 2043 roku. Ujemny bilans ma się ustabilizować (150-156 tysięcy rocznie) po roku 2036.
Myliłby się jednak ten, kto postrzegałby wejście w wiek emerytalny jako cezurę, od której następuje „odliczanie” pozostałych dni. Jak to było w zwyczaju żołnierzy kończących swą służbę. Oznaczali oni na centymetrze krawieckim dni dzielące ich od oczekiwanego przejścia do cywila. Nic z
tych rzeczy. Stan naszych, czyli polskich emerytów nie jest wcale „zły”, chociaż nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Starzenie się to nie tragedia, jednak nie każdy radzi sobie z tym jednakowo. Z
moich obserwacji wynika, że znacznie lepszą kondycją i co za tym idzie aktywnością społeczną wykazują się panie. Można to próbować wyjaśnić przyczynami biologicznymi (statystycznie panie są
silniejsze, dlatego zachowują dłużej dobrą formę), ale to chyba nie jedyne powody. Nie będę się jednak nad tym rozwodził, pozostawiając ten temat na inną okazję. Zresztą, jeśli chodzi o przyczyny
zjawiska, sytuacja jest dynamiczna. Wiąże się w dużej mierze z trybem życia i indywidualnymi postawami poszczególnych osób. Niemniej, to właśnie kobiety częściej korzystają z możliwości spędzenia czasu aktywnie niż mężczyźni w wieku senioralnym. Stare i mądre porzekadło mówi, że „mamy tyle lat, na ile się czujemy”. To chyba każdy potwierdzi na podstawie własnego doświadczenia.
Aby nie drążyć już kwestii wieku, (na który i tak nie mamy wpływu), lepiej skupić się na tym, na
co wpływ mamy – czyli na tym, jak spędzić najlepiej czas, który jeszcze jest przed nami. Słyszałem
kiedyś mądre zdanie: „żyj tak, jakby każdy dzień był twoim ostatnim”. Należy je rozumieć jako zachętę, aby każdy nadchodzący dzień wykorzystać jak najlepiej. Warto więc rozejrzeć się wokół w
poszukiwaniu odpowiedniej oferty. A ta, jeśli chodzi o seniorów, jest zróżnicowana i szeroka. Np
seniorzy na Ursynowie mogą bez trudu znaleźć coś odpowiedniego dla każdego. Poczynając od zajęć fizycznych jak: taniec, relaksacja, rehabilitacja, poprzez różnego rodzaju zajęcia integrujące, gry,
kursy, szkolenia po koncerty (często bezpłatne), spektakle teatralne, pokazy filmów etc.
W ramach Tygodnia Seniora na Ursynowie (12 listopada, godz. 17.00 w Domu Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5) odbędzie się recital „TokSzok” Joanny Bartel. Dla amatorów zwiedzania Warszawy przygotowano wycieczki zabytkowym autobusem tzw. „Ogórkiem” z przewodnikiem. Życie
po kolejnej „dziesiątce” może więc być ciekawe, pełne nowych wrażeń. Wystarczy poszukać czegoś
dla siebie. Oferty można znaleźć w placówkach kultury.
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Lepszy byłby tylko Króliczek z Playboya...
Autor felietonu wskazuje na bardzo poważny problem społeczny, związany ze spadkiem przyrostu naturalnego w Polsce. Niepoważny jest natomiast nasz sąsiad z Ursynowa, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wydał ponoć blisko 3 mln złotych na – delikatnie mówiąc – żenujący spot, mający propagować
rozrodczość. „Kto jak kto, ale my króliki wiemy jak zadbać o liczne potomstwo. /.../ więc jak chcesz kiedyś zostać rodzicem, weź przykład z królików. Wiem co mówię, ojciec miał nas 63...” – powiada w spocie biały królik w czerwonych okularach (barwy narodowe?). Sam minister, firmujący spot autorskim
anonsem „Ministerstwo Zdrowia”, ma ponoć ośmioro dzieci, co mu się chwali, ale może, zgodnie z wymową propagandowego filmiku, spróbuje prześcignąć owego królika-seniora ze spotu i dociągnie do 64?
Opinia publiczna odbiera spot w potocznym rozumieniu: „mnóżcie się jak króliki”. Czyżby pan miniR a f a ł Ko s
ster nakłaniał nas do zezwierzęcenia?

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

I weryfikację warto zweryfikować...
ejmowa Komisja Weryfikacyjna korzysta z domniemania konstytucyjności – uważa dr Łukasz Bernatowicz, autor książki „Reprywatyzacja na
przykładzie gruntów warszawskich”. – Zatem obowiązkiem wezwanego
urzędnika, państwowego czy samorządowego, jest stawienie się przed oblicze tego gremium – powiedział w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazeta Prawna. Odmiennego zdania jest prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która samowolnie przyznając sobie kompetencje Trybunału Konstytucyjnego ogłosiła wszem i wobec, że komisja jest tworem niekonstytucyjnym, więc ona nie musi się przed “bolszewikami” tłumaczyć.
Może HGW ma rację, a może jej nie ma. Tak czy owak, odmawiając zeznań przed sejmową komisją
stawia Platformę Obywatelską, której jest wiceprzewodniczącą, w bardzo trudnej sytuacji. Przeciętny
warszawiak, nawet przychylny PO i wrogo nastawiony do PiS, odbiera uniki HGW jako rejteradę kogoś, kto prawdopodobnie ma sporo za pazurami i kryje się za podwójną gardą z obawy przed konsekwencjami wynikającymi ze złożenia fałszywych zeznań, za co grozi kryminał. Przeciętny warszawiak
tłumaczy sobie uniki pani prezydent w dosyć prosty sposób: “Gdyby była niewinna, stawiłaby się przed
komisją i oczyściła mocno nadszarpnięty wizerunek. Znaczy, ma coś na sumieniu”. Jestem podobnego zdania. Pod koniec września pracownia Kantar Public podała, że 45 proc. Polaków uważa, iż organ
kierowany przez Patryka Jakiego przywraca sprawiedliwość społeczną. Przeciwnego zdania jest tylko
29 proc. W powiązaniu ze sztuczkami czynionymi przez HGW to bardzo niepokojący sygnał dla PO, a
wybory samorządowe już za rok. Platforma ogłosiła ostatnio początek boju o Warszawę wystawiając
kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta stolicy. Jednak tradycyjnie skupiono się na wyświechtanych sloganach (obrona samorządów przed oprymującą Polskę pisowską dżumą), zapominając o skonstruowaniu dla kandydata przemawiającego do warszawskiego obywatelstwa, pozbawionego wyborczej kiełbasy programu. Jeśli dodać do tego nieszczęsną HGW, która staje się dla swojej partii przysłowiową kulą u nogi, warszawskie rokowania dla PO stają się mocno średnie.
ransmitowane na cały kraj posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej to niezwykle wydajny motor propagandowy, mogący przesądzić o wyniku przyszłorocznych wyborów samorządowych – nie tylko w stolicy. I choć działalność tego gremium wydaje się powoli rozmywać,
nadal jest to niebywale skuteczny wyborczy oręż. PO wydaje się tego nie dostrzegać, choć ostatnio
przeszła do kontrataku. Stołeczny ratusz opublikował listę nieruchomości zreprywatyzowanych za
rządów w stolicy Lecha Kaczyńskiego, nominata PiS. Z komunikatu wynika, że podczas jego prezydentury „zreprywatyzowano ponad 200 nieruchomości, w tym również z lokatorami”, i że część
spośród reprywatyzacyjnych decyzji została przez niego osobiście podpisana. Padają adresy, kilka
z nich wyjątkowo prestiżowych: aleja Róż 1, Nowy Świat 46, Marszałkowska 58, Krakowskie Przedmieście 37, Mokotowska 52, Foksal 13, Chmielna 25, Królewska 6, pl. Trzech Krzyży 16a.
Korzystając ze znakomitej koniunktury stworzonej przez komisję weryfikacyjną, PiS jeszcze podkręca emocje w społeczeństwie. Szykuje się kolejna afera, tym razem chodzi o uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Śródmieścia, zezwalający na lokowanie w tym
rejonie miliardowych inwestycji. Ta sprawa, o której wielokrotnie pisałem na łamach “Passy”, śmierdzi na kilometr. Procedura zwrotu wartej 160 milionów zł nieruchomości z przedwojennym adresem
Chmielna 70 (w ostrej granicy z PKiN) trwała zaledwie trzy tygodnie. W dniu 16 października 2012
r. ratusz ustanowił prawo użytkowania wieczystego do niezabudowanego gruntu o powierzchni 841
mkw. na rzecz trojga aresztowanych ostatnio osób – Marzeny K., Grzegorza M. oraz Janusza P., a kilka tygodni później HGW tytułem sca„Może HGW ma rację, a może lenia podpisała zarządzenie o przekazaniu im w użytkowanie wieczyste kiljej nie ma. Tak czy owak,
ku sąsiednich działek.
odmawiając zeznań przed
Chodzi o siedem skrawków gruntu
o rozmiarach od 23 do 367 mkw. posejmową komisją stawia
między ul. Emilii Plater a zachodnim
Platformę Obywatelską, któ- skrzydłem PKiN. Miasto powinno je
wymienionym inwestorom
rej jest wiceprzewodniczącą, wyżej
chętnym powiększenia przejętej nieruw bardzo trudnej sytuacji”
chomości sprzedać, a nie przekazywać w użytkowanie wieczyste. Na rynku wtórnym użytkowanie wieczyste ma taką samą wartość jak własność, więc miasto na tym interesie dużo straciło, a inwestor dużo zyskał. Zapłacił bowiem za siedem działek w strefie śródmieścia funkcjonalnego, którego jądrem jest Pl. Defilad, jedynie 25 proc. ich wartości (ok. 6 mln zł), zamiast 21 milionów, które musiałby jednorazowo wnieść do miejskiej kasy w przypadku ich zakupu. Bój o nieruchomości przy PKiN, z elementami korupcyjnymi w tle, ma swoje korzenie w Radzie
m. st. Warszawy, która uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla stolicy.
a sesji rady miasta w dniu 9 listopada 2010 r., ostatniej w kadencji samorządu 2006 – 2010
(to bardzo istotny szczegół), po pięciogodzinnej dyskusji radni PO, wspierani przez klub SLD,
uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Pl. Defilad. Radnych koalicji potraktowano niczym maszynkę do głosowania, najwyraźniej komuś bardzo zależało na uchwaleniu lokalnego prawa w postaci przedstawionej przez zarząd miasta. Komisja ładu przestrzennego otrzymała do zaopiniowania projekt planu z 240 (!) uwagami... dzień przed głosowaniem. Rozpatrzenie
ćwierci tysiąca uwag w ciągu kilkunastu godzin jest niewykonalne, ale komisja uporała się z tak trudnym zadaniem. Na sesji na siłę przepchnięto plan przewidujący powstanie w rejonie PKiN pięciu wieżowców. Kulisy tego dziwnego posiedzenia rady miasta aż proszą się o wyjaśnienie. Czemu przed oblicze komisji nie są wzywani ówcześni radni – członkowie komisji ładu przestrzennego, z jej przewodniczącym na czele? Z każdym kolejnym posiedzeniem mam coraz większy dystans do działań Komisji Weryfikacyjnej. Coraz więcej bicia piany, coraz mniej konkretów i ustaleń. Zamiast wezwać prokuratorów z Mokotowa i szefa wydziału dochodzeniowego mokotowskiej policji, którzy umorzyli śledztwo przyjmując idiotyczną hipotezę, że Jolanta Brzeska pojechała wieczorem z bańką benzyny do Lasu Kabackiego i dokonała samopodpalenia, wysłuchuje się nic nie wnoszących do sprawy zaznań celebrytki z Rady Społecznej funkcjonującej przy komisji. Małgorzata Wassermann, szefowa sejmowej
komisji ds. Amber Gold, nie waha się wzywać i publicznie grillować – ku uciesze telewizyjnej gawiedzi – policjantów oraz prokuratorów zamieszanych w tę gigantyczną aferę. Patryk Jaki nie idzie śladem swojej koleżanki partyjnej i jest to moim zdaniem duży błąd. Stołeczne organy (nie)ścigania i tutejszy wymiar (nie)sprawiedliwości są bowiem w dużym stopniu odpowiedzialne za reprywatyzacyjne bezprawie. Konkretni ich przedstawiciele powinni publicznie tłumaczyć się z popełnionego grzechu zaniechania oraz ewidentnego brakoróbstwa i świecić oczami przed warszawiakami.
Moim zdaniem, Rada Społeczna, funkcjonująca przy Komisji Weryfikacyjnej, to zbędny kwiatek
do komisyjnego kożucha. Powołanie do życia tego gremium miało prawdopodobnie służyć dodatkowemu uspołecznieniu sejmowego organu. Zadaniem członków rady jest m. in. wydawanie własnych opinii w rozpatrywanych przez komisję sprawach. Czy opinie te są w jakimkolwiek stopniu
wiążące dla komisji? Sądzę, że w żadnym. W ogóle, większości aktywistów udzielających się w tzw.
ruchach lokatorskich nie można nazwać społecznikami. To osoby, które stały się ofiarami dzikiej reprywatyzacji i łącząc się w kupy broniły przede wszystkim własnego dachu nad głową. Kreowanie
się liderów tzw. ruchów lokatorskich na jedynych sprawiedliwych, bez udziału których szczegóły
złodziejskiej reprywatyzacji nie zostałyby ujawnione, jest nadużyciem i nie ma oparcia w faktach.
Afera wyszła na jaw wyłącznie dzięki determinacji Iwony Szpali i Małgorzaty Zubik z “Gazety Wyborczej”, które za cykl publikacji o reprywatyzacji otrzymały m. in. nagrodę Grand Press, Nagrodę
Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz Nagrodę im. Dariusza Fikusa. Rola ruchów lokatorskich w medialnym nakręceniu afery i ujawnieniu jej szczegółów jest znikoma.
owodem na to, że członkowie Rady Społecznej wcale nie są tacy społeczni, jak by się mogło
wydawać, jest wypowiedź jednego z nich. – Przeciętnie poświęcamy na przeglądanie akt od
20 do 30 godzin tygodniowo. Ale teraz mamy krótki termin na wydanie aż sześciu opinii,
więc pracy będzie ponaddwukrotnie więcej – pożalił się ostatnio w rozmowie z dziennikarzem “Rzepy” proszący o zachowanie anonimowości członek rady. Nie dziwię się tej prośbie. To godny napiętnowania brak moralności, że ktoś wpierw deklaruje działanie pro bono, a potem w nieudolnie woalowany sposób domaga się za to kasy. Bo niezbyt subtelne przesłanie anonima w mig podchwycił Patryk
Jaki: – Czas pomyśleć nad środkami dla Rady Społecznej – poinformował dziennikarza “Rzepy”. To
ma być żart, panie wiceministrze? Jeśli mówi pan poważnie, to trzeba również pomyśleć o zmianie
w nazwie rady, bo słowo “społeczna” od zawsze kojarzy się z działalnością pro bono dla dobra ogółu.
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Działo się w Warszawie 99 lat temu!
L e c h K r ó l i ko w s k i
Na przełomie października i
listopada 1918 r. władze niemieckie rozważały możliwość
zwolnienia Józefa Piłsudskiego z internowania w Magdeburgu.
nia 31 października 1918 r.
przybył do Piłsudskiego hr.
Harry Kessler (znany Komendantowi z walk na Wołyniu), przywożąc
owoce, wino i inne smakołyki oraz propozycję podpisania deklaracji, w której Komendant miał się zobowiązać, iż
po zwolnieniu nie przedsięweźmie żadnych wrogich kroków przeciw Niemcom. Piłsudski odpowiedział na to:
„trzymacie mnie w więzieniu, nie możecie mi stawiać żadnych warunków”.
Początkowo Niemcy upierali się w
sprawie podpisania deklaracji, ale w
nocy z 7 na 8 listopada rząd niemiecki
zgodził się na bezwarunkowe zwolnienie więźnia. Z Magdeburga wyszedł on
w swoim starym znoszonym płaszczu
żołnierskim i z kocem przewieszonym
przez ramię. Dnia 9 listopada 1918 r.
około południa Piłsudski z towarzyszącym mu Kazimierzem Sosnkowskim
wsiedli na berlińskim dworcu Friedrichstrasse do jednowagonowego pociągu,
który ruszył na wschód.
Pod koniec pierwszej dekady listopada o godzinie siódmej rano jest jeszcze szarawo, szczególnie w pochmurny
i mglisty dzień. Tak właśnie było, gdy 10
listopada 1918 r. na Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej wjechał jednowagonowy pociąg z Berlina. O przyjeździe
Piłsudskiego w nocy zawiadomiony został regent ks. Zdzisław Lubomirski,
który zdążył przekazać tę wiadomość
zaledwie kilkunastu osobom. Nie było
więc na dworcu tłumów i reporterów,
jak często ta scena jest przedstawiana.
ezpośrednio z dworca Piłsudski, w towarzystwie A. Koca i Z.
Lubomirskiego, pojechał do
mieszkania księcia w nieistniejącym obecnie pałacu przy Frascati. Tam odbyła się
pierwsza polityczna rozmowa po powrocie Piłsudskiego do kraju. Następnie wraz
Adamem Kocem pojechał do przygotowanej dla niego kwatery w pensjonacie
Wandy Romanówny przy ul. Moniuszki
2, gdzie zamieszkał na drugim piętrze.
Kilka lat później dom ten zburzono i na jego miejscu wzniesiono gmach, który
obecnie zajmuje Telewizja Polska.
Przed budynkiem na Moniuszki zaczął zbierać się tłum, albowiem wieść
o przyjeździe Komendanta lotem bły-
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skawicy obiegła miasto. Piłsudski wyszedł na balkon i przywitał Warszawę:
„Obywatele! Warszawa wita mnie po
raz trzeci. Wierzę, że zobaczymy się
niejednokrotnie w szczęśliwszych jeszcze warunkach. Zawsze służyłem i służyć będę życiem swoim, krwią ojczyźnie i ludowi polskiemu. Witam was
krótko, gdyż jestem przeziębiony – boli mnie gardło i piersi”.
tym samym czasie w poprzek Al. Jerozolimskich na
wysokości ul. Brackiej stała
bateria niemieckich dział, których lufy
skierowane były w stronę Marszałkowskiej. Podobna sytuacja istniała w wielu
punktach Warszawy. Po mieście gorączkowo biegali gońcy i łącznicy, „uruchomieni” przyjazdem Komendanta. Warszawa szykowała się do ostatniej rundy.
Trwało spontaniczne rozbrajanie Niemców, ale nie zawsze z powodzeniem.
Opór stawili Niemcy m. in. w budynku
zarządu Komunikacji (Al. Jerozolimskie, róg Nowego Światu). W tym czasie
Piłsudski słuchał sprawozdań i wydawał polecenia. W godzinach popołudniowych znalazł chwilę na odwiedzenie Aleksandry Szczerbińskiej i jej córki
w mieszkaniu przy Mińskiej 25. Później,
tj. o 20-tej Komendant wziął udział w naradzie Komendy Naczelnej POW w budynku przy ul. Szpitalnej 1 (budynek
nie przetrwał wojny). Około 22-ej Piłsudski udał się na spoczynek. Po około
dwóch godzinach zbudziła go delegacja
niemieckiej Rady Żołnierskiej. Trwały
wówczas pertraktacje w sprawie opuszczenia Warszawy przez Niemców, toteż
stanowisko Komendanta było dla obu
stron bardzo ważne. Dalszym ciągiem
nocnych rozmów była wizyta Piłsudskiego przed południem następnego
dnia (11 listopada) w siedzibie Soldatenratu, tj. w obecnym Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu. Powiedział wówczas do Niemców: „ Ja jako przedstawiciel narodu polskiego,
oświadczam wam, że naród polski za
grzechy waszego rządu nad wami mścić
się nie chce i nie będzie”. Pozostałą część
11 listopada komendant spędził w swojej kwaterze przy Moniuszki 2, gdzie
przeprowadził m. in. konferencję z
przedstawicielami polskiego życia politycznego, a także z dowódcami POW.
Około 17-tej udał się do mieszkania regenta Józefa Ostrowskiego, który z powodu choroby nie mógł wychodzić z
domu. Tam odbyło się posiedzenie Rady Regencyjnej (Józef Ostrowski, Aleksander Kakowski i Zdzisław Lubomirski). Rada, będąca wówczas formalnie
najwyższą władzą w Polsce, dekretem
przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo. Zwróciła
się także do niego o utworzenie rządu.
dniu 11 listopada 1918 r.
trwały w Warszawie sporadyczne walki z niewielkimi grupami niemieckich wojskowych,
którzy dobrowolnie nie chcieli oddać
broni. Około 5 tys. niemieckich mundurowych polskiego pochodzenia przeszło na polską stronę.
Z kolei 12 listopada Piłsudski wydał
swój pierwszy rozkaz do wojska, infor-
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Piłsudski w koszarach Legii Akademickiej w Warszawie.

FOTO WIKIPEDIA
mując w nim o objęciu komendy nad
wszystkimi formacjami polskich sił
zbrojnych. Tego samego dnia Rada Warszawy nadała Józefowi Piłsudskiemu
honorowe obywatelstwo – pierwsze w
„nowożytnych” dziejach stolicy.
Dnia 13 listopada Piłsudski przez kilka godzin rozmawiał z działaczami politycznymi. Część wieczoru spędził w
siedzibie Naczelnej Komendy POW,
gdzie nadal prowadził rozmowy w sprawie utworzenia rządu.
ajprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia (13 listopada 1918 r.) przeniósł się do
mieszkania Czesława Świrskiego przy
ul. Mokotowskiej 50. To typowe mieszczańskie wielopokojowe mieszkanie stało się „polową” kwaterą Piłsudskiego na
ponad dwa tygodnie. Tam, po konferencji z przedstawicielami rządu lubelskiego, zapadła decyzja o powierzeniu
Ignacemu Daszyńskiemu misji sformowania pierwszego rządu niepodległej
Polski. Później, w tym samym mieszkaniu, Komendant odwołał Daszyńskiego
i powierzył stanowisko „prezydenta ministrów” Jędrzejowi Moraczewskiemu.
Dom przy Mokotowskiej zachował się
bez istotnego uszczerbku do naszych
dni, a na jego bramie w czasach III RP
umieszczono dwie pamiątkowe tablice.
Wreszcie 22 listopada 1918 r. Piłsudski oficjalnie objął funkcję Naczelnika
Państwa. Nadal mieszkał na Mokotowskiej, jednak większość czasu spędzał w
Pałacu Kronenberga lub Saskim, gdzie
znajdowała się siedziba polskich władz
wojskowych.
Dnia 29 listopada 1918 r. Naczelnik
Państwa w Teatrze Wielkim oglądał
„Noc Listopadową” Wyspiańskiego. Po
pierwszym akcie wyszedł z teatru i udał
się do Pałacu Saskiego, gdzie peowiacy
i legioniści podjęli go uroczystą kolacją. Około północy, po raz pierwszy pojechał do Belwederu, który od tego dnia
stał się jego rezydencją (od 29.XI.1918
do 13.XII.1922 oraz od 5.VI.1926 do
12.05.1935) i miejscem wprost symboliczne związanym z jego osobą, szczególnie po śmierci Marszałka (w tym budynku) 12 maja 1935 r.. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, chcąc zachować symboliczny charakter Belwederu, 4 stycznia 1936 przyjął ustawę „o utworzeniu
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze” (Dz.U. 1936, nr 4 poz. 27). Jego
dyrektorem został płk Adam Borkiewicz. Zausznik Hiltera Joseph Goebbels, po wizytacji Warszawy w listopadzie 1939 r., zaproponował w swoim
sprawozdaniu zamknięcie Muzeum Piłsudskiego. Hitler wyraził na to zgodę.
ieznany jest mi polski akt
prawny rangi ustawy, który
unieważniałby przywołaną
ustawę z 1936 r., bądź zezwalałby na
wykorzystywanie tego pałacu do innych celów – ale to już całkiem inny temat. Warto też przypomnieć, że Niemcy w okresie międzywojennym podarowali Polsce budynek, w którym w
Magdeburgu więziony był Piłsudski.
Ustawiony został w parku poniżej Belwederu. Po II wojnie Światowej budy- Mokotowska 50 - w tym budynku powstał pierwszy rząd odrodzonej
Rzeczypospolitej.
nek został rozebrany.

N
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Rząd Jędrzeja Moraczewskiego 21 listopada 1918 r. w mierszkaniu na Mokotowskiej 50.
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GĄSIOROWO, olsztyńskie,
działki uzbrojone,
602 613 658, promocja
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

BARDZO PILNIE poszukuję
niedrogiego pokoju do wynajęcia,
798 464 184
TRZYPOKOJOWE 70 m2
Kabaty zamienię bezpośrednio na
dwupokojowe do 45 m,
tel.: 505 062 947
ZAMIENIĘ mieszkanie Ursynów
dwupokojowe 42 m2, X piętro,
spółdzielcze, własnościowe bez
obciążeń, na kawalerkę parter
Ursynów, tel. 500 291 023

ANGIELSKI, podstawowa,
gimnazjum, doświadczona, tanio,
dojeżdżam, 502 583 141
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

BUDOWLANA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy,
55 zł/m2, tel.: 604 823 665
DZIAŁKA 1260 m2 z domkiem,
25 km od Ursynowa, 602 651 214

Mieszkania:
! 60 m 2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 47 m2,
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż,
601 720 840
! Mokotów, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia,
601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
! Ursynów, 5 pok.,127 m2,
piękne mieszkanie do wejścia,
okazja - dobra cena, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko
1,49 mln. zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,

! Pyry, 350 m2, działka 1300 m2,
blisko Las Kabacki. Świetny na firmę,
świetny na mieszkanie, 601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. Cena 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł
- do neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje. Cena
430 tys. do negocjacji, 601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części
Warszawy(Konstancin, Piaseczno i
okolice, Sadyba, Wilanów,
Mokotów, Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO PRAWNO-P
PODATKOWE
kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa
profesjonalnie i życzliwie,
ul. Baletowa 177 d,
Warszawa-Dawidy,
tel.: 502 088 028,
e-mail: biuro@e-pit.net

DO GOTOWANIA
w niepublicznym przedszkolu,
607 170 282
FIRMA produkująca wyroby
z blachy, profili i rur zatrudni
ślusarza, Gołków k. Piaseczna,
602 253 180
KSIĘGOWĄ do kpir. Biuro
rach.,ul. Baletowa,
tel. 502 088 028, biuro@e-pit.net
POMOC kuchenna, kucharka do
pracowni garmażeryjnej Mysiadło,
603 68 65 61
PRACA dla kierowcy aut
dostawczych kat. B. Nie kurierka.
Jazda po Warszawie, 535 170 170
SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczkę, pełen etat,
22 643 65 34
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340 ul. Lokajskiego 3 w
Warszawie zatrudni nauczyciela j.
hiszpańskiego, nauczyciela +
wychowawcę w świetlicy i
sprzątaczkę. Od zaraz,
tel. 22 546 61 26,
sp340@edu.um.warszawa.pl
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 696 249 568
ZATRUDNIĘ kucharza, praca w
Konstancinie, 600 250 437

JEDWABNE warsztaty,
malowanie, utrwalanie. Mokotów
Osrodek Kultury Forma,
tel. 503 860 809

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIKA, remonty,
602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

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

PIELĘGNACJA drzew
i krzewów, wycinka, faktura,
604 401 161
PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27

REMONTY kompleksowo,
509 690 395
REMONTY, wykończenia,
malowanie,, 722 292 031
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT
MAGAZYNOWANIE
535 170 170
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD I EKSPERTYZA - 0 zł
AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
ANTENY, 603 375 875
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18

WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Ursynów
Wo j t e k D ą b r o w s k i

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

LENIN ZNÓW ŻYWY

Cantrala
fax

7 listopada 2017: 100. rocznica Rewolucji Październikowej
Do Lenina, co się właśnie w piekle smaży,
W konspiracji podszedł bliski mu towarzysz.
Szepnął: Wodzu! Dziś rocznica rewolucji.
Sto lat mija. Nasi ludzie chcą instrukcji.

Odkąd w armii obserwuję serię zdarzeń,
Wiem, że mam tu do czynienia z kamuflażem.
Choć jest twardą twarzą deubekizacji,
Nie wyzwolił się z młodzieńczych fascynacji.

Jak ją uczcić? Tajemnica już wyciekła,
Że znów chcemy stworzyć raj, choć rodem z piekła.
Nie musimy – odrzekł Lenin – zbyt się trudzić.
Przecież dotąd mamy wszędzie swoich ludzi.

Ciągle w myślach mu się zdaje, że jest młody,
I że wojsko to harcerskie są podchody.
Lubi mundur, rozkaz, musztrę i fanfary,
W gruncie rzeczy miłośnikiem jest Guevary.

Tych ze świecą nie potrzeba wcale szukać.
Sami swoi. Cóż, nie poszła w las nauka.
Zwłaszcza w Polsze. Dobra zmiana. Od tej pory
Rządzą ci, co znowu ze mnie czerpią wzory.

Zapowiedział też kolejny ich minister,
Że każdego w mig przerobi w sygnalistę.
Tu nie chodzi, żeby znał alfabet Morse’a,
Lecz zasadę: jaki donos, taka forsa.

Szczera prawda, towarzysze! Ja nie kłamię.
Prezes moje dyrektywy zna na pamięć.
Chociaż tego się wypiera, bo go złości,
W moich dziełach zaczytywał się w młodości.

Do tej pory sygnalistów było wielu,
Lecz nosili inną nazwę w PRL-u.
Bywał kapuś, czasem agent, donosiciel.
Dziś twierdzicie, że tą rolą się brzydzicie?

Nie na darmo mnie cytował w swojej pracy.
I widzicie, popierają go rodacy.
Zdolny uczeń. Oj, naczytał się naczytał.
Nic dziwnego, że ten pomysł mu zaświtał,

Bardzo słusznie! Każdy chłop, licealista,
Zgodnie przyzna, że brzmi lepiej: sygnalista.
Najcenniejszy będzie taki, co doniesie,
Kto ma zdanie niepochlebne o Prezesie.

Żeby w pierwszej kolejności zniszczyć sądy,
Przeciwników unicestwić za poglądy,
Potem zadbać, kto w wyborach liczy głosy
I powszechne w kraju stały się donosy.

Teraz szybko trzeba zmienić zestaw lektur,
Bo bez tego w wychowaniu brak efektu.
Trzeba zmusić, żeby młodzież przeczytała
I zgłębiała to, jak stal się hartowała.

Dobrze wie, że edukację trzeba zmieniać,
By pożytek mieć z młodego pokolenia,
Przejąć wojsko, wolne media trzymać w szachu
I nakręcać, gdzie się da, spiralę strachu.

Oto wzór: postawa Pawki Korczagina.
Pamiętacie? Tego się nie zapomina.
Dobry przykład dla każdego sygnalisty:
Nawet ojca wyparł się, sabotażysty.

Chociaż wszystko to firmuje rząd z Beatą,
Grunt, by władzę miał Naczelny prokurator.
Muszę przyznać, nawet ja bym nie dał rady,
Aż do takiej przywieść kraj degrengolady.

Wróć komuno! Znów chcą ludzi uszczęśliwić.
A myślałem, że mnie nic nie zdoła zdziwić.
Oni lepsi są ode mnie. Nie do zdarcia.
Mimo wpadek, rosną słupki im poparcia.

Ja się cieszę, że takiego mają szefa,
On jest lepszy od Feliksa i Józefa.
Mołodiec! On przebił wszystkich. Gratuluję.
Teraz po mnie jest największym… Ja to czuję.

Kit wciskają. Ciemny lud to wszystko kupi.
Nikt nie wierzy, że się w końcu na nim skrupi.
I dlatego mogę teraz spać spokojnie.
Już nie muszę swych idei wcielać zbrojnie.

Przy nim Antek. Gość ministrem jest obrony.
On jest nasz! Też dostatecznie jest czerwony.
Choć udaje, że z prawicą trzyma sztamę,
Trzeba przyznać, że skutecznie sieje zamęt.

Niepotrzebne są rakiety ani czołgi,
Sami chcą, to będą system mieć znad Wołgi.
Dziś w stulecie mogę tylko być szczęśliwy.
Zwyciężyłem. To ja, Lenin. Wiecznie żywy.

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

22 443 71 00
22 443 72 91

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

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

701 75 00

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

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

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Także na facebooku

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

Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15

Środa, 15 listopada, 18.00:
wydawanie bezpłatnych kart
wstępu na spektakl dla dzieci p.t.
„Miś Podróżnik” (Teatr Za Daleki w Domu Sztuki – niedziela,
19 listopada, 16.00).*
W Galerii Domu Sztuki czynna
jest wystawa malarstwa i grafiki Rafała Strenta (mieszkańca Ursynowa) p.n. „Znaczenie”. Wstęp wolny.
Uwaga! Piątek, 10 listopada,
14.00: w Klubie Seniora SMB „Jary” (ul. Pięciolinii 6): koncert z
okazji Święta Niepodległości. Pieśni patriotyczne w wyk. zespołu
„Kurdesz”. Wstęp wolny.

10 i 11 Listopada w godzinach
17:00 - 21:00 odbędą się Warsztaty Rockowe iM Granie. Ćwiczenia i konsultacje z muzykami
w grupach i na scenie. Wokal Magda Piskorczyk, Gitara elektryczna - Rafał Bajus, Gitara basowa - Andrzej “Pierwiastek” Potęga, Zuzanna Ossowska, Perkusja - Dariusz Świechowski, Michał Biernacki. Wstęp wolny.
Informacje: Małgorzata Wiercińska 504 703 087

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
Z okazji Dnia Seniora zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. W niedzielę 12 listopada o
godzinie 17:00 odbędzie się autorski recital Joanny Bartel pt.
„Tok Szok”. Artystki kabaretowej i aktorki słynącej z dużego
poczucia humoru i doskonałego kontaktu z publicznością.
Występ „Andzi” z uwielbianego
przez widzów serialu „Święta
wojna” to gwarantowana dawka
dobrej zabawy.

Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
10.11., piątek, godz. 15.00
Zabytki w Warszawie i na Mazowszu. Stan konserwatorski
zamków, pałaców, dworów,
obiektów obronnych, budownictwa przemysłowego itd. Wykład wygłosi prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Dorota Gołębiewska. Wstęp wolny
13.11., poniedziałek, godz.
14.00 Religioznawstwo: kościoły chrześcijańskie w Polsce (wyznanie wiary, sakramenty, obrzędowość, eschatologia etc.)
cz.2. Wykład wygłosi prof. Zbigniew Mikołejko. Wstęp wolny.
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