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Robiąc Warszawę w konia...
sem zarządzającej Narodowym
spółki PL2012+ Alicja Omięcka została zdymisjonowana, a jej miejsce
zajął 35-letni prawnik Włodzimierz
Dola, rekomendowany jako rzutki
menedżer z doświadczeniem w
branży... consultingowej.
amienił stryjek siekierkę na
kijek – można by rzec, komentując tę decyzję. A mnie
przypomniało się od razu, że w
najlepszych czasach poprzednika
Narodowego – Stadionu Dziesięciolecia – o stan murawy dbał
(zresztą nie tylko tam) legendarny
fachowiec Bronisław Żaba, zwany
w środowisku mistrzem drenów.
No i jakość boiska pozostawała bez
zarzutu, o czym sam mogłem się
wielokrotnie przekonać, grając na
tym wspaniałym placu. Ż
ie chcę oczywiście twierdzić, że złota rączka Żaby
byłaby dziś lekarstwem na
problemy Narodowego z murawą,
bo Żaba pielęgnował na Stadionie
Dziesięciolecia trawę trwale zakorzenioną i utrzymywaną w warunkach naturalnych, podczas gdy
obecna arena na Saskiej Kępie to
akurat – ni pies, ni wydra. Zbudowana – podobno kosztem aż 2,5
mld złotych – jako specjalistyczny
obiekt piłkarski gości futbolistów
raptem dwa-trzy razy w roku, a za
każdym razem trzeba wydać co
najmniej 400 000 zł na wyłożenie przewiezionego z drugiego
krańca Polski trawnika. Wprost
skandalicznie zła akustyka zniechęca do urządzania tam koncertów, które miały być jednym z
głównych źródeł przychodów. W
gruncie rzeczy więc Narodowy służy głównie przedsięwzięciom pozasportowym. Raz wystąpi tam charyzmatyczny kaznodzieja z Ugandy, innym razem urządzi się event
społecznościowy albo szczyt NA-
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owa-trawa – chyba tylko
tak należało rozumieć
wyjaśnienia, jakimi od
początku eksploatacji Stadionu
Narodowego częstowano publiczność, tłumacząc, dlaczego murawa, na jakiej przychodzi tam grać
piłkarzom, nie jest doskonała. A
tak naprawdę – beznadziejna.
Ostatnio położony na betonowej
płycie naszej reprezentacyjnej areny i ułożony z rolek trawnik usuwał się graczom spod nóg w czasie
meczu reprezentacji Polski z reprezentacją Słowenii. Wysypany tuż
przed meczem piasek pryskał pod
naciskiem stóp zawodników, którzy ślizgali się i klęli na czym świat
stoi. Nic dziwnego, że podopieczni
trenera Jerzego Brzęczka poskarżyli się samemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, kiedy rozanielony po ich zwycięstwie nad
Słoweńcami przyszedł z gratulacjami do szatni.
arodowy to własność Skarbu Państwa, więc premier
poczuł się odpowiedzialny
za fuszerkę, przeczącą głoszonej
urbi et orbi prawdzie, że „Polak potrafi”. Jak na ironię zaś, w chwili
spotkania w szatni Morawiecki pełnił nie tylko funkcję prezesa Rady
Ministrów, lecz także ministra sportu, więc kompromitacja była tym
większa. Nic dziwnego więc, że bardzo szybko doczekaliśmy się spodziewanej reakcji. Będąca preze-
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był chlubnym wyjątkiem, wysuwając ciekawą koncepcję Szpitala Południowego, realizowaną teraz w cokolwiek innej formie.
o anulowaniu w latach 90tych lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego otwarto drogę do dzikiej deweloperki, pozwalając na zabudowywanie każdej piędzi gruntu bez
ładu i składu. Nowe plany kleci się
w nieskończoność, pozwalając, by
faktycznie miastem rządzili deweloperzy, którzy w tej sytuacji robią
co chcą. Na reprezentacyjnym placu Piłsudskiego walnęli sobie akurat gwałcący zabytkową zabudowę
szklarniowiec Metropolitan, a w
rejonie Emilii Plater zaczął się wyścig szklanych wieżowców. I teraz
narzekają właściciele samochodów
lub motocykli zaparkowanych w
rejonie wysokościowca Warsaw
Spire, bowiem przebijające się
przez plastikowy daszek promienie słońca roztapiają lakier lub wypalają siedzenia. O nieszczęściu,
jakim jest zgrupowanie w rejonie
Postępu i Domaniewskiej potężnych biurowców i związanych z
tym korkach ulicznych już nie chcę
się szerzej rozpisywać, bo ta plaga
– zamiast tam stopniowo zanikać,
wciąż się rozszerza...
ymczasem dla niektórych
radnych Warszawy ważniejsza sprawą jest to, czy podczas grudniowej sesji nastąpi dzielenie się opłatkiem. Ja bym akurat z tej już na poły świeckiej tradycji nie rezygnował, pytając jednak,
dlaczego stołeczni radni nie piszą listów protestacyjnych w o wiele poważniejszych kwestiach, myląc na
dodatek posługę obywatelską z wyznawaniem wiary.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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TO, a zimą zaproponuje warszawiakom korzystanie z lodowiska.
Trzeba przyznać, że spółka
PL2012+ potrafi wychodzić na
swoje, żeby nie dokładano do
utrzymania Narodowego, tyle że
nie po to został on zbudowany, by
sport pozostawał tam marginesem. Gdyby właśnie na Narodowym rozgrywała mecze Legia
Warszawa, podstawowa funkcja
nadwiślańskiego giganta byłaby
spełniana na co dzień. Ale cóż,
władze miasta szarpnęły się na
nowy stadion przy Łazienkowskiej
i Narodowy ze swoim luksusem
zamykanego dachu stał się piłkarsko niemalże bezużyteczny.
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o tylko jeden z wielu paradoksów zagospodarowania
Warszawy i administrowania stolicą Polski. Jeśli chodzi o
sport wyczynowy, to nie dość, że
wciąż nie ma wielkiej hali widowiskowej, to zamknięto cały kompleks Gwardii przy Racławickiej, a
Skrę pozostawia się już 50 lat w
stanie postępującej ruiny. Na domiar złego – w sytuacji, gdy we
władzach stolicy dominuje Platforma Obywatelska, z kontrolowanego przez konkurencyjną partię Prawo i Sprawiedliwość Ministerstwa Sportu i Turystyki nie popłynie zapewne ani złotówka dofinansowania budowy nowego sta-

dionu Skry i ruina przy Wawelskiej będzie coraz większa...
ciąż wspominam o tym z
goryczą, bo jeśli chodzi o
zagospodarowanie dzielnicowe, to i stawiany zawsze za wzór
Ursynów może zaskoczyć brakami.
Ma bowiem bodaj ponad 20 świątyń
różnych wyznań i ani jednego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego,
a szpital pełną gębą dopiero się buduje. O zaplanowaniu odpowiednich obiektów nie pomyślano w porę ani za czasów PRL, ani w okresie,
gdy mieliśmy samodzielną ursynowską gminę dysponującą własną kasą. I tylko pełen energii były radny
ursynowski dr Krzysztof Urbaniak
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Ursynowski Informator
Kulturalny na grudzień

„Świeć blaskiem z odblaskiem”
w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
Do 6 grudnia będzie można zerwać sobie odblask z miejskiej choinki. W wielu miejscach Stolicy staną świąteczne drzewka, udekorowane odblaskowymi paskami,
brelokami i zawieszkami. Jedna z choinek stanęła już w budynku Urzędu Dzielnicy
Ursynów. W ubieraniu drzewka w ursynowskim Ratuszu pomagały dzieci z zerówki - “Włóczykije” gr. XII z Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4.
To już czwarta akcja Straży Miejskiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Udekorowane drzewka wystawią wszystkie Urzędy Dzielnic oraz liczne instytucje, które zaangażowały
się w akcję. Naturalne choinki świerkowe przekaże Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Warszawie. Strażnicy miejscy i leśnicy ustawią w tym roku łącznie ponad 30 choinek. Po zakończeniu akcji drzewka trafią do domów dziecka, placówek pomocowych i osób potrzebujących.
Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem” ma charakter informacyjno-profilaktyczny. Jej celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, poprzez uświadamianie i zapobieganie problemowi ich
słabej widoczności. Pieszy jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Często udział
w takim wypadku kończy się dla niego tragicznie. Sytuację znacznie poprawia stosowanie znanej zasady: „patrz i daj się zobaczyć”. Po zmroku, nieposiadająca elementów odblaskowych osoba jest widoczna z 20-30 metrów. Zastosowanie odblasków zwiększa ten dystans do 130-150 metrów, czyli aż
pięciokrotnie. Taka odległość często wystarczy, aby kierowca zdążył zareagować.

Urząd Dzielnicy wydał Ursynowski Informator Kulturalny na grudzień. W
publikacji można znaleźć
szczegółowy program wydarzeń na Ursynowie oraz
informacje o dystrybucji
bezpłatnych kart wstępu.
Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej
www.ursynow.pl, natomiast papierową wersję informatora będzie
można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblioteki oraz podczas poszczególnych
wydarzeń na terenie dzielnicy.
– Grudzień to szczególny miesiąc w kalendarzu. To czas refleksji, zadumy i oczekiwania, a zbliżający się koniec roku, powoduje, że dla wielu z nas jest to okres
podsumowań i postanowień noworocznych. W mijającym roku
udało nam się stworzyć atrakcyjną i różnorodną ofertę kulturalną.
Wiele przedsięwzięć powstało
dzięki Państwa inicjatywie, czego
przejawem są projekty zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Chciałbym Państwu
serdecznie podziękować za udział
w wydarzeniach kulturalnych.
Wysoka frekwencja, duże zainteresowanie oraz liczne głosy zadowolonych mieszkańców stanowią najlepszą rekomendację dla
Dzielnicy i wskazują kierunek dalszych działań samorządu w sferze
kultury – informuje na pierwszych stronach informatora Robert Kempa burmistrz Dzielnicy
Ursynów.

Świątecznie w dzielnicy...
Urząd Dzielnicy Ursynów
prowadzi intensywne
przygotowania do okresu
świąteczno-noworocznego. W tym roku rozbłyśnie
iluminacja wzdłuż Al. KEN
(7 grudnia) oraz w Parku
im. Jana Pawła II.
Urzędnicy zapraszają także na
uroczyste włączenie światełek na
choince przed ursynowskim Ratuszem, które zastało zaplanowane na sobotę (7 grudnia) na
godzinę 15.40. Przed ursynowskim Ratuszem już w sobotę rozbłyśnie wspaniała choinka. Na
fasadzie budynku od strony ul.
Indiry Gandhi będą także wyświetlane świąteczne motywy.
Iluminacje świetlne zostaną zamontowane na 96 latarniach
wzdłuż Al. KEN – od skrzyżowania z ulicami Surowieckiego i
Beli Bartoka do skrzyżowania z
ul. Wąwozową. Demontaż nastąpi na początku stycznia. To projekt z Budżetu Obywatelskiego.

Konkurs na najpiękniejsze szopki
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza do wzięcia udziału w
XXIV edycji konkursu na najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe.
Konkurs jest adresowany do dzieci z
oddziałów przedszkolnych, dla dzieci
sześcioletnich, uczennic i uczniów ursynowskich szkół podstawowych, a także
do dzieci uczestniczących w zajęciach
plastycznych, organizowanych przez
różne podmioty działające na terenie
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Deklarację o przystąpieniu do konkursu należy zgłosić e-mailem w okresie od 10 do 13 grudnia 2019 r., do
Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy e-mail hsadowska@ursynow.pl, tel. 443 72 45,
443 72 49.

24 grudnia urzędy nieczynne
We wtorek, 24 grudnia, Urząd m. st. Warszawy oraz urzędy dzielnic będą nieczynne. To wolny dzień wyznaczony zgodnie z zarządzeniem wydanym przez prezydenta
stolicy. Zgodnie z zarządzeniem nr 1691/2019 prezydenta urzędy będą czynne w najbliższą sobotę czyli 7 grudnia.
Co będzie 24 grudnia?
W tym dniu, w godzinach 8.00 – 14.00, pełniony będzie dyżur w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st.
Warszawy przy ul. Andersa 5 (stacja metra Ratusz Arsenał, obok kina Muranów). Załatwić tam będzie można wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów. Pozostałe siedziby USC m. st. Warszawy 24 grudnia będą nieczynne. Przypominamy też, że przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, działa Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Wybierz najlepszych sportowców
Rozpoczęło się głosowanie w XX Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku. W ramach XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy
2019 roku, zwycięzcy w trzech kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec Roku,
Sportowa Impreza Roku, Sportowa Drużyna Klubowa Roku zostaną wyłonieni w
powszechnym głosowaniu internautów, które trwa do 2 stycznia 2020 roku (do
godz. 23.59).
Największa liczba głosów oznacza zwycięstwo i otrzymanie jednego z ww. tytułów. Uroczyste
ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy
2019 roku odbędzie się 31 stycznia 2020 r., tradycyjnie podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy
w hali widowiskowo-sportowej ARENA URSYNÓW przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie.
Przewodniczącym plebiscytowej Kapituły jest dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, mieszkaniec Ursynowa Tomasz Majewski, a jej członkami: Teresa Sukniewicz-Kleiber, Dorota Idzi, Otylia Jędrzejczak, Erwina Ryś-Ferens, Robert Korzeniowski, Andrzej Supron i Ryszard Szurkowski.
Wśród kandydatów do dziesiątki najlepszych są między innymi finalista lekkoatletycznych mistrzostw świata w Doha – oszczepnik Marcin Krukowski, motorowodniak Bartłomiej Marszałek,
szpadzistka Magdalena Piekarska-Twardochel i tenisistka Iga Świątek. Do miana najlepszego zespołu klubowego pretendują m. in. piłkarze Legii i rugbiści Skry.
Organizatorzy plebiscytu zapraszają do oddania trzech głosów na sportowca, imprezę i drużynę. Wśród osób, które oddadzą ważny głos (wg „Regulaminu głosowania internetowego”) zostaną rozlosowane:
- nagroda główna: 2 podwójne zaproszenia na Galę Mistrzów Sportu Warszawy
- nagrody rzeczowe
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.plebiscyt.um.warszawa.pl.
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Świąteczny kiermasz oraz
Bajka Improwizowana
W sobotę 7 grudnia w godz. 10.00 -14.00 w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b odbędzie
się Kiermasz Świąteczny. Po raz pierwszy w DOK-u będzie
można zakupić bożonarodzeniowe wyroby handmade od lokalnych wystawców. Będą mydełka, kubeczki, szydełkowe aniołki czy filcowe organizery do samochodu. Na deser w trakcie Kiermaszu Świątecznego dla dzieci przygotowano Bajkę Improwizowaną czyli niesamowitą podróż w krainę dziecięcej wyobraźni. Mikołajkowe przedstawienie rozpocznie się 7 grudnia o godzinie 12.00. Wstęp wolny. Spektakl realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego. A dlaczego mówimy o improwizacji?
Jak wyjaśniają organizatorzy „wspólną opowieść stworzymy
przy zaangażowaniu młodej widowni. Odegramy historię, której autorami będą nasze pociechy i to właśnie one wykreują bohaterów. To już drugi na Ursynowie spektakl, gdzie reżyserami są dzieci! Przyjdź do DOK-u i wyreżyseruj swoją niepowtarzalną Bajkę”.

Ruszyła kolejna edycja
Budżetu Obywatelskiego!

Ścieki znowu płyną do Czajki

Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji można
znaleźć na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu w Warszawie - www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Warto przypomnieć jak zgłosić projekt?
Projekt można zgłosić na dwa sposoby:
– przez Internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
– w formie papierowej. Wypełniony formularz należy złożyć
osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem
„Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji
Społecznej.
Ursynowscy urzędnicy przypominają, że oprócz projektów dzielnicowych można zgłaszać także projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które swoim zakresem obejmują np. całe miasto lub kilka
dzielnic.

We wtorek, 3 grudnia, w
stołecznym ratuszu odbyło się specjalne posiedzenie sztabu kryzysowego w
sprawie kolektorów doprowadzających ścieki do
Oczyszczalni „Czajka”.
Podczas spotkania podsumowano dotychczas przeprowadzone prace i wspólne działania
podjęte dla zminimalizowania
skutków awarii.
– Chciałbym serdecznie podziękować rządowi, a osobiście
ministrowi Michałowi Dworczykowi za pomoc w opanowaniu
sytuacji. Dziękuję także przedsiębiorstwu Wody Polskie, wojsku, policji, wszystkim służbom
a także Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
za współdziałanie i dotrzymanie terminów. To wsparcie było
ważne dla ochrony środowiska
oraz sprawnej naprawy – mówił
Rafał Trzaskowski, prezydent m.
st. Warszawy.
Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele instytucji i
jednostek zaangażowanych w
usunięcie skutków awarii.
Wszyscy zgodnie wyrażali zadowolenie z dobrej współpracy, a także sprawności działań

podjętych w obliczu potencjalnych skutków zdarzenia w kolektorze przesyłowym.
Operacja nocnego przełączenia strumienia nieczystości z
tymczasowego rurociągów do
naprawionych kolektorów odbyła się w noc z 15 na 16 listo-

pada. Od soboty, od około
godz. 9.00, ścieki ponownie
popłynęły rurami pod dnem
Wisły. Przełączenie zakończył
demontaż tymczasowej konstrukcji przesyłowej ułożonej
na wojskowym moście pontonowym. Sama przeprawa rów-

nież została rozebrana, a jej
elementy wywiezione znad
rzeki w ostatnim tygodniu listopada. Obecnie przesył ścieków z lewego brzegu Wisły do
Oczyszczalni „Czajka” odbywa
się bez zakłóceń.
Kamil Dąbrowa
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Urodziny Szesnastki!
Kilka tygodni temu odbyło się w Szkole Podstawowej
nr 16 im. Tony Halika na Kabatach wyjątkowe święto.
Szkoła obchodziła 16 rocznicę istnienia pod hasłem
„16. urodziny Szesnastki”.
Uroczystość rozpoczęli nauczyciele, którzy wyszli na środek sali w rytmie muzyki Happy Birthday. Trzymali w rękach balony z literami i w ten sposób utworzyli hasło „Witamy na urodzinach Szesnastki”. Urodziny szkoły swoją obecnością zaszczycili: pani Beata
Murawska – zastępca dyrektora Biura Edukacji m. st. Warszawy reprezentująca prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, Piotr Zalewski – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów, Joanna Sienicka
– naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Sylwia Krajewska
– radna Dzielnicy, Anita Nasierowska – dyrektor UCSiR, Elżbieta Kodłubańska – wiceprezes ZNP, Wioletta Czyż – reprezentująca NSZZ
Solidarność oraz ks. Ignacy Dziewiątkowski – proboszcz Parafii
św. Ojca Pio.

Dyrektor SP 16 Mariola Frontczak w swoim przemówieniu nawiązała do słów patrona „w każdym drzemie wielki człowiek”. Podkreśliła wyjątkowość każdego ucznia, wskazała na rolę, jaką w życiu
każdego dziecka pełni, obok rodziców, ich nauczyciel. Wspomniała także swojego poprzednika na tym stanowisku – panią Iwonę
Grelkę. Zostały wręczone podziękowania tym nauczycielom oraz
pracownikom administracji i obsługi, którzy są związani z placówką od samego jej początku i pracują w niej nadal. Uroczystym akcentem był także moment, w którym uczniowie zostali poproszeni o włożenie do „Kapsuły czasu” pamiątek z dzisiejszej uroczystości: folderu szkoły oraz pamiątkowej przypinki. W ten sposób nawiązali do tradycji, która została zapoczątkowana 6 lat wcześniej.
Uroczystość zakończyło przedstawienie pt.: „Urodzony dla przygody”, pokazujące sceny z życia Tony’ego Halika.
Do tego wydarzenia szkoła przygotowywała się od kilku miesięcy, podjęła liczne działania, które miały na celu przybliżenie
uczniom osoby Tony’ego Halika. Działanie te będą jeszcze trwały
do końca grudnia. Jednak już teraz warto wspomnieć o niektórych
z nich. Odbył się Talent Show, połączony z kiermaszem “urodzinowych ciast”, wykonanych przez uczniów i rodziców. Dochód z tego wydarzenia zasili konto Ursynowskiego Hospicjum Onkologicznego, które szkoła wspomaga od wielu lat. To nie jedyna akcja
charytatywna, uczniowie chętnie angażują się w niesienie pomocy, czego przykładem jest choćby wrześniowa zbiórka okularów dla
ludności Afryki. Podczas godzin wychowawczych uczniowie obejrzeli film dokumentalny o patronie, wykonali okolicznościowe prace plastyczne, odbyła się gra terenowa. Wielkich emocji dostarczył także rozegrany między rodzicami a nauczycielami mecz siatkówki. Wkrótce zorganizowana zostanie uczniowska sztafeta pływacka na dystansie 16 kilometrów. Wszystkie poczynania na bieżąco można śledzić na stronie internetowej szkoły, w zakładce „16.
urodziny Sp 16”.
M a r i o l a Fr o n t c z a k

Piękne „Piękno Stworzenia”
Suplementem do obchodzonego niedawno jubileuszu 35-lecia Domu
Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie
było uroczyste otwarcie w tamtejszej Galerii, w miniony czwartek,
wystawy malarstwa Anety Jaźwińskiej i Grzegorza Kalinowskiego
„Piękno Stworzenia”.
Kiedy w 1984 roku otwierano Dom Sztuki, była już w nim Galeria, a na pierwszej wystawie akty fotograficzne wystawiał mistrz
w tej dziedzinie, Andrzej Krynicki. Galeria
miała potem różnych opiekunów artystycznych (najdłużej Andrzeja Kalinę, znanego
grafika). Kiedyś prezentująca niemal twórczość profesjonalistów, w dwóch ostatnich
dziesięcioleciach, oczywiście z niej nie rezygnując, zaczęła częściej pokazywać również
prace amatorów.
Jubileusz Domu Sztuki uświetnili jednak
zawodowcy – malujące małżeństwo Aneta
Jaźwińska i Grzegorz Kalinowski. Aneta, w
czasach, w których w Domu Sztuki miała
swoje pracownie Europejska Akademia
Sztuk, była studentką, a potem wykładowczynią tej uczelni.
Dziś wykłada w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, która od kilku lat współpracuje
z Galerią Domu Sztuki i ta współpraca układa się pomyślnie.
Stąd obecność na wernisażu wystawy
„Piękno Stworzenia” rektora tej uczelni, prof.
Macieja Krawczaka. W ogóle było wielu zna-

mienitych gości, wśród nich skrzypaczka
Joanna Morska, malarze Rafał Strent i Włodzimierz Dawidowicz oraz legendarny przywódca antykomunistycznej „Pomarańczowej Alternatywy” Waldemar „Major” Fydrych. Młodzieńczy nastrój wniosła liczna reprezentacja studentek i studentów Anety
Jaźwińskiej.

A samo „Piękno Stworzenia” jest niczym innym jak pięknem natury – wiernie oddanym
na obrazach, przy czym o ile u Jaźwińskiej romantycznie i ekspresyjnie, u o tyle u Kalinowskiego – absolwenta, a dziś wykładowcy
ASP w Łodzi – bardziej syntetycznie. Tę urokliwą, cieszącą oczy i kojącą nerwy wystawę
ABU
można zwiedzać do 30 grudnia.
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POW: co po zamknięciu zawrotki S-2?

Szkic szlaków komunikacyjnych S-2
2 po zlikwidowaniu zawrotki.
Oglądane z góry tymczasowe zakończenie drogi szybkiego ruchu S-2 wygląda jak kikut amputowanej kończyny. Funkcjonując już sporo lat, określane potocznie
jako zawrotka, zdołało wrosnąć w krajobraz Ursynowa. Chociaż niewygodne, zapewnia jednak skuteczne
połączenie z autostradą A2 i drogami szybkiego ruchu
w kierunku wschodnim przez północne dzielnice stolicy. Jednakże coraz bardziej zaawansowana budowa
ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy automatycznie przybliża koniec funkcjonowania tego rozwiązania.

Bogusław Lasocki
Budowa węzła Ursynów Zachód i tworzone tam połączenia istniejącego odcinka z przedłużeniem prowadzącym do tunelu pod Ursynowem oraz zjazdy i wjazdy do i z trasy głównej
stworzą rozwiązanie komunikacyjne całkowicie eliminujące
możliwość zmiany kierunku jazdy na trasach głównych. Zawrotka zostanie po prostu zlikwidowana na zawsze.

Kielich goryczy
się przepełnił
Dla mieszkańców Zielonego
Ursynowa nowa sytuacja będzie
oznaczać dalsze pogłębienie ich
problemów komunikacyjnych,
związanych nie tylko z dojazdami
z ulic wewnętrznych, ale również
dotyczących wygodnego przechodzenia przez ulicę Puławską
w rejonie ronda pod wiaduktem
POW. Problemy są zadawnione i
z kadencji na kadencję władze
samorządowe zarówno miasta,
jak i dzielnicy, nie umiały sobie
poradzić z ich pełnym rozwiązaniem. Wygląda na to, że cierpliwość zarówno mieszkańców, jak
i reprezentujących ich radnych,

wyczerpała się. Jednym z czynników radykalizujących nastroje
stała się informacja burmistrza
Roberta Kempy przekazana podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy Ursynów o możliwości przedłużenia budowy ursynowskiego odcinka POW przynajmniej o
rok. Oznaczałoby to tkwienie w
prowizorycznych rozwiązaniach
i braku możliwości dokonania
uzupełniających usprawnień komunikacyjnych nie wiadomo
jeszcze jak długo. W tej sytuacji na
wniosek klubu radnych “Projekt
Ursynów” w dniu 13 listopada
zwołano posiedzenie połączonych Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji oraz Komisji
Architektury i Ochrony Środowiska, na które zaproszono przedstawicieli inwestora GDDKiA oraz
wykonawcy – firmy Astaldi. Kompetentny skład osobowy rokował
nadzieję na uzyskanie jakichś
wiążących informacji, jednak w
ogólnym rozrachunku przybyłych radnych i mieszkańców spotkał srogi zawód. Zarówno inwestor jak i wykonawca pytani o terminy, uparcie unikali konkretnych odpowiedzi lub jak w przypadku dociekliwych pytań dotyczących terminów zakończenia
prac, udzielali odpowiedzi w widoczny sposób nie pasujących do
stanu faktycznego.
W tej sytuacji Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów zwołała w dniu 21 listopada posiedzenie z udziałem
przedstawicieli inwestora GDDKiA i wykonawcy Astaldi oraz

zainteresowanych mieszkańców.
Tematem posiedzenia były m.
in. problemy przejść dla pieszych
w rejonie ulicy Gawota i ulicy
Żołny i szeroko rozumiane
aspekty komunikacyjne (w tym
kładka dla pieszych) w rejonie
ronda pod wiaduktem POW.

Problem przejść dla
pieszych wciąż żywy
Jeszcze przed wybudowaniem
wiaduktu, przejście na drugą stronę ulicy Puławskiej nie stanowiło
problemu. Istniejące przejście na
wysokości przystanku autobusowego w kierunku Piaseczna
umożliwiało łatwe przemieszczanie się dla potrzebujących korzystać z autobusu zarówno w kierunku centrum jak i południowym. Obecnie piesi przyjeżdżający z centrum i potrzebujący dotrzeć do ulicy Gawota muszą pokonać sześć przejść. Nowa organizacja ruchu po otworzeniu ronda
nie przewidywała poprawy sytuacji. Wzburzeni mieszkańcy próbowali przekonać inwestora
GDDKiA i wykonawcę Astaldi do
korekty planów w zakresie
przejść dla pieszych, jednak okazało się to nieskuteczne. Argumenty były różne – od wyjaśnień,
że teren ten jest poza zezwoleniem na budowę, poprzez niemożność przywrócenia dawnego przejścia ze względu na wiadukt bocznicy kolejowej metra,
aż do wyjaśnienia, że teren jest
poza kompetencjami GDDKiA.
Dla mieszkańców takie odbijanie
piłeczki w różne strony było nieakceptowalne.
– Tam zawsze było przejście
dla pieszych – mówiła rozzłoszczona mieszkanka. – Rondo, które nie ma przejścia z każdej strony, jest bublem. Powinno być z
północnej strony, wschodniej, południowej i zachodniej. Takie
przejścia są przy każdym rondzie.
A to, że część ulic należy do prezydenta, część do miasta, część
do wojewody, a część do dzielni-

cy, to nas mieszkańców nie interesuje. Proszę po prostu przywrócić to przejście z lat 90 -tych. A że
dodatkowe są, to dziękujemy. Ale
tamto proszę przywrócić – argumentowała poirytowana mieszkanka Zielonego Ursynowa.
Odpowiedź przedstawiciela
GDDKiA była prosta: powstał nowy układ drogowy i nie można
było już w tym miejscu ze względów bezpieczeństwa utrzymać
tego skrzyżowania. Wobec takiej
patowej sytuacji radny Paweł Lenarczyk obiecał zwrócić się również w tej sprawie z interpelacją
do miasta. Niemniej, problem pozostał. Natomiast jakimś światełkiem w tunelu jest zaplanowane
przez Komisję Zielonego Ursynowa wystąpienie do GDDKiA o ponowne przeanalizowanie możliwości wykonania przejść dla pieszych z każdej strony problematycznego skrzyżowania z rondem. Równocześnie wiceburmistrz Ursynowa Piotr Zalewski
obiecał, że jeśli GDDKiA nie zmieni zaplanowanej organizacji ruchu, to urząd dzielnicy wystąpi
do władz miasta z wnioskiem o
wybudowanie tak potrzebnym
mieszkańcom przejść. Więc jakieś światełko w tunelu jest. Ale
czy to faktycznie światełko, czy
tylko odblask od dalekiej kałuży,
zobaczymy może już wkrótce.

O co na prawdę
chodzi
Kilka dni temu radny Paweł
Lenarczyk opublikował na swoim
fejsbukowym profilu informację,
że “na szczęście miejskie Biuro
Mobilności odrzuciło projekt nowej organizacji ruchu na zawrotce przy Puławskiej”. Z punktu
widzenia mieszkańców Zielonego Ursynowa istnieją obawy o
wielomiesięczny paraliż komunikacyjny, może to i dobrze. Trzeba jednak pamiętać, że kontrowersyjne rondo i zjazdy są to już
rozwiązania docelowe i żadna
dotychczasowa nawrotka nie po-

cyjnych ursynowskiego odcinka
POW z istniejącą S-2 wywołały
spore zamieszanie wśród ursynowian. No bo że budowa POW
– to OK, że utrudnienia ruchu –
OK. Ale że trzeba będzie zlikwidować zawrotkę w związku z
kolejnym etapem prac trwającym blisko rok i korzystać z
przejazdu
rondem
pod
spodem, to już za dużo. Przez
Internet na Fejsbuku przeszła
fala postów krytykujących, że
tak długo, że na świecie takie
połączenie dróg starej i nowej
robi się w ciągu jednej nocy, a
na pewno krócej niż 6 - 8 miesięcy, które zapowiadał wykonawca Astaldi. Jednak sporo
osób nie wzięło pod uwagę, że
utworzone nowe przedłużenie
tras głównych (kierunek Terespol i równolegle Konotopa),
oddzielająca je barierka oraz
odgałęzienia zjazdów i wjazdów na zawsze “poprzecinają” i zlikwidują nawrotkę.
Trzeba pamiętać, że ursynowskie plany POW przewidują zjazd i wjazd tylko w ramach
węzła Ursynów Zachód: wjazdem na trasę główną od strony
ulicy Gandhi (w kierunku zachodnim), wjazd z Puławskiej
na trasę główną (kierunek na
wschód), zjazd z trasy głównej
(z kierunku na wschód) do
Gandhi i zjazd z trasy głównej
(kierunek na zachód) do ulicy
Puławskiej. I to wszystko. Będzie co prawda jakieś pole manewru w celu zawrócenia poprzez wykorzystanie “koniczynek” zjazdowych np. nad Aleją
Krakowską czy Alejami Jerozolimskimi, jednak takie zawracanie na trasie będzie dosyć
uciążliwe. Natomiast od strony
wschodniej możliwości zjazdu
oraz wjazdu będą dopiero i tylko w rejonie Wilanowa. Nie da
się ukryć, że projektanci trasy
nie tworzyli żadnych preferencji wykorzystania POW dla ursynowian, co jest dosyć zrozumiałe w celu uniemożliwienia
wykorzystania POW na potrzeby ruchu lokalnego.
Zatem nie ma co drzeć szat,
gdyż kolejny etap, na razie
trudno powiedzieć za ile miesięcy, to rozpoczęcie budowy
połączenia istniejącego odcinka S-2 z węzłem Ursynów Zachód. I znów, patrząc na widoczne opóźnienia, do których
jak na razie oficjalnie nikt się
nie przyznaje oraz fakt, że samo wybudowanie to jeszcze
nie oddanie do eksploatacji,
przed nami odległa, odległa
perspektywa.
Niestety, pozostaje nam tylko
uzbroić się w cierpliwość, gdyż
tak jak było, nigdy już nie będzie. Może coś ciekawego wyniknie jeszcze w związku z trwaŻegnaj zawrotko
jącymi negocjacjami w sprawie
na zawsze
połączenia dojazdów z/do POW
Informacje o zamknięciu za- i centrum handlowego przy uliwrotki w związku z budową cy Płaskowickiej, ale na wyniki
nowych połączeń komunika- trzeba jeszcze poczekać.

wróci. Rondo i tak będzie obsługiwało zjazd z S-2 w kierunku
centrum, a zjazd w kierunku Piaseczna będzie na takich samych
zasadach jak dotychczas. To rozwiązanie nie jest niczym nowym
i zawarte było w dostępnych dla
decydentów od dawna planach
wykonawczych POW.
Istotny jest natomiast inny element. Kilka tygodni temu na portalu haloursynow.pl pojawiła się
informacja o wykonanych jakiś
czas temu rynnach na poziomie
-1, dokładnie pod rondem pod
POW, umożliwiających wybudowanie efektywnego przejazdu
ulicą Puławską w obu kierunkach północ - południe. Przejazd
fantastycznie ułatwiający komunikację w newralgicznym punkcie został zasypany. Decyzja miasta jest niezrozumiała, gdyż już
wówczas było wiadomo, że w
tym miejscu będzie trudny do
przebycia węzeł komunikacyjny.
Patrząc jednak na dzisiejsze konsekwentne i nasilające się utrudnianie ruchu samochodów w
mieście, ograniczanie liczby
miejsc parkingowych, umieszczanie progów spowalniających,
tworzenie różnego rodzaju przewężeń nawet w odległych, ale w
strategicznych dla ruchu miejscach, sukcesywne likwidowanie zatok przy przystankach autobusowych – widać dążenie do
minimalizowania ruchu samochodów w Warszawie.
Tak na marginesie warto zauważyć, że planowana budowa
nowej pośredniej stacji metra na
Placu Konstytucji, dokładnie w
miejscu ważnego szlaku przejazdu samochodów z ulicy Waryńskiego i od strony Trasy Łazienkowskiej, prawie całkowicie
odetnie dojazd od południa do
ulicy Marszałkowskiej. Ogłoszony niedawno przez prezydenta
Trzaskowskiego projekt, poza innymi wątpliwościami, bardzo
dobrze wpisuje się konsekwencjami pośrednimi w widoczny
zamysł blokowania przez miasto wjazdu samochodów do
Warszawy. Wiadomo, że ronda
służą m. in. “uspokojeniu ruchu”
samochodowego. Czyżby zatem
przestraszono się, że sprawne
puszczenie potoku samochodów
rynnami pod rondem POW nadmiernie usprawni przejazd samochodów, które mogą przytkać
bliższe centrum spowalniacze i
uspokajacze ruchu? Nie rozwijając dalej tego wątku, powiem, iż
wyraźnie rzuca się w oczy, że
miasto produkując jedną z wielu “żab” - w tym przypadku zaniechanie budowy efektywnego
przejazdu, próbuje teraz komuś
tę żabę podrzucić. Czy znajdzie
się ktoś, kto przez nieuwagę ją
połknie?
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Świeć blaskiem z odblaskiem
Już po raz czwarty Straż Miejska m. st. Warszawy,
wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, przeprowadza akcję promującą bezpieczeństwo pieszych.
Choinki z odblaskowymi znaczkami stanęły w wyznaczonych miejscach w stolicy, w tym przy Urzędzie Dzielnicy Mokotów.
Celem akcji “Świeć blaskiem z odblaskiem” jest ograniczenie
liczby potrąceń pieszych przez kierujących pojazdami. Piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Aby to zmienić, wystarczy zastosować jedną z podstawowych reguł bezpieczeństwa
“widzieć i być widocznym”. Nawet niewielki odblaskowy element
sprawia, że nosząca go osoba jest widoczna ze 130-150 metrów.
Uczniowie wspólnie z zarządem dzielnicy Mokotów udekorowali dziś choinkę ustawioną przed wejściem przy ul. Rakowieckiej
25/27. W kolejnych dniach osoby przechodzące obok choinki będą mogły zabrać dla siebie i bliskich odblaski.
Po zakończeniu akcji wszystkie drzewka zostaną przekazane do
domów dziecka, placówek pomocowych i osób potrzebujących.
Podczas ubiegłorocznej edycji w ręce mieszkańców trafiło ponad
20 tysięcy znaczków odblaskowych.

Przegląd prac plastycznych

Sportowy weekend na Mokotowie
Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas” zorganizowała
przegląd prac plastycznych Bajkowy Duet, który zaprezentowano w mokotowskim Teatr BAZA.
Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz zastępczyni Anna Lasocka z przyjemnością oglądali kolorowe rzeźby i pozytywnie ocenili integrację warszawskiego środowiska placówek działających na
rzecz osób z niepełnosprawnością. W dalszej perspektywie Fundacja planuje zaprezentować prace szerszej publiczności, także w innych centrach kultury.

Akcja „Czytam z klasą”
„Czytam z klasą” to akcja, do której włączyły się dzieci
ze szkoły podstawowej św. Franciszka. Zaprosiły burmistrza Mokotowa Rafała Miastowskiego, który przeczytał im fragmenty książki „Królowa Śniegu”.
Z całego serca popieramy czytanie i zachęcamy innych, gdyż jak
pisze nasza Noblistka Wisława Szymborska „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

W miniony weekend na
Mokotowie wiele się
działo! Piątkowy turniej
Tenisa Stołowego rozpoczął serię imprez sportowych odbywających się w
weekend.
Młodzież ze szkół podstawowych rywalizowała w czterech
kategoriach wiekowych. Zawody
rozpoczęły się o godzinie 12.15
w piątek 29 listopada 2019 roku.
Turniej odbył się w szkole Podstawowej nr. 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10, a jego współorganizowały go Urząd Dzielnicy
Mokotów oraz Stowarzyszenie
Parafiada.

W sobotni chłodny poranek
rywalizacje rozpoczęli łyżwiarze
szybcy. Organizatorem konkursu
było Warszawskie Towarzystwo
Łyżwiarskie „Stegny” przy współudziale Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Mistrzostwa Mokotowa w Łyżwiarstwie
Szybkim trwały od godziny
10.00 do 14.00. Zawodniczki i
zawodników dopingowała licznie zgromadzona publiczność.
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr. 202 przy ul. Jana
Bytnara „Rudego” 19 od rana
trwały zmagania karateków.
Turniej Karate Tradycyjnego o
Puchar Dzielnicy Mokotów od-

był się w sobotę w godzinach
10.00 – 15.00. Rywalizowały ze
sobą zawodniczki oraz zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych. Na początku swoje
umiejętności prezentowali 7 latkowie, aby sukcesywnie zakończyć na tych najstarszych i najbardziej doświadczonych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali pamiątkowe puchary
i medale, pozostali uczestnicy
turnieju otrzymali upominki. Organizatorami Turnieju byli: Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego „Ai-Do” oraz
Urząd Dzielnicy Mokotów.
W Andrzejkowy wieczór 30 listopada w hali OSiR Mokotów

przy ul. Niegocińskiej 2a odbył
się Festiwal Zumba®Fitnes. Imprezę rozpoczęły dzieci, a po
nich dzielnie ćwiczyły seniorki.
Atmosfera w hali OSiR była bardzo gorąca. Wszystko za sprawą połączenia prostych kroków
tanecznych i kombinacji ruchów
w rytm muzyki latynoskiej. Na
tym właśnie polega Zumba –
czyli latynoski pomysł na fitness,
w którym zajęcia oparte są m.in.
na elementach tanecznych salsy,
reggaetonu i samby. W festiwalu wzięło udział około 300 osób.
Uczestnicy wytrwali do samego
końca nie tylko spalili mnóstwo
kalorii, ale przede wszystkim dobrze się bawili.
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Seniorzy do teatru skorzy

Od początku października 2019 r. odbywają się cotygodniowe warsztaty teatralne dla seniorów. Twórczynią
idei warsztatów jest Katarzyna Ostrowska - Biernacka
z fundacji “Nasza Historia”, natomiast realizacja projektu odbywa się we współpracy z aktorem Rafaelem
Ferencem. Zaplanowano 10 spotkań, odbywających się
raz w tygodniu przez dwie godziny.

Lokal umożliwiający prowadzenie warsztatów udostępnił
Ośrodek Wsparcia i Integracji
przy ul. Belgradzkiej 33.
Temat wydający się nieco niszowym wywołał niespodziewany
odzew. Pani Katarzyna Ostrowska - Biernacka przyjęła, że uczestnikami warsztatów będą osoby w
wieku 60+, chcące stać się aktorami, może autorami lub scenografami. Tak powstały zespół,
podczas dziesięciu dwugodzinnych cotygodniowych spotkań,
miał odbyć szereg zajęć, w tym
ćwiczenia dykcji, ruchu scenicznego, interpretacji tekstu, tworzenia scenografii, pokonywania tremy, sztuki autoprezentacji. A po
tym wszystkim, prezentacja dla
widowni ursynowskiej nabytych
umiejętności w przedstawieniu
teatralnym wspólnie stworzonym
przez zespół.
Wkrótce grupa przyszłych aktorów rozrosła się do ponad dwudziestu osób, wśród których pojawiło kilkoro nastolatków i osób
w średnim wieku. Na kolejne spotkania przychodziło czasem nawet kilka nowych osób. Jako
dziennikarz uczestniczyłem w
pierwszych zajęciach, właściwie
drugich, gdyż pierwsze były tylko
organizacyjne. Swoje wrażenia
opisałem w artykule w „Passie” z
3 października 2019 roku. Cały
czas byłem zafascynowany aktywnością grupy, która spotkała
się dopiero drugi raz. Widać było,
że entuzjazm i zapał uczestników
z jednej strony jest magnesem
przyciągających ich do siebie, z
drugiej strony zaś źródłem inspi-

racji twórczej. Realizowane
warsztaty nie były celem samym
w sobie, a jedynie celem pośrednim. Miały nauczyć i przećwiczyć
umiejętność pracy nad rolą, poprawy dykcji, autoprezenatcji i
ogólnie doskonalenia warsztatu
aktorskiego. Natomiast celem
głównym miała być realizacja
spektaklu będącego adaptacją
“Opowieści wigilijnej” Dickensa.
Pierwsze dwugodzinne zajęcia przebiegły błyskawicznie.
Siedzący wokół zestawionych
stołów uczestnicy mogli widzieć
każdą z pozostałych osób, co ułatwiało zarówno dyskusję, jak i
wygodne obserwowanie działań
i zachowań pozostałych uczestników ćwiczeń. Jednym z celów
zajęć było doprecyzowanie scenariusza, podział ról, czytanie
wspólne tekstu, tworzenie scen.
Pełne zaangażowanie uczestników, gorące dyskusje, momentami wręcz żywiołowość pokazały,
że pomimo iż jest to tak naprawdę pierwsze spotkanie robocze,
grupa zaczyna współpracować,
czuć i rozumieć siebie. Dobra atmosfera współpracy udzieliła się
wszystkim, właściwie nie było
nikogo, kto nie byłby zaangażowany w dyskusje.
Po raz kolejny odwiedziłem
grupę na ostatnich zajęciach
warsztatowych w ubiegłotygodniowy wtorek. To, co zastałem,
przekroczyło moje najśmielsze
oczekiwania. Właśnie trwały przymiarki strojów przed premierowym występem. Wszyscy byli skupieni, ale zarazem w jakimś specyficznym, bezpośrednim kontakcie z sobą. To dobry znak dla grupy aktorskiej, wskazujący na potrzebne czasem porozumienie bez
używania słów. Role wszyscy już
znali, trwało doszlifowanie tekstów. Jednak dało się wyczuć pewne napięcie. Przecież za tydzień
już próba generalna w prawdziwym, chociaż niedużym teatrze.
No i przyszedł dzień 3 grudnia
- dzień próby generalnej. Sala
widowni w Domu Kultury może
niezbyt duża, pomieści w porywach niewiele ponad 100 osób.
Ale scena i sala wypełniona widzami zrobi na debiutujących
aktorach na pewno wrażenie.
Zresztą atmosfera lekkiej tremy
ciągle wisiała w powietrzu, choć
wszyscy poruszali się żwawo i
teksty interpretowali zupełnie
swobodnie. To był już prawdziwy teatr, również role trenerów
warsztatowych odmieniły się.
Rafael Ferenc już jako reżyser,
Katarzyna Ostrowska - Biernacka w roli producenta.
– Pamiętajcie, gdy zapomnicie jakiegoś fragmentu, nie przejmujcie się – przypominał reżyser.
– Mówcie swoimi słowami, ważne by tylko na temat. Możecie
improwizować, zawodowym aktorom też czasem tak się zdarza
– pocieszał Rafael Ferenc.
– Dziewczyny, z werwą, z życiem – strofowała seniorki z chóru producentka Katarzyna Biernacka - Ostrowska. – Dajecie z
siebie wszystko, no może prawie wszystko. Śpiewacie pełnym
głosem, i nie do podłogi sceny,
ale do widowni! ... Oooo, właśnie tak, świetnie, dajecie sobie
radę – z uśmiechem, ale stanowczo kierowała pracą chórzystek
seniorek pani Katarzyna.
Próba generalna trwała ponad
4 godziny i w sekrecie powiem,
że wypadła bardzo dobrze. No
więc wszystko jest OK. Spotykamy się zatem w sobotę 7 grudnia
na “Opowieściach Wigilijnych”
w premierowym wystawieniu
nowej ursynowskiej grupy teatralnej. A chętni do obejrzenia
premiery niech postarają się o
bilety, bo zainteresowanie wystawieniem “Opowieści wigilijnej” jest podobno bardzo duże...
Bogusław Lasocki

Oglądajcie Mirka!
Miron, czyli nasz redakcyjny kolega Mirosław Miroński, znany był mi dotąd jako autor cotygodniowych felietonów W prawo czyli w lewo, które najczęściej sąsiadują z moimi satyrami MKWD na tej samej kolumnie
„Passy”.
Wiedziałem wprawdzie, że jest absolwentem Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia malarstwa
prof. Eugeniusza Markowskiego i Teresy Pągowskiej oraz pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego) i nadal uprawia malarstwo
i grafikę, ale nigdy nie miałem okazji obejrzeć równocześnie tylu jego prac z pokaźnego już, było nie było, dorobku.
I oto w ubiegły piątek (29 listopada) w ursynowskiej Galerii U w
Domu Kultury Stokłosy (ul. Lachmana 5) odbył się wernisaż wystawy jego prac pt. „Kolor, gest, emocje”, eksponowanych w towarzystwie prac Krzysztofa Sosnowskiego pt. „Pragnienie wolności”.
Nie jestem znawcą grafiki i malarstwa, więc nie odważę się prac
obu artystów recenzować, mogę jedynie, jako odbiorca odpowiedzieć na proste pytanie: podoba mi się czy nie? Sam umiem swoje
emocje opisać słowami, ale nie potrafię wyrazić ich obrazem, lubię
jednak piękne wnętrza, estetyczne przedmioty, a obcowanie z
twórczością plastyczną sprawia mi przyjemność. I powiem krótko:
ta wystawa ujęła mnie prostotą, kolorystyką, nastrojem i poetyką
kontrastu, zgodnie z tytułem ekspozycji.
Wystawa będzie czynna do 21 grudnia.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Sielecka Gwiazdka
Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” zaprasza mieszkańców Mokotowa na „Sielecką Gwiazdkę”, która odbędzie się 8
grudnia w godzinach 12:00-15:00 w Teatrze Baza, ul. Podchorążych 39. Wstęp wolny!
W programie: przedstawienie teatralne dla dzieci, rodzinne
warsztaty świąteczne, spotkanie z Mikołajem, kiermasz świątecznych różności, poczęstunek.
Kontakt : mojesielce@gmail.com
Facebook /mojesielce.dolnymokotow
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy tel. 22 443 67 72

Koncert Bożonarodzeniowy
muzyki klasycznej
Ministerstwo Kultury Republiki
Chorwacji i Ambasada Chorwacji,
we współpracy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy mają zaszczyt zaprosić na KONCERT
BOŻONARODZENIOWY MUZYKI
KLASYCZNEJ, który odbędzie się
7 grudnia 2019 r. (sobota), o godz.
18. 00, w Pałacu Szustra, przy ul.
Morskie Oko 2.
Wystąpią: chorwacka skrzypaczka Lorena Milina wraz z pianistką Jeleną Kovačević.
Wstęp wolny.
W programie znajdą się następujące utwory międzynarodowych kompozytorów:
B. Papandopulo: Medytacja • F. Kreisler: Schön Rosmarin
L. van Beethoven: Romanza in F, Op 50 - Adagio cantabile
A. Piazzolla: Oblivion • D. Pejačević: Sonata for Violin and
Piano No. 2’’Slavonic Sonata’’- Allegro con anima • L. Sorkočević: Simfonija nr 3, D-dur
B. Bartok: Tańce rumuńskie • F. Chopin: Nocturno Op. 9 No. 2
H. Wieniawski: Kujawiak • Tradycyjne chorwackie pieśni
bożonarodzeniowe: „U to vrijeme godišta”, „Radujte se narodi“.

Mokotowskie Mikołajki
na sportowo
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w Mikołajkach na sportowo 6 grudnia od godziny 15.00 do 18.00. Bawimy się w hali sportowej OSiR przy ul. Niegocińskiej 2a.
Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy nagrody, będą konkurencje sportowe i dmuchane zamki. Wstęp wolny

Gramy o Złotą Lotkę
Zapraszamy do wzięcia udziału w Rodzinnym Turnieju
Badmintona „Gramy o Złotą Lotkę” 15 grudnia w godzinach
9:30-16:00.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem j.jagodzinski@badminton.pl do 12 grudnia 2019 r. do godziny 20.00 z podaniem: imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz kategorii turniejowej w jakiej zawodnik chce brać udział.

Deszcz kartek na meczu z Międzyrzecem

Metro bez punktów...
Bardzo dużo negatywnych
emocji oraz deszcz kartek
towarzyszyły spotkaniu
seniorów KS Metro Warszawa przeciwko KS MOSiR Huragan Międzyrzec
Podlaski, z którego zwycięsko wyszli goście z Międzyrzeca.
Choć podopiecznym duetu
Szczucki-Walendzik nie można
było odmówić woli walki, to
ostatecznie nie znaleźli oni recepty na dobrze spisujących się
przeciwników i przegrali spotkanie 0:3 (23:25, 27:29, 21:25).
Mimo szczęśliwego otwarcia
i wypracowaniu niezłej przewagi 9:6, gospodarze w mniej więcej połowie seta oddali inicjatywę Huraganowi, który już
praktycznie do końca partii był
o krok przed rywalami. Głównym problemem siatkarzy Metra był brak skuteczności w ataku, co skrzętnie wykorzystywali goście z Międzyrzeca Podlaskiego. W końcówce po ataku
z krótkiej Macieja Ostaszyka
stołeczni zdołali jeszcze doprowadzić do remisu (23:23), ale
w ostatniej akcji nie podbili pił-

ki splasowanej w końcowe metry boiska, co poskutkowało
przegraną do 23.
Druga odsłona – najbardziej
wyrównana – rozpoczęła się od
gry punkt za punkt, jednak trudno w tym przypadku mówić o
dobrej siatkówce. Ta część spotkania obfitowała w zepsute zagrywki, nieskończone ataki oraz
inne proste błędy, wynikające w
dużym stopniu z niedokładności. Jako pierwsi swoją grę zdołali uporządkować przyjezdni,
co dość szybko dało efekt w postaci trzypunktowej przewagi –
10:13, 13:16. Taki dystans utrzymywał się jeszcze długo, ale
przy stanie 17:20 Rafała Berwalda zmienił Mateusz Cackowski,
zmiana ta dała gospodarzom
impuls do walki. Szczelny blok
na Gołębiewskim pozwolił na
wyrównanie – po 21, a jeszcze
jeden punkt zdobyty tym elementem przez Ostaszyka dał
stołecznym piłkę setową –
25:24. Mieli oni aż trzy okazje
na rozstrzygnięcie losów seta na
swoja korzyść, jednak niewykorzystane szanse lubią się mścić –
tak było i tym razem. Huragan

odzyskał prowadzenie i zakończył partię asem w wykonaniu
Gołębiowskiego – 27:29.
W ostatniej partii na boisku
pozostał Mateusz Cackowski,
jednak gra w dalszym ciągu nie
układała się po myśli jego drużyny. Z kolei po drugiej stronie
siatki na dobre rozegrał się Łęgowski, który kończył niemalże
wszystkie posłane do niego piłki. W dość niejasnych okolicznościach czerwoną kartką został ukarany trener Szczucki, co
tylko pogorszyło kiepską już atmosferę spotkania. Jego podopieczni ze wszystkich sił starali się utrzymać kontakt punktowy, ale w połowie seta sytuacja
całkowicie wymknęła im się
spod kontroli. Pojawiła się frustracja, posypały się kartki i
mecz nieuchronnie zbliżał się
ku końcowi. Autorem ostatniego punktu był Sobieszczak, który atakiem z prawego skrzydła
przypieczętował zwycięstwo
siatkarzy z Międzyrzeca.
Przegrana zawodników z
Ursynowa trochę skomplikowała ich ligową sytuację. Po
wygranej Augustowa z Legią

Warszawa mieli oni spore
szanse na objęcie pozycji wicelidera, jednak porażka z KS
MOSiR Huragan Międzyrzec
Podlaski poskutkowała spadkiem na szóste miejsce. Sytu-

acja w tej części tabeli jest jednak bardzo dynamiczna i niedzielna przegrana jeszcze niczego nie przekreśla. Kolejną
szansę na podreperowanie dorobku punktowego siatkarze

Metra będą mieli już w najbliższy piątek, kiedy to na wyjeździe, o godzinie 19:30 zagrają
z UKS Centrum Augustów.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t o A n n a K l e p a c z ko
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OJCIEC CHRZESTNY IV
Scenariusz filmowy
Rzecz dzieje się w nadmorskiej willi,
Blisko Palermo na Sycylii.
Wieczór. Dość późna jest godzina.
Don Corleone wzywa syna.
- Jak zwykle chodzi o mamonę.
- Rzekł prosto z mostu Corleone.
- Musisz załatwić ważne sprawy,
Jutro pojedziesz do Warszawy.
Mamy ostatnio pustki w kasie,
Więc trzeba spotkać się z Banasiem.
Masz tu telefon i adresy.
On wie, jak robić interesy.
Tuż po przyjeździe zaraz z rana,
Od razu spytaj o Mariana.
To spec. Na pewno nam pomoże.
I nawiąż kontakt z Żoliborzem.
Odwiedź koniecznie Nowogrodzką,
Ale dopiero późną nocką.
I porozmawiać spróbuj z szefem,
Jak sobie radzić z KNF-em?
Weź poręczenie od Mariusza.
Będziesz swobodnie się poruszał.
On jest w hierarchii dość wysoko.
Na twoje szwindle przymknie oko.
Rano przy stole jedząc szwedzkim,
Spróbuj dogadać się z Biereckim,
Spytaj o SKOK-i z Wołomina,
Jak z nich korzystać ma rodzina?
Żeby przychylność mieć tych panów,
Powiedz, że jesteś z Watykanu.

Zabierz różaniec. Tam, gdzie możesz,
Powtarzaj zawsze: W imię Boże.
Po drodze wpadnij do Torunia.
Mów, że wszystkiemu winna Unia.
Zadań masz sporo, lecz w ich wirze,
Nie zapominaj leżeć krzyżem.
Szczególnie przeszkol się z tematu,
Jak trochę forsy skubnąć z VAT-u?
Oni z watowską mafią walczą,
Ale budują swoje rancho.
Przez polityków z górnej półki,
Łatwo do Srebrnej wkręć się spółki.
I załatw nam rezerwy złota.
Dla nich nietrudna to robota.
W Polsce to proste jest szalenie.
Przejdziesz tam szybkie przeszkolenie.
Kilka praktycznych weźmiesz lekcji,
Rzecz opanujesz do perfekcji.
Założysz w banku lewe konta.
Bacz, żebyś czegoś nie poplątał!
A gdy cię zmęczą te wyczyny,
Wynajmiesz pokój na godziny.
I nic się nie bój. Z Cosa Nostrą
Możesz poczynać sobie ostro.
Pod parasolem banasiowym,
Żaden ci włos nie spadnie z głowy.
I jeszcze jedno. Nie zapomnij!
Auta rozdają tam bezdomni.
Bierz, ani chwili się nie wahaj,
Nowego przywieź mi Maybacha.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Czysta energia, czyste powietrze
iedy spoglądam z okna mojego mieszkania w kierunku Siekierek widzę kominy elektrociepłowni. Kominy, jak kominy. Są pomalowane w białe i
czerwone, poprzeczne pasy. Z daleka rzucają się w oczy. Są wyraźnie widoczne na tle nieba, górują nad otaczającymi je zabudowaniami. Niektóre z nich wciąż
dymią. Mimo to, w ich najbliższym otoczeniu wyrosło kilka osiedli mieszkaniowych.
Jak widać, tamtejsi mieszkańcy niezbyt przejmują się emisją gazów powstałych ze spalania węgla.
Nie jestem ekspertem w dziedzinie energetyki, więc nie chcę wypowiadać się co do składu chemicznego wyziewów, które poprzez kominy są wyrzucane w powietrze. Są one dobrze znane służbom odpowiedzialnym za nadzór nad ich zawartością. Na całe szczęście dla mnie, prawie nigdy nie
zdarza się, żeby wiatr wiał od kominów w kierunku mojego osiedla. Zwykle wieje w stronę centrum
miasta, na Czerniaków, albo w przeciwnym kierunku - na Wilanów, Powsin lub bardziej w prawo
na Ursynów. Kiedy piszę ten tekst - właśnie wieje w kierunku południowym. Warkocze białawego
dymu zmierzają w stronę położonych tam osiedli. Chociaż problem nie dotyka mnie bezpośrednio,
to pośrednio jestem narażony tak jak inni mieszkańcy stolicy na skutki wszelkich zanieczyszczeń
trafiających do środowiska.
Patrząc na dymiące kominy zastanawiam się, jaka przyszłość czeka elektrociepłownię Siekierki i
naszą energetykę, opartą na węglu. Faktem niezaprzeczalnym jest to, że emisja spalin wyrzucanych
z Siekierek do atmosfery jest nieporównywalnie mniejsza od tej sprzed kilkudziesięciu, czy kilkunastu lat. Jest to zasługą zastosowanych tam znacznie skuteczniejszych filtrów. Ich pozytywny efekt działania daje się łatwo zauważyć w praktyce. W przeszłości na ścianach i parapetach okien mieszkania
osadzał się trudny do usunięcia, czarny pył. Dziś, na szczęście już go nie ma albo daje się zauważyć
w niewielkim stopniu. Nie zmienia to jednak
„Patrząc na dymiące
faktu, że zgodnie z unijną polityką, cała energewęglowa w naszym kraju musi być znaczkominy zastanawiam się, tyka
nie zredukowana, a następnie wyeliminowajaka przyszłość czeka
na. Mają ją zastąpić czyste technologie.
Właśnie teraz w Madrycie odbywa się szczyt
elektrociepłownię
klimatycznyCOP25. Przez prawie dwa tygoSiekierki i naszą energe- dnie delegaci z niemal 200 krajów, będą dyskutować na tematy związane z ochroną klimatu
tykę, opartą na węglu”
oraz regulacjami dotyczącymi emisji CO2. Właściwie, organizatorem tegorocznej konferencji jest Chile, ale ze względów na sytuację polityczną w
tym kraju przeniesiono ją do stolicy Hiszpanii. Może się wydawać, że konferencja w odległym Madrycie ma niewielkie znaczenie dla mieszkańców naszego kraju, a warszawiaków w szczególności.
Nic bardziej mylnego. Wszelkie ustalenia, które zapadną na szczycie, będą dla nas obowiązujące.
Zapowiadana przez rząd transformacja w sektorze energetycznym zmierza w kierunku dostosowania go do norm i wymogów europejskich. Na wdrożenie niezbędnych zmian kraje startujące w
tej dziedzinie z innego punktu niż reszta Unii Europejskiej powinny wypracować odpowiednie warunki dochodzenia do zadowalającego poziomu. Nie da się bowiem przeskoczyć z gospodarki
opartej na energii pochodzącej z węgla na inne nośniki energii. Wymaga to czasu, a proces przechodzenia na mniej szkodliwe rozwiązania został już zapoczątkowany.
Nie można zapominać, że na wyśrubowanych normach dotyczących ochrony środowiska zyskują najwyżej rozwinięte kraje w Europie. Ochrona środowiska, czy szerzej – całej planety, nie może odbywać się
w wybranych punktach globu z pominięciem największych trucicieli znajdujących się poza naszym kontynentem. Nie jest tajemnicą, że największe gospodarki położone w Azji, Amerykach nieszczególnie
przejmują się ochroną planety. Czy decyzje i rozwiązania przyjęte na madryckim szczycie zmienią coś w
tej kwestii? Zobaczymy. Niemniej ochrona planety staje się elementem polityki gospodarczej wielu krajów
wykorzystujących swoją pozycję. Pod szczytnymi hasłami o konieczności ochrony środowiska nierzadko
kryją się twarde interesy rozmaitych lobby przemysłowych, chcących rozprawić się z konkurencją.
Ataki na Polskę jako największego truciciela nie zawsze są podyktowane troską o planetę.
Owszem, mamy problem z jakością powietrza. W dużej mierze jest to efektem wciąż używanych przestarzałych systemów grzewczych, braku ocieplenia budynków. Między innymi stąd bierze się w naszym powietrzu duże stężenie pyłów zawieszonych. Ale to tylko pół prawdy. Bo wcale u nas nie jest
tak źle, jakby wynikało z międzynarodowej krytyki, której jesteśmy celem. Najwięksi truciciele atmosfery w Europie to kraje Beneluksu i zachodnia część Niemiec, a w Azji – Chiny. Mapy satelitarne, pokazujące stężenie dwutlenku azotu i dolno-troposferycznego (przygruntowego) ozonu emitowanych przez przemysł i transport samochodowy wyraźnie to pokazują. Polska na tych zdjęciach
jest niemal niewidoczna. Mimo to, w przekazie medialnym te fakty są raczej pomijane.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Bardzo niezdrowe życie uzdrowiskowe
nieżna kula zaczyna się toczyć i nabiera rozpędu. Chodzi o walkę z wszechobecnym smogiem, zabijającym rocznie około 40 tysięcy Polaków i miliony na całym świecie. Sprawę wzięła w swoje ręce młodzież, a z młodymi żartów nie ma, co mogą potwierdzić żyjący jeszcze władcy krajów Europy zachodniej
z przełomu lat 60/70 ubiegłego wieku. Maj 1968 to ogólna nazwa rozruchów i protestów społecznych we Francji pomiędzy trwających do lipca tamtego roku. Zapoczątkowały je protesty studenckie, z biegiem czasu do studentów przyłączyli się robotnicy, a następnie także inne warstwy społeczeństwa. Ostrze protestów skierowane było przeciwko drapieżnemu kapitalizmowi i tradycjonalistycznemu społeczeństwu. Wydarzenia te miały dalekosiężne skutki dla życia kulturalnego,
politycznego i gospodarczego nie tylko Francji. Dzisiaj młodzi coraz ostrzej żądają od rozgadanej politycznej kołtunerii podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Znudziło ich, zmęczyło i zirytowało słuchanie czczych obietnic i naoliwionych gadek polityków.
To, że powietrze w miastach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, zabija, wiemy od dawna. Coraz więcej dużych europejskich miast, w tym także polskich jak na przykład Kraków, Gdańsk, Łódź oraz
Warszawa, podjęło walkę z trującym smogiem i powoli widać efekty. Przerażające jednakowoż jest to,
że w walce tej nie uczestniczą władze polskich uzdrowisk. Raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia
2016 r. jeży włosy na głowie. Inspektorzy Izby przyjrzeli się tylko 11 uzdrowiskom, a mamy w Polsce 43
gminy uzdrowiskowe. Wnioski są zatrważające – od przekraczania norm hałasu, po brak precyzyjnych
pomiarów jakości powietrza. Okazuje się, że w wielu gminach uzdrowiskowych podawane są dane ze
stacji usytuowanych daleko od uzdrowiska. Z raportu NIK wynika, że kontrolowane gminy wykonywały zadania związanie z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk, ale zaniedbały badanie poziomu
zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu oraz emisji pól elektromagnetycznych. Z raportu Izby wynika, że nadzór ministra zdrowia nad lecznictwem uzdrowiskowym jest iluzoryczny.
tacje badają różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza: pyły zawieszone PM2,5 i PM10, benzen,
ozon, tlenek węgla, tlenki siarki, azotu i inne. Tymczasem jedynym zanieczyszczeniem badanym we wszystkich sprawdzanych gminach uzdrowiskowych jest PM10. Ustalono, że niektóre stacje, na przykład w Uniejowie, na kilka tygodni przestają badać powietrze, szczególnie w okresie
grzewczym, kiedy zagrożenie jest największe. Gminy często podawały dane szczątkowe, nie uwzględniające innych czynników jak tylko warunki pogodowe. Po zapoznaniu się z raportem NIK i badaniami przeprowadzonymi ostatnio przez pozarządową organizację “Sieć Obywatelska Watchdog Polska”
należy zadać sobie pytanie, czy smog w polskich uzdrowiskach jest normą, czy wyjątkiem? Aktywiści
z “Watchdog Polska” postanowili uzyskać odpowiedź na to ważne pytanie. Wysłali specjalnie zredagowany wniosek z katalogiem pytań do 43 urzędów gmin uzdrowiskowych. Okazało się, że aż 35 proc.
gmin, które odpowiedziały na pytania, w ciągu ostatnich trzech lat nie prowadziło kontroli jakości powietrza! Spośród 42 gmin połowa (21) nie miała żadnej zewnętrznej kontroli w ciągu ostatnich trzech
lat. Aż 9 gmin uzdrowiskowych nie posiada własnego monitoringu i opiera się na danych ze stacji WIOŚ.
Gmina, która ubiega się o nadanie bądź utrzymanie statusu uzdrowiska, musi sporządzać tzw.
operat uzdrowiskowy, czyli dokument zawierający charakterystykę obszaru potwierdzającą walory lecznicze terenu. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym jasno określa, co w takim operacie powinno się znaleźć, m. in. opis właściwości leczniczych lokalnych surowców i kopalin, klimatu, jak
również świadectwa potwierdzające te właściwości. Operat musi być przedstawiany ministrowi zdrowia nie rzadziej niż raz na 10 lat. NIK w swoim raporcie ujawniła, że aż 10 na 11 kontrolowanych
uzdrowisk nie spełniało wymogów
„Na co więc idą miliony, które określonych w ustawie. Na co więc idą
które zostawiamy w uzdrozostawiamy w uzdrowiskach miliony,
wiskach w postaci obowiązkowej opław postaci obowiązkowej
ty uzdrowiskowej? Na to pytanie urzędy gmin uzdrowiskowych udzielają
opłaty uzdrowiskowej?”
mętnych i wymijających odpowiedzi.
Nie przedstawiają ewidencji wydatków, lecz listę celów, na które zwykle wydaje się pieniądze z tej
opłaty. Piszą więc ogólnikowo o rozwoju i wyposażeniu bazy rekreacyjnej. Tylko jedna gmina Goczałkowice - Zdrój zadeklarowała, że z opłaty uzdrowiskowej sfinansowała program ograniczenia
emisji szkodliwych substancji w powietrzu. Owszem, zdarza się, że urzędy przeznaczają wpływy
z opłaty uzdrowiskowej na badania jakości powietrza, ale dziwnym trafem tylko wtedy, kiedy muszą przygotować dla ministra operat uzdrowiskowy.
amiast ewidencji wydatków z opłaty uzdrowiskowej gminy posługują się przed ciekawskimi dziennikarzami i aktywistami ewidencją wydatków z dotacji celowej, którą każda gmina uzdrowiskowa otrzymuje z mocy ustawy. I tu wydaje się być pies pogrzebany. Zgodnie
z art. 49 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym gmina może otrzymać dotację w wysokości równej
wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej z roku poprzedzającego. Wiele gmin świadomie podwaja zatem roczne wpływy do budżetu z tytułu bycia uzdrowiskiem. Tak jest m. in. w Ciechocinku. Bywam tam często w celu ładowania akumulatorów i na kuracjach w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym, który, moim skromnym zdaniem, plasuje się na najwyższej półce, jak
idzie o leczenie sanatoryjne w naszym kraju. Jest to znakomicie wyposażony i zarządzany obiekt
zatrudniający wysoko kwalifikowany personel. Bez wątpienia sanatoryjna ekstraklasa.
Ale ostatnio już w dniu przyjazdu do Ciechocinka potężnie mną tąpnęło. Był ostatni tydzień listopada, bezwietrzna pogoda i niskie chmury skumulowały smog – smród ział dosłownie z każdego kąta. Starałem się nie wychodzić z budynku, by nie zatruwać i tak już zatrutych płuc oraz oskrzeli, ale
z drugiej strony targała mną coraz większa złość, ponieważ przyjechałem do uzdrowiska. Być w uzdrowisku, płacić klimatyczny haracz i kryć się w pokoju, bo spacer grozi śmiercią lub kalectwem? To nie
mieści się w głowie. W sanatoryjnej czytelni wpadło mi w ręce listopadowe wydanie “Gazety Ciechocińskiej”. Dziennikarz Janusz Puszczewicz pisze: “I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie smog. Mimo
zaklęć włodarzy odczujemy go w każdej niemal części uzdrowiska. Nie są wolne od niego nawet obrzeża tutejszych parków, nie wspomnę już o centrum miasta, gdzie trudno wieczorem oddychać... Tłumaczenie, że w całym kraju jest źle, raczej nie przekonuje kuracjuszy. Może więc lepiej przyjeżdżać
tu tylko w sezonie wiosenno - letnim, ale czy to jest rozwiązanie? Słyszę też głosy bardziej radykalne, sugerujące wręcz zamknięcie sanatoriów w okresie smogowym. Tylko wtedy grozi to wprost lokalną katastrofą. Problem póki co pudruje się między innymi promocjami i innymi zachętami...”.
Znaczy, nie tylko ja dostrzegam, że w okresie jesienno - zimowym Ciechocinek nie jest żadnym
uzdrowiskiem, choć dotację celową od państwa otrzymuje. Na stronie 10 lokalnej gazety tytuł
“Drożej w uzdrowisku” i od razu szlag mnie trafia. Od 1 stycznia ciechocińscy radni wprowadzają
podwyżkę stawki opłaty uzdrowiskowej, co ma przynieść w przyszłym roku zysk do budżetu gminy w wysokości 4,9 mln zł. Jeśli doda się do tego kolejne 4,9 mln zł dotacji od państwa Ciechocinek zarobi w 2010 r. na przyjezdnych prawie 10 mln zł. W apogeum smrodu radni podnoszą opłatę klimatyczną! To jakiś ponury żart i policzek dla kuracjuszy oraz turystów. Także dla mnie. Co poza wymierzonym turystom policzkiem w postaci podwyżki opłaty uzdrowiskowej oferują w okresie jesienno - zimowym włodarze Ciechocinka? Można śmiało użyć kolokwializmu: brud, smród,
nędza i ubóstwo. Noga moja nie postanie tam pomiędzy październikiem a kwietniem. Jakoś nie kręci mnie wnoszenie opłaty za podtruwanie moich płuc i oskrzeli.
grudniu ub. r. burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz odpowiedział na szereg pytań zadanych mu przez “Sieć Obywatelską Watchdog Polska”. Z mocno skąpych odpowiedzi wynika, że Gmina Miejska Ciechocinek nie prowadzi kontroli powietrza, gdyż
kontroluje je ponoć na bieżąco Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, delegatura we Włocławku. W ostatnich trzech latach jakości powietrza w Ciechocinku nie kontrolowały żadne instytucje
zewnętrzne, takie jak na przykład Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Gmina nie posiada własnych stacji monitoringu jakości powietrza, a środki uzyskiwane z tytułu opłaty środowiskowej z Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się w dużej części na zakup drzew i krzewów. W październiku 2018 r. gmina Ciechocinek złożyła w Ministerstwie Zdrowia operat uzdrowiskowy. Będę chciał
zapoznać się z tym dokumentem.
To nie miasta, lecz uzdrowiska powinny stać na szczycie barykady do walki ze smogiem. Obliguje je do tego nazwa oraz wymierne korzyści związane z posiadaniem statusu gminy uzdrowiskowej,
jak na przykład dotacje od państwa oraz wzmożony ruch turystyczny. To gminy uzdrowiskowe powinny w pierwszym rzędzie postawić na realizację programu wymiany miejscowych “kopciuchów”. Przykład Ciechocinka świadczy jednak o tym, że przynajmniej na pół roku słowo “uzdrowisko” staje się w tym miasteczku pustosłowiem.
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Od Warszawy Centralnej do stacji metra Centrum

Ruchomy chodnik ożywiłby plac Defilad
Odległość pomiędzy stacja metra „Centrum” a dworcem PKP Warszawa-Centralna wynosi 300 metrów.
Obiekty te łączy szeroka na około 7 metrów aleja spacerowa. Pokryta jest ona betonowymi płytami chodnikowymi, obramowanymi brukiem z granitowej kostki.
W wyniku użytkowania kostka zapada się głębiej niż
płyty chodnikowe, toteż aleja (miejscami) przypomina
tarkę do prania (kto jeszcze pamięta, jak wygląda taki
sprzęt). Stworzenie tam ruchomego chodnika byłoby
istotną dla Warszawy innowacją techniczną.

L e c h K r ó l i ko w s k i
lejka – położona równolegle do Alei Jerozolimskich – jest oddalona od jej północnego (czyli najbliższego) chodnika o ok. 50 m.
Odległość od skraju zabudowy
Pałacu Kultury i Nauki wynosi
ok. 100 m. Szlak pomiędzy stacją metra „Centrum”, a dworcem Warszawa-Centralna, każdego dnia, przemierzają tysiące
podróżnych, w tym wielu z bagażami. Tędy też wiedzie droga
ze stacji metra do centrum handlowego „Złote Tarasy”. Ludzie
maszerują opisaną trasą niezależnie od pory dnia i pory roku,
niezależnie od pogody, bo mało
kto na tym dystansie korzysta z
tramwaju lub autobusu. Znaczną grupę stanowią także podróżni, którzy „busikami” dojechali
do Placu Defilad, z zamiarem
dalszej podróży koleją z dworca
Warszawa-Centralna. Inną grupę stanowią niektórzy podróżni
korzystający ze stacji PKP Warszawa-Śródmieście.
wielu ośrodkach
uniwersyteckich na
całym świecie od
lat trwają badania nad czynnikami sprzyjającymi rozwoju
metropolii, które – zdaniem naukowców – odgrywają szczególną rolę w organizacji przestrzeni globalnej. Wielu z nich,
np. Manuel Castells, uważa, że
los gospodarczy kraju zależy od
osiągnięć metropolii. Profesor
Antoni Kukliński nazywa metropolie ośrodkami węzłowymi
tworzenia i dyfuzji decyzji, in-
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formacji, finansów oraz osiągnięć nauki i kultury w skali
globu. Profesor Wojciech Cellary (ale także inni) uważa natomiast, iż przyszłością ludzkości
jest kreatywność, skupiona prawie w całości w metropoliach.
„Od kreatywności będzie zależeć zatem miejsce człowieka w
społeczeństwie informacyjnym.
[…] Na rynku pracy ludzka
wiedza i inteligencja będą w
cenie tylko o tyle, o ile staną się
podstawą kreatywności”.
iczba ludzi kreatywnych jest jednak ograniczona, toteż kreatywni specjaliści są „towarem”
szczególnie cennym i poszukiwanym. W dzisiejszych czasach
łatwiej wybudować fabrykę, niż
ściągnąć kreatywnych specjalistów. Saskia Sassen stawia tezę, że „Renomowana firma z
branży księgowości może obsługiwać klientów na odległość,
ale charakter jej usług wymaga
bliskości innych specjalistów,
od pracowników do programistów. Co więcej, wiadomo, że
wielu nowych profesjonalistów
o wysokich dochodach przyciągają udogodnienia i style życia
oferowane przez wielkie ośrodki miejskie”. Podobną tezę postawili szwedzcy badacze: Alexander Bard i Jan Söderqvist,
pisząc, że miasta i regiony przegrają, jeśli nie będą w stanie
zaproponować wystarczająco
ponętnego stylu życia i inspirującego środowiska kulturalnego. To sprawia, że aby ściągnąć do miasta ludzi naprawdę
kreatywnych, nie wystarczy im
dobrze zapłacić, ale trzeba im
zaimponować środowiskiem
miejskim.
zy Warszawa dysponuje takim środowiskiem? Jak nasze miasto – pod tym względem – wypada w porównaniu z Berlinem,
Pragą, Budapesztem czy Wiedniem? Czy mamy zabytki, dzie-
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Aleja między stacją metra Centrum a dworcem Warszawa-C
Centralna.
ła sztuki, architekturę, urbanistykę, lub rozwiązania techniczne mogące zaimponować światowcom?
obecnym świecie
(koniec drugiej dekady XXI wieku)
procesy globalizacji są mocno
zaawansowane; język angielski
stał się językiem powszechnie
używanym na całym globie,
szczególnie tam, gdzie techniki
informacyjne weszły do powszechnego użytku, a to ułatwia przemieszczanie się pracowników. Przemiany polityczne po 1989 r. oraz powszechność i taniość komunikacji lotniczej spowodowały, że przepływ
ludności stał się znaczne łatwiejszy, a na obszarze Unii Europejskiej – dla obywateli jej
krajów członkowskich granice
już nie istnieją. Wszystkie wymienione i wiele innych czynników sprawiła, że walka Warszawy o zajęcie miejsca wśród najważniejszych metropolii Unii
Europejskiej, jest, a raczej bę-
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dzie bardzo trudna. Dlatego też
– moim zdaniem – Warszawa
powinna bardziej odważnie
podchodzić do wszelkich nowinek technicznych. Dotychczasowa praktyka wskazuje bowiem na wielki konserwatyzm
w podejściu do tego zagadnienia. Pierwszą linię metra (raczej jej połowę) uruchomiono
w Warszawie o ponad 130 lat
później, niż w Londynie (1863
r.) i prawie sto lat później niż w
Budapeszcie (1896 r.).
ie chcę wdawać się w
dywagacje o cechach
Madziarów, wolę bowiem podać inny przykład podatności Węgrów na różnego
rodzaju innowacje w dziedzinie techniki. Oto w okresie 1839
- 1849 (będąc w austriackiej
niewoli) Węgrzy wybudowali
w Budapeszcie stały – istniejący
do dnia dzisiejszego – Most Łańcuchowy przez Dunaj. Nasz,
warszawski, pierwszy most wiszący (podwieszony) powstał
150 lat później, gdy konstrukcje
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tego typu stały się „chlebem powszednim” w technice światowej. Istotne jest, że Węgrzy zdecydowali się na nowatorską
wówczas w Europie kontynentalnej konstrukcję łańcuchową.
Podjęli ryzyko wybudowania
pierwszego na kontynencie mostu o takiej konstrukcji. Podobne, chociaż może nie tak drastyczne, różnice występują w
wielu innych zakresach miejskiej techniki w Warszawie. Jeżeli – z przyczyn wynikających
z naszej historii – nie mamy zabytków mogących konkurować
z podobnymi u naszych sąsiadów, to – moim zdaniem – powinniśmy pokusić się o imponujące rozwiązania inżynieryjne, a chociażby niezwykłe w tej
części świata.
roponuję np. zastanowić się nad zbudowaniem zadaszonego, ruchomego (dwukierunkowego)
chodnika pomiędzy stacją metra
„Centrum” a dworcem PKP Warszawa Centralna. Chodnik taki
miałby długość około 300 metrów, a dach nad nim ok. 10 metrów szerokości. Gdyby dach ten
pokryć ogniwami fotowoltaicznymi, mielibyśmy blisko 3 tys.
metrów kwadratowych baterii
słonecznych. Istotne jest to, że
dach rozciągnięty na linii
wschód-zachód mógłby mieć
najbardziej korzystne nachylenie w kierunku południowym.
W instalacji tego typu należy
uwzględnić fakt znacznej różnicy mocy uzyskiwanej z ogniwa
w ciągu doby, ale także w ciągu
roku, gdyż w grudniu i styczniu
produkcja energii spada niemalże do zera. Ta cecha ogniw fotowoltaicznych powoduje, że dla
sprawnego funkcjonowania proponowanej instalacji, niezbędne
byłoby także podłączenie jej do
miejskiej sieci elektroenergetycznej. W chwili obecnej dostępnych jest na rynku już kilka
kolejnych generacji ogniw fotowoltaicznych, charakteryzujących się m. in. różną sprawnością, ale także ceną.
ożna założyć, że
energia elektryczna,
produkowana przez
baterie słoneczne nad ruchomym chodnikiem, zaspokoiłaby znaczną część zapotrzebowania urządzenia na energię.
Tego typu inwestycja, to nie tyl-
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Pekin, zadaszona aleja spacerowa (700 m) przy Starym Pałacu Letnim.

ko „gadżet miejski”, ale także
pokaz korzyści z wykorzystania
energii odnawialnej. Są to korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne.
olska, zgodnie z założeniami „Krajowego Planu Działania w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych”,
przyjętego przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r., do roku
2020 – zobowiązała się, że do
2020 r. 15,5% energii końcowej
brutto pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, co ma (miało)
w istotny sposób ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Tak więc
uruchomienie w stolicy instalacji obrazującej korzyści z zastosowania energii odnawialnej, ma
niebagatelne znaczenie edukacyjne. Chodniki ruchome o podobnej długości istnieją i działają na wielu lotniskach. Jest tam
oczywiście ruch znacznie większy niż pomiędzy wymienionymi
miejscami, ale znaczenie propagandowe i edukacyjne naszego chodnika byłoby – moim zdaniem – większe.
zy to ma sens? Widziałem w Pekinie w parku przy Starym Pałacu
Letnim tzw. Długi Korytarz, którym jest zadaszona aleja spacerowa o długości 700 metrów.
Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy
Chin. Zważywszy, iż istnieją na
świecie sprawdzone (produkowane od wielu dziesięcioleci)
konstrukcje ruchomych chodników, pozostałoby zaprojektować
system zasilania w energię elektryczną; częściowo ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna), częściowo z sieci. Zważywszy, że aleja przechodzi skrajem
terenów parkowych przed Pałacem Kultury i Nauki, należałoby
kompozycyjnie zintegrować „zadaszoną galerię” z otoczeniem;
być może formując w tej części
miasta nowe centrum gastronomiczne i rekreacyjne. Miejsce
znajduje się w samym środku
Warszawy, jest dobrze nasłonecznione i graniczy z terenem
parkowym. Trudno przewidzieć
w jakim stopniu byliby usatysfakcjonowani mieszkańcy stolicy, ale ci z nich, którzy chociażby od czasu do czasu przemierzają przestrzeń od dworca do
stacji metra, niewątpliwie byliby zadowoleni.
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DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA

ATRAKCYJNE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

BEZPOŚREDNIO sprzedam
mieszkanie 2-pokojowe 58 m2,
metro Kabaty, tel. 506 739 016
KUPIĘ trzypokojowe,
511 642 709
KUPUJ bezpośrednio kawalerkę
31 m2, metro Ursynów,
516 464 149
SPRZEDAM mieszkanie M-2,
46 m2, Międzylesie, c.130 tys. zł,
578 802 337

WYNAJMĘ miejsce postojowe w
garazu, ul. Nowoursynowska,
570 202 602

ANGIELSKI, doświadczona dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
FRANCUSKI, ROSYJSKI,
608 058 494
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DOM 100 m2 na działce 2336
m2 w Puszczy Kozienickiej
sprzedam, 798 851 194
DZIAŁKA rekreacyjnobudowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Józefosław, 210 m2
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840

! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów,
! Zalesie-U
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 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

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

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
TELEWIZORY, 501 829 771

MOSKITIERY, 602 380 218

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

DO sprzątania bloków i
terenów, 510 056 006;
509 318 602
DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie
ul. W. Małcużyńskiego 4 zatrudni
pomoc nauczyciela na 1/2 etatu,
tel. 22/859 17 20
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
SZKOŁA zatrudni sprzątaczkę,
22 649 94 85; 22 648 59 14
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
na osiedlu przy Metrze Kabaty,
504 226 160

STOMATOLIGIA, MEDYCYNA
ESTETYCZNA, KOSMETOLOGIA,
dr Agata Jasiczek,
dr Dariusz Kardynał,
ul. Puławska 233 lok. B3.
Tel. 666 609 388

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
PRALNIA dywanów
mypierzemy.pl, tel.: 795 042 082
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

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
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
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Ważne telefony

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
05.12 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.:
„Architektura późnoromańska”
10.12 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt.: „W kręgu Akademii Królewskiej – sir Joshua Reynolds”
12.12 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt.: „Wojny i bitwy
morskie w okresie wczesnonowożytnym XVI–XVIII w. (zagłada Niezwyciężonej Armady, wojny holendersko – angielskie o
akty nawigacyjne, rywalizacja
angielsko – francuska)”
17.12 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt.: „Bronisława i
Stanisław Ostrowscy – pisarka i
rzeźbiarz, a przede wszystkim
patrioci warszawscy”
19.12 – czwartek – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Z dziejów stosunków polsko – tureckich w XVI–XVII w.”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

„Autorskie Wieczory Satyryków”, wystąpi u nas Michał Pałubski. Artysta kabaretowy znany z Formacji Chatelet, występujący obecnie jako stand- uper.
Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w biurze placówki od środy 4 grudnia, od godziny 18:00.

- koncert kabaretowy z cyklu
„Marek Majewski i jego goście” z
udziałem: Julity Kożuszek, Doroty Wasilewskiej, Krzysztofa Jaroszyńskiego i Marka Majewskiego (Dom Sztuki,
12 grudnia, czwartek, 19.00)
- spektakl dla dzieci „Śnieżniczka – zimowa księżniczka”
(Teatr Za Daleki w Domu SztuDom Sztuki SMB „Jary”
ki, 15 grudnia, niedziela, 16.00)
ul. Wiolinowa 14
Dom Sztuki zaprasza do
tel./faks 22 643 79 35
swoich filii – Klubu Seniora
(ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643
Środa, 11 grudnia, 18.00: wy- 02 10) i Modelarni Lotniczej
dawanie bezpłatnych kart wstę- (ul. Służby Polsce 1, tel. 22
pu na:
643 12 82).

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

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

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

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

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

701 75 00

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

Zapraszamy dzieci w wieku
7-13 lat na zajęcia do Pracowni
Plastycznej. Warsztaty odbywają się w poniedziałki i środy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc
w grupach o 17:15 i 18:30. Koszt
zajęć pojedynczych: 15 zł, Karnet
(6 wejść): 80 zł
W niedzielę 8 grudnia o godzinie 18:00 w ramach cyklu

Konstancin-Jeziorna

Mikołajkowy weekend w DOK Ursynów
Mikołajkowy weekend 7 i 8 grudnia w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów
zapowiada się imponująco. 7 grudnia o godz. 10.00 rozpoczyna się Kiermasz
Świąteczny. Swoje wyroby rękodzielnicze zaprezentują ursynowscy (i nie tylko)
wystawcy. Na stoiskach będzie można zakupić upominki i różne drobiazgi pod
choinkę w tym książkę „Jesteśmy z Ursynowa - wspomnienia mieszkańców”.
O godzinie 12.00 odbędzie się Mikołajkowy spektakl Teatru Impro Atak, dedykowany nie tylko
dzieciom, ale również ich rodzicom. Będzie to niesamowita podróż w krainę dziecięcej wyobraźni. Aktorzy odegrają historię, której autorami będą wasze pociechy i to właśnie one wykreują bohaterów. Spektakl jest realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego.
O godz. 18.00 swój finał będzie mieć Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu. W programie wieczoru planowana jest prezentacja nagrodzonych zestawów poetyckich, spotkanie z laureatami konkursu podsumowujące tegoroczną edycję, prezentacja nagrodzonych zestawów poetyckich, wywiady z twórcami i jurorami. Partnerem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Natomiast 8 grudnia zapraszamy na przedstawienie “Nic nowego pod słońcem”. Jest to spektakl złożony z tekstów K. I. Gałczyńskiego, M. Hemara, J. Jurandota, B. Leśmiana oraz J. Tuwima.
Wieczór doskonałych utworów literackich okraszony jest zabawnym komentarzem i refleksją,
znanego z seriali aktora - Sławomira Hollanda, który z wdziękiem kulturalnego, eleganckiego inteligenta międzywojnia wprowadzi widzów w atmosferę liryki, satyry i kabaretu. Spostrzeżenia
twórców dwudziestolecia okazują się dziś wyjątkowo aktualne, zaś Sławomir Holland spontanicznie i brawurowo dzieli się z widzami przemyśleniami na temat motywu przewodniego spektaklu
- nic nowego pod słońcem. Zapraszamy!

List  List  List  List  List  List  List
Szanowna Redakcjo!
Droga oznaczona tymczasowo jako KUD 5 oraz
sąsiadujące pola uprawne i dalej wąwóz w kierunku ul. Gąsek i pól pod skarpą warszawską stały się
terenem wybiegu dla psów. Wyprowadzają je mieszkańcy ursynowskich blokowisk, gdyż w ich ogrodzonych osiedlach jest to na ogół zabronione.
Psy, w zdecydowanej większości biegają swobodnie bez smyczy i kagańców, nierzadko siejąc popłoch wśród mieszkańców i ich dzieci, przechodniów, czy rowerzystów. Ostatnio błąkający się pies
pokąsał kobietę, mieszkankę ul. Gąsek, jadącą rowerem do swego domu. Czeka ją prawdopodobnie seria bolesnych zastrzyków i przykra kuracja.
Psy rozgrzebują nowo powstałe trawniki, skarpy
wąwozu, uprawy rolników, zanieczyszczają okolice, płoszą i gryzą coraz rzadziej występujące tu jeże,

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

zające itp. Wszystko to przy beztroskiej asyście właścicieli najczęściej zdziwionych zwróconą im uwagą.
Proszę o umieszczenie przy drodze KUD 5 tablic
nakazujących wyprowadzanie psów tylko na smyczy i sprzątanie po nich, a także regularne i skoordynowane patrolowanie tej okolicy przez Straż Miejską oraz wyciąganie konsekwencji wobec niesfornych właścicieli czworonogów.
Dodam, że temat jest oczywiście szerszy i dotyczy
także innych okolic np. lasu Kabackiego
Z p owa ż a n i e m ,
( n a z w i s ko i a d r e s
d o w y ł ą c z n e j w i a d o m o śc i Re d a kcj i )
Otrzymują: 1. a/a: Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Ursynów, Dzielnica Wilanów 2. https://warszawa19115.pl/incydenty 3. redakcja tygodnika
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Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

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

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