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Warszawa miastem przeklętym?

W

ygląda na to, że stolica
Polski nie może się obyć
bez potężnych awarii.
Niedawne oddanie do użytku zmodernizowanej rotundy u zbiegu
Marszałkowskiej i alej Jerozolimskich przypomniało warszawiakom, że 40 lat temu budynek ten,
będący jeszcze w wersji pierwotnej, wyleciał nagle w powietrze po
wybuchu gazu ziemnego. Spośród
klientów mieszczącej się tam ekspozytury PKO zginęło 49 osób, a 77
zostało rannych. Była to więc prawdziwa tragedia.
o wybuchu doszło15 lutego
1979, w okresie nadzwyczaj śnieżnej i mroźnej zimy stulecia. Tymczasem środowy
ranek 11 grudnia 2019 nie miał
nic wspólnego z jakąś rekordową
zimą. Temperatura w Warszawie
wynosiła raptem kilka stopni poniżej zera. A jednak i w takich warunkach doszło do potężnego rozszczelnienia magistrali ciepłowniczej w rejonie Gołkowskiej, Idzikowskiego i Powsińskiej Gorąca
woda i para buchnęły nagle z jezdni, niszcząc asfalt, sporo osób zostało poparzonych, zakorkował się
kompletnie ruch samochodowy i
służby miejskie musiały natychmiast zorganizować trasy objazdów. Powstały olbrzymie utrudnienia w newralgicznych punktach
Czerniakowskiej. Mieliśmy komunikacyjny Armagedon, bo auto-
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matycznie został utrudniony przejazd Mostem Siekierkowskim.
Mieszkańcom stolicy od razu się
przypomniało, że całkiem niedawno nawalił kolektor odprowadzający ścieki do oczyszczalni Czajka
i spływały one prosto do Wisły. Z tego powodu zrobił się wielkie raban
z politycznym podtekstem, bo przeciwnicy prezydenta Trzaskowskiego twierdzili, że to on doprowadził
do katastrofy ekologicznej i że ma
po prostu przes.....ne.
a szczęście w tej trudnej
sytuacji rząd stanął na
wysokości zadania, instalując siłami wojskowymi prowizoryczny most, którym tymczasowo pociągnięto niezbędny rurociąg. Rozszczelnienie zreperowano i znowu wszystko gra, a tak
naprawdę nikt z mieszkańców z
tego powodu nie ucierpiał, bo spływanie ścieków prosto do Wisły to
był powrót do stanu, jaki trwał w
Warszawie latami.
eraz jednak – w związku z
awarią ciepłowniczą na Sadybie – trzeba spodziewać
się o wiele większych kłopotów.
Korki są w Warszawie i tak niebywałe w normalnych warunkach,
a cóż dopiero mówić o takiej sytuacji awaryjnej. Tylko że podobnych
zdarzeń szykuje nam się, jak się
wydaje, znacznie więcej. Oto bowiem zawaleniem grozi Trasa Łazienkowska, oddana do użytku bodaj w 1975 roku. Na niektórych
odcinkach pęka podpierający ją
beton, który spada na ziemię i może spowodować nawet śmiertelne
wypadki. W związku z tym od razu mi się przypomina, jak zaraz
po uruchomieniu Trasy przyszedł
do mnie jeden z budujących ją inżynierów i prosił, żebym jako
dziennikarz zaalarmował opinię
publiczną, iż ten tak ważny obiekt

RYS. PETRO/AUGUST

su lobby rowerowe chce uczynić z
Warszawy Amsterdam, a do rowerzystów dołączyli ostatnio hulajnogiści. No i samochodziarzy najwyraźniej już się dyskryminuje, nie bacząc na to, że ani rower, ani hulajnoga, ani skateboard problemów
komunikacyjnych całkowicie nie
rozwiążą, a nie wiem, czy zwolennicy najbardziej ekologicznych trakcji
nie zechcą wymusić powrotu koni.
a razie jednak mamy do
czynienia z desperatami,
którzy nie wyobrażają sobie życia bez samochodu, którym
chcą podjeżdżać pod same drzwi
domu – a najchętniej „do dużego
pokoju”. I takim desperatem okazał się właśnie ktoś, kto wjechał sobie niewielkim oplem (dobrze, że
nie ciężarówką) na korytarz stacji
metra Stokłosy, tak mu się widać
do czegoś spieszyło. Trzeba przyznać, że widok był zaskakujący.
hyba od czasu, gdy u zbiegu
Rosoła i Płaskowickiej ujrzeliśmy pewnego dnia odrzutowego tupolewa, nic nas na
Ursynowie nie mogło tak zaskoczyć. Tyle że tupolew bynajmniej
tam nie wylądował, tylko został
przytoczony bez skrzydeł i zamieniony bodajże w restaurację. Takie to ludzie mieli kiedyś pomysły,
gdy brakowało pomieszczeń na lokale gastronomiczne i jedyna ursynowska restauracja mieściła się w
blaszaku obok Domu Sztuki. A
swoją drogą zaczynam się obawiać, co to będzie, gdy międzynarodowy port lotniczy zostanie przeniesiony z Okęcia do miejscowości
Baranów. Może wtedy jacyś spieszący się do pracy biznesmeni zechcą lądować swoimi Cessnami na
Rosoła lub w alei KEN?
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komunikacyjny buduje się z tandetnych materiałów, co w przyszłości musi przynieść opłakane skutki. Niestety, żadne interwencje nie
pomogły. Ktoś z rządzących Polską politruków kazał budować
szybko i oszczędnie. No i tak zrobiono. Wiedząc, że kłopoty z powodu
fuszerki będą mieli dopiero następcy ówczesnych władców.
oeta Wojciech Młynarski pytał wtedy w jednym ze swoich satyrycznych utworów:
„Co by tu jeszcze spieprzyć panowie, co by tu jeszcze...”. No i teraz
zbieramy plon tamtych lekkomyślnych decyzji, przekonując się, że
tak naprawdę w Warszawie do-
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brze się trzymają tylko filtry, zainstalowane jeszcze pod skrzydłami
Sokratesa Starynkiewicza, carskiego prezydenta miasta w latach1875 -1892. A my sami
wprost przepadamy za tandetnym
wykonawstwem, czego najlepszym
dowodem jest remontowana w
nieskończoność nawierzchnia Krakowskiego Przedmieścia, która
wciąż się rozpada, mimo że ta ulica została praktycznie zamieniona w deptak, pozbawiony ruchu
kołowego.
am nadzieję, że w końcu
kwadratura warszawskiego koła zostanie nie
tylko na Krakowskim przełama-
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na. Tym bardziej, że miasto pięknieje i europeizuje się z roku na
rok, zupełnie już nie przypominając powojennego krajobrazu zniszczeń, w którym przyzwoicie wyglądał tylko niezniszczony przez
Niemców hotel Polonia.
le wygląd Warszawy zależy
też w dużym stopniu od zachowania jej mieszkańców. I
tu wyłania się problem pewnego
rozziewu pomiędzy kierowcami samochodów i władzą miejską, która
chce za wszelką cenę zwężać wszędzie jezdnie i blokować miejsca do
parkowania, chociaż aut przecież
nie ubywa, lecz przybywa i gdzieś
muszą się podziać. Od pewnego cza-
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Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Klaudiuszem Ostrowskim

Świąteczny czas wypełniony kulturą

PASSA: Grudzień to czas świątecznych zakupów. Wciąż idealnym pomysłem na prezent są książki. Zapewne dlatego na Ursynowie dużym zainteresowaniem cieszą się kiermasze
książek...
KLAUDIUSZ OSTROWSKI: To prawda, organizowane przez Ursynotekę
kiermasze okazały się ogromnym sukcesem, są bowiem gratką dla poszukiwaczy dawno temu wydanych książek, w tym prawdziwych perełek. Mimo bardzo bogatej oferty ursynow-

skich bibliotek część naszych czytelników pragnie posiadać książkę na własność. W czasie pierwszego kiermaszu, który odbył się 7 grudnia, ursynowscy bibliotekarze sprzedali ponad
2000 tytułów, zyskując w ten sposób
ponad 4000 zł na zakup nowych dla
naszych bibliotek. A przed nami jeszcze kolejne kiermasze, które odbędą
się w sobotę 14 grudnia. Zapraszam
szczególnie gorąco na kiermasz w Wypożyczalni nr 34 na Zielonym Ursynowie, gdzie odbędzie się kiermasz „Ma-

gia Świąt”, na zakończenie którego o nych wydarzeń… Dla mieszkańców
godz. 17 wystąpi ze swoim recitalem przygotowaliśmy także, jak co roku,
Artur Chamski. Będzie też coś dla naj- koncerty bożonarodzeniowe.
młodszych oraz miłośników świąteczTo rzeczywiście na Ursynowie już
nej kuchni roślinnej.
długoletnia tradycja. Kogo zobaczymy
Panie Burmistrzu, co w zakresie ofer- i usłyszymy w tym roku?
ty kulturalnej czeka na mieszkańców
Świąteczny czas Urząd Dzielnicy Urdzielnicy pod koniec roku?
synów zawsze wypełnia kulturą. KonJak zwykle przy okazji pytań o ofer- certy bożonarodzeniowe to okazja do
tę kulturalną, zachęcam do lektury rodzinnego spędzenia czasu, ale także
Ursynowskiego Informatora Kultural- do integracji lokalnej ursynowskiej sponego. W tej wydawanej cyklicznie łeczności. Nasze kolędowanie rozpoprzez Urząd publikacji można znaleźć czynamy w czwartek 26 grudnia o goszczegółowy program wydarzeń na dzinie 19.00. W kościele pw. św. KataUrsynowie oraz informacje o dystry- rzyny, w ramach koncertu „My też pabucji bezpłatnych kart wstępu. W na- stuszkowie”, zapraszamy do wzięcia
szej dzielnicy zawsze coś się dzieje, a udziału w muzycznej podróży nie tylgrudzień nie będzie tu wyjątkiem. W ko po Polsce, ale i innych krajach, któpiątek 13 grudnia w 38. rocznicę re mogą poszczycić się bogatymi zbiowprowadzenia stanu wojennego, w rami pięknych pieśni związanych z Bogościnnych progach Natolińskiego żym Narodzeniem. W programie przeOśrodka Kultury odbędzie się koncert widziano najpiękniejsze kolędy polokolicznościowy „Jacek Kaczmarski o skie, czeskie, niemieckie, francuskie,
wolności”. W sobotę 14 grudnia za- hiszpańskie i angielskie oraz teksty lipraszam na kolejne wykłady w ra- terackie związane z tym okresem. W
mach Wolnego Uniwersytetu Ursyno- tym samym czasie w Kościele pw. bł.
wa. A młodsze pokolenie w niedzielę Władysława z Gielniowa rozpocznie
15 grudnia do Domu Sztuki SMB „Ja- się koncert „Kolędy i Pastorałki. Anna
ry” na spektakl „Śnieżniczka – śniego- Rusowicz i goście”. Będzie to koncert
wa księżniczka”, czyli bajkę o zimie, utrzymany w klimacie lat 60. i 70., pemrozie, śniegu i oczywiście o Świę- łen pięknych tekstów i niezapomniatym Mikołaju. To tylko kilka wybra- nych melodii oraz wspaniałych gości

zaproszonych przez Annę Rusowicz do
wigilijnego świętowania. Poza autorskimi pastorałkami artystki usłyszymy m.
in. pastorałki w wykonaniu Ani Brachaczek – „Pastorałka Radosna” i Staszka Karpiela-Bułecki wraz z Szymonem
Chyc-Magdzinem – „Cosik się kolebie”
oraz wiele innych bożonarodzeniowych kolęd i pastorałek. Z kolei w sobotę 28 grudnia o godz. 19.30 w Kościele pw. św. Tomasza Apostoła będzie szansa, aby wspólnie zaśpiewać
„Kolędy po góralsku”. Cykl koncertów
zamykamy w niedzielę. W kościele pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła na Zielonym Ursynowie o godzinie 13.30 zabrzmią wykonane przez znakomitych
wokalistów i instrumentalistów kolędy
zarówno popularne i często śpiewane,
jak i te mniej znane, choć na równi z tymi pierwszymi potęgujące radosny,
świąteczny nastrój. Ostatni z koncertów
odbędzie się także w niedzielę. Na wydarzenie muzyczne, podczas którego
popularne kolędy i utwory bożonarodzeniowe zabrzmią w zmienionej harmonii oraz nowej jazzowej szacie
brzmieniowej, zapraszam na godz.
16.30 do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Wierzę że podczas organizowanych przez nas koncertów
mieszkańcy Ursynowa przeżyją wiele
pięknych emocji i wzruszeń.

Wirtualna rzeczywistość przeciw zagrożeniom

Od 9 grudnia, ursynowscy
uczniowie uczestniczą w
lekcjach o bezpieczeństwie, prowadzonych przy
użyciu okularów VR. Dzięki wirtualnej rzeczywistości uczniowie klas 3, 4 i 5
mają szansę poznać zagrożenia płynące z niefrasobliwych i ryzykownych
zachowań w sieci.
Uczą się także, jak ustrzec się
przed porwaniem, czy oszustwem ze strony osób nieznajo-

mych, podających się za znajomych, czy przyjaciół ich rodziców i opiekunów.
W zajęciach w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów: burmistrz Robert Kempa
oraz jego zastępca Jakub Berent.
Projekt ,,(Nie)bezpiecznie wokół nas”, finansowany ze środków Dzielnicy Ursynów, realizowany jest w sześciu ursynowskich szkołach podstawowych

(96, 319, 322, 323, 340 i 343).
Dzięki zastosowanej nowatorskiej metodzie, wykorzystującej
techniki wirtualnej rzeczywistości, grupa uczniów może w tym
samym czasie oglądać film edukacyjny, w całości koncentrując
na nim swoją uwagę. Dzięki obrotowym fotelom, stanowiącym
niezbędny element pokazu,
uczniowie mogą poruszać się w
dowolnym kierunku, śledząc
losy bohaterów filmu. Podczas
dyskusji po każdym spotkaniu
uczniowie mają też możliwość,
aby podzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.
– Ursynowscy uczniowie, podczas akcji ,,szkoła dookoła”, poznają potencjalne zagrożenia, jakie mogą się pojawić w związku
z ich codzienną aktywnością w
Internecie. Mam nadzieję, że nowatorska formuła wsparcia tak
ważnych treści przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa najmłodszych. Podczas zajęć przy
wsparciu wirtualnej rzeczywistości staramy się zapobiegać realnym zagrożeniom – mówi bur- Zakończył się Ogólnopolski
mistrz Ursynowa Robert Kempa. Konkurs Poetycki „Środek
Wyrazu 2019”, którego organizatorem był Dzielnicowy Ośrodek Kultury (DOK)
Ursynów, a partnerem Samorząd Województwa Marzonej młodej kobiety, pod- zowieckiego.
Uroczysta gala wręczenia naopiecznej Centrum Onkologii
walczącej z nowotworem-czer- gród odbyła się w Dzielnicowym
niakiem, a także młodego męż- Ośrodku Kultury Ursynów 7
czyzny, który uległ wypadkowi. grudnia br.
– Cieszę się, że DOK Ursynów
Rok 2019 „Krewki Ursynów”
rozpoczął pod hasłem ”Twoja po raz kolejny był gospodarzem
krew, czyjeś życie”. Do grudnia tak wyjątkowego wydarzenia
odbyło się łącznie 19 akcji pobo- kulturalnego o charakterze ogólru, w tym 11 w Urzędzie Dzielni- nopolskim. Ponad dwieście zgłocy Ursynów. Zebrano rekordo- szeń to dowód na ogromne zainwą ilość prawie 311 litrów krwi, teresowanie tematyką i jednoz czego jedną z listopadowych cześnie gwarancja wysokiego
donacji przekazano strażakowi z poziomu nagrodzonych prac –
ursynowskiej Jednostki Ratowni- mówi Beata Rusinowska, dyrektor DOK Ursynów. Zgłoszenia do
czo-Gaśniczej nr 17.
Podczas każdej zbiórki krwi tegorocznej, drugiej już, edycji
prowadzona była także rejestra- Ogólnopolskiego Konkursu Pocja potencjalnych dawców szpi- etyckiego „Środek Wyrazu 2019”
ku kostnego, dzięki której w można było nadsyłać do 24 paź2019 roku pozyskano 337 no- dziernika, decydowała data
wych wpisów w bazie Fundacji stempla pocztowego. Na tegoDKMS Polska. Dodatkowo pro- roczną edycję wpłynęły 204
wadzona była akcja zbierania zgłoszenia, w tym 4 zagraniczne
plastikowych nakrętek, których – po dwa z Anglii i Francji. Ze
sprzedaż wspomogła finanso- względów formalnych do kolejwanie rehabilitacji Oli Kamiń- nych etapów zostało dopuszczoskiej. W sumie zebrano 3 tony nych 190 zestawów poetyckich.
W skład jury weszli wybitni polnakrętek.

703 litry krwi od Krewkiego Ursynowa

Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” podsumował prawie
trzy lata swojej działalności. Ursynowskich krwiodawców od początku
wspiera Urząd Dzielnicy
Ursynów, w którym mieści
się siedziba klubu. Przez 3
lata działalności klubu
pozyskano łącznie ponad
703 litry krwi.
Klub powstał w lutym 2017
roku, w tym samym, w którym
Ursynów świętował swoje 40-lecie. Akcje mobilnego poboru
krwi w roku jubileuszu odbyły
się pod hasłem ”40 litrów krwi

na 40-lecie Ursynowa” - łącznie
zebrano 120 litrów krwi. Całą
krew pozyskaną w sierpniu przekazano Ratownikom Medycznym z Łodzi, którzy ulegli wypadkowi drogowemu podczas
wykonywania obowiązków służbowych.
W 2018 roku przy współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(RCKiK) odbyło się 12 mobilnych akcji poboru krwi pod hasłem ”100-litrów krwi na 100lecie Niepodległości” - łącznie
zebrano ponad 220 litrów krwi.
Zbierano też krew na potrzeby
konkretnych osób: ciężko popa-

Ekologiczne
ozdoby na
urzędowej
choince
W piątek 6 grudnia w ursynowskim Ratuszu dzieci
z Przedszkola nr 126 „Zaczarowane Podwórko”
ubrały choinkę.
Ozdoby powstały w ramach
Dzielnicowego Przeglądu Plastycznego „Ekologiczna Choinka
Oświatowa” i zostały wykonane
przez uczniów z ursynowskich
placówek oświatowych. W ubieraniu choinki wzięli również
udział przedstawiciele Zarządu
Dzielnicy oraz Rady Dzielnicy
Ursynów.

Konkurs Poetycki w DOK Ursynów
scy poeci: Andrzej Sosnowski,
Natalia Malek i Adam Wiedemann. W dniu 17 listopada 2019
odbyły się obrady. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zestawami konkursowymi jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
Wyróżnienia otrzymali: Adam
Falkowski (Warszawa), Agata
Puwalska (Węgrzyce), Adam
Nowakowski (Gdańsk).
III miejsce (ex aequo): Dominik Sobol (Warszawa) Jonasz
Niewiadomski (Łódź).

II miejsce: Michał Krawczyk
(Jelenia Góra).
I miejsce (ex aequo): Mateusz
Żaboklicki (Warszawa), Piotr
Tomczak (Myszków).
– Lektura nadesłanych zestawów pozwoliła zapoznać się z
niezwykle ciekawymi głosami
poetyckimi, co w konsekwencji
przełożyło się na bardzo pozytywną ocenę całości, w jej warstwie literackiej. Jednogłośnie
uznaliśmy, że poziom był dużo
wyższy niż w ubiegłym roku –
powiedział po ogłoszeniu wyników Adam Wiedemann.
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Kiedyś Michel Badré,
teraz Intermarché...
W całej Polsce likwiduje się sieć sklepów spożywczych
Intermarché. Jedna z tych franczyzowych placówek
przestanie działać z początkiem nowego roku na Ursynowie – przy ul. Bacewiczówny 8, tuż przy stacji metra
Stokłosy.
To już pewna tradycja kończenia działalności. Mało kto pamięta, że po przełomie politycznym 1989 roku jako pierwszy market
zagraniczny pojawił się w tej branży na Ursynowie z dwoma sklepami spożywczymi przy Kazury i Zamiany – również francuski
handlowiec Michel Badré, który długo jednak nie wytrzymał konkurencji i zamknął interes.
Dotychczasowi klienci Intermarché i tak nie mają co narzekać,
bo przecież w pobliżu wciąż funkcjonuje dysponujący szerokim
mp
asortymentem towarów hipermarket E.Leclerc.

Alert dla zwierząt

Zakończyła się tegoroczna
dziewiąta edycja akcji
„Alert dla zwierząt”, czyli
ursynowskiej zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt, przebywających w
schroniskach i przytuliskach.
W tym roku zbiórka była prowadzona w dniach 4 listopada – 8
grudnia, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów oraz w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury. W akcji wzięło
także udział 7 ursynowskich szkół.
Zebrano rekordową w historii akcji ilość darów. Dziś część z nich
trafiła do Schroniska Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie.
Podsumowanie zbiórki darów
dla psów w schronisku w Celestynowie i dla kotów będących
pod opieką fundacji Karuna:
893,3 kg (371,7kg + 521,6 kg
- szkoły) - karma sucha dla psów
220,41 kg (73,41 kg + 147 kg
- szkoły) - puszki/saszetki, smakołyki dla psów

180,05 kg (82,05 kg + 98 kg
- szkoły) - karma sucha dla kotów
137,17 kg (35,17 kg + 102 kg
- szkoły) - puszki/saszetki dla
kotów
3 kg - ryż
2,3 kg - makaron
0,5 kg - kasza
Ponadto mieszkańcy przekazali potrzebne zwierzętom akcesoria: miski, obroże, kagańce,
smycze, legowiska, koce, kuwety, środki czystości i dużo zabawek.
Najaktywniej w zbiórce
uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 96 przy ul. Sarabandy 1.
W wytypowanej w tej placówce
najbardziej zaangażowanej klasie, każdy uczeń zwycięskiej klasy otrzyma od Urzędu Dzielnicy
Ursynów zestaw gadżetów związanych z Puckiem Ursynowskim:
torbę, miskę turystyczną dla psa,
świecący breloczek w kształcie
kości oraz grę edukacyjną.

Wyjątkowe zawody dla Franka
14 i 21 grudnia miłośnicy futbolu w różnym wieku spotkają się
na wyjątkowych zawodach „Gramy dla Franka” – Charytatywnym Pucharze Ursynowa w Piłce Nożnej. Darmowa dla uczestników impreza zostanie rozegrana w „Arenie Futbolu” przy ul.
Koncertowej 4, na nowoczesnych, pokrytych powłoką balonową
boiskach ze sztuczną trawą.
- Bardzo nas cieszy możliwość udziału w tak wspaniałym wydarzeniu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie władzom Dzielnicy Ursynów. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy promować naszą dyscyplinę sportu, działając jednocześnie w szczytnym celu
- mówi Mateusz Szczepaniak, trener sekcji Amp Futbol.
Po fazie grupowej rozgrywek prowadzonych 14 grudnia, około 15.00 odbędą się dodatkowo mecze i treningi pokazowe z
udziałem ampfutbolistów z sekcji Legii Warszawa, do których będą mogli dołączyć uczestnicy turnieju i kibice.
W trakcie akcji odbędzie się zbiórka środków na wsparcie
bardzo drogiego i prowadzonego w zagranicznych ośrodkach leczenia 5-letniego Franka.

6

Auta już nie wjadą do metra!

Awarie na Powsińskiej i Lachmana

Dostawca ciepła systemowego dla stolicy – Veolia
Energia Warszawa – pracuje nad jak najszybszym
ograniczeniem skutków
awarii, do której doszło u
zbiegu ul. Powsińskiej i
Gołkowskiej.
Przez pewien czas nieprzejezdna będzie ul. Powsińska. Na
objazdy skierowane zostały autobusy Warszawskiego Transportu
Publicznego.
Do awarii na Dolnym Mokotowie doszło kilka minut przed
godz. 10.00. Dzięki uruchomie-

niu pełnej mocy elektrociepłowni Żerań i Kawęczyn szybko udało się ograniczyć skutki wycieku
gorącej wody – nośnika ciepła.
Obecnie mniej niż połowa warszawiaków może jeszcze odczuwać zakłócenia w dostawie energii cieplnej – ciśnienie ciepłej wody w kranach może być obniżone, a temperatura kaloryferów
niższa niż zwykle. Na miejscu
awarii pracuje kilka ekip Veolii
Energii Warszawa, a także policja i straż pożarna, obecni są
również przedstawiciel stołecznego ratusza.

W związku z wyciekiem wody na drogę, obie jezdnie ul.
Powsińskiej zostały zamknięte,
na odcinku od al. W. Witosa do
św. Bonifacego. Zamknięto także ul. Idzikowskiego od al. Witosa do ul. Powsińskiej. Objazd
zamkniętego odcinka poprowadzony został przez al. W. Witosa, ul. Jana III Sobieskiego
do św. Bonifacego. Tym objazdem kursują również autobusy linii 131, 180, 185 i 187. Autobusy linii 159, 162 i 164 jeżdżą przez ul. Gołkowską, św.
Bonifacego do Jana III Sobieskiego. Zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego można na
bieżąco śledzić na stronie:
www.wtp.waw.pl
Nieco mniejsze negatywne
skutki wywołało pęknięcie rury
wodociągowej przy ul. Lachmana, w rejonie Domu Kultury Stokłosy i redakcji „Passy”. Ziemia
częściowo się usunęła pod dwoma zaparkowanymi autami.
Przez całą środę trwała naprawa
z udziałem ciężkiego sprzętu, a
okoliczni mieszkańcy pozbawieni byli ciepłej wody.
KW/MP

Przy wejściach do metra
na stacjach Stokłosy i Ursynów pojawiły się gustowne blokady. To reakcja dyrekcji metra na incydent z samochodem, który
wjechał w korytarz przy
samym wejściu na perony
metra Stokłosy i tam je zaparkował, zastosowano
natychmiast środki zapobiegające tego rodzaju
manewrom.
Dobrze wiedzieć, że dyrekcja
dba o nasze bezpieczeństwo, ale
czy musi u siebie zatrudniać (słowo niecenzuralne)? Czy naprawdę najlepszym sposobem
jest ustawianie barier urągających elementarnym zasadom
poczucia estetyki? Może lepiej
od razu wszędzie postawić
drewniane płoty i zbudować
szpecące przestrzeń publiczną
barykady. Autorowi tego wybitnego artystycznego dzieła o tak
niezwykłej formie plastycznej
gratulujemy pomysłu. Prosimy
dyrekcję metra o umieszczenie
tabliczek z imieniem i nazwiskiem tego utalentowanego
twórcy. Taki talent nie powinien
pozostać anonimowy.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

To był rok garażówek na Ursynowie
W minioną niedzielę odbyła się dwunasta i ostatnia
Ursynowska Ratuszowa
Wyprzedaż Garażowa,
która przez cały 2019 rok,
dzięki zgłoszonemu przeze
mnie projektowi do Budżetu Partycypacyjnego,
cieszyła mieszkańców Ursynowa, ale również i innych dzielnic.

raliśmy ubrania dla potrzebujących, wspieraliśmy schroniska
dla bezdomnych piesków i kotków, była również „strefa gratis”, gdzie oddawaliśmy bezpłatnie nam niepotrzebne już przedmioty, które innych niekiedy bardzo cieszyły.
Wyprzedaż garażowa to dawanie drugiego życia przedmiotom, których już nie potrzebu-

W 2018 roku, gdy zaczynaliśmy od małej grupy miłośników
wyprzedaży garażowych, nie
każdy wiedział „o co w tym chodzi”. Niektórzy nazywali ursynowskie garażówki „bazarem
pod urzędem”, jednak osoba
przedstawiająca takie osądy
bądź stwierdzenia po odwiedzeniu „niedzielnego święta” dawania drugiego życia przedmiotom, których już nie potrzebujemy, szybko zmieniała zdanie i
w wielu przypadkach stawała
się stałym bywalcem garażówek.
Garażówki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno
sprzedających, jak i kupujących,
do tego stopnia, że pomimo powiększenia o około 60% powierzchni parkingu przed ratuszem za sprawą budowy Centrum Kultury z wydarzenia na
wydarzenie wciąż brakowało
miejsc. Na rekordowe garażówki zgłaszało się ponad 500 chętnych chcących sprzedawać, niestety tyle miejsc mimo i tak bardzo dużego parkingu nie dało
się udostępnić. Odwiedzających
było kilka razy więcej.
Na garażówkach w ciągu
ostatniego roku pojawiły się również tematy przewodnie, zbie-

jemy. Nie wyrzucamy, nie tworzymy śmieci, sprzedajemy, zarabiamy, kupujemy taniej, wydajemy mniej, dbamy o środowisko i
własne portfele.
O Ursynowskiej Ratuszowej
Wyprzedaży Garażowej stało się
głośno, pierwszy patronat naturalnie miały nasze ursynowskie
media w tym PASSA, ale mówiły o nas również TVN, TVP, wiele rozgłośni radiowych, gazet i
czasopism. Dzwoniły do mnie
osoby z innych miast chcące dowiedzieć się, „jak zorganizować
garażówkę” i wiem, że kilka z
tych osób w swoich miastach zorganizowało takie wyprzedaże garażowe. Wystarczy jednak spojrzeć na nasze miasto. Przez ostatnie 2 lata garażówki bardzo zyskały na sławie i na popularności,
w wielu miejscach powstawały
mniejsze bądź większe. Odwiedzający naszą ursynowską mówili jednak, że to ta jest największa i najciekawsza w Warszawie.
Strona na Facebooku @Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż
Garażowa przez rok zyskała prawie 4000 czynnych uczestników,
w wielu przypadkach sprzedaż
przeniosła się również do internetu z odbiorem podczas nie-

Praca – czemu nie? Podsumowanie projektu
Projekt „Praca – czemu nie?” powstał z
inicjatywy Zespołu Rozwoju Zawodowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy i był skierowany do kobiet, mieszkanek Ursynowa, a
jego celem było zwiększenie aktywności
społeczno - zawodowej kobiet w wieku
25 - 44 lata w okresie maj - listopad 2019
r. z terenu dzielnicy Ursynów.
Przez cały okres trwania projektu uczestniczki
korzystały z następujących form aktywności:
1. Warsztaty psychologiczne z terapeutką z Fundacji Studium Psychologii Procesu,
2. Warsztaty aktywizacyjne skupiające się na
pokazaniu wartości pracy i odnalezieniu własnej
ścieżki życiowej, jak również na rynku pracy. Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia dotyczące świadomości posiadanych zasobów, umiejętnego budowania relacji oraz rozmowy z pracodawcą (symulacja z użyciem kamery).
3. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem, pracownikami Zespołu
Rozwoju Zawodowego Ośrodka Pomocy Społecznej dz. Ursynów m.st Warszawy, mające na celu
wzmocnienie i przygotowanie do kontaktu z pracodawcą i/lub własnego rozwoju ścieżki zawodowej,

4. Zajęcia sportowo – relaksacyjne w klubie
sportowym Just Jump Fitness.
Dodatkowo, w ramach aktywności społecznej
i kulturalnej, uczestniczki projektu wybrały się
wspólnie do teatru.
W dniu 22.11.2019 r. w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów odbyło
się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu. W spotkaniu, oprócz uczestniczek oraz osób prowadzących z ramienia Ośrodka, udział wzięli: dyrektor Marek Pawlęga; kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Beata
Oliwa oraz zastępca kierownika Sylwia Zielińska. Z informacji uzyskanych od uczestniczek
podczas spotkania wynika, że największą wartość dla kobiet miały spotkania i warsztaty w
grupie, wspólne rozmowy i wzajemne wsparcie.
Kobiety widziały dużą wartość w zajęciach psychologicznych i sportowych, dzięki którym przełamywały własne ograniczenia psychiczne i fizyczne.
Tymczasem kobiety, które chciałyby coś zmienić w życiu, ale nie mają odwagi zacząć, zapraszamy na konsultacje i wsparcie do Zespołu ds Usług,
ul. J. Cybisa 6, od poniedziałku do piątku w godz.
od 8 do 16, tel. 500 833 146, 22 545 91 70.

dzielnych spotkań. Strona ta
oraz naturalnie same garażówki
były możliwością przedstawienia drobnych rzemieślników,
którzy tworzą własnoręcznie
piękne wyroby, ich „produkcja”
nie jest na tyle duża żeby otworzyć sklep, wystawiać się na
kosztownych targach rękodzielników, gdzie dwumetrowe stoisko kosztuje niekiedy czterocyfrową sumę w PLN.
Z pełnym przekonaniem i radością mogę powiedzieć, że garażówki stały się miejscem spotkań
lokalnej społeczności, znajomych,
przyjaciół. Odbywało się to w prosty sposób - dzieci z przodu stoiska sprzedawały, a rodzice stojąc
lub siedząc nieopodal w końcu
mieli czas by się spotkać i porozmawiać. Co więcej podczas niedzielnych garażówek zawarły się
nowe znajomości, nowe przyjaźnie, nowe miłości i nowe biznesy.
Tak tak, tak było. Pogoda również
nam dopisywała, tylko raz zmoczył nas deszcz, ale był to deszcz
przy temperaturze powyżej 25
stopni, wszystko zatem szybko wyschło dzięki czemu dalej sprzedawaliśmy i kupowaliśmy.
Był to piękny rok z pięknymi
12 wydarzeniami, dziękuję więc
całemu Zespołowi Ursynowskiej
Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej, który czuwał nad jej przebiegiem, dziękuję urzędnikom z
ursynowskiego ratusza bez których nie byłoby tych garażówek,
dziękuję Tygodnikowi PASSA,
na który zawsze mogłem liczyć
pisząc i informując Państwa o
garażówkach. Przede wszystkim
jednak dziękuję wszystkim, którzy tworzyli te nasze wyprzedaże garażowe, którzy brali w nich
czynny udział.
Bardzo dziękuję również za
wiele miłych słów, jakie do mnie
kierowaliście podczas naszych
niedzielnych spotkań, dziękuję
za problemy, które mi zgłaszaliście oraz za pomysły jakie kierowaliście do mnie. Dokładnie
tak widzę rolę radnego i wypełnianie mandatu, jaki mi Państwo
powierzyliście. Radny jest przedstawicielem Mieszkańców, ale
tylko wtedy ich zrozumie, gdy
będzie wśród nich, gdy będzie z
nimi rozmawiał i gdy oni będą
mogli do niego w każdej chwili
przyjść, m. in. wtedy gdy stoi na
swoim stoisku na garażówce.
Krystian Malesa
radny Dzielnicy Ursynów
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Ból kręgosłupa – jak mogę sobie pomóc?
Kręgosłup pełni ważną rolę w podtrzymaniu ludzkiego
zdrowia oraz długiego i aktywnego życia. Zmiany w obrębie kręgosłupa i krążków międzykręgowych (potocznie dysków) są jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych, z jakimi zmaga się ponad 80% społeczeństwa.
Powinniśmy wspierać jego
prawidłowe funkcjonowanie odpowiednimi ćwiczeniami dobranymi przez fizjoterapeutę lub
trenera, zdrową, zbilansowaną
dietą oraz dostateczną ilością
snu i odpoczynku.
Choroby przewlekle stawów i
kręgosłupa objawiają się dolegliwościami bólowymi, problemami z poruszaniem się oraz wykonywaniem codziennych czynności. Powoduje to spadek jakości życia (ang. quality of life), pogorszenie samopoczucia, a także
ograniczenie uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.
Środki i maści przeciwbólowe, stosowane powszechnie w
dużych ilościach przez pacjentów, działają głównie doraźnie
na objawy choroby, natomiast
nie likwidują przyczyny tych dolegliwości, jaką najczęściej jest
niedobór aktywności. Ponadto
mogą przyczynić się do późniejszego zdiagnozowania choroby.
Brak dostatecznej ilości ruchu,
nieprawidłowa postawa podczas
wykonywania czynności dnia codziennego, praca siedząca, zła
ergonomia pracy, brak snu, nieodpowiednia dieta, palenie wyrobów tytoniowych przyczynia
się do pogorszenia naszego zdrowia i wpływa negatywnie na naszą postawę.
Konsekwencji niedoboru ruchu jest wiele. Poniżej opisano
kilka z nich.

Dolegliwości bólowe
kręgosłupa
Jedną z częstszych przyczyn
dolegliwości bólowych są zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze
w obrębie kręgosłupa. Są to
zmiany strukturalne, towarzyszące procesowi starzenia, które
są nieodwracalne, ale prowadząc aktywny tryb życia i odpowiednią profilaktykę, jesteśmy
w stanie spowolnić ten proces.
Obecnie dużym problemem
jest niestosowanie się do zasad
ergonomii w pracy i w życiu codziennym. Wśród pacjentów
można często zauważyć tzw.
,,pozycje zgarbioną’’. Jest to postawa, w której głowa przekra-

cza linię kręgosłupa (głowa do
przodu), klatka piersiowa jest
zapadnięta, barki ustawione są
w protrakcji, a miednica w tyłopochyleniu.
Kolejną konsekwencją jest
osłabienie mięśni brzucha i pośladków, co skutkuje zniesieniem lordozy lędźwiowej. W pozycji tej mięśnie nie pracują prawidłowo, a odcinek lędźwiowy
ulega spłyceniu. Mięśnie grzbietu w takiej pozycji są rozciągnięte i osłabione, przez co ciało opiera swój ciężar na pasywnych
tkankach takich jak ścięgna i
więzadła.
Wtórnie dochodzi do zwiększenia nacisku osiowego na kręgosłup oraz do ograniczenia ruchomości stawów przez nadmierną sztywność i brak elastyczności mięśni. Taki długotrwały stan może doprowadzić
do przepukliny dyskowej i deformacji stawów. Ustawienie to
zaburza funkcje całego układu
ruchu wpływając negatywnie na
homeostazę ustroju.

Drętwienie
i mrowienie rąk
Uczucie nieprzyjemnego drętwienia i mrowienia rąk może
być spowodowane wieloma
czynnikami, które powodują silny dyskomfort. Wszelkie nieprawidłowości strukturalne w obrębie kręgosłupa mogą powodować nacisk na struktury nerwowe. W konsekwencji pogarsza
się sprawność ruchowa kończyn.
Może pojawić się problem z
utrzymaniem przedmiotów w
dłoniach przez osłabienie siły
mięśniowej, a także zaburzenia
czucia w palcach oraz drętwienie
i mrowienie szczególnie dotkliwe w nocy.

Utrudnione oddychanie
(dysfunkcje przepony)
Zmiany strukturalne kręgosłupa w szczególności ,,pozycja
zgarbiona’’ zwiększa kifozę piersiową kręgosłupa, czego konsekwencją jest utrudnione oddychanie. Przepona zostaje uciśnięta przez inne narządy wewnętrzne i traci możliwość poruszania

Mgr Marta Czechowska, fizjoterapeutka, trenerka personalna, absolwentka kierunku Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie pięcioletniej podyplomowej Szkoły Osteopatii w Flanders International College of Osteopathy (FICO Academy).
W Przychodni Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej CKR Filia Ursynów zajmuje się usprawnianiem osób z zespołami bólowymi,
rehabilitacją pourazową i pooperacyjną oraz profilaktyką i
edukacją pacjenta. W swojej pracy nigdy nie ulega schematom, każdego pacjenta traktuje indywidualnie dobierając odpowiednią formę leczenia.

się w pełnym zakresie. Brak
możliwości głębokiego oddychania rekompensujemy przez płytkie i krótkie oddechy. Zatem do
naszych tkanek dostarczana jest
mniejsza ilość tlenu, co sprawia,
że organizm wydziela znacznie
więcej hormonów stresu, utrudnia zrelaksowanie i uspokojenie
się. Długotrwałe kłopoty z oddychaniem mogą spowodować
choroby takie jak: astma czy
przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Obrzęki stawów skokowych
(puchnięcie kostek)
Długotrwały niedobór ruchu
zmniejsza aktywność mięśni i
kończyn dolnych, które wspomagają prawidłowy odpływ
krwi żylnej i limfy z dolnych części ciała w kierunku serca i węzłów limfatycznych. Jest to
szczególnie niekorzystne zjawisko u pacjentów starszych, otyłych oraz z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi, u których
pojawia się zaleganie płynu limfatycznego, co doprowadza do
opuchlizny i obrzęków. Należy
również zwrócić uwagę na odpowiednio dobrane obuwie (zbyt
ciasne, wąskie i niedopasowane
buty) mogą doprowadzić do
opuchlizny i bolesności.
Jeżeli pojawią się wyżej wymienione dolegliwości nie wolno
ich lekceważyć i należy zgłosić
się do specjalisty, kompetentnego terapeuty lub trenera, który
ułoży odpowiedni plan terapii i
zaleci spersonalizowane ćwiczenia ruchowe. Zaniedbanie dolegliwości może skutkować nieodwracalnymi zmianami, których niekiedy nie da się zmienić
w sposób zachowawczy i wymagają interwencji chirurgicznej.
W celu uniknięcia wyżej wymienionych objawów powinniśmy wykonywać ćwiczenia dobrane indywidualnie przez fizjoterapeutę lub trenera. Ponadto
unikać długotrwałej statycznej
pozycji siedzącej. Dobrą alternatywą w pracy jest nastawienie
budzika co godzinę, w celu wykonania kilku prostych ćwiczeń.
Co więcej, zaleca się, aby stanowisko w pracy spełniało kilka
prostych zasad ergonomii. Najlepiej, aby krzesło było wyprofilowane do naturalnych krzywizn kręgosłupa z oparciem pod
głową. Wysokość krzesła dobrana tak, aby łokcie i kolana były
zgięte pod kątem 90 stopni. Głowa powinna być w przedłużeniu z kręgosłupem. Wysokość
monitora dostosowana do tego,
aby oczy spoglądały na wprost.
Plecy powinny być proste i oparte o oparcie krzesła. Jeśli pracujemy na laptopie, dobrą alternatywą jest postawienie laptopa
na podwyższeniu i podpięcie
przenośnej klawiatury, co zapobiegnie pochylaniu głowy do
przodu. Jeśli pracujemy używając myszki komputerowej, powinniśmy zaopatrzyć się w podkładkę pod myszkę z wybrzuszeniem, które uchroni nas
przed nadmiernym napięciem
mięśni prostujących staw nadgarstkowy.
Nie wszystkie dolegliwości są
pochodzenia odkręgosłupowego, zdarza się, że problem leży w
stawach obwodowych, dlatego
rekomenduję moim pacjentom
w Przychodni CKR Filia Warszawa Ursynów wysiłek wielostawowy, m. in. spacery, chód z kijkami Nordic Walking, pływanie
oraz, o ile BMI jest w normie,
bieganie.
W dzisiejszych czasach większość ludzi wybiera prostszy i
bardziej ekonomiczny styl życia.
Większość czynności dnia codziennego wykonujemy w pozycji siedzącej. Podczas spożywania posiłków - siedzimy, w

trakcie jazdy komunikacją lub
samochodem - siedzimy, w pracy - siedzimy, aby następnie w
czasie wolnym usiąść na kanapie
przed telewizorem.

Czy jesteśmy
na to skazani?
Wybór należy do nas. Wystarczy wprowadzić kilka prostych
zmian i pomyśleć o swoim zdrowiu. Poniżej proste ćwiczenia,
które zalecam pacjentom.
Korzystne efekty pacjenci zauważają już po niedługim czasie
od wprowadzenia kilku prostych
zmian w swoim życiu (robiąc
przerwy w pracy na wykonanie
kilku ćwiczeń, wybierając spacer zamiast transportu ulicznego, bądź co najlepsze systematycznych ćwiczeń fizycznych).
Podczas wysiłku zachodzą
korzystne zmiany we wszystkich układach naszego ciała.
Dzięki ćwiczeniom organizm
wzmacnia się, dotlenia, a mięśnie i skóra uelastyczniają się.
Zwalczamy też nerwice, bezsenność i stres.
Jak możemy zauważyć, ćwiczenia oddziałują na cały nasz
organizm. Dzięki ćwiczeniom jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi i
mamy lepsze samopoczucie.
Jednak, aby ćwiczenia przyniosły korzystne rezultaty muszą
być odpowiednio dozowane,
umiarkowane, a obciążenia powinny wzrastać stopniowo i systematycznie oraz co najważniejsze powinny być wykonywane
regularnie.
Mgr Marta Czechowska,
fizjoterapeutka,
trenerka personalna
Przychodnia Ortopedyczno
-Rehabilitacyjna CKR
F i l i a Wa r s z a w a U r s y n ó w

Ryc. 1 Połóż się na plecach i przyciągnij kolana do klatki piersiowej.

Ryc.2 W leżeniu na plecach przyciągnij raz prawą raz lewą nogę do
klatki piersiowej. Utrzymaj pozycje 30 s.

Ryc. 3 W leżeniu na plecach połóż lewą kostkę na prawym kolanie i
przyciągnij prawe udo obiema rękami. Utrzymaj pozycję 30 s. Wykonaj na obie strony.

Ryc. 4 W pozycji na plecach ugnij prawą nogę, następnie lewą ręką
przyciągnij prawe kolano do ziemi. Prawa ręka leży na podłodze w
odwiedzeniu, łopatki na macie. Utrzymaj 30 s. Wykonaj na
obie strony.
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Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola

Nowy wóz bojowy
w OSP Nowa Wola
We wtorek 10 grudnia do Strażnicy w Nowej Woli trafił nowoczesny wóz bojowy
marki Scania P 360. Pojazd pomieści jednorazowo 3 tys. litrów wody i jest bogato
wyposażony w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego.
Ochotnicza Straż w Nowej Woli to jedna z trzech jednostek OSP na terenie gminy Lesznowola i jedna z dwóch działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie z Nowej
Woli specjalizują się w ratownictwie drogowym i gaszeniu pożarów. Jednostka OSP Nowa Wola należy także do kompanii specjalnej powodziowej Mazowieckiej Brygady Odwodowej. Wóz, który we
wtorek otrzymali strażacy-ochotnicy, to bardzo nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
posiadający świadectwo CNBOP. Jednostka jest wyposażona w działko wodno-pianowe na dachu oraz
dodatkowe dolne zraszacze. Poza wodą, strażacy będą mogli dysponować 300 litrami środka pianotwórczego. Pojazd posiada sześcioosobową kabinę, silnik o mocy 380 koni i automatyczną skrzynię
biegów.
OSP Nowa Wola otrzymała dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wy wysokości 210 tys. zł oraz dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 120 tys. zł. Z budżetu gminy Lesznowola doA.A.
płacono do zakupu wozu 594 tys. zł.

Młodość w sukurs starości...
Jak wygląda starość “w
praktyce” przekonali się
uczniowie klas ósmych,
którzy uczestniczyli w
warsztatach pt. “Zrozumieć Starość”, zorganizowanych przez Fundację
Zaczyn – z inicjatywy
Lesznowolskiej Rady
Seniorów.

Warsztaty odbyły się 6 grudnia w dwóch lesznowolskich
szkołach - SP w Mysiadle i ZSP w
Lesznowoli.
Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów Europy. Statystyki pokazują, że już
za 10 lat co trzeci Polak wejdzie
w wiek senioralny. Celem kampanii społecznej Zrozumieć Sta-

rość, prowadzonej przez Fundację Zaczyn, jest lepsze zrozumienie starości, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Warsztaty dla młodzieży to
jeden z elementów tej kampanii.
Podczas spotkania z uczniami przedstawicielki Fundacji
przybliżyły założenia kampanii i
zaprezentowały spot, który ją

promuje. Pytały uczniów o ich
rodziny i doświadczenia w kontaktach ze starszymi osobami.
Panie przypomniały także, jakie
największe zmiany pojawiają się
w organizmie wraz z wiekiem.
Głównym punktem warsztatów była prezentacja kostiumów
geriatrycznych, w które ubrali
się ochotnicy. Kostiumy w jednej chwili dodały uczniom około 40 lat. Ciężkie kombinezony
oraz opaski z obciążnikami na
ręce i nogi spowolniły ruchy, zaś
zmysł słuchu, wzroku i dotyku
osłabiły specjalne okulary, nauszniki i dwie pary rękawic.
Ochotnicy mieli opowiedzieć
kolegom o swoich odczuciach,
a także wykonać praktyczne ćwiczenia – pokonać schody, policzyć drobne pieniądze i wypełnić
formularz. Te z pozoru proste,
codzienne czynności, sprawiały
uczniom w kostiumach geriatrycznych ogromne trudności.
W spotkaniu zorganizowanym w gminie Lesznowola wzięli udział przedstawiciele Samorządu Gminy – sekretarz Jan Wysokiński oraz dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych Jacek
Bulak, a także inicjatorka całego

przedsięwzięcia – przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów Stanisława Kondracka.
– Warsztaty były niezwykle
ciekawe, a młodzież bardzo zainteresowała się tematyką –oce-

niła spotkania przewodnicząca,
która ma także nadzieję, że młodzież zainteresuje się wolontariatem i rozpocznie współpracę
w tym zakresie z Lesznowolską
Radą Seniorów.

11
Nowy teatr amatorski na Ursynowie

Międzypokoleniowa premiera „Opowieści wigilijnej”
Tak naprawdę warsztaty miały być wstępem przygotowującym do wystawienia przez grupę spektaklu teatralnego. Już
na samo poprzedzające spotkanie organizacyjne przybyło około 20 osób, a na kolejne zajęcia
wciąż przychodzili nowi chętni
do pracy teatralnej. Grupa poBogusław Lasocki
czątkowo senioralna, szybko
stała się grupą międzypokoleSobotnia premiera spekta- niową z dosyć licznym udziaklu “Opowieść wigilijna”
łem młodzieży i osób w średKarola Dickensa, wystanim wieku.
wionego w Domu Kultury
Praca
Stokłosy przez debiutujączyni
mistrza
cą amatorską grupę teCzas płynął, przyszły ostatnie
atralną, zakończyła się
pełnym sukcesem. Bez za- warsztaty przed próbą generalną. Prawie wszystko podopinauważalnej tremy aktorzy
wystąpili przed ponad stu- ne, ale pozostała kwestia tych
“prawie”, trochę ich było. To jak
osobową publicznością
wypełniającą salę teatral- z budową z prefabrykatów. Każną. Z niezłą dykcją, sporą dy element dobrze wykonany,
ale gdy składa się razem, to tu i
dozą pewności siebie, bez
ówdzie może nie pasować. Ale
widocznych wpadek.
Nic dziwnego, że w finale na premierze nie może tak być,
spektaklu widzowie wyrazili wszystko musi być perfekcyjnie
swoje zadowolenie trzykrotną zgrane. Zatem na razie jeszcze
serią oklasków, ale dla debiutu- doszlifowanie szczegółów, żeby
jącej grupy było to miłą i zasłużo- na próbie generalnej wszystko
ną nagrodą za dwumiesięczne dopasować i scalić w jeden przytrudy przygotowań i ćwiczeń zwoity spektakl.
warsztatowych. Konsekwencja i
W oczy rzucało się bogactwo
cierpliwość reżysera i zarazem kostiumów – jak na wyszukiwadoświadczonego Rafaela Feren- nie ich we własnym zakresie. No
ca, nadzór nad całością przed- ale dominującą grupą w grupie
sięwzięcia Katarzyny Ostrow- są panie, a panie, jak wiadomo,
skiej - Biernackiej, pełniącej funk- często mają talent, by coś z ciuszcje producentki – i wreszcie en- ków znaleźć, skompletować, dotuzjazm rozpoczynającego ka- pasować. I w ten sposób powstał
rierę sceniczną zespołu musiały całkiem zgrabny, zharmonizodać dobre wyniki.
wany stylowo zestaw strojów,
wyglądających jak z czasów wikZaczęło się dwa
toriańskiego Londynu.
miesiące temu
– A w tym wspaniałym czarNajpierw miały być warszta- nym kapeluszu kim pani będzie
ty teatralne dla seniorów w wie- – pytam elegancką damę. – W
ku 60+, wymyślone przez Kata- kapeluszu nie będę, tak sobie terzynę Ostrowską - Biernacka, raz założyłam, ale będę kwestuwiceprezesa fundacji Nasza Hi- jącą – odparła pani Lenka w strostoria. Zajęcia rozpoczęły się 1 ju wyglądającym jak “pani z topaździernika 2019 roku z zamy- warzystwa”.
słem wyjścia naprzeciw artyAtmosfera bliskiego ścisłego
stycznej aktywności senioralnej. finału udziela się wszystkim, ale
Celem zajęć było nauczenie i jest to stan koncentracji i dopinaprzećwiczenie umiejętność pra- nia szczegółów – mówi Katarzycy nad rolą, poprawy dykcji, au- na Ostrowska - Biernacka. –
toprezenatcji, walki z tremą i Umieją już wszyscy teksty, znaogólnie doskonalenia warsztatu komicie wczuwają się w rolę,
aktorskiego. Jednak w praktyce czasem nawet poprawiają reżyokazało się, że oprócz szlifów sera. Ale to bardzo dobrze. Rafał
aktorskich wszyscy uczestniczy- ma swoją koncepcję, no i czali również w tworzeniu wybra- sem zaakceptuje zmiany, a czanych wątków scenariusza, sce- sem nie. Z grupy jestem bardzo
nografii i adaptacji tekstowej - zadowolona – opowiada wyraźpod czujnym okiem reżysera Ra- nie usatysfakcjonowana pani Kafaela Ferenca.
tarzyna.

To już
prawdziwy teatr
Nadszedł wreszcie ten dzień,
ta godzina, na które wszyscy pracowali przez ostatnie ponad dwa
miesiące. Nieważne, że scena
mała, że widownia to tylko nieco ponad 100 miejsc. Ale gdy się
spojrzy z poziomu sceny w głębię
sali, którą optycznie jeszcze powiększają ginące gdzieś w mroku dalsze krzesła z widzami, to
czasem głos więźnie w gardle
nawet zawodowym aktorom.
Ostania godzina przed. Widzów jeszcze nie ma, ale wszyscy
aktorzy już są od dosyć dawna.
Wiadomo, przebranie się, przestawienie z tego co na zewnątrz
na atmosferę teatru i inscenizacji. I jeszcze ostatnie korekty. Korzystając z pustej widowni, reżyser “doćwicza” i sprawdza poszczególne wejścia aktorów na
scenę, już bez tekstów. Wszystko
ma być bezbłędnie, we właściwej kolejności.
Sala powoli napełnia się. Na
kwadrans przed rozpoczęciem
prawie wszystkie miejsca są już
zajęte, za chwilę trzeba będzie
zorganizować jeszcze kilka dostawek. Wśród gości jest wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Karolina Zdrodowska, wiceburmistrz Jakub Berent, przewodnicząca ursynowskiej Rady

Seniorów Irena Miszczak-Wuttke. W pierwszym rzędzie usiadła również Halina Kosicka, sekretarz Rady Seniorów, ale to
miejsce tylko okresowe, gdyż
grając rolę narratora Karola Dickensa, stamtąd będzie wychodziła na scenę. Odliczanie minut trwa, wiele serduszek pod
strojami teatralnymi bije coraz
intensywniej...
– Witam Państwa serdecznie
na przedstawieniu – rozpoczyna kilkoma krótkimi zdaniami
reżyser Rafał Ferenc. Jeszcze
prośba o wyłączenie telefonów
komórkowych i nieużywanie fleszy. Rozpoczyna się premierowy i debiutancki spektakl.
Chwila ciszy. Na scenę majestatycznym krokiem wchodzi
Karol Dickens (Halina Kosicka).
– Dwaj wspólnicy Ebenezer
Scrooge i Jakub Marley założyli
firmę... Akcja przenosi nas w realia wiktoriańskiego Londynu,
gdzie dobrobyt sąsiaduje z ubóstwem a wszechobecna chciwość
i pazerność czasem potyka się o
dobroczynność i działania charytatywne. Chciwiec Scrooge stopniowo przeistacza się w dobrego,
serdecznego człowieka, jakim
był za młodu, rozumiejąc beznadziejność życia wyłącznie dla
pieniędzy.
Za chwilę na scenę wchodzi
pięcioosobowy chórek śpiewa-

jący kolędę “Z narodzenia Pana”. Taki przerywnik śpiewaniem kolęd pomiędzy poszczególnymi jakby rozdziałami spektaklu jest stosowany kilkakrotnie. Podkreśla atmosferę świąt w sumie to przecież opowieść
wigilijna, i jest zarazem elementem ożywiającym tekstową akcję
przedstawienia.
Chyba najbardziej dynamiczna i przekonywująca była kreacja Scrooge’a granego przez
Henryka Krawczyka, ale pozostały postaciom dałbym również
oceny pozytywne. Chórowi przydałby się jakiś męski głos, nabrałby wtedy werwy, no ale w
okolicy takich nie było. W sumie
bez chórmistrza i taktowania,
panie dały sobie radę całkiem
dobrze. To i owo można będzie
dopracować.
Publiczność doceniła grę aktorów gromkimi oklaskami. A już
po spektaklu dowiedzieliśmy się,
że cała grupa z wystawieniem
“Opowieści wigilijnej” została
zaproszona na występ do jednego z podwarszawskich domów
kultury. Oby tak dalej, może pojawi się na Ursynowie nowy teatr
amatorski?
– Bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy ten świąteczny maraton na Ursynowie – mówił po
spektaklu wiceburmistrz Jakub
Berent. – Wykonanie oceniam

jako świetnie w interpretacji
przecież nieprofesjonalnych aktorów, którzy zachowywali się
jednak jak aktorzy zawodowi.
Super wrażenia. I ten czas wystawienia, na początek grudnia, to
jest przecież ten czas specjalny.
Bardzo mi się podobało i cieszę
się, że jeszcze jeden taki spektakl będzie miał miejsce na Ursynowie w uczelni Vistula – dodał
wiceburmistrz.
Ale chyba najbardziej uradowani, wręcz rozpromienieni,
byli sami aktorzy. Nie tylko dlatego, że ten pierwszy raz już się
dokonał, ale że wszystko się
udało i to bardzo dobrze. Wszyscy spisali się znakomicie. A bodaj największą pracę wykonała
producentka
Katarzyna
Ostrowska - Biernacka. Będąc
na ogół w tle, spinała przecież
całe przedsięwzięcie organizacyjnie w jedną całość, jednocześnie zerkając twórczo na realizację merytoryczną. Można
oczekiwać, że na jednej “Opowieści wigilijnej” nowy teatr nie
zakończy działalności.
A dla tych, którzy nie zdążyli
lub nie dostali biletów, jest jeszcze jedna okazja obejrzenia
spektaklu na Ursynowie: 15
grudnia o godz. 15 w uczelni Vistula. Szczegóły na plakatach.
Patronat medialny sprawuje
“Passa”.
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EKO-bajki na Mikołajki

Grupa teatralna z Kluboteki Dojrzałego Człowieka
w składzie: Jeż - Madzia,
niedźwiedź - Janek, jeleń Ela, żubr - Grażynka, sowa - Ela, wilk - Irenka, zajączek - Ela, dzik – Janek,
wystąpiła w kilku przedszkolach na Ursynowie.
Spektakl pt.,, Eko las” opowiada historię, jak zwierzęta ratują swój dom przed śmiecia-

mi. Zaniepokojone szukają sposobu jak oczyścić las i pokazać
ludziom, że to nasz wspólny
dom, o który wszyscy powinniśmy dbać.
Tekst przedstawienia napisała prowadząca zajęcia aktorka,
Grażyna Kopeć i uczestnicy
warsztatów. Tło muzyczne
skomponował i nagrał Krzysztof Kozłowski. Piosenki szybko
wpadały w ucho i przedszkola-

W prawo czyli w lewo

ki śpiewały razem z aktorami.
Zachwycały również kostiumy,
zaprojektowane i uszyte przez
Irenę Karpowicz. Dekoracje ze
zwierzakami w tle wykonały
wspólnie Grażyna Kopeć z mamą Haliną.
Publicznością były wspaniałe
ursynowskie przedszkolaki, które żywiołowo reagowały na kłopoty zwierząt i chciały od razu
pomagać. Wśród dorosłej widowni byli nauczyciele oraz wiceburmistrz Ursynowa Klaudiusz Ostrowski, który powiedział: ,,Cieszę się, że od najmłodszych lat poprzez kulturę edukujemy i promujemy zdrowy
tryb życia i ochronę naszej planety”. Wszystkie przedszkolne grupy oraz wiceburmistrz otrzymali upominki wykonane przez
klubotekowiczki na zajęciach z
rękodzieła.
Takie spotkania naturalnie łączą pokolenia i każdej ze stron
dają ogromną satysfakcję. Na koniec spotkania każdy mógł
„przybić piątkę” z dzikiem, zajączkiem, sową i jeleniem, potańczyć z wilkiem lub jeżem czy
przywitać się z żubrem. Wiedza,
jak dbać o środowisko, potrzebna jest wszystkim i małym i dużym – pamiętajmy o tym.
Projekt ,, Obdarzeni wyobraźnią II edycja “ współfinansuje Dzielnica Ursynów m. st.
Warszawa.
Kluboteka Dojrzałego
Człowieka
ul Lanciego 13 lok. U9

Mirosław Miroński

Co spowalnia Warszawę…
ostatni sobotni wieczór wybrałem się z synem i wnuczkiem do centrum. Właściwie było to późne popołudnie, ale o tej porze roku dni są
tak krótkie, że już po 15.00 jest zupełnie ciemno. Naszym celem była starówka i ul. Karowa, gdzie odbywał się rajd samochodowy. Wnuczek jest wielkim fanem samochodów. Byłaby to dla niego nie lada gratka, gdyby mógł zobaczyć „wyścigówki” na żywo. Jednak nasza eskapada – zamiast oczekiwanych atrakcji – w dużej mierze ograniczyła się do szukania miejsca postojowego. Niestety, w czasie weekendu większość (nawet płatnych parkingów) bywa zatłoczona i niedostępna. Szukanie miejsca zajęło nam ponad
czterdzieści minut. I tak nie najgorzej, chociaż wnuczek zdążył już zasnąć w swoim foteliku w samochodzie. W centrum wystarczy wjechać w jakąś ulicę, a potem trudno z niej wyjechać. Znaki zakazu, nakazu, koperty na jezdni oznaczające miejsca dla inwalidów i w efekcie trzeba objeżdżać całe kwartały, żeby przekonać się, że w kolejnych miejscach także nie ma gdzie zaparkować. Na bocznych ulicach wcale nie jest lepiej.
Z perspektywy mieszkańca Warszawy oczekuję, że standard życia w naszym mieście będzie się
poprawiać pod każdym względem. Że jazda samochodem będzie ułatwieniem, a nie niepotrzebnym stresem. Myślę, że nie jestem odosobniony w swoich oczekiwaniach, że większość mieszkańców myśli podobnie. Z pewnością, do tej grupy należą kierowcy, którzy jeżdżąc po mieście na co dzień,
równie często psioczą na korki, na brak miejsc parkingowych (nawet płatnych), na brak synchronizacji sygnalizacji świetlnej etc.
Są dwie drogi, aby przetrwać życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga – to żyć tak,
jakby cudem było wszystko – mawiał geniusz nauk ścisłych Albert Einstein. Próbując odnieść tę maksymę do zwykłych problemów warsza„Z perspektywy mieszkańca wiaka, nie można nie wspomnieć o rudrogowym, a dokładniej o tym, jak
Warszawy oczekuję, że stan- chu
ustawione są światła na skrzyżowadard życia w naszym mieście niach. Żeby daleko nie szukać, wystarczy przykład z bliskiej mi z racji zabędzie się poprawiać pod
mieszkania ul. Sobieskiego. Stanowi
każdym względem”
ona ważną arterię łącząc Wilanów, Sadybę, Stegny, Czerniaków i Sielce. Niestety, każdy kto jedzie tą trasą napotyka na liczne skrzyżowania, na których musi odstać swoje. I to
w obu kierunkach. Nie chodzi tylko o liczbę świateł, ale o ich synchronizację. Dotyczy to jednakowo ruchu w jedną i w drugą stronę. Otóż, jeżdżąc przez kilkadziesiąt lat ul. Sobieskiego zdarzyło
mi się zaledwie dwa razy trafić na zielone światło na odcinku od ul. Św. Bonifacego do skrzyżowania z ul. Nałęczowską. Z jakiegoś powodu, jadąc zgodnie z przepisami, zawsze trafiam na czerwone. Niewielką pociechą jest to, że inni kierowcy także czekają. Właśnie te dwa przypadki uważam
za dowód, że cuda się zdarzają, chociaż niektórzy w nie wierzą.
Jest oczywistością, że lepiej dla samych kierowców, jak też dla środowiska byłoby móc przejeżdżać przez skrzyżowania bez konieczności zatrzymywania się i ponownego ruszania. To strata
czasu, paliwa, nerwów. Znacznie więcej spalin trafia przy tym do atmosfery, a troska o środowisko
była sztandarowym hasłem warszawskich urzędników.
Nie trzeba być Albertem Einsteinem, żeby obliczyć, ile czasu potrzeba do przejechania danego
odcinka, tym bardziej, gdy maksymalna prędkość jest określona przez przepisy ruchu drogowego.
Najwidoczniej przekracza to jednak umiejętności osób odpowiedzialnych za organizację ruchu. Podobna sytuacja jest w całej stolicy. Konia z rzędem temu, kto zmieni coś w tej kwestii.
Skrzyżowania w Warszawie są prawdziwym utrapieniem dla wszystkich uczestników ruchu, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. W wielu miejscach dochodzi do zatorów, których przy lepszej organizacji ruchu można byłoby uniknąć. Czas tracony na kolejnych skrzyżowaniach sumuje
się, co sprawia, że przejechanie nawet krótkiego odcinka znacznie rozciąga się w czasie. Zwiększa
się zużycie paliwa, a to oznacza dodatkowe koszty. Zwiększa się emisja szkodliwych spalin. Kierowcy są wobec tego bezradni. Mogą tylko narzekać, ale to nikogo wzrusza. Wyładowują frustrację na
pozostałych użytkownikach ruchu.
Znana jest inna maksyma Alberta Einsteina, z której wynika, że nawet jeśli coś jest uznawane za
niewykonalne, to znajdzie się ktoś, kto o tym nie wie i to wykona, stając się autorem wynalazku, czy
odkrycia. Może więc, ktoś taki znajdzie sposób na warszawskie skrzyżowania. Może zacznie od synchronizacji świateł, a skończy na budowie skrzyżowań wielopoziomowych, węzłów i przejazdów
drogowych, estakad etc.
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Ja – persona non grata
woje cotygodniowe wypociny zacznę od dorocznej gali na Służewcu z okazji podsumowania sezonu wyścigowego 2019. Gala odbyła się w minioną sobotę na Trybunie Honorowej stołecznego hipodromu. Bez obecności przedstawiciela piszącej na bieżąco od 20 lat o wyścigach “Passy”. Nie zostałem zaproszony, ponieważ tak bezkompromisowi pyskacze jak ja, przejawiający
skłonności do krytykowania ważniaków sprawujących władzę, nie są mile widziani na salonach. Mocno przeżyłem ten despekt ze strony organizatorów końskiej gali, ponieważ brak zaproszenia uniemożliwił mi udział w darmowej wyżerce, na co jestem bardzo łasy, a przede wszystkim otarcie się
o kilku oficjeli z dyrektorem służewieckich torów Dominikiem Nowackim na czele, którego uwielbiam za wyjątkowy talent do objawiania jedynych prawd. Niestety, jest to uczucie bez wzajemności. Cóż, w tym roku los nie pozwolił na nasze zbliżenie, ale może w przyszłym będzie dla mnie bardziej łaskawy?
Z informacji portalu Tor Służewiec wynika, że podczas gali ogłoszono zwycięzców czempionatów w różnych kategoriach. Wyniki pokrywają się w dużej części z opublikowanym w listopadzie
dorocznym rankingiem “Passy”. Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Chalimoniuk
triumfalnie ogłosił, że prowadzone są rozmowy z władzami Krakowa w celu zorganizowania w przyszłym roku na krakowskich Błoniach trzech wyścigowych weekendów. Jest to bardzo dobra wiadomość, świadcząca o tym, że prezes polskiego jockey clubu, w odróżnieniu od dyrektora torów służewieckich i jego mocodawców z zarządu państwowej spółki Totalizator Sportowy, wieloletniego
dzierżawcy Służewca, nie zasypia gruszek w popiele. Problem jedynie w tym, że z roku na rok zmniejsza się liczba dwuletnich folblutów, co może być dowodem na to, że wyścigi konne pod mecenatem
TS zwijają się, zamiast się rozwijać i wkrótce być może trzeba będzie organizować gonitwy dla kucyków, ponieważ rodzima hodowla koni wyścigowych przestanie istnieć.
ładze TS poprzednich kadencji wykonały kawał dobrej roboty, przekształcając zrujnowany Służewiec w pełnowartościowy tor wyścigowy, ale kompletnie zaniedbały promocję
wyścigów konnych. Obecny zarząd spółki kontynuuje niechlubną tradycję, co ogranicza,
a nawet uniemożliwia pozyskiwanie nowych właścicieli, osób fizycznych i prawnych, chętnych do kupowania bądź dzierżawienia koni. Publiczne chwalenie się w Internecie, że, tu cytat: “dzięki bezpośrednim transmisjom studia telewizji internetowej w dni wyścigowe, relacji na żywo redakcji sportowej TVP z najważniejszych wydarzeń na torze oraz cyklicznemu programowi Świat Wyścigów Konnych informacje o sporcie królów na Facebooku dotarły do ponad 1,5 miliona odbiorców” jest bezwstydnym pudrowaniem smutnej rzeczywistości. Jakoś nie widać, by owe 1,5 miliona odbiorców miało jakiekolwiek przełożenie na wzrost popularności Służewca i wyścigów konnych. Wystarczy zajrzeć na tory podczas wyścigowego weekendu, szczególnie jesienią, by zobaczyć kilkuset pętających
się tam widzów i dziadowskie, w porywach kilkunastotysięczne, pule w końskim totalizatorze.
Ilu nowych właścicieli koni przybyło w tym sezonie? To dobre pytanie. Odpowiedzią może być
mniejsza niż w roku ubiegłym liczba dwulatków, czyli mniejsza liczba dzierżawców i właścicieli. Tak
więc wysiłki prezesa PKWK, mające na celu zachęcanie władz poszczególnych miast polskich do urządzania wyścigowych mityngów, są niewątpliwie chwalebne, ale przy utrzymującej się tendencji
zmniejszania się liczby koni dwuletnich cała para może pójść w gwizdek. Kto będzie bowiem ścigał się za kilka lat na nowo otwartych torach? Może kucyki, a może półkrewki, których w kraju jest
sporo, ale wówczas nie będą to
„Władze TS poprzednich kaden- prawdziwe wyścigi konne, tylich namiastka, czyli “Bauer
cji wykonały kawał dobrej robo- ko
Rennen” (chłopskie wyścigi) orty, przekształcając zrujnowany ganizowane na terenie wschodNiemiec. Kluczem jest połoSłużewiec w pełnowartościowy nich
żenie dużo większego niż dotor wyścigowy, ale kompletnie
tychczas nacisku na rozwój rohodowli folblutów, a przy
zaniedbały promocję wyścigów” dzimej
okazji także wyścigowych arabów z połączenia polskiej i francuskiej krwi. To przede wszystkim obowiązek Ministerstwa Rolnictwa przy wsparciu PKWK i o wiele mocniejszym niż dotychczas zaangażowaniu TS, który jest długoletnim dzierżawcą służewieckiego hipodromu i organizatorem gonitw.
Tymczasem w kuluarach coraz częściej mówi się o przejęciu organizacji wyścigowych mityngów przez
PKWK. Ponoć zarząd TS jest chętny pozbyć się balastu i scedować organizację gonitw na jockey club.
Miliony złotych na organizację mityngów oraz roczne pule nagród miałyby być przekazywane na rzecz
PKWK z budżetu państwowej spółki. W ten sposób TS umyłby ręce od wyścigów, których w ogóle nie
czuje, i zajął się działalnością stricte komercyjną, czyli wynajmowaniem obiektu zewnętrznym podmiotom na koncerty, eventy, wystawy typu mydło - powidło, czy poznańską Cavaliadę, którą zachwyciła
się ostatnio pani Zosia, wybitna znawczyni problematyki wyścigowej, prowadząca wymieniony wyżej
program Świat Wyścigów Konnych. W jej wpisie o Cavaliadzie na Facebooku roi się wprost od ochów
i achów. Także pod adresem Dominika Nowackiego, organizatora poznańskiej imprezy i dyrektora torów służewieckich w jednym. Prawdopodobnie pani Zosia, podobnie jak ja, także wielbi dyrektora Nowackiego, tyle że z innych powodów, jak podejrzewam. Jej publiczny zachwyt nad Cavalidą może być
początkiem akcji lobbingowej na rzecz organizowania tej imprezy na Służewcu.
rócę jednak do niepotwierdzonych informacji o scedowaniu organizacji gonitw na PKWK.
Czy Tomasz Chalimoniuk, prezes polskiego jockey clubu, dałby się skusić i w efekcie
wziąć na siebie organizację gonitw na Służewcu? Trudno wyczuć, bo prezes z natury jest
osobą enigmatyczną i stroni od spekulacji. Decyzja na “tak” byłaby, moim zdaniem, mocno ryzykowna, bo z jednej strony, faktycznie, kasa PKWK zostałaby zasilona bardzo poważnymi środkami, które
można by dobrze spożytkować. Poza tym działy selekcji, ksiąg stadnych, regulaminy, komisje techniczne i odwoławcze, które są w gestii PKWK, zostałyby uzupełnione działem organizacji gonitw i w ten
sposób wyścigi konne na Służewcu miałyby tylko jeden ośrodek decyzyjny, a nie jak dzisiaj dwa. Z drugiej jednak strony ogromna odpowiedzialność, bowiem każdy większy kiks organizacyjny byłby bezlitośnie wykorzystany przez TS, z próbami zablokowania środków na organizację oraz nagrody włącznie. Poza tym pytanie podstawowe: wysokość środków nie tylko na organizację i nagrody, ale także
na promocję wyścigów konnych oraz rozwój rodzimej hodowli folblutów. O tej niebywale ważnej kwestii cisza, dlatego ewentualne przejęcie organizacji gonitw przez jockey club powinno być przedmiotem szerokiej dyskusji pomiędzy Radą PKWK a środowiskiem wyścigowym.
Pisząc ten felieton skonstatowałem, że jesienią minęło równo 50 lat odkąd postawiłem na Służewcu swoją stopę nr 44. Pół wieku związku z królewską dyscypliną sportu – kawał czasu. Co prawda, mój
ścisły związek z wyścigami datuje się od 4 lipca 1971 r. kiedy Derby wygrała kompletnie nieliczona
Daglezja i koński totalizator zatrząsł się w posadach, ale fakt jest faktem, że niepowtarzalną atmosferę wyścigów konnych poczułem po raz pierwszy jesienią 1969 r. Trafiłem nawet wówczas porządek
w Wielkiej Warszawskiej Erotyk/Tatarak. Dwa lata później wpadłem na Służewiec z nudów, by obejrzeć gonitwę Derby. Spodobała mi się nazwa Durango, tajemniczo brzmiące miasto w dalekim Meksyku. Wziąłem więc do tego konia aż pięć „kos” – do faworytów Idrysa, Tartara i Bostelli oraz do mniej
liczonych Salto i Don Kichota. Daglezję pojechałem grubą kreską, dla mnie ta klacz nie biegła. Tymczasem Daglezja zdeklasowała towarzystwo bijąc o kilka długości mojego Durango. Za porządek Daglezja/Durango totalizator zapłacił prawie 4200 zł. To były bardzo duże pieniądze, przeciętna miesięczna pensja wynosiła bowiem około 2300 zł. Dzisiaj totalizator musiałby zapłacić za taki “fuks” około 9
tysięcy zł za bilet wartości 3 zł. Przy dzisiejszych obrotach jest to marzenie ściętej głowy.
zy wyścigowym bakcylem, który mnie wówczas zaraził i do dzisiaj nie odpuszcza, był gigantyczny “fuks” w Derby oraz gigantyczne wypłaty? Być może, ale podejrzewam, że przede
wszystkim padłem ofiarą niepowtarzalnej wyścigowej atmosfery, która panowała wówczas na Służewcu i dzisiaj niestety odeszła w zapomnienie. Ryku kilkunastu tysięcy gardeł stłoczonych niczym śledzie w beczce na trzech(!) trybunach. Widok zajadle kibicującej każdej gonitwie pisarki Joanny Chmielewskiej, autorki modnych wówczas kryminałów, mającej swoje stałe miejsce
w loży na pierwszym piętrze trybuny środkowej, no i Jana Cieszewskiego, znanego w tych czasach
komentatora sportowego, który latał po trybunach chwaląc się dziesięcioma trafionymi biletami porządkowymi na 4200 zł. Bakcyl tkwił więc w atmosferze wyścigowej, a nie w mamonie. Dzisiaj nie
ma na Służewcu żadnej atmosfery, zabił ją wolny rynek i kilku menedżerów - nieudaczników, którzy wzięli się za zarządzanie Służewcem, kompletnie nie czując wyścigów konnych i nie mając żadnego pomysłu na ich reaktywację. I dlatego jest, jak jest.
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Kościół dobry, ale tylko dla własnych odmieńców
Pan Sebastian Kaleta,
urzędujący wiceminister
sprawiedliwości, obłożył
był ostatnio klątwą stołeczny ratusz za “sowite finansowanie organizacji
wspierających ideologię
LGBT”. Przy okazji zarzucił ratuszowym legalizację
prostytucji, która w wielu
wysoko rozwiniętych krajach świata jest legalna.
Sebastian Kaleta urodził się i
wychował w liczącym około 1,5
tysiąca mieszkańców przysiółku Siedliszcze, położonym na
wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. Wychowywanemu w zaścianku chłopcu zaszczepiono
ultrakonserwatywne poglądy,
którymi epatuje do dzisiaj jako
członek rządu. Jest to m. in.
wstręt do odmieńców z LGBT.
Publikując swój pseudo raport,
dał Kaleta dowód na to, że jego
zdaniem - wiceministra Najjaśniejszej - środowisko LGBT, czyli geje, lesbijki, transseksualiści,
nie zasługuje na żadne wsparcie i powinno znaleźć się poza
społecznym marginesem. Czemu nie zasługuje? Ponieważ głosi ideologię piętnowaną przez
Kościół katolicki, a słowa płynące z ambon powinny być dla każdego Prawdziwego Polaka Katolika jedynym drogowskazem.
Wychowany w przysiółku Kaleta prawdopodobnie jest PPK,
więc nie dziwota, że uznaje akceptowaną na zachodzie Europy
ideologię gender i LGBT za plagę, którą należy zwalczać.
Pan wiceminister zapomina
jednakowoż, że żyje w 2019 roku, a nie w 1819. Zapomina, że
świat idzie naprzód, zmieniają
się obyczaje i kto jak kto, ale wiceminister w kraju zrzeszonym
w UE powinien za tym nadążać,
a nie prezentować publicznie
poglądy rodem ze średniowie-

cza. Świat zmienia się w tak
szybkim tempie, że w Finlandii
aż 12 z 19 stanowisk ministerialnych obsadzonych jest przez
kobiety, a urząd premiera fiński parlament powierzył 34-letniej Sannie Rinne, adoptowanej
i wychowanej przez... parę lesbijek. Co Kaleta z Siedliszcza na
to? Cóż to w ogóle za twór ta
ideologia LGBT, z którą zaciekle walczą polscy biskupi, wspierani przez ludzi z rządu w rodzaju Sebastiana Kalety? Słowo
„ideologia” ma dzisiaj wydźwięk
pejoratywny i oznacza zestaw
silnych, apodyktycznych przekonań o jednie słusznym i sprawiedliwym ustroju społecznym
oraz stylu życia, które należy
propagować i realizować.
Czy środowisko LGBT faktycznie prezentuje “silne, apodyktyczne przekonania o jednie
słusznym stylu życia”? Trudno
zaakceptować taką tezę. Co
prawda tak zwane marsze równości są w pewnym sensie prowokacją, irytują wielu ludzi i
wzbudzają niepotrzebne emocje, bo w katolickiej Polsce zmiany obyczajowe powinny następować w drodze ewolucji, a nie
rewolucji, ale są one legalne i
biorą w nich udział nie nasi wrogowie, lecz rodacy, tyle że o odmiennym od mas stylu życia. Nie
wolno państwu i jego urzędnikom spychać bardzo licznej grupy osób homoseksualnych na
margines. Homoseksualni mają
bowiem konstytucyjne prawo do
traktowania ich na równi z innymi środowiskami. Także w
przypadku państwowych bądź
samorządowych dotacji. Chronią ich prawa człowieka, o których polscy biskupi, pan Kaleta i
jemu podobni prawicowi ekstremiści zdają się zapominać.
Należy więc przypomnieć, że
prawa człowieka dzielimy na
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prawa pozytywne (władza ma
obowiązek podjęcia działania
na rzecz jednostki, a jednostka
ma prawo żądać przysługujących jej praw) i prawa negatywne (obowiązek powstrzymywania się władzy od działań w określonych obszarach
naszego życia). Wszelkie przejawy dyskryminowania kogokolwiek z powodu orientacji
seksualnej, bądź sposobu, w jaki odczuwa i manifestuje swoją płeć oraz swoją seksualność,
są klasycznym łamaniem praw
człowieka. Mówiąc krótko, wara władzy państwowej i kościelnej od naszych łóżek i sypialni.
Katalog tak zwanych wartości
katolickich (uczuć religijnych)
nie jest nazywany ideologią,
gdyż z natury rzeczy jest jedynie słuszny. Niczym kiedyś linia Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.

Zapada w pamięć mądra i wyważona wypowiedź prof. Jana
Hartmana, filozofa, nauczyciela
akademickiego, bioetyka:
“Absolutnie nie godzimy się
na używanie przemocy fizycznej wobec kobiet pod pretekstem wolności obyczajowo - religijnej. Granicą tolerancji nie
jest wyobrażenie większości lub
takich czy innych autorytetów
publicznych odnośnie tego, co
jest obyczajne, a co nie (na
przykład w sferze stroju lub
modelu pożycia), lecz wyłączne bezpieczeństwo i prawa innych osób. Inaczej mówiąc,
każdemu wolno żyć tak, jak
chce, jeśli tylko nikogo nie
krzywdzi, na przykład poprzez
ograniczanie czyichś praw lub
stosowanie innych form opresji,
takich jak obrażanie i wyszydzanie (mowa nienawiści),
okazywanie pogardy, wyklu-

czanie, dyskryminowanie w
rozmaitych sytuacjach społecznych i zawodowych. Dlatego
też w naszym przekonaniu takie postawy jak rasizm albo homofobia (wrogość wobec osób
homoseksualnych) są nie do zaakceptowania, znajdują się poza granicą tego, co może być
publicznie tolerowane”.
Powyższe słowa pan Sebastian Kaleta powinien kazać wyryć na swoim ministerialnym
biurku. O polskich biskupach
nie wspomnę, ponieważ są niereformowalni i impregnowani
na argumenty. Ci strażnicy moralności powinni też wiedzieć,
że osoby broniące praw osób
homoseksualnych mają różne
poglądy polityczne i różne obyczaje. Państwo powinno okazywać szczególną wrażliwość osobom cierpiącym z powodu niezgodności ich płci biologicznej i

psychicznej poprzez ułatwianie
dokonywania zmiany płci nie
tylko w sferze symbolicznej, jak
na przykład imię, czy ubiór. Tak
jednak nie jest. Mało tego, władza państwowa torpeduje program in vitro, ponieważ jest on
niezgodny z doktryną Kościoła
katolickiego. Cierpią na tym
małżeństwa, którym los uniemożliwił poczęcie dzieci w sposób naturalny. To kolejna grupa
społeczna spychana przez obecną władzę na margines.
Prawda jest jedna, nie ma
dwóch prawd: dopóki Kościół
katolicki w Polsce będzie miał
taki jak dzisiaj wpływ na władze
państwa, nadal będziemy tkwić
w średniowieczu. Jak na ironię,
pouczając wiernych, a w szczególności przestrzegając ich
przed wpływem „ideologii
LBGT”, Kościół sam ją od lat niejako toleruje i to akurat w wersji absolutnie niedopuszczalnej,
przymykając oko na – najdelikatniej mówiąc – molestowanie
seksualne nieletnich chłopców,
a zwłaszcza ministrantów –
przez księży i co gorsza – nawet biskupów.
Tak to utrzymuje się wielowiekowe zakłamanie. Nie mamy
dziś w Polsce nic swojego - nawet
własnej marki samochodu. Jesteśmy za to mistrzami świata w
stawianiu pomników, czczeniu
przegranych powstań i politycznej gadce - szmatce. Przede
wszystkim jednak jesteśmy niezłomnymi strażnikami moralności, obyczajów oraz wartości katolickich. Jak widać, najciemniej
jest akurat pod latarnią.
A zakłamani moraliści, dodali by jeszcze: tak nam dopomóż
Bóg.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
(od urodzenia typ heteroseks u a l n y, u w i e l b i a j ą c y
ko b i e c y p o w a b )

Mokotów na sportowo

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Koncert Symfonia na
Skrzypce i Dj-a vol. 2
Zapraszamy 13 grudnia (piątek) godz. 18.00 na koncert
SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 do Spółdzielni Mieszkaniowej “Służew nad Dolinką”, ul. Mozarta 1, V piętro sala konferencyjna.
SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 to pełen młodzieńczego wigoru i ekspresji koncert muzyki klasycznej w nowoczesnym wydaniu. Niezwykła podróż muzyczna wykorzystująca dźwięk, światło i warstwę słowną do uruchomiania wyobraźni i odkrywania muzyki poważnej.
Klasyka połączona z muzyką pop, rock, house i dubstep daje zaskakujące efekty, szczególnie dobrze odbierane przez młodzież. Głównym kreatorem widowiska jest skrzypek Tomasz Dolski - najmłodszy zdobywca prestiżowej nagrody muzycznej
Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR KRYSZTAŁOWY KAMERTON., a także zdobywca trzeciego miejsca w
pierwszej edycji programu TV „Must be the music”.
Tomaszowi Dolskiemu towarzyszą wymiennie znakomici
DJ-eje, producenci muzyczni: Kostek, Gregory, Simon, Benek.
Każdy utwór poprzedzony jest krótkim, barwnym opowiadaniem o kompozytorze i epoce w której tworzył.
Wstęp wolny.

Mikołajkowy turniej siatkówki
W piątek 6 grudnia w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa odbył się Mikołajkowy turniej siatkówki dla szkół ponadpodstawowych dziewW hali sportowej OSiR Mokotów 6 grudnia o godzinie
cząt i chłopców.
9.00 ruszyły Mokotowskie Mikołajki na sportowo.
Dzieci z przedszkoli, które wygrały XVII Mokotowską Olimpiadę
Przedszkolaków oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 271 mogły skorzystać z dmuchańców oraz wziąć udział w licznych konkursach organizowanych przez pomocników Świętego Mikołaja.
Od godziny 15.00 do 18.00 z atrakcji mogły korzystać wszystkie
chętne dzieci z dzielnicy Mokotów i nie tylko. Mikołajki cieszyły się
dużym zainteresowaniem, a pokazy Elfetki z Elfami sprawiły, że
zgromadzona dziecięca publiczność świetnie się bawiła, nagradzając występujących głośnymi brawami.
Życzymy wszystkim dzieciom cudownych Świąt Bożego Narodzenia oraz wymarzonych prezentów. Do zobaczenia za rok dzieciaki.

Uroczystość upamiętnienia
Eweliny Lipko - Lipczyńskiej

Rodzinne warsztaty
tworzenia ozdób choinkowych
Niedługo Święta Bożego Narodzenia. Zapraszamy dzieci w
każdym wieku (wraz z opiekunami) do tworzenia ozdób choinkowych z kolorowych bibułek.
Na warsztatach sami stworzymy efektowne bombki ze specjalnego papieru, postacie aniołków, a także długie tradycyjne
łańcuchy, zawsze pięknie zdobiące zielone drzewka.
Warsztaty odbędą się 14 grudnia, od godz. 11:00 do 12:30
w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży, ul. Tyniecka 40a.
Wstęp wolny! Zapisy na stronie www.mbddim.pl (rezerwacja miejsc dotyczy wyłącznie dzieci, jeden zapis to udział jednego dziecka).

W XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa przy ul. Zakrzewskiej 24 w czwartek 5 grudnia odbyła się uroczystość upamiętnienia Eweliny Lipko
- Lipczyńskiej, nauczycielki języka polskiego w XXXIV LO, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Wśród zaproszonych gości znalazł
się burmistrz Rafał Miastowski, zastępca Krzysztof Skolimowski,
a także pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów.
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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
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare, porcelana Bawaria, rożna,
lampy, zegary, wazony, półmiski,
kufle, szkło kolorowe, patefon i
inne, W-wa Ursynów,
ul. Grzegorzewskiej 13 m. 9

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
garażu, ul. Nowoursynowska,
570 202 602

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
2
m w Puszczy Kozienickiej
sprzedam, 798 851 194
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61
NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
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
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

DO sprzątania bloków
i terenów, 510 056 006;
509 318 602
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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

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

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
PANELE, 730 206 293
PRALNIA dywanów
mypierzemy.pl, tel.: 795 042 082
REMONTY, 730 206 293
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

CYKLINOWANIE, 696 269 184
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
GLAZURA, 730 206 293
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
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, 730 206 293
MALOWANIE, gładź,
696 269 184
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

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
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
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Ważne telefony

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20

w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Z dziejów stosunków polsko – tureckich w XVI–XVII w.”
Początek spotkań zawsze o
12.12 – czwartek – spotkanie godzinie 19:00. Wstęp wolny!
z prof. Andrzejem Karpińskim
Dom Sztuki SMB „Jary”
w cyklu Walka o hegemonię na
ul. Wiolinowa 14
morzach i oceanach od antyku
tel./faks 22 643 79 35
po XX wiek pt.: „Wojny i bitwy
morskie w okresie wczesnonoSobota, 14 grudnia, 18.00: Kiwożytnym XVI–XVIII w. (zagłada Niezwyciężonej Armady, woj- no Dokumentu w Domu Sztuki
ny holendersko – angielskie o zaprasza na pokaz „70 lat Wyakty nawigacyjne, rywalizacja twórni Filmów Dokumentalnych
angielsko – francuska)”
i Fabularnych”. W programie fil17.12 – wtorek – spotkanie z my: „Na Chełmskiej”, reż. Józef
p. Anną Reichert w cyklu Znane Gębski, Ludwik Perski; „Warszai nieznane tandemy polskiej kul- wa 1956”, reż. Jerzy Bossak, Jatury XX wieku pt.: „Bronisława i rosław Brzozowski; „To jest jajStanisław Ostrowscy – pisarka i ko”, reż. Andrzej Brzozowski;
rzeźbiarz, a przede wszystkim „Szkoła podstawowa”, reż. Topatrioci warszawscy”
masz Zygadło, „Siedem kobiet w
19.12 – czwartek – spotkanie różnym wieku”, reż. Krzysztof
z prof. Mirosławem Nagielskim Kieślowski, „Każdy wie, kto za

kim stoi”, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz; „Próba mikrofonu”,
reż. Marcel Łoziński. Pokaz zorganizowany ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Wstęp wolny.
Niedziela, 15 grudnia, 18.00:
seans filmowy „W Starym Kinie
ze Stanisławem Janickim”. W
programie polskie filmy przedwojenne po rekonstrukcji cyfrowej: „Dziś mamy bal”, reż. Tadeusz Kowalski, Jerzy Zarzycki;
„Jadzia”, reż. Mieczysław Krawicz. Wstęp wolny.
Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę malarstwa Anety Jaźwińskiej i Grzegorza Kalinowskiego „Piękno Stworzenia”.
Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

Ursynów

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

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

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
Wo j t e k D ą b r o w s k i

MAMY NOBLA!
10 grudnia 2019: Olga Tokarczuk odebrała w Sztokholmie
Literacką Nagrodę Nobla
Zanim przez polityków, jak zwykle się wkurzę,
Porozmawiajmy lepiej o literaturze.
Cieszmy się! Mamy Nobla! To ci niespodzianka!
Wszyscy wałkują temat od samego ranka,
Wielka radość i duma! Przykład idzie z góry.
Pięciu noblistów mamy już z literatury!
Niektórych polityków chyba krew zalewa.
Tokarczuk psuje szyki. Kto by się spodziewał!
Pojawia się i woła, walcząca pisarka:
Obrońmy demokrację! Przebrała się miarka!
Ta wiadomość burzy oficjalny przekaz.
Czy wieszać psy, czy trzeba zachwalać człowieka?

Ma tytuł zasłużonej dla miasta Wałbrzycha.
Ale nie bez sprzeciwów! Tam miejscowa szycha,
Rzecz oprotestowała. Radni wyszli z sali,
Zrobili jak pan kazał. Nie zagłosowali.
Ot, mentalność Polaków! Zastanawiające!
Kto jest lepszy ode mnie, to ja go utrącę!
Widzieliście już „Pokot”? Ktoś stwierdził, że szmira.
Wręcz przeciwnie! To niezła społeczna satyra.
Pewien rodzaj thrillera i czarny kryminał.
Już dawno z wypiekami nie wracałem z kina.
Są w filmie chwile grozy, efekty komiczne,
Obrazy rodem z baśni, surrealistyczne,

Pan minister sam przyznał: noblistki nie czytał.
Nie on jeden, lecz taka jest teraz elita.
A ja właśnie skończyłem. I mogę dać głowę,
Że świat słusznie docenił Księgi Jakubowe.
I jako nauczyciel, chciałbym zacytować
Jej bezpośrednio do nas skierowane słowa:
Jesteście do lepszego jutra trampoliną.
Taką więź z nią poczułem, jakbym był rodziną.

Klimat polskiej prowincji oddany jak żywy,
Symbol zepsucia ludzi w postaciach myśliwych,
Portrety nakreślone bardzo ostrą kreską.
Film można by porównać z lynchowską groteską,
Był nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie.
Świetna ekranizacja. Istna uczta w kinie.

Nie wszyscy mają o niej tak pochlebne zdanie.
Zwłaszcza ten, co się nigdy nie splamił czytaniem.
Wybaczcie, moi drodzy, że ten temat drążę,
Ale w niektórych domach nie ma żadnych książek.
Ludzie mają być ciemni jak tabaka w rogu,
Byle służyli władzy, a w kościele Bogu.

Lecz ostrzegam! Był krytyk, co trendów nie wyczuł,
I w fabule „Pokotu” dopatrzył się kiczu.
Nie dziw się. Gdyby chwalił, jego szef by wściekł się.
Agnieszka Holland dawno już jest na indeksie.
Jeśli ktoś się wybija, spotyka go kara.
To samo było z Wajdą, gdy dostał Oskara.
Także Pasikowskiego po filmie „Pokłosie”,
Chętnie by z młodym Stuhrem spalono na stosie.

Niektórzy nie czytali, lecz im nie przeszkadza,
Mądrzyć się, wiedząc czego oczekuje władza.
Na przykład pan senator, z zawodu tapicer,
Twierdzi, że pani Olga przekracza granice
Swobody wypowiedzi i dobrego smaku,
Że nas ciągle obraża, szkaluje Polaków!
Nazywa mordercami, jest Polakożercą,
Choć Tokarczuk jest bliska wielu polskim sercom.

W Polsce, to rzecz ciekawa, poprzedni nobliści
Spotkali się z tą samą falą nienawiści.
Na pewno pamiętacie co było z Miłoszem?
A co było z Szymborską? Przypomnę wam, proszę.
Każdy kraj byłby dumny, noblistą się szczycił.
A my co? Prymitywni, tępi troglodyci.

Jerzy Szynik, teolog, napisał (o! zgrozo!),
Że to neopogaństwa jest apoteozą.
Natomiast Braun, reżyser, jej twórczość epicką
Nazwał fantasmagorią antykatolicką.
W podobnym tonie pewien burmistrz Lubowidza,
Jako wybitny znawca z niesmakiem wybrzydza:
– Pal zaostrzyć – powiada – a nie nominować.
Ja wcale nie żartuję. To są jego słowa.
Nie warto reagować na taką krytykę.
Tokarczuk jest dwukrotną laureatką Nike,
Sześciokrotnie w finale! A powieść „Bieguni”,
W angielskim tłumaczeniu już znana jest w Unii.
W zeszłym roku dostała nagrodę Bookera.
Wszyscy Europejczycy fetują ją teraz.

Ot, swoisty patriotyzm. Cały świat docenia,
A dla nas osiągnięcia nie mają znaczenia.
Tropimy antypolskość. To jakaś obsesja.
I ciągle uważamy, że Polska to Mesjasz.
Jeśli ktoś się szacunkiem cieszy i uznaniem,
Podkładamy mu świnię. To nasze zadanie.
Niszczymy, opluwamy, w ten sposób, niestety,
Depczemy naszą godność i autorytety.
Mądrych nie szanujemy, głupiec jest bożyszczem,
Kto nie z nami, jest wrogiem! Potępię i zniszczę!
Widocznie taka nasza historyczna rola,
Utrwalić wizerunek: zawistny jak Polak.
Dokuczy, choćby nawet nie miał interesu.
Może wszystko wybaczyć. Z wyjątkiem… sukcesu.

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

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

Konstancin-Jeziorna
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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