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Alternatywy, czyli nasz wybór

V

ox populi, vox Dei. Ursynowski lud wybrał nazwę
swojego nowo zbudowanego Centrum Kultury, przegłosowując wiele znaczący w dzielnicy termin „Alternatywy”, kojarzący się
ze znakomitym serialem komediowym („Alternatywy 4”), wyreżyserowanym dla TVP przez Stanisława Bareję i upamiętniającym absurdy schyłkowego okresu PRL.
Farsowość systemu przydzielania
mieszkań spółdzielczych, tandetę
wykonawstwa i paradoksy w zetknięciu skrajnie różnych obyczajowości – ukazał Bareja z dobrodusznym uśmiechem. Tamten serial pozwalał nam odzyskiwać pogodę ducha po codziennych zmaganiach z socjalistyczną rzeczywistością. Teraz jednak nie można
żyć li tylko przeszłością, naśladując
wielu polityków i niektórych satyryków (Janek Pietrzak!), którzy
wciąż walczą z komuną, choć ona
od dawna nie istnieje.
ybór rzeczownika „Alternatywy” bardzo mi
się podoba, stanowiąc
odzwierciedlenie wspólnoty myślowej ursynowian. Rzecz jednak
w tym, że choć na razie w blisko
160-tysięcznym gronie mieszkańców zdecydowanie dominuje starsze pokolenie, pamiętające czasy
komuny, to w dalszej perspektywie kluczową rolę przejmie młodzież. Trzeba więc z góry myśleć o
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takim programie Centrum Kultury, jaki będzie już odpowiadać
tej młodszej generacji, bardziej
dziś oblatanej w świecie wirtualnym niż rzeczywistym. Można się
na przykład spodziewać, że nie
tylko w związku z pandemią koronawirusa szereg zajęć, a nawet
koncertów będzie się odbywać online – bez potrzeby wychodzenia
przez kogokolwiek z domu. Być
może, powstanie teatr, którego
próby będą przeprowadzane na
miejscu, ale już sam spektakl zaproponuje się do obejrzenia w internecie.
wieżo obrana nazwa Centrum powinna też skłaniać
do tworzenia alternatywnych nurtów literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych, plastycznych. Może więc stanie się Ursynów kulturalną awangardą Rzeczypospolitej? Oby tylko ta awangarda nie musiała na kolanach żebrać o pieniądze, choć taka sytuacja marzy się czołowemu politrukowi obecnej elity władzy – Joachimowi Brudzińskiemu, któremu zaczyna się wydawać, że jest właścicielem państwa polskiego i może
ewentualnie wydzielać coś współobywatelom po uważaniu, jakby
wyjmował forsę z własnego portfela. Tak bowiem traktuję jego niedawną, nad wyraz prostacką i arogancką wypowiedź. Niewiele już
takiemu mądrali brakuje do pewnego pana i władcy z czasów PRL,
głoszącego brutalnie, że „dupa jest
od sr.....nia, a dziennikarz od pisania”, więc niechaj robi swoje i nie
podskakuje.
jakimś stopniu tak często spotykaną dzisiaj na
powrót prostackość zachowania prezentował w serialu
„Alternatywy 4” grany genialnie
przez Romana Wilhelmiego do-
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ustannym gwałceniu zasad koniugacji i deklinacji, a z drugiej strony na zaśmiecaniu polszczyzny
częstym „anglezowaniem”, które
powoduje, że nawet czysto słowiańskie nazwiska – językowe tumany wymawiają z angielska. A
już nie chcę się rozwodzić nad tym,
że różne mamcie i tatuńcie, wysyłające swoje pociechy na konkursy
wokalne, są zdania, iż małolaty
najbardziej zaimponują jury, śpiewając piosenki z tekstami angielskimi, w większości wypadków
nieporównanie gorszymi od wielu
świetnych tekstów polskich.
a koniec zaś, skoro już zebrało mi się na rozważania wokół posunięć alternatywnych, pozwolę sobie na polemikę z redakcyjnym kolegą Tadeuszem Porębskim, który w kwestii swoich ukochanych wyścigów
konnych jest tradycjonalistą i
ostro krytykuje (na stronie....)
zorganizowany niedawno na Służewcu festiwal wszelkich sportów
z udziałem konia. Mnie akurat
ta niespotykana dotychczaas parada bardzo się podobała. I może
przy okazji przypomnę, że nawet
owiany legendą z czasu drugiej
wojny światowej major Henryk
Dobrzański (Hubal) był nie tylko
reprezentantem Polski w hippice, lecz również brał udział w regularnych gonitwach z Wielką
Pardubicką włącznie. Zatem we
wszelkich dyskusjach nad tradycyjnym zagadnieniem „koń a
sprawa polska” zalecam możliwie wszechstronne spojrzenie.
Choć zgadzam się z twierdzeniem, żeś sprawę wyścigów konnych w kraju zaczynamy mocno
przegrywać.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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zorca Stanisław Anioł. Wprost
wierzyć się nie chce, że historia
jakby zatoczyła koło. Człowiek o
mentalności Brudzińskiego pasowałby też do roli dozorcy („gospodarz domu”) jak ulał i pewnie z
równą chęcią forsowałby sąsiedzkie zajęcia kulturalne oraz czyny
społeczne jako swojego rodzaju
„kaowiec”. Całe szczęście więc, że
dopóki mamy i w mieście, i na Ursynowie taką władzę samorządową, jaką mamy, zaangażowanie
tego rodzaju troglodyty nam nie
grozi. I niechaj on już pozostanie
na stanowisku wiernego odkrzykiwacza podczas wieców ukochanego przywódcy.
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tak nawiasem mówiąc, trochę jestem niesprawiedliwy,
odnosząc sukces serialu „Alternatywy 4” wyłącznie do reżysera Stanisława Barei. Tak naprawdę punktem wyjścia do tego sukcesu były genialne dialogi, napisane
przez dwu dziennikarzy, będących
akurat w apogeum zawodowej formy – Janusza Płońskiego i mojego
starego druha – śp. Maćka Rybińskiego. Gdy nastał stan wojenny i
znany z satyrycznych felietonów
w „ITD” Maciek został wezwany
na przesłuchanie przez dziennikarską komisję weryfikacyjną, zasiadająca w niej pańcia powitała
go słowami: – Ależ pan znakomicie

pisze, już dawno chciałam pana
poznać! Na to Maciek odrzekł jej z
całą bezczelnością: – Nie pani jedna... No cóż, z góry wiedział, że
nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, więc się już nie bawił w konwenanse. A jego krytyczne spojrzenie na PRL znalazło najdobitniejszy wyraz właśnie w serialu „Alternatywy 4”.
ierzę, że w ursynowskim
Centrum Kultury nie
zabraknie tekściarzy
równie utalentowanych i równie
dowcipnych jak Rybiński, niekoniecznie dostosowujących się jednak do współczesnej nowomowy,
opartej z jednej strony na nie-
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Zawieś bilet, jeżeli nie jeździsz

ALTERNATYWY – mieszkańcy
wybrali nazwę Centrum Kultury!
Znamy ostateczne rozstrzygnięcie konkursu Urzędu Dzielnicy Ursynów „Nazwij nowy dom kultury na Ursynowie”. Z
ponad pół tysiąca zgłoszonych propozycji, komisja konkursowa ostatecznie wybrała trzy.
W głosowaniu, które trwało od 1 do 11 października, mieszkańcy oddali blisko dwa tysiące
głosów i zdecydowali, że nowa instytucja kultury
otrzyma nazwę „Alternatywy”, kojarzącą się z komiediowym serialem telewizyjnym „Alternatywy
4”, wyreżyserowanym przez Stanisława Bareję.
We wrześniu Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił
konkurs na nazwę nowego Centrum Kultury, którego siedziba powstała przy ul. Indiry Gandhi. Miesz-

Wzrastająca liczba zakażeń w Polsce może powodować, że niektórzy pasażerowie zostaną skierowani na kwarantannę i przestaną korzystać z Warszawskiego Transportu
Publicznego. W tym czasie
będą mogli zawiesić ważność biletu długookresowego.
Zarząd Transportu Miejskiego wychodzi naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy kupili bilet długookresowy i w nadchodzących dniach lub tygodniach
nie będą jeździć Warszawskim
Transportem Publicznym. W
czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet długookresowy (30 lub 90 dniowy ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka,
metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora) pod adresem
https://zawieswkm.wtp.waw.pl
– wystarczy do tego podanie numeru posiadanej karty. Wydane pieniądze nie „przepadną” –
niewykorzystany czas ważności
biletu można przekodować na
inny termin.
Nowe zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wprowadza
ważną zmianę. Do tej pory pasażerowie mogli taką operację wykonać tylko raz. Od 9 października można zawiesić ważność
biletu trzy razy w ciągu roku ka-

kańcy zgłosili aż 508 propozycji. Zgodnie z regulaminem konkursu, spośród przekazanych propozycji,
każdy członek komisji konkursowej wskazał jedną,
a następnie w drodze głosowania wybrano trzy propozycje. Kolejnym etapem było głosowanie, które
odbyło się w dniach 1-11 października 2020 roku
Propozycja „Alternatywy” zyskała uznanie 1015
osób, zgarniając tym samym ponad połowę oddanych głosów. Kolejna zaproponowana nazwa „Origami” otrzymała 717 głosów. Trzecią opcję w głosowaniu, czyli „Rozkosz” wybrało 175 mieszkańców. W głosowaniu, które odbywało się za pośrednictwem profilu dzielnicowego na Facebooku oraz papierowo w Urzędzie Dzielnicy Ursy- W najbliższą sobotę, 17
października, o godz.
nów, udział wzięło 1926 głosujących.
11.00 Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza wszystkich mieszkańców na kolejne sąsiedzkie wydarzenie przed Miejscem Aktywnicy Ursynów zostały przekaza- ności Lokalnej przy ul. Kane do placówek. Nagrodzonych jakowej 12b.
Tym razem zostanie odsłonięzostało łącznie aż 47 osób.
– Pragnę złożyć Państwu ser- te i oddane do użytku mieszkańdeczne podziękowania za kolej- ców ogromne metalowe serce
ny rok wspólnej pracy. To nie- do zbierania plastikowych nawątpliwie był rok wyzwań, któ- krętek. Nakrętki będą przekazyry wymagał od Państwa szyb- wane na cele charytatywne.
kiego dostosowania się do zmie- Podczas wydarzenia odbędzie
niającej się rzeczywistości. Trud- się kiermasz charytatywny dla
ne czasy wymagają solidarności Julka Wróbla, chłopca zmagająi współpracy, wzajemnego zro- cego się z glejakiem mózgu. Datzumienia i zwykłej ludzkiej życz- ki będzie można wrzucać do puliwości. Ten trudny egzamin zdajecie Państwo cały czas na szóstkę – powiedział burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. – W szczególny sposób pragnę podziękować dyrektorom szkół, przedszkoli i poradni, którzy przyjęli
odpowiedzialność za właściwy
i przede wszystkim bezpieczny
sposób realizacji zadań edukacyjnych. Nie sposób pominąć
dzisiaj pracy personelu niepedaUrząd Dzielnicy Ursynów mu- gogicznego. Bez Was szkoły i plasiał w tym roku zrezygnować z cówki po prostu by nie działały.
organizacji uroczystości obcho- Wyróżnionym gratuluję, a
dów Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Państwu życzę dużo
ale Nagrody Burmistrza Dziel- zdrowia – dodał Robert Kempa.

lendarzowego, ale pod pewnymi
warunkami. Jeśli ktoś skorzystał
już wcześniej z tej możliwości,
np. w kwietniu, to przed 31
grudnia 2020 roku może to zrobić jeszcze dwukrotnie. Od nowego roku liczba możliwych do
wykorzystania zawieszeń będzie
naliczana od nowa. Ponadto, biletu nie można zawiesić na mniej

osobiście w dowolnym Punkcie
Obsługi Pasażera ZTM. Należy
jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej
nie powoduje automatycznego
przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (lub innym nośniku

niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni.
Termin zawieszenia biegnie od
dnia zgłoszenia tego przez pasażera do dnia poprzedzającego dzień odwieszenia.
Bilet można odwiesić na dwa
sposoby: kupując i aktywując kolejny bilet albo zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony https://zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub

zaakceptowanym przez ZTM).
Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie
Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP
od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.
Przez cały czas pasażer może
zwrócić kupiony bilet i otrzymać
zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności według zasad określonych w Taryfie Przewozowej.

W sobotę okaż serce i przynieś nakrętki!

Nagrody burmistrza Dzielnicy Ursynów

szek Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”. Chłopiec jest jej podopiecznym. To kolejne wydarzenie z cyklu „Ursynów okazuje

serce”, które odbywa się w ramach INICJATYWY LOKALNEJ
i jest współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.

Muzyka polskiego złotego wieku

Dzielnica uhonorowała
swoich najlepszych nauczycieli z okazji przypadającego 14 października
Dnia Edukacji Narodowej.

Alert dla zwierząt już od niedzieli
Już 18 października, w niedzielę, rusza
dziesiąta edycja akcji „Alert dla zwierząt”, czyli ursynowskiej zbiórki darów dla zwierząt przebywających w
schroniskach i przytuliskach. W tym
roku zbiórkę darów będzie prowadzona na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz – po
raz pierwszy – Ośrodka Rehabilitacji
Zwierząt, prowadzonego przez Lasy
Miejskie.
Akcja potrwa do 19 listopada, a rozpocznie się
już w najbliższą niedzielę, podczas ostatnich w
tym roku Niedzielnych Targów Zdrowej Żywności. Radna Katarzyna Bornowska będzie w godz.
10.00-14.00 zbierać dary dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. Będzie można także przynieść rzeczy
potrzebne bezdomnym zwierzętom w celestynowskim schronisku.

Co zbieramy: karmę dla psów i kotów (suchą
oraz puszki), orzechy włoskie, bukowe i żołędzie,
kolby ziaren dla gryzoni, miski, smycze, obroże, zabawki, podkłady higieniczne, środki czystości –
płyny i szczotki do mycia misek. Gdzie zbieramy:
Urząd Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61), DOK Ursynów (ul. Kajakowa 12b), Placówki oświatowe,
Centrum Ursynów (ul. Puławska 427).
– Zasięg dziesiątej edycji ursynowskiej akcji rozszerzamy o zbiórkę na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, który niesie pomoc dzikim zwierzętom chorym, osieroconym lub wymagającym tymczasowej opieki. Dzięki inicjatywie Katarzyny Bornowskiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, nasi mieszkańcy mogą pomagać zwierzętom jeszcze efektywniej. W tym roku, po raz
pierwszy do akcji włącza się także Centrum Ursynów. Liczę, że mieszkańcy znowu pokażą wielkie
serca – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

W najbliższą niedzielę, 18
października, o godz.
19.00 (po mszy świętej)
odbędzie się koncert inaugurujący kolejny sezon cyklu prezentacji muzyki
dawnej w ursynowskim
zabytkowym kościele św.
Katarzyny.
W programie znajdą się utwory muzyki polskiej i litewskiej z
XVI wieku, nazywanego często
złotym wiekiem dziejów Polski.
Wstęp na koncert jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Obowiązywać będą ograniczenia wynikające z aktualnych regulacji prawnych związanych z
pandemią COVID-19.
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza też na kolejne koncerty,
które odbędą się 11 listopada –
Koncert z okazji Narodowego
Święta Niepodległości oraz 26
grudnia – Muzyka na Boże Narodzenie. Organizowany od kilkunastu lat w kościele św. Katarzyny i prezentujący muzyką dawną cykl „Muzyka u św. Katarzyny” to projekt Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej Oddział
w Warszawie, któremu na realizację tego przedsięwzięcia również w 2020 roku Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
przyznał dotację celową.
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Oaza VR na Wilanowie
Za oknami pogoda, jaką
każdy widzi – zimno, wieje
i często pada. Co więc zrobić, gdy nie lubimy pubów
i restauracji? Pójść na nietypową rozrywkę!
Przez całą jesień i zimę będziemy starali się przybliżyć naszym
czytelnikom alternatywne sposoby spędzania czasu w dzielnicach,
gdzie pojawia się PASSA. Sprawdzimy, co dzieje się ciekawego “na
kwadracie” i przedstawimy wam
Warszawę do kwadratu!

Na pierwszy ogień poszedł
niedawno otwarty salon wirtualnej rzeczywistości (VR) w Wilanowie. „Jak mówi internet”, z
rozrywką tego typu jest problem, że takie placówki powstają jak grzyby po deszczu i często
są bliźniaczo do siebie podobne – kilkanaście gogli i nieco
miejsca do poskakania. Czwartkowe popołudnie idealnie pasowało na miejską rozrywkę bez
alkoholu. By sprawdzić pokój
tego typu najlepiej rzecz jasna

udać się ze znajomymi – tak też nie oferują one możliwości
i ja zrobiłem.
wpływania użytkownikom na
wydarzenia im wyświetlane –
Nie tylko gry
mówi Jagiełło.
Na miejscu wita nas właściNależy podkreślić, że w wiciel, Jakub Jagiełło. To nie tyl- lanowskim salonie znalazły się
ko znawca, ale przede wszyst- nie tylko zwykłe gry. Na miejscu
kim pasjonat tematu wirtual- można również uczestniczyć w
nej rzeczywistości. O tej techno- grach edukacyjnych, a nawet
logii wie prawie wszystko. Ko- podróżować czy słuchać muzyrzystać będziemy z najnow- ki. Wirtualna rzeczywistość ma
szych modeli Oculus’a, lecz za- bowiem zastąpić wiele podzienim przejdziemy do skompli- lonych działów kultury. Oaza
kowanych gier czeka nas “de- VR od początku była przygotoska”. To symulacja wjazdu win- wywana nie tylko jako rozrywdą na ostatnie piętro wieżowca ka, ale też i miejsce nauki. To
i przejścia po chwiejnej desce. właśnie liczba i jakość aplikacji
Chociaż rzecz dzieje się na wy- mają być tym, co przyciągnie
kładzinie, ręce same się pocą, tam tłumy.
zaś błędnik wariuje. Wirtualna
Jak prawdziwy świat
rzeczywistość, prezentowana
Po początkowych kilku apliprzez Oazę VR, wkręca nakacjach przyszedł czas na wiprawdę mocno!
– Kluczowym elementem od- sienkę na torcie, czyli współczeróżniającym kina VR od salo- sne gry używające VR. Przynów czy bezprzewodowego VR znam, że z technologią tą spotyjest poziom interakcji, czyli moż- kam się dopiero trzeci raz i nie
liwość kontroli przedstawianego spodziewałem się, że tak zmieni
obrazu oraz sterowanie obiekta- się przez 2-3 lata. Sterowność,
mi znajdującymi się w wirtual- detale stworzonego świata – to
nym świecie. Wyświetlane fil- wszystko zdecydowanie się
my w technologii VR lub 360 zmieniło, odkąd po raz ostatni
stopni mają za cel pokazać wi- używałem sprzętu do wirtualdzom pewną historię, natomiast nej rzeczywistości. Zabawa była

przednia, godzina czasu minęła niczym 15 minut.
Oaza VR znajduje się przy ulicy Adama Branickiego 16 na Wilanowie. Otwarta jest: w ponie-

działek: 12:00 – 22:00; wtorek –
niedziela: 10:00 – 22:00. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu do domu lub na
Piotr Celej
imprezę.
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Grad medali lekkoatletów z Ursynowa

Sportowy weekend na Mokotowie!
Za nami aż 4 imprezy, a wśród nich I
Mokotowski Miting Lekkoatletyczny
„Korzeniowski Cup, turniej baseballowy, Mistrzostwa Mokotowa w Gimnastyce Artystycznej i II Marsz po Zdrowie –
Młodzi Wiekiem?
W sobotę przed południem burmistrz Rafał
Miastowski uroczyście otworzył I Mokotowski Miting Lekkoatletyczny „Korzeniowski Cup”. Impreza odbyła się na obiektach sportowych XXVIII LO
im. Jana Kochanowskiego przy ul. Wiktorskiej 99.
W biegach na 60m, 200m, 600m oraz 60m przez
płotki, skoku w dal, rzucie piłką palantową oraz w
chodzie sportowym na dystansie 3000m rywalizowały dzieci w wieku od lat 6 do 15.
Także w sobotę na boisku szkolnym SP 205
przy ulicy Spartańskiej 4 trwały zmagania młodych baseballistów. Celem organizowanego w sobotnie przedpołudnie turnieju było wyłonienie
reprezentacji Mokotowa i Warszawy na zawody
rangi mistrzowskiej. Organizatorem tego sporto-

Pandemia spowodowała,
że wrzesień i październik
okazały się miesiącami,
na które zostały skumulowane imprezy dla dzieci i
młodzieży. Zawodnicy z
Ursynowa startowali w
Mistrzostwach Polski Młodzieżowych, Juniorów i
Juniorów Młodszych, a
także Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
W imprezach rangi ogólnopolskiej srebrny medal wywalczyła sztafeta mieszana 4 x 400
m w składzie Julia Sokołowska,
Mikołaj Garstecki, Zofia Leśnik,
Stanisław Zielinski, sztafeta 4 x
200 m zajęła 5. miejsce w składzie Julia Żurowska, Julia Lipińska, Marcelina Nowakowska,
Maja Maszkiewicz. W tym samym składzie dziewczęta wywalczyły 6 miejsce w sztafecie 4
x 100 m , Piotr Kotecki startował w rzucie oszczepem zajmując 4. miejsce, Maia Zatorska
świetnie spisała się w biegu na
1500 m zajmując 6. miejsce.
W dniach 26-27 września na
obiektach AWF Warszawa odbyły się Mistrzostwa Warszawy w
Lekkoatletyce . Impreza zorgani-

wego przedsięwzięcia był Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy „Centaury”.
W hali sportowej przy ulicy Narbutta 14 przez
cały weekend odbywały się otwarte Mistrzostwa
Mokotowa w Gimnastyce Artystycznej. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy
„Irina”. W sobotę przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa prezentowały się dziewczęta w dwóch
kategoriach wiekowych. W niedzielę rywalizowały już tylko starsze dzieci, te bardziej doświadczone i utytułowane.
W niedzielę odbyło się również wydarzenie dla
miłośników Nordic Walking - II Marsz po Zdrowie
– Młodzi Wiekiem. Do pokonania była 4 kilometrowa trasa wzdłuż ścieżki dydaktycznej wokół Jeziorka Czerniakowskiego. Mimo niesprzyjającej
pogody uczestnikom dopisywał dobry humor. Na
mecie przygotowany został posiłek regeneracyjny
oraz pamiątkowy dyplom. W wydarzeniu aktywnie
Na mokotowskim Czerniabrał również udział burmistrz Rafał Miastowski.
kowie w 80. rocznicę poDziękujemy, że byliście z nami!
wołania Batalionów
Chłopskich uczczono pamięć żołnierzy sił zbrojnych ruchu ludowego.
U zbiegu ulicy Czerniakowskiej i Alei Polski Walczącej, pod
odsłoniętym w 2019 r. pomnikiem Żołnierzy Batalionów
Chłopskich i Ludowego Związku
Kobiet, odbyła się uroczystość,
w której udział wzięła wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk,
płk. Zbigniew Zaborowski, prezes Ogólnopolskiego Związku
Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Mieszkańców dzielnicy i
samorząd Mokotowa reprezentował wiceburmistrz Mokotowa
Krzysztof Skolimowski, który
przed pomnikiem złożył wiązankę kwiatów.

zowana przez WMOZLA w ramach Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży. Ursynów reprezentowała liczna grupa zawodników AKL Ursynów. Nasi reprezentanci zdobyli 23 medale w
kategoriach U-18 i U-20.
Złote medale wywalczyli : Michał Wójcicki (U-18)- pchnięcie
kulą i 100 m, Jan Suchorowski
(U-20)-100 m i 200 m, Eryk
Urbański (U-18) - 2000 m z przeszkodami, Sander Brouwer (U18) 400 m, Piotr Trzebiński (u18) - 1500 m, Dominik Przyżecki (U-20) - skok w dal, Zofia Leśnik (U-20) - 400 m i 800 m, Ma-

ia Zatorska (U-18) - 800 m; sztafeta 4 x 100 w składzie Zofia Łucjanek, Nina Polanowsk, Justyna
Marek, Marianna Sienkiewicz;
Sztafeta 4 x 100 m (U-20) w
składzie Jan Suchorowski, Przyżecki, Franciszek Chudak, Stanisław Zieliński; sztafeta 4 x 100
(U-20) w składzie: Żurowska,Nowakowska,
Lipińska,Maszkiewicz.
Zawodników Akademickiego
Klubu Lekkoatletycznego Ursynów prowadzą trenerzy : Bogdan Obrocki, Szymon Skorupski , Borys Badeński i Tomasz
Damszel.

80. rocznica powołania
Batalionów Chłopskich

Mistrzostwa w biegach przełajowych
W poniedziałek na terenie
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Warszawy w sztafetowych biegach przełajowych w ramach 54. Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.
Wyniki wyglądają następująco:
Kategoria dzieci 2008-2009 na
dystansie 7x800 metrów. Sztafeta z Mokotowa - dziewczynki z
SP Przymierza Rodzin ukończyły
rywalizację na 7. miejscu. Świetny występ chłopców z tego rocznika. Nasza drużyna z SP Zakonu
Pijarów zajęła 2. Miejsce.
Kategoria młodzież rocznik
2006-2007. Dziewczęta z SP
Przymierza Rodzin ukończyły
rywalizację na 8. miejscu. Podobnie chłopcy w tej kategorii
na dystansie 7x1000 metrów z
SP nr 20 Fundacji Szkolnej również zajęli 8. miejsce.
W Licealiadzie nasza reprezentacja dziewcząt ze 155 LO
zajęła 4. miejsce. Reprezentacja
chłopców z 6 LO im. T. Reytana
w tej kategorii ukończyła na
miejscu 5. Zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta biegli na dystansie
7x1000 metrów.
Gratulujemy wyników!

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek
W sobotę w Multimedialnej Bibliotece
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów odbyło się VI wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.
W inauguracji wydarzenia brał udział burmistrz
Rafał Miastowski i wspólnie z gośćmi czytał wiersz
Jacka Cygana “Klimat na czytanie”.

Na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. kino familijne „Jakub, Mimmi i gadające psy”, spotkanie autorskie z Wojciechem Mikołuszko o książce „Wojtek” czy rodzinne zwiedzanie Mokotowa
z przewodnikiem „Nocni detektywi”.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycję!
Autorem zdjęć jest Maciej Wróbel.
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Ostatnie koszenie przed zimą

Warszawscy ogrodnicy
rozpoczęli jesienną pielęgnację trawników przy
stołecznych drogach o kategorii krajowej, powiatowej i wojewódzkiej. Trzecie, czyli ostatnie w tym
roku koszenie to przygotowanie roślin do zimy.
Cięcie pozwoli zgromadzić w
pędach trawy składniki potrzebne do przezimowania. Zieleńce
lepiej zniosą chłodne dni i wiosną wrócą do dobrej formy. W
ramach trzeciego - ostatniego w
tym roku koszenia, ogrodnicy
przytną przyuliczne trawniki na
wysokość ok. 5 cm. Uchroni to
rośliny przed gniciem i pojawieniem się pleśni czy szkodliwych
grzybów.
W planach jesiennych porządków jest także grabienie liści, które stanowią realne zagrożenie dla rowerzystów, pieszych i kierowców w czasie opadów czy przymrozków. Z kolei
w miejscach oddalonych od pasa jezdni grabienie jest ograniczone – z myślą o prawidłowym
obiegu materii organicznej. Naturalny rozpad liści sprzyja
wzrostowi roślin.
Miejscy ogrodnicy starają się,
by koszenie w jak najmniejszym

stopniu wpływało na codzienne
życie mieszkańców – kosiarki
pracują wyłącznie w dni robocze, poza godzinami ciszy nocnej. Czas konieczny do przeprowadzenia jednorazowego koszenia uzależniony jest od powierzchni trawników w danej
dzielnicy – np. Zarząd Zieleni m.
st. Warszawy kosi rośliny w ciągu pięciu dni w Wesołej, Rembertowie i Ursusie, a prace na
Bielanach, Ursynowie czy w
Wawrze zajmują blisko 15 dni.
W Warszawie obserwujemy
warunki pogodowe i ograniczamy koszenie miejskich terenów
do niezbędnego minimum z
uwagi na zmiany klimatyczne

oraz coraz częstsze zjawiska
ekstremalne, np. długotrwałe
susze. Dotyczy to m.in. parków,
skwerów, zieleńców, pasów drogowych oraz podwórek administrowanych przez jednostki
miejskie. Przykładowo stołeczny Zarząd Zieleni ścina trawniki w pasach drogowych zaledwie trzy razy w roku – w tym roku prace odbyły się w połowie
maja i lipca. Jednocześnie łąki
kwietne czy naturalne miejskie
koszone są jedynie raz lub dwa
razy w roku. Bujna roślinność
sprzyja m.in. pszczołom, magazynuje wodę oraz jest kryjówką
dla małych zwierząt. Rzadsze
ścinanie roślin zmniejsza także
hałas i emisję spalin.
W trosce o środowisko - na
terenach zarządzanych przez
stolicę – od 2020 r. obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw
podczas prac porządkowych.
Zmniejsza to zanieczyszczenie
powietrza. Wykonawcy, którzy
w tym roku podpisali umowę z
miejskimi jednostkami usuwają ściętą trawę bez użycia nawiewających maszyn. Dmuchawy nie są używane w parkach
już od kilku lat. Stolica zaapelowała też w tej sprawie do
spółdzielni i wspólnot mieszKG
kaniowych.

Remont ścieżki rowerowej przy Wąwozowej
Ścieżka rowerowa położona na terenie
dzielnicy Ursynów, wzdłuż ul. Wąwozowej, to jedna z najstarszych dróg tego typu w stolicy. Nareszcie niewygodny trakt
z płyt betonowych zmieni się w bitumiczną trasę dla rowerzystów.
Droga dla rowerów w ciągu ul. Wąwozowej jest
jedną z najstarszych w mieście. Powstała na przełomie wieków, dlatego znacząco odstaje od współczesnych standardów projektowych. Jej nawierzchnię stanowią płyty chodnikowe, w wielu miejscach
popękane, wyszczerbione lub zapadnięte. W dodatku pośrodku niej wiedzie oddzielający pasy ruchu krawężnik, który z czasem zaczął się kruszyć
i rozpadać, zagrażając dętkom jednośladów.

Nie tylko droga rowerowa
W ciągu kilku najbliższych miesięcy trasa dla rowerzystów na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul.
Rosoła ma zostać przebudowana. Jej remont obiecał prezydent Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Ursynowa. Nowa droga w
całości zostanie wykonana z asfaltu, zniknie też
niebezpieczny krawężnik. Między ulicą Zaruby a
stacją metra Kabaty droga zyska zupełnie nowy
przebieg. Zostanie poprowadzona bliżej ulicy, czyli w sposób wygodniejszy dla rowerzystów i jednocześnie bezpieczniejszy dla pieszych. Wyremontowana zostanie też pobliska droga dla rowerów
w parku im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Całość dopełnią dwie nowe wiaty rowerowe, które

zainstaluj się przy stacji metra Kabaty, tworząc z
niej prawdziwy rowerowy parking „Bike & Ride”.
Właśnie ogłoszony został przetarg na realizację
tej inwestycji. Firmy chętne do przeprowadzenia
prac mogą nadsyłać swoje oferty do 26 października. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, wyłoniony wykonawca z powierzonego zadania powinien wywiązać się do końca roku. Realizacja inwestycji jest możliwa w tym roku dzięki wsparciu
burmistrza Dzielnicy Ursynów, który wygospodarował dodatkowe środki na ten cel. Rada m.
st. Warszawy na wrześniowej sesji przesunęła je do
tegorocznego budżetu ZDM.

Ma być wzorcem remontu
Inwestycja oznacza także remont chodników.
Do tego dojdzie oczywiście obniżenie krawężników oraz montaż oznakowania ostrzegawczego dla osób niewidomych i niedowidzących. Wierzymy, że po zakończeniu inwestycji jedna z najgorszych dróg rowerowych w Warszawie stanie
się jedną z najlepszych. Byłby to nie pierwszy
taki przypadek. Warto wspomnieć remont drogi rowerowej na ulicy Banacha, która jeszcze kilka lat temu była w bardzo podobnym stanie.
Obecnie bije rekordy popularności i zbiera bardzo dobre recenzje w społeczności warszawskich rowerzystów. W tym roku remont przeszły
m. in. popularne ciągi na ul. Wołoskiej czy ul. Powstańców Śląskich.
Piotr Celej
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Inwestycja, która się już wkrótce odbije przyjaznym Echem!
Przystąpienie przez Echo
Investment do zagospodarowania na miarę XXI
wieku około 4-hektarowej
działki na Kabatach, owocujące m. in. likwidacją
straszącego od lat obskurnego blaszaka hipermarketu „Tesco”, może nastąpić już w przyszłym roku.
Szerokie konsultacje społeczne, prowadzone przez
inwestora, powoli wchodzą w fazę finalną.
ygodnik „Passa” zna
wszystkie szczegóły dotyczące kolejnych prób
(nieudanych zresztą) zagospodarowania tej nieruchomości.
Wszystko zaczęło się jesienią
2007 r., a więc w czasach kiedy
większość dzisiejszych aktywistów i obrońców interesu publicznego nazwę “Tesco” kojarzyło wyłącznie z zakupami.
Analizowaliśmy wówczas w redakcji wyłożony do publicznego
wglądu projekt Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp) Obszaru Kabaty – Południe i odkryliśmy, że
tzw. wskaźnik intensywności zabudowy został bezprawnie zawyżony z 1,5 do 3,5. Zawyżenie wskaźnika aż o dwa punkty
miało z punktu widzenia inwestora znaczenie kluczowe i w
tym przypadku ważyło kilkaset
milionów złotych. Nasza walka
trwała rok i zakończyła się sukcesem. Na posiedzeniu Rady
Warszawy latem 2008 r. przywrócono wskaźnik 1,5. Sprawiedliwości stało się zadość, a
okoliczni mieszkańcy pozbyli się
nękającej ich zmory, czyli wybudowania pod oknami obiektu handlowego o powierzchni
całkowitej 140 tys. mkw., niewiele mniejszego od Galerii Mokotów (158 tys. mkw.).
tym roku pojawił się
nowy inwestor w
postaci Echo Investment. Od ponad 12 lat jesteśmy
mocno zaangażowani i zainteresowani każdą koncepcją zagospodarowania terenów bezpośrednio bądź pośrednio graniczących z linią rezerwatu Las
Kabacki. W kwestii „Tesco” daliśmy w przeszłości dowody wyjątkowego zaangażowania w
obronę społecznego interesu.
Tak będzie i tym razem. Urzędowe wpisy informują, że Echo In-

T

W

vestment to spółka notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych, która zrealizowała ponad
180 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni
przekraczającej
1.900.000 mkw. W Internecie
nie znaleźliśmy żadnych śladów
skonfliktowania inwestycji realizowanych przez Echo Investment z lokalną społecznością
czy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Odbieramy to jako dobry znak
świadczący o tym, że ten inwestor liczy się z opinią publiczną
i nie kieruje nim pazerność, niestety często spotykana w branży
deweloperskiej.
owy inwestor pojawił
się z autorską koncepcją zagospodarowania
nieruchomości zlokalizowanej
w sercu Kabatów (taka jest według Poradni Językowej PWN
prawidłowa odmiana tego słowa). Kabaty są prawdziwą perłą w koronie ekologicznego, inteligenckiego Ursynowa i dalsze
trwanie obskurnego obiektu
handlowego pierwszej generacji przynosi jedynie szkody na
wizerunku dzielnicy. Echo Inve-

N

stment zorganizował ostatnio
online kilka konsultacji społecznych. Konsultacje online prowadzone były także z władzami Ursynowa, które od lat dążą do wypracowania koncepcji zagospodarowania tego terenu zadowalającej okolicznych mieszkańców, tutejszy samorząd, jak również inwestora.
rzez ponad 20 lat istnienia gazety pozyskaliśmy
do współpracy kilka
osób znających na wylot zagadnienia dotyczące urbanistyki.
Mamy też do dyspozycji znawców prawa budowlanego, z którymi często konsultujemy trudne publikacje dotyczące nowych
inwestycji. Zadania urbanistyki,
które mają kluczowe znaczenie
w procesie tworzenia miejskich
koncepcji zagospodarowania
przestrzennego, obejmują minimalizację konfliktów interesów
użytkowników poszczególnych
obiektów budowlanych i ochronę środowiska, zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego.
Przyjrzeliśmy się dokładnie koncepcji zagospodarowania 4-hektarowej nieruchomości u zbiegu
al. KEN i Wąwozowej, opraco-

P

wanej na zlecenie Echo Investment przez pracownię WWAA i
MOFO Architekci.
est to nowoczesna koncepcja tzw. mixed use,
czyli projekt preferujący
wielofunkcyjne zagospodarowanie danej nieruchomości. Trend
przyszedł z Zachodu, gdzie zauważono, iż tradycyjny podział
miasta na strefy służące konkretnym funkcjom (tu mieszkam,
tam pracuję, tam spędzam czas
wolny, a tu robię zakupy) nie
spełnia już swojej roli. Współczesny mieszkaniec wielkich metropolii chce mieć wszystko na
wyciągnięcie ręki, ponieważ
zmieniła się dynamika życia i
czas stał się wartością bezcenną. Projekt opracowany na zlecenie Echo Investment diametralnie różni się od poprzedniego,
począwszy od założeń ideowych,
poprzez architekturę, jej funkcje, skalę oraz ilość zaplanowanej zieleni. Koncepcja łączy
mieszkania, biznes, rozrywkę,
kulturę, edukację, sport, a także
sklepy oraz liczne restauracje i
kawiarnie. Wszystkie budynki
w ramach kwartału zostały zaprojektowane w przyjaznej ska-

J

li i w zgodzie tutejszą zabudową. Większość budynków ma
wysokość 20 metrów lub mniejszą, a najwyższy z funkcją biznesową ma 34 metry – tyle samo,
ile sąsiadujący obiekt po przeciwnej stronie al. KEN.
aszym zdaniem, największym atutem
koncepcji Echo Investment jest duży ogólnodostępny
park – ogród „Na Skarpie”. Część
kompleksu od strony ulic Sępa-Szarzyńskiego i Zaruby zajmie
zabudowa mieszkaniowa. Budynki mieszkaniowe zostaną
osadzone na filarach ponad poziomem gruntu. Taki zabieg pozwoli płynnie połączyć nowo powstały ogród „Na Skarpie” z istniejącym już zielonym skwerem.
„Projekt na Kabatach wpisuje się
w naszą filozofię tworzenia
miejsc, które przyciągają ludzi,
tzw. destinations, miastotwórczych, wielofunkcyjnych kwartałów. Czerpie z charakterystyki
miejsca i lokalnego kontekstu.
Kabaty są rodzinne, przyjazne i
zielone, więc wszystkie te cechy
uwzględniliśmy w naszej koncepcji. Chcemy, by było to lokalne miejsce spotkań, przyjazna

N

przestrzeń miejska, służąca sąsiadom i nowym mieszkańcom
Kabatów” – powiedział dziennikarzowi „Passy” pan Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment.
ksperci od nieruchomości twierdzą, że inwestycje typu „mixed use”
to przyszłość szeroko rozwijana
na Zachodzie. Tworzenie wielofunkcyjnych kwartałów to
trend coraz bardziej widoczny
także w Polsce. Z internetowego
wywiadu wynika, że Echo Investment specjalizuje się w realizacji tego typu projektów. W Warszawie w taki sposób zagospodarowany został teren po Browarach Warszawskich przy ul.
Grzybowskiej. Wybierzemy się
tam wkrótce, by naocznie ocenić
efekt. Inny przykład „mixed use”
w wykonaniu Echo Investment
to łódzki projekt„Fuzja”, powstający na terenie opustoszałej
dawnej fabryki włókienniczej.
W planach jest również zagospodarowanie równie obskurnego jak kabackie „Tesco” domu handlowego „Jupiter” przy
Towarowej 22.
a dzisiejszym etapie
konsultacji nie zauważyliśmy minusów w
koncepcji przedstawionej przez
Echo Investment. Spośród dotychczasowych wydaje się być
najlepsza, bo przyjazna mieszkańcom i środowisku naturalnemu. Nie bez znaczenia jest również to, że jej ewentualna realizacja automatycznie wpisałaby Kabaty w nowoczesny i funkcjonalny trend , który sprawdza się na
Zachodzie. Poza ogrodem „Na
Skarpie” wyróżnia się także
„Oranżeria” – wypełniona zielenią, przeszklona sala restauracyjna. To byłoby novum na gastronomicznej mapie Ursynowa. Redakcję „Passy” najbardziej cieszy jednak to, że na Kabaty wreszcie zawitał inwestor, któremu bardzo
zależy na akceptacji projektu architektonicznego przez lokalną
społeczność. Dowodem dobrej
woli może być uruchomienie
strony internetowej projektu,
przez którą można wysyłać opinie
i sugestie dotyczące proponowanych
rozwiązań
(kabaty.echo.com.pl). To się jeszcze na
Ursynowie nie wydarzyło.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
Wizualizacje: Echo Investment

E

N

9

POW – miasto stoi po
stronie mieszkańców

Zbliża się termin oddania
do użytku Południowej
Obwodnicy Warszawy, za
wykonanie której odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy oraz
władze miasta są zaniepokojeni pojawiającymi się
w przestrzeni publicznej
propozycjami rozwiązań.
– Południowa Obwodnica Warszawy to ważna inwestycja, jednak dla mnie i dla miasta najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz
komfort mieszkańców. W ostatnim czasie dochodziły do nas niepokojące informacje na temat rozwiązań komunikacyjnych, proponowanych przez inwestora i wykonawcę, dlatego postanowiłem
przekazać oficjalne stanowisko
miasta do Pana Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad –
powiedział Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy.

Wielkimi krokami zbliża się
deklarowany przez inwestora i
wykonawcę termin zakończenia
prac nad Południową Obwodnicą Warszawy. Dziś wiemy, że
części prac nie uda się wykonać.
Jednym z kluczowych dla mieszkańców Warszawy jest tunel w
ciągu POW, którego termin zakończenia uległ znacznemu odsunięciu w czasie.
W przestrzeni publicznej pojawiały się propozycje rozwiązań,
na które miasto nie może się zgodzić. Jedną z nich było wyznaczenie objazdu niegotowego tunelu przez lokalne ulice.
W ocenie stołecznego ratusza
dopuszczenie do ruchu odcinka
POW od Węzła Lubelska do Węzła Patriotów spowoduje niekontrolowany dopływ ruchu tranzytowego, a następnie rozpłynięcie się tego ruchu w układzie
dróg lokalnych, nieprzystosowanych i nieplanowanych do prowadzenia ruchu tranzytowego.

Przekładałoby się to na ogromne
zagrożenie w BRD oraz zablokowaniem ruchu lokalnego w
dzielnicy Ursynów.
Akceptowalne jest wyłączenie
dopuszczenia ruchu na odcinku
Węzeł Patriotów – Węzeł Przyczółkowa. Takie rozwiązanie
umożliwi skomunikowanie oddanego do użytkowania fragmentu POW z lokalnym układem drogowym na terenie miasta nie powodując utrudnień i
zagrożenia dla BRD.
Miasto Warszawa od samego
początku sprzeciwiało się opisywanym wyżej rozwiązaniom
proponowanym przez inwestora
i wykonawcę POW. Urzędnicy
nie chcą pozwolić na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczne utrudnienia
dla mieszkańców. Na tę decyzję
miała wpływ również gwałtowna i negatywna reakcja lokalnej
społeczności.
RK
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Warszawa objęta żółtą strefą
W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 wśród
mieszkańców, na podstawie decyzji
Ministerstwa Zdrowia, Warszawa
znalazła się w żółtej strefie ostrzegawczej. Poniżej przedstawiamy
szczegółowe informacje, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone w
mieście oraz jak jesteśmy przygotowani do walki z COVID-19.

Kluczowe zasady
bezpieczeństwa
Zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi rządowymi do odwołania mamy
obowiązek noszenia maseczki w przestrzeni
publicznej, ale również i na ulicy oraz m.in.:

- w środkach komunikacji miejskiej (np. w
autobusie, tramwaju, pociągu metra);
- w samochodzie osobowym - jeśli jedziemy z kimś, z kim nie mieszkamy na co dzień;
- w sklepie, galerii handlowej, banku, na
targu i na poczcie;
- w kinie i teatrze;
- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu;
- w kościele i szkole, na uczelni;
- w urzędzie (jeśli idziemy załatwić tam
sprawę) i innych budynkach użyteczności
publicznej.
Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
- w restauracji lub barze – gdy zajmujmy
miejsce przy stole i jemy lub pijemy;
- w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz
- podczas przebywania w lesie;
- podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją
miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).
Z obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych zwolnione są osoby, które
nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
- całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
znacznym albo głębokim;
- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
W przestrzeni zamkniętej, gdzie obywają
się wydarzenia kulturalne i w kinach obowiązuje limit 25 proc. publiczności. Obostrzenia
dotyczą również ograniczenia liczby osób
biorących udział w przyjęciach okolicznościowych: w strefie żółtej do 75 – te ograniczenia wejdą w życie od 17 października.
Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób.
Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a
także zachować minimum 1,5 m odległości
od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.
– Drodzy mieszkańcy, dbajmy o siebie i pamiętajmy o przestrzeganiu tych zasad – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Dystans, dezynfekcja, maseczka, ale
również rozsądek przy spotkaniach towarzyskich, również tych z udziałem dzieci to
kwestie kluczowe – dodaje prezydent.

Punkty pobrań
w miejskich przychodniach
Miejskie przychodnie tworzą punkty pobrań, w których pacjenci ze skierowaniem od
lekarza pierwszego kontaktu (uzyskanym
podczas teleporady) będą mogli wykonywać badania pod kątem zakażenia koronawirusem.
W tej chwili w Warszawie działa już osiem
takich punktów, kolejnych sześć zostanie

uruchomionych do 19 października. Testy są
realizowane nieodpłatnie – badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Mieszkańcy ze skierowaniem od lekarza POZ na pobranie wymazu mogą wykonać testy w dowolnie wybranym punkcie, niezależnie od
miejsca zamieszkania.

Procedury
w szpitalach
Po okresie lockdownu, wprowadzonego w
początkowej fazie pandemii koronawirusa,
w miejskich szpitalach ponownie wykonywane są planowane zabiegi – to oznacza,
że na oddziałach intensywnej terapii znajdują się obecnie pacjenci po operacjach. W
związku z sytuacją epidemiczną w placów-

kach, które podlegają miastu, zostały wdrożone procedury przyjmowania pacjentów
na operacje – stosowane zasady są zgodne
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Wszyscy pacjenci, którzy czekają na planowy zabieg,
około dzień przed operacją mają pobierany
wywiad epidemiczny oraz wymaz. Do czasu uzyskania wyniku pod kątem zakażenia
COVID-19 muszą się izolować - od chwili
badania do momentu hospitalizacji.
Organizacja pracy w miejskich placówkach medycznych jest zgodna z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia. Procedury przyjmowania do szpitalnych oddziałów ratunkowych również wymagają, aby każda osoba,
która zgłasza się na SOR, została poddana
kontroli epidemicznej pod kątem koronawirusa (wymaz oraz wywiad). Pacjenci z
objawami infekcji wirusem SARS-CoV-2 są
kierowani do placówek drugiego stopnia
zabezpieczenia szpitalnego, które posiadają miejsca leczenia pacjentów z COVID-19.
Obecnie miejskie szpitale znajdują się na
poziomie I i mają specjalne miejsca izolacji
dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Sprzęt i środki
ochrony osobistej
Prezydent Rafał Trzaskowski: – Od początku trwania epidemii COVID-19 przeznaczyliśmy na zakup aparatury i sprzętu
ponad 30 mln zł, z czego ponad 7,6 mln zł
pochodzi z rezerwy kryzysowej miasta. W
ten sposób zabezpieczamy personel medyczny miejskich szpitali i przychodni w niezbędny sprzęt do walki z koronawirusem.
Dotychczas zakupiono:
- 30 stanowisk OIT (złożonych z respiratorów, kardiomonitorów, stacji pomp infuzyjnych, łóżek wraz z materacami przeciwodleżynowymi, ssaków medycznych),
- 6 aparatów do terapii nerkozastępczej,
- 10 urządzeń do odkażania (biodekontaminacji).
Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna od
lipca są wykorzystywane w miejskich szpitalach: na Solcu, w Bielańskim oraz Wolskim.
Ponadto przeznaczono fundusze na zakup
środków ochrony osobistej, w tym:
- ponad 1 mln maseczek chirurgicznych i
półmasek, przyłbic i gogli ochronnych,
- ponad 1,6 mln rękawiczek jednorazowych nitrylowych,
- ponad 0,5 mln fartuchów medycznych,
- 45 tys. kombinezonów ochronnych i ponad 260 tys. ochraniaczy na obuwie i głowę
oraz ponad 130 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Zakupione środki ochrony indywidualnej zostały przekazane do miejskich szpitali (m.in. do szpitala Solec, szpitala Czerniakowskiego, szpitala Wolskiego, szpitala Praskiego, szpitala Bielańskiego), miejskich
przychodni lecznictwa otwartego, Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego sp.

z o.o. (SCOL), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz
do organizacji i jednostek, które realizują
zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym dla: Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” i hospicjów.
Część z zakupionych środków ochrony
osobistej stanowi rezerwę kryzysową do użycia np. w sytuacji niespodziewanych problemów z zaopatrzeniem lub nagłego wzrostu
zapotrzebowania w związku z pogorszeniem
sytuacji epidemiologicznej. - Stale monitorujemy sytuację podmiotów leczniczych nadzorowanych przez miasto w zakresie zarówno
absencji personelu medycznego, ale również organizacji opieki zdrowotnej i stanów Wszystko zaczęło się wiosną, przed wybuchem pandemagazynowych środków ochrony indywi- mii. Dom Sztuki SMB „Jary” odwiedziły Aleksandra
Breiting i Magdalena Strojnowska, bardzo młode akdualnej – mówi prezydent Trzaskowski.
torki niezawodowe, ale obdarzone talentem, którego
Testy na
dowiodły w poprzednich sezonach, w Młodzieżowym
koronawirusa
Teatrze Domu Sztuki „Klucz z Wiolinowej” prowadzoSkutki dalszego rozwoju epidemii może nym przez Wojciecha Sanejkę. Dziewczęta zaproponozłagodzić m.in. szeroki dostęp do diagnosty- wały wystawienie spektaklu „8 kobiet” według sztuki
ki w kierunku COVID-19, dlatego przeznaczy- Roberta Thomasa, przeniesionej również na duży
liśmy ponad 3 mln zł na zakup testów pod ką- ekran.
Spektakl – od razu powiedzmy: bardzo udany – faktycznie potem badania na zakażenie koronawirusem
dla pracowników i podopiecznych miejskich wstał (po „odmrożeniu” w czerwcu domów kultury można było
Domów Pomocy Społecznej (lub prowadzo- wrócić do prób). Jego niezwykłość polega na tym, że Ola i Magda
nych na zlecenie miasta) oraz Stołecznego nie tylko go same wyreżyserowały, ale także niejako – przy wsparCentrum Opiekuńczo–Leczniczego. W ra- ciu Domu Sztuki – wyprodukowały, wystarawszy się o prawa do wymach zawartych umów prywatne laboratoria stawienia, organizując casting, próby itp. Zgromadzony zespół zawykonały już na zlecenie miasta ponad 4 tys. dbał również (znów z Domem Sztuki) o scenografię, a całkiem satestów diagnostycznych. Obecnie zawarli- modzielnie – o efektowne kostiumy.
Decyzje obsadowe okazały się trafne. Kolejne młode wykonawśmy kolejną umowę na wykonanie 6 tys. testów diagnostycznych pod kątem COVID-19. czynie: Alicja Bobruk, Teresa Danielewska, Wiktoria Dobromy– W związku ze zwiększoną liczbą zacho- sławska, Marcelina Machała, Zuzanna Szczepaniak i Natalia
rowań na COVID-19 wśród mieszkańców Zborowska pokazały, że mają znakomicie opanowany tekst i
Warszawy, apelujemy do rządu o jak naj- ruch sceniczny oraz świetną dykcję. Aleksandra i Magda też wyszybsze sprowadzenie do kraju szczepionek padły bardzo przekonująco w swoich rolach, a brzydszej połowy
przeciw grypie. Wysłaliśmy w tej sprawie aktorskiej braci dzielnie bronił Jorgos Tsiantos. Fabuły nie zdrapismo do Ministra Zdrowia, ponieważ je- dzimy, bo jest kryminalna, ale zapewniamy że wciąga, intrygusteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją doty- je i bawi.
„8 kobiet” wystawiono w Domu Sztuki 7 października. Publiczczącą bardzo ograniczonej liczby dostępnych szczepionek lub ich brakiem na rynku ność – powitana serdecznie przez nowego dyrektora placówki Sła– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent War- womira Gąsiewskiego – nagrodziła zdolną aktorską młodzież gromszawy. – Podkreślam, że w ramach miej- kimi brawami. Spektakl będzie można obejrzeć w najbliższą soboskich programów zdrowotnych jesteśmy go- tę 17 października o godzinie 19.30. Wstęp wolny (bez kart wstęABU
towi sfinansować szczepienia dla ponad 100 pu). Ilość miejsc ograniczona.
tys. osób najbardziej narażonych na zakażenie – seniorów, ciężarnych kobiet, małych
dzieci, ale również pracowników miejskich
szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej. Chcemy również nie dopuścić do obciążenia przychodni oraz szpitali
– dodaje prezydent.
Z powodu epidemii w tym roku czeka nas
współwystępowanie zachorowań na koronawirusa i na grypę, co przy podobnych objawach utrudni rozpoznanie choroby, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. Jednoczesne zakażenie organizmu wirusem
grypy i koronawirusem SARS-CoV-2, zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby i wystąpienia powikłań.
Warto podkreślić, że Warszawa ma możliwość sfinansowania bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie sezonowej, które obejmują grupy mieszkańców najbardziej narażone
na zachorowanie, tj.:
- osoby powyżej 65 r.ż. (w 2019 roku z programu „Grypa 65+” skorzystało blisko 50
tys. seniorów). Mimo trudności z zakupem
szczepionek w hurtowniach, dostarczyliśmy
przychodniom już ok. 40 proc. z ponad 50 Rysunki nakreślone farbą na obrazach Joanny Mrotys. szczepionek z tegorocznego programu, zowskiej mogą sprawiać wrażenie szkicowych, bo mają
a bezpłatnie zaszczepiło się ponad 11 tys. w sobie sugestywną prostotę przedstawiania wybranych motywów. Jednak w tej prostocie dostrzec można
stołecznych seniorów;
- dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 r.ż. na tyle syntetyczne ujęcie przedstawianych postaci i
(planujemy zaszczepić ok. 10 tys. maluchów obiektów, że obrazy stają się pokrewne sztuce plakatu
– z zapisu konkretnych realiów tworzą metafory ogólw sezonie 2020/2021);
- kobiety w ciąży – w tegorocznej edycji niejszych zjawisk.
Obrazy z cyklu „Pocztówki z Zacisza” zmierzają do uchwycenia teprogramu szczepieniami planujemy objąć
go, co jest najbardziej prostą wizualnie ideą domu. Dochodzi tu do
ok. 3 tys. ciężarnych.
Szczepienia będą też wykonywane dla głosu wieloletnie doświadczenie zamieszkiwania artystki w warszawpacjentów Stołecznego Centrum Opiekuń- skiej dzielnicy Zacisze, dzielnicy małych (i mało efektownych) jedczo-Leczniczego oraz podopiecznych noc- norodzinnych budynków. Domy na Zaciszu to często po prostu „komórki” (taki tytuł nosi jeden z obrazów na wystawie) – trywialne (ale
legowni i schronisk.
W tym sezonie szczepieniami przeciwko wolno stojące) pojemniki do mieszkania, a jednak właśnie w ich forgrypie objęte zostaną również osoby pracu- mie artystka dostrzegła najbardziej rozpoznawalny obecnie znak dojące w sektorach oświaty i pomocy społecz- mu, choć zapewne dla większości mieszkańców miast wyobrażenie
nej, które są narażone na grypę i infekcje domu to dziś po prostu ileś metrów powierzchni w bloku. Prezenze względu na dużą częstotliwość kontaktów towany na wystawie zestaw obrazów umożliwia zobaczenie, jak
społecznych. Ratusz planuje, aby z finanso- od przedstawiania realnych obiektów-domów uwaga artystki przewanych przez miasto szczepień mógł skorzy- chodzi do znaków pojęć bardziej abstrakcyjnych, ale równie dostać każdy nauczyciel, pedagog, opiekun w brze ten proces możemy widzieć w odwrotnym kierunku: od abstrakżłobku, pracownik miejskich domów i ośrod- cyjnych form domów do tych realnych.
Wystawa w Galerii Działań SMB Imielin (Marco Polo 1) czynna
ków pomocy społecznej, jak również pracownik personelu administracyjnego i po- będzie 17 października w godz. 16 -20, potem – do 17 listopada w
mocniczego. W stołecznych placówkach g.14 -19 (pon.- ptk.). Zwiedzanie jedynie z zachowaniem aktualnych
oświatowych pracuje ponad 40 tys. osób, zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Wydziału
kolejnych blisko 7,5 tys. jest zatrudnionych
w miejskich domach pomocy społecznej i Kultury dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
KG
G r z e g o r z B o r kow s k i
żłobkach.

Niezwykły spektakl
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Zdrowotny Marsz Mokotowa
Bogusław Lasocki
W niedzielny poranek 11
października mokotowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji gościł miłośników
marszu techniką Nordic
Walking. Impreza “Marsz
po Zdrowie - Młodzi wiekiem” już drugi rok z kolei
odbywała się na terenach
okalających urocze Jeziorko Czerniakowskie. Cały
marsz i poprzedzającą
rozgrzewkę prowadziła
niezawodna, ciągle
uśmiechnięta trenerka
Marta Radomska.

Kijki dla
wszystkich
Zainteresowani imprezą zaczęli pojawiać się już od 9 rano.
Wkrótce dla początkujących
miała rozpocząć się nauka prawidłowego chodzenia techniką
Nordic Walking. Dla nieposiadających odpowiednich kijków
organizatorzy przygotowali sporo zestawów. Początkujący często korzystają z “okazyjnie” zdobytych kijków, zazwyczaj trekkingowych, dostosowanych do
wędrówek po skalistych ścieżkach górskich i w trudnym terenie, które jednak nie sprawdzają się na płaskich drogach. Takie
niedostosowane kijki podczas
dłuższych marszy mogą powodować zmęczenie, które w innych warunkach w ogóle by nie
wystąpiło.
Jeszcze ważniejsza jest prawidłowa technika chodzenia.
Celem jest, aby podczas marszów techniką Nordic Walking
uruchamiane były również górne partie ciała. Wzmacniamy
górę, rotacja idzie z tułowia, docieramy do mięśni przykręgosłupowych, wzmacniamy kręgosłup, wykorzystując kije odciążamy stawy. Jednak gdy chodzimy nieprawidłowo, większość tych dobrych efektów nie
występuje. Pośród licznych błędów, najpowszechniejsze są
dwa – chodzenie “na misia” i
“łokciowanie”.
Istota prawidłowego chodzenia to zapewnienie harmonijnej
współpracy wszystkich części
ciała. Prawa ręka ułatwia pracę
lewej nodze, lewa ręka pomaga
lewej nodze, a ciało utrzymuje
się stabilnie w pionie. Gdy jednak pracujemy w stylu ‘lewa ręka - lewa noga’, ‘prawa ręka prawa noga’, wówczas odpo-

wiednia strona ciała otrzymuje
nadmiarowy napęd i zaczynamy iść jak misiek – kołysząc się
na boki. W konsekwencji nie
uzyskujemy efektu rotacji kręgosłupa lędźwiowego i częściowo środkowego oraz wzmocnienia odpowiednich partii mięśni.
Drugi błąd to zginanie ręki w
łokciach, co powoduje, że kijki
zachowują się jak laski inwalidy, ułatwiając jedynie utrzymanie równowagi. Ręce powinny
być prawie wyprostowane w
łokciach i przenosić siłę z ramion łukiem do tyłu, poza tułów, dając dodatkowy napęd
nogom. Przez analogię do samochodu można powiedzieć,
że otrzymujemy wtedy napęd
na cztery koła. Ręce wspierają
nogi i w jakimś momencie zaczynamy odczuwać wrażenie
jakby płynięcia, lekko i bez wysiłku. Właśnie tego uczyła trenerka Marta Radomska wraz ze
swoimi instruktorami.
Tuż po 9.30 rozpoczęła się rozgrzewka. To bardzo ważny element każdego poważniejszego
marszu techniką Nordic Walking. Chodzi o to, by poszczególne partie mięśni, przyczepy i
stawy były rozluźnione i nie tworzyły się jakieś przeciążenia. Rozgrzewka i również rozluźnianie
to bardzo ważne części marszów
z kijkami. Tego również trzeba
się nauczyć.

Wzmocnienie
całego ciała
Około 10 przyłączył się do nas
burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski. Po krótkim przywitaniu
uczestników wszyscy razem rozpoczęli wspaniałą wycieczkę kijkową. Trasa marszu miała długość prawie 5 km, ale jej pokonanie sprawiało wrażenie, jakby
upłynęło tylko niewiele minut.
Znaczna część uczestników znała się z wcześniejszych imprez
kijkowych, można było zatem
porozmawiać podczas marszu i
jednocześnie podziwiać piękno
natury. Trasa wokół Jeziorka
Czerniakowskiego była przepiękna, wśród wczesnojesiennych barw liści okolicznych
drzew, krzewów i trzcin. Teren
piękny przyrodniczo, bogaty
również w drobne zwierzęta i
liczne ptaki. Idąc prawidłowo,
właściwie nie czuło się trasy i
marszu, mimo że kilometry
przebiegały jeden za drugim. A
wraz z tymi kilometrami przybywały korzystne efekty dla całego ciała. Nordic Walking znakomicie aktywizuje organizm i
przy dobrej technice wymusza
pracę większości mięśni. Bardzo
dobrze oddziałuje na układ krążeniowy, ale również na poprawę nastroju i humoru. Znakomicie wpływa na psychikę,
zwłaszcza w okresie zimowym,
gdy ludzie cierpią na różne je-

Po marszu i posiłku regeneracyjnym pogawędki z uczestnikami.

Rozgrzewka uczestników przed marszem.
sienno - zimowe depresje. Właściwie każdy aspekt naszego życia poprawia sie dzięki kijkom.
Również aspekt społeczny, bo
spotykamy się w towarzystwie,
rozmawiamy, wychodzimy z domu i dobrze sie bawimy.
Ogromną zaletą Nordic Walking jest brak przeciwwskazań
do treningów. – Jeżeli ktoś może
wychodzić z domu np. po zakupy, to może również chodzić z
kijkami - przekonywała trenerka
Marta Radomska. – Warto wyjść,
spróbować. Na pewno nie zaszkodzi, a może tylko pomóc.
I pomóc może bardzo, zwłaszcza po zimowym okresie wymuszonego ograniczenia aktywności. Lista korzyści jest długa, a
wśród nich można wymienić takie jak: wzmocnienie mięśni całego ciała, poprawienie postawy
w przypadku wad kręgosłupa,
możliwość szybkiego zrzucenia
zbędnych kilogramów, poprawienie wydolności organizmu,
wzmocnienie serca, zyskanie
lepszej kondycji.
Na przebycie całej trasy wystarczyła niecała godzina. Ciekawe jest to, że gdyby większość
uczestników miała taką wycieczkę odbyć bez kijków, to trwałoby
to znacznie dłużej i byłoby nieporównanie bardziej męczące. A
po powrocie, kolejne niespodzianki. Gościnny OSiR wraz z
Urzędem Dzielnicy Mokotów
przygotowali sympatyczne pamiątkowe upominki dla uczestników, a na zgłodniałych po w
sumie jednak dosyć długiej wycieczce czekał wspaniały poczę-

stunek ze znakomitą grochówką, mistrz Ozimek bardzo lubi długie poranne spacery przed pracą
bigosem, napojami.
– zdradził nam burmistrz.
Przyjemny spacer,
Zapytany o plany dzielnicy doświetna rekreacja
tyczące rozwoju sportu Rafał MiaUśmiechnięci uczestnicy dys- stowski wyjaśnił: – Staramy się
kutowali o trasie, kijkach, znajo- nie pomniejszać budżetu dzielnimi o jakichś sprawach towarzy- cy na rzecz sportu. Jako dzielnica
skich. Wszyscy zadowoleni. A re- może nie jesteśmy gigantem sporfleksje burmistrza po niedziel- towym, ale każdy powinien znanym marszu? – W dwóch sło- leźć coś interesującego dla siebie.
wach: bardzo dobre – powiedział Współpracujemy z organizacjaburmistrz Rafał Miastowski. – mi pozarządowymi w zakresie
Przyjemny spacer, przyjemna re- różnych działań lokalnych, markreacja, super integracja w du- szów, fitnesów, spotkań integrachu „ruch to zdrowie”. A ogólnie cyjnych – jak choćby ten dzisiej– miło się spędza czas w dobrym szy, kolejny już Marsz po Zdrotowarzystwie i w pięknym oto- wie. Takie działania można poczeniu, jakie zapewnia Jeziorko łączyć również z profilaktyką
Czerniakowskie – podkreślił bur- prozdrowotną. Niestety, mamy
mistrz, który z racji swojej aktyw- trochę związane ręce, gdyż Moności uchodzi za sportsmena. Na kotów nie ma takiego zaplecza
moją uwagę na ten temat, trochę przyrodniczego i rekreacyjnego,
zaprotestował. – No, to trochę jak niektóre inne dzielnice. Mamy
przesadzone z tym sportsmenem, tylko Jeziorko Czerniakowskie i
niemniej lubię się ruszać, to nie Dolinkę Służewiecką i tam staraulega wątpliwości – wyjaśnił. – A my się realizować różne aktywnojeśli są jakieś aktywności sporto- ści prosportowe – westchnąłRafał
we, to lubię ich popróbować. Tro- Miastowski.
chę biegam, ale to może określeCała impreza została znakonie na wyrost, nazwałbym to ra- micie zorganizowana i przygotoczej truchtem. Nie mogę treno- wana. – II Marsz po Zdrowie zować regularnie i dlatego może stał zorganizowany przez OSiR
bardziej chodzę niż biegam i to Mokotów przy współudziale
nazywam truchtaniem. Jak mi Urzędu Dzielnicy Mokotów –
czas pozwala, staram się odda- mówił Krzysztof Rosiński, dyrekwać aktywności ruchowej, bo to tor mokotowskiego OSiR. – W
pozwala odizolować się od co- tym roku wydarzenie odbyło się
dzienności. Zresztą nasz moko- przy zachowaniu reżimu sanitowski zarząd jest bardzo uspor- tarno - epidemiologicznego w
towiony. Pani burmistrz Anna La- związku z COVID-19, a wszyscy
socka propaguje i uprawia slow uczestnicy stosowali się do wyjogging, burmistrz Skolimowski tycznych. To w obecnej sytuacji
to zapalony rowerzysta, a bur- wyjątkowa okazja do stworze-

nia sportowo-rekreacyjnej atmosfery na łonie natury, zwłaszcza w Rezerwacie Przyrody niemal w środku miasta. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże, a liczba dostępnych
miejsc ograniczona do 60 osób,
więc szybko się wyczerpała.
Uczestnikami były osoby w różnym przedziale wiekowym. Nic
dziwnego, gdyż Nordic Walking
to dyscyplina, która pozytywnie
wpływa na organizm, m.in. redukuje stres, wzmacnia mięśnie
i poprawia krążenie krwi. “Marsz
po zdrowie” jest wydarzeniem
cyklicznym, które będzie powtarzane, ale to nie jest jedyna aktywność proponowana przez
OSiR Mokotów dotycząca Nordic Walking. W weekendy odbywają się zajęcia dla grup początkującej i zaawansowanej. Zachęcam do zapoznania się z całą
ofertą sportową ośrodka, która
dostępna jest na stronie internetowej oraz na Facebooku – wyjaśniał Krzysztof Rosiński.
Impreza była świetna, niestety skończyła się za szybko. Jednak dla zainteresowanych dostępna jest bardzo duża liczba
nieodpłatnych zajęć Nordic Walking, organizowanych w całej
Warszawie przez wszystkie urzędy dzielnic. Wystarczy trochę
poszukać w Internecie i zawsze
coś gdzieś się znajdzie. Warto
korzystać, gdyż dla takiej aktywności ruchowej dobra jest każda pora roku. Trenujmy zatem, a
nasz organizm już wkrótce zacznie się odwdzięczać poprawą
zdrowia, sił i nastroju.

Burmistrz Rafał Miastowski i dyrektor OSiR Krzysztof Rosiński otwierają marsz Nordic Walking.
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Mała Warszawska...
rzez większość część ubiegłej niedzieli towarzyszył mi trupi odór. Takie
miałem wrażenie i aż do późnego popołudnia nie mogłem dociec skąd
ono się bierze. Wszak nie miałem nic do czynienia z rozkładającymi się
zwłokami! To było dziwne, dołujące i niekomfortowe odczucie. W tym dniu rozgrywana była na torze Służewiec gonitwa Wielka Warszawska. Wyścig ten obrósł
legendą i dla rdzennego warszawiaka jest wyznacznikiem stołecznej tożsamości. W kultowym serialu TVP „Jan Serce” padło słynne zdanie: “Dla prawdziwego warszawiaka najważniejsze w roku
są trzy daty – urodzenia, Powstania Warszawskiego i dzień Wielkiej Warszawskiej”. Od 75 lat WW
nieprzerwanie patronowali kolejni prezydenci stolicy. Nie bez powodu. Skoro wyścig ma w tytule
słowo “warszawska”, to kto inny poza prezydentem tego miasta może być jego dumnym patronem?
Sponsorów może być stu, ale patron tylko jeden, czyli prezydent stolicy wybrany na ten urząd przez
warszawiaków.
Tymczasem w 2019 r. zarząd Totalizatora Sportowego, organizatora gonitw na Służewcu, arbitralną decyzją “sprzedał” patronat jednemu z banków. Po raz pierwszy w historii ta warszawska gonitwa rozegrana została nie o nagrodę prezydenta naszego miasta, lecz o puchar prezesa jednego
z banków. Był to dla mnie, gościa związanego ze Służewcem od 1973 r. i warszawiaka z dziada pradziada, bardzo smutny dzień, ponieważ sprzedano tradycję. Najgorsze jest to, że sprzedano ją dużo poniżej wartości biblijnych 30 srebrników. Co bowiem poza pucharem za kilkaset złotych zaoferował wyścigom nowy patron? Jeśli chodzi o pulę nagród nic się nie zmieniło – tak jak w poprzednim roku wynosiła ona 220 500 złotych. Zarząd banku wynajął natomiast całe pierwsze piętro Trybuny Honorowej, by kilkudziesięciu wypasionych bankierów z towarzyszącymi im lalami mogło w
luksusowych warunkach obejrzeć mityng. Wyścigową gawiedź, czyli posiadaczy wykupionych za
niemałe pieniądze całorocznych wejściówek na pierwsze piętro tej trybuny, przegoniono na parter.
tym roku, na cztery dni przed Jesienną Galą Wielka Warszawska, ogłoszono, że WW zostanie rozegrana bez udziału publiczności. Była to wspólna decyzja prezesa Polskiego
Klubu Wyścigów Konnych i zarządu państwowej spółki Totalizator Sportowy, zalecana
przez byłego ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego. Gonitwa nie miała nie tylko publiczności, ale
także patrona. W programie wyścigowym widniało: „Gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i
starszych koni”. Po prostu – tak jakby to był pierwszy lepszy wyścig poza grupami. Siarczysty policzek dla miasta, dla prezydenta i dla wszystkich warszawiaków. Z powodów wyłącznie politycznych
(wrogość rządzących państwem do Rafała Trzaskowskiego) spostponowano także mającą ponad
70 lat tradycję. To wielka krzywda wyrządzona dwumilionowej społeczności przez kilku bojaźliwych
pętaków, pozbawionych moralnego kręgosłupa.
A co do przegonienia z toru publiczności uprzejmie donoszę, że rygory „żółtej strefy” dopuszczają jednak organizowanie zawodów sportowych na otwartej przestrzeni „pod warunkiem realizowania przez widzów obowiązku zakrywania ust i nosa, wyznaczenia co drugiego miejsca na widowni
(w rzędach naprzemiennie), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności”.
To tekst urzędowy, z którego wynika, że można było jednak wrzucić do sieci kilkaset biletów, by arcyważne dla warszawiaków zawo„Nad Służewcem unosi się trupi dy nie odbywały się przy pustych
trybunach. Nie zrobiono tego, wyzapach, ponieważ wyścigi
brano spychotechnikę polegającą
konne potrzebują już tylko
na wylaniu dziecka z kąpielą.
Organizator gonitw wysłał w
ostatniego namaszczenia. Ta
ostatniej chwili zaproszenie dla
królewska dyscyplina sportu
mediów. Dziennikarzy poza mną
nie widziałem, kamer TVP, Polsajest nie do uratowania. Takie
tu czy TVN także nie. Kilku fotojest moje zdanie,
grafów na krzyż oraz mnie zgrupowano w osobnej strefie na podpotwierdzeniem są fakty”
szytej wiatrem dżokejce. Niestety, ta część obiektu nie posiada WC. Na szczęście nie zauważyłem nikogo pędzącego ze ściśniętymi udami i trwogą w oczach w kierunku pobliskich zarośli. Marznąc w watowanej kurtce, mogłem
natomiast oglądać szczęśliwców w garniturkach pławiących się w cieple na pierwszym piętrze
Trybuny Honorowej. Po obejrzeniu kilku wyścigów opuściłem gościnną dżokejkę i przemieściłem
się pod wyścigową bramę od strony ul. Puławskiej, konkretnie do zacnej restauracji „Pod Podkową”.
gromadzili się tam bywalcy ze średniej wyścigowej półki – kilkunastu hodowców i właścicieli koni, co zasobniejsi gracze oraz zwykli goście knajpiani żądni oglądania WW w wyścigowym gronie na ekranie dużego telewizora. Tam pozyskałem kilka informacji, które
mną do głębi wstrząsnęły. Tam też zaskoczyłem wreszcie, czemu towarzyszy mi dzisiaj trupi odór.
Zaczęło się od wjazdu w południe na służewiecki parking, gdzie panuje iście księżycowy krajobraz.
Zawody w ujeżdżaniu, skokach i powożeniu zaprzęgami “Warsaw Jumping” – niemające nic wspólnego z wyścigami konnymi i odbywające się przy prawie pustych trybunach – spowodowały zniszczenia trawników, które pokryte są śmieciami i grubą warstwą piasku. Może właśnie dlatego skwapliwie skorzystano z rekomendacji ministra i przegoniono publiczność, by nie ujawnić przed światem przynoszącego wstyd śmietnika?
Dobiła mnie kolejna informacja, że w przyszłym roku PKWK i dyrekcja Toru Służewiec planują
zorganizowanie aż czterech takich imprez. Ktoś słusznie zauważył: „Popatrz, panu Chalimoniukowi (prezesowi Polskiego Klubu Wyścigów Konnych) i panu dyrektorowi Toru Służewiec udało się
pozyskać z różnych źródeł 3,5 mln złotych plus milion na nagrody od ministra rolnictwa, by zorganizować na Służewcu czterodniową imprezę. Potrafili załatwić też przekaz w telewizji. W cztery dni
wydano 4,5 mln zł, a na ponad 50 dni wyścigowych pula od lat nie przekracza 8,5 mln, czyli średnio 170 tys. na dzień i ledwie około 20 tys. na nagrody w poszczególnych gonitwach. Śmiech na sali”. Rzeczywiście, ten istotny element jakoś umknął mojej uwadze. To prawda – dwóch strażników
wyścigów konnych, zobowiązanych konkretnymi zapisami do zapewnienia tej dyscyplinie sportu
systematycznego rozwoju potrafiło znaleźć sponsorów i załatwić przekaz w telewizji na zawody kompletnie niezwiązane z wyścigami. Obdartej z patrona, sponsora i ogołoconej z widzów Wielkiej Warszawskiej nie pokazano nawet w głównym wydaniu lokalnego Programu 3 TVP o godz. 18.30.
ad Służewcem unosi się trupi zapach, ponieważ wyścigi konne potrzebują już tylko ostatniego namaszczenia. Ta królewska dyscyplina sportu jest nie do uratowania. Takie jest moje zdanie, potwierdzeniem są fakty. Wyścigi dostały się pod kuratelę ludzi i podmiotów
kompletnie nie znających i nie rozumiejących mechanizmów rządzących końskim biznesem, więc
może być tylko gorzej. W tym przypadku gorzej oznacza zgon. Dzisiaj wyścigi konne w Polsce przypominają leżącego na marach śmiertelnie chorego pacjenta, który co prawda jeszcze oddycha, wydala, ale utrzymuje się przy życiu wyłącznie dzięki kroplówce. Ta kroplówka to 8,5 mln zł, które od
ponad 10 lat TS przeznacza na nagrody w liczącym aż 52 dni sezonie wyścigowym. Inflacji w ogóle nie bierze się pod uwagę. Ta kwota pozwala wyścigom wegetować, ale o jakiejkolwiek formie rozwoju nie może być mowy. Brak promocji oraz coraz niższe obroty w końskim totalizatorze spowodowały, że wyścigi stały się dla ludzi i graczy mało interesujące.
TS obiecywał cuda, m.in. stworzenie na służewieckim torze “salonu towarzyskiego” stolicy. Jak
wygląda rzeczywistość? W pochmurne dni tor świeci pustkami, kiedy wzejdzie słoneczko zjawia się
tam trochę starszej młodzieży oraz mamusiek i tatuśków z progeniturą, by wypić piwko, pooddychać świeżym powietrzem i popatrzeć na koniki. Ale to nie oni są solą wyścigów konnych, to tylko
statyści. Solą na każdym torze są gracze, a tych z roku na rok ubywa, ponieważ nie każdemu pasuje traktowanie per noga przez organizatora gonitw i śmiesznie niskie pule w totalizatorze. Bliski
jest moment, kiedy na Służewcu zjawi się ledwie kilkudziesięciu graczy. Wówczas TS odetnie kroplówkę, argumentując, że nie będzie wydawał milionów na niszową dyscyplinę sportu.
Co dalej? Dobre pytanie. Kiedy wyścigi konne upadną, automatycznie otworzy się klatka i trzymane dotąd na dystans szczury rzucą się na ten wspaniały teren. Dzisiaj wszystko jest możliwe, więc
możliwe jest także wykreślenie służewieckich torów z rejestru zabytków. Wówczas szczury kierujące się wyłącznie zyskiem błyskawicznie rozdrapią teren i zaczną go zabudowywać. I bezpowrotnie zniknie wspaniały zabytkowy obiekt, zniknie ponadstuletnia tradycja wyścigowa, ludzie utracą pracę i pójdą na bruk, a mieszkańcy południa Warszawy stracą ostatnie kliny napowietrzające
tę część miasta. Wtedy zatęsknią za wyścigami konnymi, ale będzie za późno.
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INAUGURACJA CYKLU
SPOTKAŃ Z PIOSENKĄ W DOMU SZTUKI
W sobotę 7 listopada o godz. 18 zapraszam miłośników polskiej piosenki do wspólnego śpiewania, na inaugurację cyklu Gwiazdozbiór polskiej piosenki XX wieku, w ramach Spotkań z piosenką w ursynowskim Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14. Zaproszenie, jako Gość Honorowy przyjęła Sława Przybylska. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje reżim sanitarny.

WYNIKI PLEBISCYTU JESIENNEGO
W ogłoszonym w poprzednim numerze Passy plebiscycie na ulubioną piosenkę o
jesieni, bezapelacyjnie wygrała piosenka „Pamiętasz była jesień” z repertuaru
Sławy Przybylskiej z filmu „Pożegnania” (muz. Lucjan Kaszycki, słowa: A. Czekalski, R. Pluciński, 1958) na którą oddano 20% głosów.
Drugie miejsce zajęła piosenka „Jesienne róże” (muz. Artur Gold, słowa: Andrzej Włast, 1932)
z repertuaru Mieczysława Fogga - 16% głosów. Trzecie miejsce zdobyła piosenka „Już nie ma dzikich plaż” (muz. Ryszard Seremeta, słowa: Jan Logan Tomaszewski, 1985) z repertuaru Ireny Santor – 14% głosów. Połowę głosów zebrało łącznie 10 pozostałych piosenek. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.
W wyniku losowania muzyczne nagrody (płyty z podkładami i śpiewniki) otrzymują (w porządku alfabetycznym): Krystyna Dąbrowska, Tomasz Gabler, Dariusz Kluszczyński, Wacława Lach,
Zofia Orlik, Michał Rezulski, Jadwiga Smulska, Adam Stankiewicz, Halina Tomaszewska i Tadeusz Zaręba.
Dodatkowe nagrody specjalne otrzymują: Barbara Orzechowska z Saskiej Kępy, która przysłała głos jako pierwsza już w czwartek 7 października oraz Tadeusz Kuciara, który jako jedyny wybrał dokładnie te trzy piosenki-laureatki.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas inauguracji cyklu Spotkań z piosenką. Osobom spoza
Warszawy i nieobecnym na spotkaniu nagrody wyślemy pocztą. Prosimy w takim przypadku o konWo j c i e c h D ą b r o w s k i
takt mailowy i przesłanie adresu.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Nędza z bidą z Polski idą,
ale z Polski nie wynidą…
en fragment tekstu autorstwa siedemnastowiecznego anonima przypomniał mi się w związku z otaczającą nas ze wszystkich stron epidemią,
wywołaną przez koronawirusa. Otóż klęski rozmaite, powodowane przez
różne czynniki towarzyszyły ludziom zawsze. Raz były to epidemie, a innym razem – nędza i bieda. W spersonifikowanej formie przedstawiane były pod postacią chudych, obszarpanych kobiet.
Na scenie grane były przez różne osoby, zaś w powszechnym odbiorze bieda z nędzą były i są ze sobą utożsamiane. Z historii wiadomo, że mogą być tak samo groźne jak epidemie, czego przykładem
był Wielki Głód w Irlandii w połowie XIX wieku (ang. Great Hunge), którego sprawcą był przywleczony z USA pierwotniak wywołujący zarazę ziemniaczaną phytophthora infestans, który zmusił
2 miliony ludzi do emigracji do USA. Wielki głód na wschodniej Ukrainie, sztucznie wywołany przez
komunistyczne władze ZSRR w latach 1932–1933, spowodował śmierć milionów ludzi i zrodził nawet niespotykany w nasej strefie geograficznej kanibalizm.
Wspomniany wcześniej utwór jest pełen rubasznych i dosadnych krotochwili, wywołujących raczej uśmiechy na twarzach, co jest wskazane zwłaszcza w czasach, kiedy nikomu nie jest do śmiechu. Choć jest odległy w czasie, nie stracił na aktualności i wydaje się wciąż zabawny. Ma też przesłanie moralizatorskie z domieszką uniwersalnych prawd o ludziach i świecie. Nic dziwnego, że sięgali po niego reżyserzy teatralni, próbując przedstawić go na scenie w pełnej krasie, głównie ze względu na sowizdrzalski humor oraz bogactwo językowe. Warto wspomnieć realizację Teatru Polskiego Radia z roku 1974 w reż. Zbigniewa
„Czy i kiedy pozbędziemy się Kopalko, a także wybitną inscenizację
Dejmka w Teatrze Polskim
złośliwej plagi? Czy uporamy Kazimierza
w Warszawie z roku 1981 pt. „Uciechy
się ze szkodami, jakie po
staropolskie lepsze i pożyteczniejsze
aniżeli z Bacchusem i Wenerą” do jego
sobie zostawi?”
scenariusza i w jego reżyserii, a wszystko muzyką, śpiewem i tańcem okraszone. Nie brak też innych, późniejszych prób wykorzystania utworu, jednakowoż przedstawianie ich nie jest moim zamiarem. Zresztą, żadne z nich nie może równać się ze znakomitą realizacją Kazimierza Dejmka. Na jej wyjątkowość złożyło się wiele czynników
począwszy od umiejętności samego reżysera, na wspaniałej obsadzie kończąc. Dziś trudno byłoby
to powtórzyć, choćby ze względu na brak wielkich osobowości aktorskich, które tak dobrze odnajdowały się w burlesce i komedii, jak ci, którzy zagrali w przedstawieniu Dejmka. Wystarczy wspomnieć niektóre nazwiska: Bogdan Baer, Ludwik Benoit, Damian Damięcki, Ryszard Dembiński, Laura Łącz, Ignacy Machowski, Danuta Rastawicka, Stanisław Zaczyk i cała plejada wybitnych aktorów,
których nie wymienię. Do tego świetne dekoracje Jana Polewki. Ech! Łezka kręci się w oku na wspomnienie tamtych czasów. Teatry pełne były blasku wielkich gwiazd.
Wracając jednak do tytułowych dwóch nieszczęść: nędzy i bidy czy też biedy, nie ukrywam, że
przychodzi mi na myśl koronawirus i pandemia COVID-19. Wiadomo już, że wirus jest groźny dla
całej populacji, a szczególnie dla osób w zaawansowanym wieku. Jest też sprawcą spowolnienia gospodarczego, wywołanego m.in. lockdownem, czyli zakazem wychodzenia z domu oraz z powodu innych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych.
Czy i kiedy pozbędziemy się złośliwej plagi? Czy uporamy się ze szkodami, jakie po sobie zostawi? Czy wirus „wynidzie” z Polski i z innych krajów, z którymi mamy kontakty? Tego wszystkiego
nie wiemy. Faktem jest, że wszyscy (chociaż w różnym stopniu) odczujemy skutki pandemii –
wzrost bezrobocia, spadek tempa wzrostu PKB, poszerzenie się sfery ubóstwa etc.
Tymczasem, żeby wykorzystać czas, jaki przyjdzie nam spędzić w domu, zajrzyjmy do skarbów
polskiej literatury, bo wciąż kryją się tam prawdziwe perełki.
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Tenisowe tradycje klubu Tie-Break i Warszawianki

Bez Ursynowa nic się nie wychowa...

Agnieszka Radwańska w czasie, gdy zwyciężała w Ursynów Cup.
Dziś cała Polska jest zadziwiona triumfem 19-letniej
Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa w
Paryżu. Warto więc przypomnieć, że przez wiele lat
wielki tenis przewijał się
też przez korty ursynowskiego klubu Tie-Break i
mokotowski obiekt Warszawianki, na którym
przed laty rozgrywano m.
in. mecze o Puchar Davisa.

W zbiorach zarządzającej kortami Tie-Breaka na Koncertowej
Magdaleny Rejniak-Romer znajduje się urokliwe zdjęcie gromadki maluchów, które zachęcano do uprawiania tenisa. Na samym czele widać dziewczynkę w
różowej koszulce z zielonym
workiem na kolanach. To właśnie przyszła mistrzyni Roland
Garros – Iga Świątek. Zanim zaczęło być o niej głośno, lokalna
publiczność mogła jednak oklaskiwać wiele tenisistek wysokiej

Agnieszka Radwańska odbiera gratulacje od Bernarda Rejniaka.

Maleńka Iga Świątek w 2004 roku na kortach Tie-B
Breaka (w różowej koszulce z zielonym workiem na samym czele siedzących).
klasy. Wystarczy powiedzieć, że
w turnieju Ursynów Cup pokazały się dobrze się wtedy zapowiadające Agnieszka i Urszula Radwańskie i Joanna Sakowicz, a
pośród zagranicznych uczestniczek tej imprezy błyszczały między innymi zwyciężczyni French
Open 2004 – Rosjanka Anastazja
Myskina oraz reprezentująca kolejno Rosję i Kazachstan Jarosława Szwiedowa, mistrzyni gry
podwójnej w Wimbledonie i US
Open.

Magdalena Rejniak-Romer sama kiedyś należała do czołówki
polskich tenisistek, podobnie jak
jej siostra Olga, a dobrą tenisistką była też trzecia z sióstr – Karolina, która dziś zarządza kortami przy ul. Jeżewskiego. Z tych
trzech córek może być dumny
Bernard Rejniak – ojciec chrzestny tenisa na Ursynowie.
– Tenis wciągnął mnie jeszcze w
latach siedemdziesiątych i trenowałem jak szalony na Skrze przy
Wawelskiej – opowiada pan Bernard. – W 1984 roku, wraz z działaczem TKKF Stanisławem Drapiewskim, uruchomiliśmy pierwszą szkółkę tenisową przy ul.
Dembowskiego. Potem dzięki
przychylności Urszuli Krukowskiej, prezes TKKF Ursynów, udało się wydzierżawić pod budowę
kortów pusty plac prz ul. Koncertowej. Kolejnym krokiem była budowa kortów na Stokłosach, a dodatkowo wynajmowaliśmy korty
przy Hirszfelda. Od 1997 zaczęliśmy urządzać turnieje Ursynów
Cup, które szybko zyskały dużą
popularność. Jednocześnie jednak prowadziliśmy szeroko zakrojoną pracę u podstaw, wciągając od 1991 roku do naszej szkółki tenisowej dzieciarnię z przedszkoli na Ursynowie, Mokotowie,
Gocławiu, Żoliborzu i Pradze Północ. W 1998 powstała klasa tenisowa w Szkole Podstawowej 319

przy ulicy ZWM. Taką samą klasę
udało się też założyć przy SP 303
na Koncertowej. Jeśli chodzi o czołowych zawodników, to szkolił się
u nas m. in Piotr Gadomski. Michał Kaznowski, który przez kilka
lat trenował z dobrym skutkiem
Igę Świątek, miał przygodę tenisową w Tie-Breaku, podobnie jak
niedawny pogromca Huberta
Hurkacza, 17-letni Maks Kaśnikowski, który u nas zaczynał –
wspomina Bernard Rejniak, który dzisiaj prowadzi spokojne życie
emeryta, przekazawszy tenisowy
interes w ręce córek – Magdaleny
i Karoliny.
Trzeba przyznać, że dzięki rodzinie Rejniaków Ursynów stał
się bodaj największym ogniskiem tenisowym w Polsce. Nic
dziwnego więc, że nawet w
grach towarzyskich pojawiały się
na kortach Tie-Breaka rozliczne
sławy: Wojciech Fibak, Magdalena Grzybowska, Dunka polskiego pochodzenia Carolina Woźniacki czy też Słowaczka Miroslava Vavrinkova, która poślubiła absolutnego króla kortów
Szwajcara Rogera Federera.
Widywało się też przez lata
wielu sławnych aktorów (Tomasz Stockinger) i sportowców
– chociażby kolarza Ryszarda
Szurkowskiego i wicemistrza
olimpijskiego w zapasach Andrzeja Suprona.

Wspominając wielkie wydarzenia tenisowe w naszym sąsiedztwie, nie sposób jednak pominąć tego, co działo się całkiem niedawno na kortach Warszawianki, gdzie rozgościł się
przede wszystkim turniej J&S
Cup, finansowany przez dwóch
ukraińskich muzyków-emigrantów – Grzegorza Jankilewicza
i Sławomira Smołokowskiego,
których firma stała się w pewnym momencie potentatem na
naszym rynku paliwowym. Pieniądze tej dwójki spolszczonych
Ukraińców pozwoliły na organizowanie w latach 1995-2007
turnieju kobiecego z udziałem
supergwiazd – Amerykanki Venus Williams, Belgijek Justine
Henin-Hardenne i Kim Clijsters,
Francuzki Amélie Mauresmo,
Rosjanki Swietłany Kuzniecowej. Niestety, sen o potędze dosyć szybko się skończył, bo Jankilewiczowi i Smołokowskiemu
zaczęto zarzucać działania biznesowe na granicy prawa, no i
teraz wielki tenis możemy oglądać jedynie w telewizji, a turnieje organizowane w Polsce
mają dużo mniejszą rangę. Może więc tradycję wielkiego tenisa uda się wznowić z finansową pomocą którejś z państwowych spółek, chociażby
PKN Orlen?
M a c i e j P e t r u c z e n ko

Nagano Gold wygrał Wielką Warszawską
Tegoroczna Wielka Warszawska po raz
pierwszy w historii Służewca rozegrana
została bez udziału publiczności. A szkoda, bo gonitwy w tym dniu były wyjątkowo emocjonujące. Niestety, koronawirus pokrzyżował szyki organizatorom
mityngu.
Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Wielką
Warszawską (2600 m) wygrał trenowany w Czechach brytyjskiej hodowli sześciolatek Nagano
Gold. To koń z wysokiej europejskiej półki, który
13 września na Longchamp w Paryżu nieznacznie
uległ w gonitwie Prix Foy (G2) ubiegłorocznemu
derbiście z Epsom ogierowi Anthony’emu Van
Dyck’owi oraz znakomitemu Stradivariusowi. Tym
większe uznanie dla 3-letniego Night Tornado ze
stajni Krzysztofa Ziemiańskiego, który zdołał nawiązać walkę z Nagano Gold i nieznacznie uległ
mu po zaciętym pojedynku na ostatniej prostej. Jako trzecia kończyła 5 długości za tą parą ubiegłoroczna derbistka Nemezis, czwarty minął celownik Night Thunder, triumfator tegorocznego wyścigu o Błękitną Wstęgę. Koalicja służewieckich koni usiłowała zamęczyć faworyta bardzo mocnym
tempem, które narzucił wydajnie galopujący Liaqura, ale nie udało się. Na ostatniej prostej Naga-

no Gold, prowadzony „w ręku” przez Vincenta
Cheminaud`a dopadł tuż przed celownikiem Night Tornado, dosiadanego przez Stefano Murę i
wygrał o pół długości. Czas gonitwy 2’43,7 na torze elastycznym należy uznać za bardzo dobry.
W gonitwie o Nagrodę Mosznej (kat. A, 1600 m)
trzylatek Timemaster, kolejny koń ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego, bawił się przez cały dystans z
pięcioma rywalami, wygrywając bieg w rzadko
spotykanym stylu. Ziemiański ma obecnie w swojej stajni dwa najlepsze folbluty na torze, co daje
mu szansę na wywalczenie tytułu Trenera Roku w
posezonowym konkursie. W czempionacie trenerów nie do pokonania jest Adam Wyrzyk, którego
podopieczni wygrali już 57 wyścigów. Sensacją zakończyła się gonitwa o nagrodę Cardei dla dwuletnich klaczy, nieliczona w totalizatorze Lady Gabi ograła zdecydowane faworytki Zireael i Lady Jooannę. Emocjonujący przebieg miał także wyścig
o Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
który rokrocznie wyłania najlepszego dwulatka na
Służewcu. Po zaciętej walce jako pierwszy minął
celownik Power Barbarian, bijąc o szyję Anatora
i o 2-3 długości Gryphona i Adahlena.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : To t a l i z a t o r S p o r t o w y To r S ł u ż e w i e c Faworyzowany Nagano Gold musiał mocno odpierać atak Night Tornado.
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JODŁA kaukaska cięta,
508 23 85 86
JODŁA koreańska do 3 m,
508 23 85 86
ŚWIEWRK kłujacy do ogrodu
do 2 m, 508 23 85 86

ANGIELSKI, duże
doświadczenie,różne poziomy,
dojeżdżam i on-line, 502 378 901
BIOLOGIA, korepetycje,
przygotowanie do matury,
884 822 801
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

DO WYNAJĘCIA atrakcyjna
kawalerka w Centrum, niepalącej,
tanio, tel. 795 873 154
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361
MIESZKANIE do wynajęcia 2 pokoje, metro Natolin, ładne,
ciche, niepalącej, tanio.
Tel.: 795 873 154
SPRZEDAM działkę 8 km.za
Piasecznem, atrakcyjną, tanio,
tel 795 873 154

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 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
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, b. blisko Piaseczna, 140
m2 nowy, wolnostojący, 680 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, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia, c. 1,2
mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, c. 3,8
mln.zł, 601 720 840,
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln do neg. zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2:
piękny ogród, piękny dom,
601 720 840

! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/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
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 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

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
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

PRANIE dywanów i kanap,
mycie okien, 669 945 460
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje – producent,
602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
POKRYCIA dachowe,
730 359 998

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

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE mieszkań,
remonty, glazurnictwo,
669 945 460
MALOWANIE, remonty,
510 128 912
MOSKITIERY, 602 380 218

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, 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:
! Centrum, restauracja 130 m2
do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 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,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu,
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 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na 10
lat, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

LXIII Liceum Ogólnokształcące
poszukuje woźnej na 0,6 eteatu,
22 643 10 77 w. 27
POSZUKUJEMY pracownika
recepcji, praca zmianowa Centrum Sportu Wilanów, ul.
Wiertnicza 26A, Warszawa.
Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt na mail: csw@wilanow. pl,
tel.: 22 885 00 60 w.100
ZATRUDNIĘ ekspedientki
Groszek, 508 23 85 86

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Ważne telefony

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

ska. Wstęp wolny. Ilość miejsc
ograniczona.
Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę fotografii Ewy i
Sobota, 17 października, Waldemara Gołdzińskich „Z róż19.30: spektakl wg sztuki kry- nej perspektywy”.
minalnej Roberta Thomasa „8
Czytelnia Naukowa nr XIV
kobiet” w inscenizacji młodzieul. Lachmana 5
żowej grupy aktorskiej. Wystątel. 22 855 52 20
pią: Alicja Bobruk, Aleksandra
Breiting, Teresa Danielewska,
15.10 – czwartek – spotkanie
Wiktoria Dobromysławska, Marcelina Machała, Magdalena z p. Joanną Gierczyńską pt.
Strojnowska, Zuzanna Szczepa- „Warszawski Pawiak: więzienie
niak, Natalia Zborowska, Jorgo polskich elit”
20.10 – wtorek – spotkanie z
Tsiantos. Reżyseria: Aleksandra
Breiting, Magdalena Strojnow- p. Anną Reichert w cyklu Znane

i nieznane tandemy kultury polskiej XX wieku pt. „Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat, czyli białe
małżeństwo w praktyce”
22.10 – czwartek – spotkanie
z dr. Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.
„Romańskie rzemiosło artystyczne”
27.10 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Triumf malarstwa:
Turner”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Leon Zawadzki
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

Kronika Stróżów Prawa
ry automaty do gier oraz klucze
do kasowania wygranych.
Mężczyzna nie potrafił okazać jakichkolwiek dokumentów, potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz koncesji na prowadzenie kasyna. Został zatrzymany
i doprowadzony do komisariatu Policji na przesłuchanie. Automaty zostały zabezpieczone
przez funkcjonariuszy ze skarNielegalny salon gier
bówki. Za nielegalne prowadzehazardowych
nie gier hazardowych grozi kaUrsynowscy
kryminalni ra do 3 lat więzienia.
wspólnie z funkcjonariuszami z
Pijany jechał
Mazowieckiej Izby Skarbowej
środkiem ulicy...
zlikwidowali lokal z nielegalPolicjanci z mokotowskiego
nymi grami hazardowymi.
Policjanci wiedzieli, że przy wydział wywiadowczo-patrolojednej z ulic na Ursynowie może wego zatrzymali 48-latka mabyć prowadzony lokal z nielegal- jącego około 2,5 promila alkonymi grami hazardowymi. Pro- holu w wydychanym powietrzu.
wadzący starali się być ostrożni, Kierowca jechał peugeotem
otwierali lokal w godzinach uza- środkiem ulicy z włączonymi
leżnionych od potrzeb grona światłami awaryjnymi i bez włąklientów. Ich pozorna ostrożność czonych świateł mijania, po
jednak na nic się zdała. Kiedy po- czym nagle skręcił w lewo.
Kilkanaście minut przed golicjanci dowiedzieli się operacyjnie, że na ich terenie prowadzo- dziną 3:00 nad ranem policjanna jest nielegalna działalność, a ci patrolujący ulice Mokotowa
pieniądze zamiast do Skarbu zauważyli samochód osobowy
Państwa trafiają do prywatnych mknący środkiem ulicy Modzekieszeni, natychmiast zajęli się lewskiego w kierunku ulicy Dosprawą. O swoich ustaleniach maniewskiej. W pojeździe wyłąpowiadomili funkcjonariuszy z czone były światła mijania, ale
Mazowieckiej Izby Skarbowej i za to świeciły się pulsacyjne światła awaryjne. Funkcjonariusze
ruszyli do działania.
Kilka minut po godzinie 13.00 ruszyli za nim, siedzący za kiezauważyli, jak do obserwowa- rownicą mężczyzna nagle skręcił
nego lokalu podchodzi mężczy- w lewo i zatrzymał pojazd. Po
zna, chciał go otworzyć, jednak pierwszym kontakcie bardzo wyzawahał się. Przez chwilę stał raźnie wyczuwalna była woń alprzed drzwiami, w związku z koholu. Za kierownicą siedział
powyższym policjanci podeszli 48-latek, który nie potrafił logiczdo niego i okazując legitymacje nie wypowiedzieć zdania. Nie
służbowe zapytali się, co robi w miał przy sobie prawa jazdy.
tym miejscu. 52-latek opowie- Obok niego siedział 35-letni padział, że pilnuje automatów do sażer znajdujący się w znacznie
gry w miejscowym kasynie. Kry- lepszym stanie świadomości. Pominalni polecili mu otworzyć lo- wiedział, że wypił tylko jedno pikal, w którym wspólnie z kolega- wo i nie wie ile wcześniej alkohomi z izby skarbowej znaleźli czte- lu, spożył jego kolega.

Bo badaniu alkotestem kierującego okazało się, że ma on
około 2,5 promila alkoholu w
organizmie. Po badaniu lekarskim policjanci umieścili go w
policyjnej celi. Teraz czekają go
zarzuty za przestępstwo oraz
wykroczenia drogowe. Grozi
mu kara do 2 lat więzienia,
utrata prawa jazdy oraz grzywna do 5000 zł.

Dobijał się do mieszkania
byłej partnerki
Ursynowscy dzielnicowi zatrzymali 27-latka podejrzanego o niestosowanie się do sądowego zakazu zbliżania się
do pokrzywdzonej, wobec której w przeszłości stosował
przemoc.
O pomoc policjantów poprosiła kobieta, nad którą wcześniej znęcał się jej partner. Kobieta zamieszkująca jedno z ursynowskich osiedli zgłaszała, że
pod jej mieszkaniem stoi 27-latek, który łomocze w drzwi i
każe jej wpuścić się do środka.
Według jej oświadczenia mężczyzna został skazany za znęcanie się nad nią i ma sądowy zakaz zbliżania się do niej.
Kilka minut później na miejscu pojawili się dzielnicowi. Legitymowany mężczyzna, mający ponad 2 promile alkoholu w
organizmie powiedział, że nie
wiem o żadnym zakazie. Mundurowi sprawdzili, że ma on sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Ponadto sąd wydał za nim dwa nakazy doprowadzenia go do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo fizycznego i psychicznego znęcania się nad partnerką.
Skazany trafił do policyjnej
celi, a po wytrzeźwieniu policjanci przewieźli go do zakładu karnego, w którym spędzi
najbliższe miesiące.

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

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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