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J eden z portali internetowych
chciał najwyraźniej zepsuć
klimat trwającej w kraju do-

brej zmiany i ujawnił, że w Polsce
rośnie w zastraszającym tempie
liczba samobójców. A wszystko
wskazuje na to, że głównym po-
wodem odbierania sobie życia
przez Polaków jest nagłe załama-
nie podstaw bytu: zacieśniająca się
pętla zadłużenia, dobijający się do
drzwi komornik. W jednym wy-
padku chodzi o kredyt nie do spła-
cenia, w innym o rynkowy niewy-
pał – a tak naprawdę widać tu
skutki przegranej walki z „wil-
czym” kapitalizmem i tęsknotę za
ustabilizowanymi czasami PRL,
gdy żyło się biednie za 25 dolarów
miesięcznie, ale wszyscy dzielili w
zasadzie tę biedę po równo. Jak na
ironię, znowu znajduje potwier-
dzenie filozoficzne odkrycie Karo-
la Marksa, że byt określa świado-
mość. Bankructwo firmy na przy-
kład narzuca jej właścicielowi
świadomość klęski. 

P arę lat temu na skraju ban-
kructwa stanęły Polskie Linie
Lotnicze LOT,  desperacko

zmagające się z konkurencją. Po
tym załamaniu zdołały na szczę-
ście odbić się od dna, przy okazji
wyszło jednak na jaw, że kolejna
ozdrowieńcza restrukturyzacja
wiązała się między innymi ze stwo-
rzeniem wprost wprost nieludz-
kich warunków zatrudnienia per-

sonelu, o czym opinia publiczna
dowiedziała się dopiero w następ-
stwie strajku pracowniczego w Lo-
cie. Za komuny było ponoć tak, że
w celu zaoszczędzenia pieniędzy
do latających nad Atlantykiem Ił-
ów 62 przyczepiano wysłużone sil-
niki z dawno przekroczonym re-
sursem. I to była między innymi
przyczyną katastrof  – najpierw w
1980, a potem w 1987 roku, gdy
wracający na Okęcie w celu awa-
ryjnego lądowania „Kościuszko”
rozbił się w Lesie Kabackim. 

Z tego, co ujawnił ostatnio
strajkujący właśnie perso-
nel pokładowy LOT-u, moż-

na wywnioskować, że dziś nowo-
czesnymi Boeingami latają prze-
męczone załogi, a na stan technicz-
ny maszyn zwraca się ponoć coraz
mniej uwagi. Wszystko to przypo-
mina od razu, jak w 2008 na sku-
tek skrajnej lekkomyślności i nie-
dbalstwa zwaliła się w Mirosławcu
wojskowa Casa, a w kwietniu 2010
– roztrzaskał się pod Smoleńskiem
rządowy tupolew. Czyżby miało
dojść do kolejnej tragedii? Jeśli coś
takiego miałoby się zdarzyć, to już
wiemy, że poniewczasie nic nie po-
mogą żałobne miesięcznice. Grze-
chu pierworodnego, jakim jest za-
niedbanie lotniczych standardów,
w momencie katastrofy  zmazać
się nie da. Z niemałym przeraże-
niem przychodzi mi dziś skonstato-
wać, iż posunięcia na zasadzie „ja-
koś to będzie” i zwyczajne szkodze-
nie lotnictwu zamiast prawidło-
wego szkolenia mogą doprowadzić
do kolejnej żałoby narodowej. 

R zucone przez ekipę, która
obecnie rządzi Polską, hasło
„dobrej zmiany” wiele osób

przyjęło z nadzieją i uczuciem ulgi.
A hasło to miało między innymi
oznaczać, że w sferze pracowniczej
zlikwiduje się tzw. umowy śmie-

ciowe. Okazuje się jednak, że w tak
prestiżowym przedsiębiorstwie jak
LOT warunki zatrudnienia urą-
gają kryteriom przyzwoitości.
Tymczasem od drobnych przedsię-
biorców wymaga się, żeby zatrud-
niali pracowników z pełnym opo-
rządzeniem, co, rzecz prosta, pod-
nosi koszty. Jeden taki przedsię-
biorca pokazał mi swój najświeższy
bilans. Firma kręci się znakomi-
cie, mając rekordowe przychody,
pracownicy żyją po prostu jak w
bajce, ale po rozliczeniu się z Urzę-
dem Skarbowym wychodzi na to,

że temu przedsiębiorcy zostają na
koniec 2000 złotych czystego zy-
sku, a jednocześnie musi on zapła-
cić 14 000 zł podatku. Cóż z tego,
że zaspokaja ważne potrzeby spo-
łeczne, że stworzył niemałą liczbę
miejsc pracy i że – zgodnie z wyma-
ganiami fiskusa – rozlicza się z nim
do spodu, skoro nawet do tak do-
brze rozkręconego interesu musi –
i to niemało – dokładać... 

P odaję akurat ten konkretny
przykład, żeby zwrócić uwa-
gę panu premierowi Mate-

uszowi Morawieckiemu, że może

on poprzez swoje służby skarbowe
tylko do czasu występować w roli
Janosika, bezlitośnie łupiącego
„bogatych”, żeby dać coś biednym,
ale na zasadzie takiego rozdaw-
nictwa nie sposób działać w nie-
skończoność. Państwo powinno być
inspiratorem pożytecznej działal-
ności gospodarczej, a nie rodzajem
przytułku dla ubogich, czyli – jak to
mówią – dawać raczej wędkę niż
rybę. 

Z daję sobie sprawę, że po-
niekąd wciąż trwająca
transformacja ustrojowa

wciąż budzi u wielu Polaków,
zwłaszcza na prowincji – uczucie
beznadziei i braku jakichkolwiek
perspektyw. Przez wiele lat zu-
pełnie się z tym nie liczył mądra-
la Leszek Balcerowicz, któremu
się wydawało, że i tak wszystko
zależy od fluktuacji „rynków fi-
nansowych”. A przecież obywate-
le RP, zwłaszcza ci na najwięk-
szych zadupiach, potrzebowali
pracy, zarobków, szkół i chociaż-
by możliwości korzystania z
transportu publicznego, który w
wielu powiatach kompletnie
padł, bo komuś zabrakło wy-
obraźni. 

W Warszawie mamy zbio-
rowe nieszczęście, jakim
stało się wywalenie na

bruk 40 tysięcy mieszkańców do-
mów komunalnych. Jednocześnie
zaś pozwolono, żeby ci warsza-
wiacy, którym należał się zwrot
nieruchomości skomunalizowa-
nych dekretem Bieruta, nigdy nie
doczekali się przywrócenia im
prawa własności. Za to dorobili
się na tym majątku kombinatorzy
spod ciemnej gwiazdy. 

N o cóż, mamy w kraju stan
napięcia, spotęgowany
tym, że państwo usiłuje w

przyspieszonym tempie uczynić z
całej masy wciąż żywych jeszcze
obywateli armię martwych dusz,
odrzucając ich na śmietnik ni-
czym gorszy sort towaru. Może
dlatego warto przypomnieć rzą-
dzącym wszelkiego szczebla trady-
cyjne chrześcijańskie ostrzeżenie:
memento mori. Bo nawet ci, któ-
rym dziś się wydaje, że są królami
życia, jutro będą mogli już tylko
cienko zaśpiewać: do zakopania
jeden krok...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Dlaczego warto mieć oszczędności?
W dniu 31 października na całym świecie obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Oszczędzania. To doskonała okazja, żeby zastano-
wić się dlaczego warto oszczędzać i jak właściwie się za to zabrać.

Większość Polaków nie oszczędza systematycznie. Zgodnie z najnowszymi
danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa oszczędności dobrowolnych go-
spodarstw domowych w Polsce kształtuje się na poziome 0,5 proc. Mówiąc jaśniej
– Polacy wydają 99,5 proc. swoich dochodów, a na później odkładają tylko zni-
komą ich część. Nie jest to nowe zjawisko – ostatni raz stopa oszczędności znalazła się powyżej gra-
nicy 5 proc. w 2004 r. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: zazwyczaj wydaje nam się, że nie ma z czego oszczę-
dzać, albo ciągle trafiają się niespodziewane wydatki. Niestety, brak oszczędności i nieumiejętność
odkładania pieniędzy to jedna z głównych przyczyn popadania w finansowe tarapaty.

Tymczasem posiadanie oszczędności ma co najmniej trzy zalety: 
– Płynność finansowa – dodatkowe pieniądze na koncie pomagają w utrzymaniu stabilności do-

mowego budżetu oraz zapobiegają powstawaniu tak zwanych „dziur finansowych”, które nieste-
ty prędzej czy później pojawiają się w naszych budżetach. Oszczędności przede wszystkim dają po-
czucie bezpieczeństwa w nieprzewidzianych sytuacjach.

– Nawyk i dyscyplina – dzięki systematycznemu oszczędzaniu nabywamy umiejętności kontro-
lowania wydatków, monitorowania budżetu i unikania zbędnych kosztów. Jeśli oszczędzanie sta-
nie się nawykiem, będziemy bardziej zdyscyplinowani finansowo. Znacznie łatwiej wtedy jest
planować budżet z myślą o przyszłości.

– Niezależność finansowa zamiast kredytu lub lepsze warunki uzyskania kredytu – wiele nieprze-
widzianych sytuacji zwiększa prawdopodobieństwo, że prędzej czy później będziemy zmuszeni za-
ciągnąć kredyt w banku. Lepiej, żeby taki kredyt nie był koniecznością. Jeśli przychodzimy do ban-
ku po kredyt bez żadnego wkładu własnego, bank zaproponuje gorsze warunki kredytowania – wyż-
sze będzie oprocentowanie i marża. W efekcie całkowity koszt kredytu będzie wyższy. Oznacza to,
że osoba bez „poduszki oszczędnościowej” nie tylko będzie musiała pożyczyć od banku większą
kwotę, ale również będzie musiała ponieść wyższe opłaty za pożyczkę. 

Oszczędzanie nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje. Jednym z najłatwiejszych sposobów na
oszczędzanie jest usługa zaokrąglania końcówek przy płatności kartą. W Credit Agricole taka
usługa nazywa się „CAsaver”, ale podobne rozwiązania oferują też inne banki. 

Usługa polega na zaokrąglaniu wydatków „w górę” i gromadzeniu tych „zaokrągleń”. Warian-
ty są różne: można umówić się z bankiem, że do każdego przelewu lub płatności będzie doliczał
niewielką kwotę (od 0,5 do 5 zł), albo po prostu zaokrągli końcówkę do pełnego złotego. Po każ-
dej transakcji ta dodatkowa kwota trafi na oprocentowane konto oszczędnościowe i wedle zasa-
dy „ziarnko do ziarnka” będzie powiększać odłożoną sumę. Im częściej wykonywane są płatności
kartą, tym więcej będzie odłożonych oszczędności. Niektórym naszym klientom udaje odłożyć w
ten sposób nawet po 3 tys. złotych rocznie. 

Z usługi „CAsaver” mogą korzystać wszyscy klienci banku Credit Agricole, którzy posiadają Kon-
to dla Ciebie (w dowolnym wariancie) i w ramach tego konta uruchomią Rachunek Oszczędzam. 

Myśląc o oszczędzaniu warto też pamiętać, że karty płatnicze banku Credit Agricole, poza funk-
cją płacenia, jednocześnie umożliwiają korzystanie z wielu zniżek w ramach największego w Pol-
sce Klubu Rabatowego. Klub współpracuje z ponad 10 000 sklepów i lokali w całej Polsce oferują-
cych zniżki nawet do 55% na produkty z różnych branż oraz na usługi np. dostarczenie kwiatów,
pranie chemiczne, naprawę samochodu czy butów. Do wybranych marek Klubu Rabatowego na-
leżą: RTV EURO AGD, Yves Rocher, Mohito, Martes Sport, Answear.com, BADURA, czy Coffeedesk.pl
(szczegóły na www.klubrabatowy.pl). 

Korzystanie z rabatów jest banalnie proste: wystarczy przy kasie wyjąć kartę Credit Agricole i
przed zapłaceniem poprosić o naliczenie rabatu. Miłego oszczędzania!

P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i
A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y m  b a n k u  C r e d i t  A g r i c o l e  
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W gminie Lesznowola nie
zanotowano wyborczej
niespodzianki. Mieszkań-
cy po raz kolejny z rzędu
wybrali na wójta bezpar-
tyjną Marię Jolantę Batyc-
ką – Wąsik, która rządzi
gminą od 1998 r. To jej
szósta kadencja na tym
stanowisku.

W ygrana Marii Jolan-
ty Batyckiej – Wą-
sik nie podlegała

dyskusji. Na łączną liczbę
11.497 oddanych głosów aż
9.016, to jest 78,4 proc., przypa-
dło jej. Wójt Lesznowoli jest ab-
solwentką wydziału prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego (kie-
runek: prawo samorządowe),
Podyplomowych Studiów Za-
rządzania i Marketingu oraz Po-
dyplomowych Studiów „Prawo
Europejskie Samorządu Tery-
torialnego” w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii
Nauk. W 2011 roku ukończyła
studia doktoranckie w Instytu-
cie Nauk Prawnych PAN. Za
swoją aktywność obsypywana
wieloma nagrodami i wyróżnie-
niami, m. in. “Samorządowy
Menadżer Roku”. W 2011 r. od-
znaczona przez prezydenta RP
Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.  

Jedna z najbogatszych
gmin wiejskich w Polsce
kojarzy się z inwestycja-

mi, wysokim poziomem szkol-
nictwa oraz zamożnymi miesz-
kańcami. W ciągu zaledwie
dwóch dekad przeszła transfor-

mację i z gminy typowo rolni-
czej przeobraziła się w bogatą
gminę o charakterze mieszka-
niowo – usługowym. Na  terenie
Lesznowoli prowadzi działalność
ponad 5 tys. podmiotów gospo-
darczych. Przybywa również no-
wych mieszkańców. Przyciąga
ich dobrze rozwinięta infrastruk-
tura techniczna i społeczna.
Lesznowolski samorząd na prze-
strzeni ostatnich 20 lat wykonał
gigantyczną pracę, by w sposób
maksymalny powiększyć uzbro-
jenie gminnych terenów w me-
dia (wodociąg 100 proc. i kana-
lizacja ponad 90 proc.). Tylko w
ciągu tego i przyszłego roku
Lesznowola przeznaczy 4,9 mln
zł na budowę kanalizacji sani-
tarnej w Stefanowie i części Ma-
rysina. W ramach inwestycji ma
zostać wykonanych około 90
przyłączy.

W ładze Lesznowoli od
lat inwestują w bu-
dowę dróg lokal-

nych oraz w znacznym stopniu
(nawet do 75 proc.) współfinan-
sują budowę i modernizację
dróg powiatowych, jak również
wojewódzkich. Każdego roku
samorząd Lesznowoli przezna-
cza średnio na inwestycje około
40 proc. budżetu gminy. Równie
wysokie są nakłady na oświatę.
Gmina wybudowała i oddała do
użytkowania mieszkania socjal-
ne w trzech budynkach komu-
nalnych. Dzisiejsza Lesznowola
to nowoczesna, ekologiczna
gmina kierująca się zasadami
zrównoważonego rozwoju,
uznana w wielu prestiżowych

rankingach za krajowego lide-
ra w tworzeniu społeczeństwa
obywatelskiego. 

L esznowola jest jedną z
nielicznych gmin w kra-
ju, gdzie nastąpił wzrost

przedsiębiorczości połączony z
rozwojem ilościowym firm ma-
łych i średnich. Miarą i symbo-
lem gospodarczego rozwoju jest
największe w Europie Środko-
wo – Wschodniej centrum han-
dlu Chin i Azji w Wólce Kosow-
skiej. Oddane do użytkowania
w 2013 r. innowacyjne Centrum
Edukacji i Sportu (CEiS), zloka-
lizowane w Mysiadle, budzi za-
zdrość nawet samorządowców

z wielkiej Warszawy. W czerwcu
2015 r. na mocy uchwały tamtej-
szej rady zostało utworzone Cen-
trum Sportu w Gminie Leszno-
wola z siedzibą w Mysiadle przy
ulicy Kwiatowej.

S ukcesy lesznowolskie-
go samorządu zostały
wielokrotnie zauważo-

ne i docenione przez zewnętrz-
nych ekspertów, co znalazło od-
bicie w licznie przyznawanych
nagrodach (Fair Play Certyfiko-
wana Lokalizacji Inwestycji, Sa-
morząd Przyjazny Przedsiębior-
com, Godło Promocyjne “Teraz
Polska”) oraz w wysokich pozy-
cjach krajowych rankingów, na

przykład prestiżowego magazy-
nu “Forbes”. 

W latach dziewięć-
dziesiątych na tere-
nie Lesznowoli

działało zaledwie 30 przedsię-
biorców, a gmina nie była skana-
lizowana. Między Lesznowolą a
pobliskim Piasecznem kursował
tylko jeden autobus PKS. Dziś
działa tam ponad 5 tys. firm,
wybudowano prawie 300 km
sieci kanalizacyjnej, znacznie
poprawiła się też komunikacja.
Zmiany, które dokonały się w
Lesznowoli w ciągu 20 lat od za-
inicjowania reformy, są ogrom-
ne. Teren tej rozległej gminy jest

zróżnicowany krajobrazowo i
pod względem pokrycia szatą
roślinną charakteryzuje się wy-
soką wartością zachowanej
przyrody. Część wschodnia gmi-
ny w znacznej mierze została
zurbanizowana. Na pozostałym
obszarze dominują pola upraw-
ne z nielicznymi pojedynczymi
drzewami. Liczącym się kom-
pleksem leśnym jest obszar na
terenie miejscowości Magdalen-
ka obejmujący około 230 ha.
Można tu spotkać pojedyncze
okazy bardzo rzadkiego gatun-
ku sosny nazwane Sosną Bank-
sa, która pochodzi z Ameryki
Północnej. 

W ynik wyborów sa-
morządowych w
Lesznowoli pokazu-

je, że tamtejszy elektorat potra-
fi docenić zaangażowanie i
wzorcowe zarządzanie gminą,
w której partie polityczne prak-
tycznie nie istnieją. Żadne z du-
żych ugrupowań nie zgłosiło
swojego kandydata na wójta
Lesznowoli, prawdopodobnie z
obawy przed dotkliwą porażką.
–  Nasze sukcesy wynikają mię-
dzy innymi z tego, że bardzo sta-
ramy się, by w naszej pracy było
jak najmniej polityki, a jak naj-
więcej profesjonalizmu i dbało-
ści o wspólne dobro – powiedzia-
ła Maria Jolanta Batycka –Wąsik
w wywiadzie udzielonym dzien-
nikarzowi Magazynu VIP. Może
właśnie to jest źródłem sukce-
sów podwarszawskiej gminy?    

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  A r c h i w u m  U r z ę d u  

G m i n y  L e s z n o w o l a  

Bezpartyjna pani wójt znów triumfuje!
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Ruszył kolejny etap prac modernizacyj-
nych ulicy Rosoła polegający na wybudo-
waniu wschodniej jezdni tej ulicy. Nowa
organizacja ruchu ma zostać wprowa-
dzona 5 listopada o godzinie 22. 

Ruch w kierunku północnym zostanie zamknię-
ty na odcinku od Wąwozowej do Jeżewskiego.
Ruch w kierunku z Kabat do  Centrum będzie
skierowany ul. Wąwozową do Al. KEN. W związ-
ku z tymczasową organizacją ruchu linie autobu-
sowe będą kursowały na zmienionych trasach.
Szczegółowe informacje na stronie
www.ztm.waw.pl.

– Utrudnienia związane z budową i koniecz-
ność wprowadzenia teraz tymczasowej organiza-
cji ruchu są następstwem przerwania budowy w
okresie wakacyjnym na skutek zaskakującej de-
cyzji wojewody mazowieckiego. Pierwotnie
urząd planował wprowadzenie tej organizacji
w miesiącach wakacyjnych, kiedy natężenie ru-
chu jest znacząco niższe. Gdyby nie przymusowa

przerwa, prace na budowie byłyby już dawno
zakończone  – mówi burmistrz Ursynowa Ro-
bert Kempa.

Zamknięcie pasa w kierunku północnym wy-
nika z konieczności odwodnienia nowej jezdni i
podłączenia jej do sieci kanalizacji deszczowej,
znajdującej się pod istniejąca jezdnią. Wobec po-
wyższego zaszła potrzeba jej zwężenia i tymcza-
sowego wyłączenia na tym odcinku z ruchu w
kierunku Centrum. Urząd Dzielnicy Ursynów
zobowiązał wykonawcę do zintensyfikowania
prac dla możliwie najkrótszego terminu oddania
nowej jezdni do użytkowania. Wykonawca okre-
ślił czas wykonania prac na około 5 tygodni. Po
zakończeniu prac przez okres zimowy ruch w
kierunku Centrum będzie odbywał się na nowej
jezdni (2 pasami). Wraz z przywróceniem ru-
chu w obu kierunkach zostanie uruchomiona
sygnalizacja świetlna Wąwozowa/Relakso-
wa/Rosoła. Dalsze prace modernizacyjne zosta-
ną podjęte na wiosnę. 

Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji zapra-
sza najmłodszych zawod-
ników  na Pływalnię Kon-
certowa. Zawody kierowa-
ne są do rocznika 2012
oraz dzieci młodszych.
Start zaplanowany jest na
10 listopada na godzinę
10:30.

Program zawodów przewi-
duje 2 konkurencje: pływanie
na brzuchu i pływanie na ple-
cach. W obydwu przypadkach
dystans do pokonania to 25 m.
Ponieważ dla większości
uczestników zawody te są
pierwszym pływackim spraw-
dzianem, podczas startu oraz
w trakcie wyścigu, dozwolona
jest asekuracja osób dorosłych,
nie tylko z poziomu płyty ale
również w wodzie. 

Każdy uczestnik otrzyma od
organizatora zawodów słodki
upominek, puchar i dyplom, a
zwycięzcami zostaną zawodni-
cy, którzy uzyskają łącznie naj-
lepszy czas w obu konkuren-
cjach.

Regulamin oraz zapisy na
stronie internetowej
www.ucsir.pl.

W tym roku na konkurs
wpłynęło 126 projektów ze
wszystkich dzielnic, z cze-
go aż 11 z Dzielnicy Ursy-
nów. Do finału weszło 26
projektów, w tym 3 z Ursy-
nowa. Pierwszą nagrodę
w kategorii Przedszkola
otrzymał projekt z Ursy-
nowa „A ku-ku, to ja sztu-
ka” – zrealizowany w
Przedszkolu Nr 50 przy ul.
Hirszfelda 11. 

Jego autorkami są: Anna
Kwiatkowska – dyrektorka
przedszkola i nauczycielki An-
na Szyszko i Monika Stop-
czyńska. Uroczyste ogłoszenie
wyników konkursu i wręcze-

nie nagród, odbyło się w dniu
24 października 2018 r., w Te-
atrze Dramatycznym m. st.
Warszawy. Nagrody wręczyli
wiceprezydent Warszawy
Włodzimierz Paszyński, dy-
rektor Biura Kultury Tomasz
Thun-Janowski, zastępca dy-
rektora Biura Edukacji Miro-
sław Sielatycki oraz burmi-
strzowie dzielnic. 

Grand Prix wręczył Włodzi-
mierz Paszyński. Otrzymała ją
Beata Bielska Karwot za pro-
jekt „Hej! Zobacz, SZTUKA”
zrealizowany w Szkole Podsta-
wowej Nr 171, w Dzielnicy We-
soła. Nagrodzeni o swoich pro-
jektach opowiedzą podczas

Giełdy Projektów i Programów
Edukacji Kulturalnej, która od-
będzie się w Centrum Sztuki
Fort Sokolnickiego 19 listopada
2018 br.

Warto przypomnieć, że w
pierwszym etapie Kapituła Ko-
ordynatorów Dzielnicowych
WPEK wyłoniła 58 projektów.
Dla finalistów, podobnie jak w
roku ubiegłym, zorganizowa-
no sesje warsztatów poświęco-
ne sztuce prezentacji. Na po-
czątku października w Dzielni-
cowym Domu Kultury na Ursy-
nowie odbyły się przesłucha-
nia konkursowe w formie pu-
blicznej prezentacji z udziałem
publiczności.

Chrońmy jeże to kolejny zrealizowany projekt Budżetu Partycypacyjnego, którego wykonanie po-
parły 1 234 osoby.  Celem projektu był montaż ostrzegawczych znaków drogowych poprawiających
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w szczególności zwierząt – jeży. Znaki drogowe za-
stały zamontowane w 4 lokalizacjach przy ul. Surowieckiego, Romera i Herbsta (2 lokalizacje).

Jak poinformował Urząd
Dzielnicy Ursynów, w mi-
nioną sobotę ursynowscy
krwiodawcy pobili wszel-
kie rekordy. 

Podczas prowadzonej akcji
“Patriotyzm mam we krwi -
oddaję krew honorowo” zor-
ganizowanej na 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości, klub HDK PCK
“Krewki Ursynów” zarejestro-
wał w bazie Fundacji DKMS
Polska setnego potencjalnego
dawcę szpiku oraz od począt-
ku roku przekroczył 200 li-
trów zebranej krwi. Dodatko-
wo podczas zbiórki mieszkań-
cy Ursynowa przekazali nie-
samowitą ilość plastikowych
nakrętek, które są zbierane
aby wspomóc rehabilitację Oli
Kamińskiej. 

Kolejny etap prac na Rosoła

Jeże pod szczególną ochroną!

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2018

Jaka przestrzeń dla Warszawy? 
Etap wniosków do Studium

Warszawa dynamicznie się rozwija. Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego m. st. Warszawy to dokument, który może nadać
ramy temu rozwojowi. Może też wpłynąć na Twoją bezpośrednią okolicę. Określi,
jak będzie można ją urządzić.

Urzędnicy zaczynają etap zbierania wniosków do Studium. To najlepszy moment, by podzielić
się wiedzą o Warszawie i potrzebami związanymi z jej rozwojem. Opinie zebrane w czasie konsul-
tacji będą głosem doradczym podczas tworzenia wariantowych koncepcji studium, które dopiero
zaczyna powstawać. Możesz wziąć udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy!

Konsultacje trwają od 14 września 2018 do 9 stycznia 2019 

WWiięęcceejj nnaa wwwwww..uurrssyynnooww..ppll..

Tydzień Polski na Ursynowie
Ubiegłoroczny „Tydzień Francuski na Ursynowie” cieszył się wśród mieszkańców
naszej dzielnicy wielkim zainteresowaniem, dlatego też Urząd Dzielnicy Ursynów
kontynuuje cykl tygodni narodowych i w tym roku zaprasza na „Tydzień Polski
na Ursynowie”, który rozpocznie się już w piątek (3 listopada) i potrwa do nie-
dzieli (11 listopada). Wśród licznych wydarzeń zaplanowano m.in. występ OR-
KIESTRY KAMERALNEJ FILHARMONII NARODOWEJ W STULECIE NIEPODLEGŁO-
ŚCI koncert zespołu ZAKOPOWER.

- W ramach tygodni narodowych mieszkańcy Ursynowa uczestniczyli w projekcjach filmowych,
koncertach, wykładach oraz spotkaniach autorskich dotyczących tematycznie takich krajów jak Wło-
chy, Hiszpania oraz Francja. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy
cykl wydarzeń związanych z naszą ojczyzną, ukazujący piękno naszej kultury i naszego języka –
mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

„Tydzień Polski na Ursynowie” to wydarzenie kulturalne, skierowane do wszystkich mieszkań-
ców Ursynowa. Ma na celu przybliżenie kultury, tradycji oraz zwyczajów naszej Ojczyzny. 

Foki na Start – trwają zapisy

Rekordowa zbiórka krwi
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Już w niedzielę 4 listopa-
da w godzinach 12.00 –
16.00 odbędzie się kolejna
edycja Ursynowskiej Ratu-
szowej Wyprzedaży Gara-
żowej połączona z zimową
zbiórką na rzecz schro-
nisk dla zwierząt. 

Jeśli posiadacie Państwo stare
koce, kołdry, ręczniki, poszwy,
obrusy, zasłony, koce, szlafroki
frotté, ręczniki jednorazowe, du-
że worki na śmieci, płyny do my-
cia podłóg, smycze, miski meta-
lowe, obroże, szelki, ale także
suchą karmę czy żwirek dla ko-
tów lub inne przedmioty, które
mogłyby posłużyć za legowiska
i mogłyby przydać się w schroni-
sku dla zwierząt – uprzejmie pro-
szę o przyniesienie takich przed-
miotów na najbliższą garażówkę
w niedzielę pod ursynowski ra-
tusz. Wszystkie dary będę zbie-
rał na swoim stoisku, a potem
zawiozę do schroniska w Józefo-

wie pod Warszawą, część z da-
rów zostanie przeznaczona rów-
nież dla schroniska w Korabiewi-
cach, a jeśli darów będzie wy-
starczająco dużo, to wspomoże-
my kolejne placówki. 

Niedzielna garażówka według
planu ma się odbyć w garażu
podziemnym, jednak wszystko
uzależnione jest od pogody, któ-
ra w tym roku pokazuje, że po-
trafi nas miło zaskakiwać. Jeśli
zatem będzie ładna pogoda, nie
będzie padało, to wyprzedaż ga-
rażowa odbędzie się na parkin-
gu naziemnym, tak jak było to
robione do tej pory.

Na chwilę obecną zarejestro-
wało się już ponad 120 wystaw-
ców czyli ich maksymalna liczba,
jeśli chodzi o pojemność w gara-
żu podziemnym, jednakże w
przypadku, gdy garażówka od-
będzie się na parkingu naziem-
nym, ta liczba może wzrosnąć
nawet podwójnie.

Podczas minionej kampanii
wyborczej zauważyłem, że wie-
le osób nie słyszało i co więcej
nie wie – co to jest wyprzedaż
garażowa, nazywana potocznie
garażówką. A garażówka to ina-
czej pchli targ, rodzaj bazaru, na
którym można nabyć lub wymie-
nić się różnymi towarami oraz
produktami. Są to głównie uży-
wane przedmioty, ale zdarzają
się i nowe (np. za małe buty czy
nietrafiony prezent). Na po-
przednich wyprzedażach moż-
na było znaleźć naprawdę wiele
różnych ciekawych przedmio-
tów począwszy od typowych dla
tego typu wydarzenia ubrań, bu-
tów, niekiedy perełek vintage,
poprzez zabawki dla dzieci, wy-
posażenie kuchni, salonu i in-
nych części domu. Można było
kupić pamiątki z podróży, róż-
nego rodzaju antyki, wazoniki,
monety, oryginalne zdjęcia, lu-
stra, ramy, obrazy, stare płyty i
filmy. Przedmioty są na ogół
sprzedawane po niskich cenach.
Nasza ursynowska garażówka
odbywa się od roku w obrębie
ursynowskiego ratusza. Zimą w
podziemnym garażu, wiosną, la-
tem i jesienią na parkingu przed
ratuszem. 

Nazwa pchli targ wzięła się
prawdopodobnie od bazaru
Marché aux puces (w przetłu-
maczeniu z języka francuskiego
jest to „bazar z pchłami”) poło-
żonego na przedmieściach Pa-
ryża, założonego pod koniec
XVII wieku. Na ówczesnym tar-
gowisku można było kupić róż-
ne produkty po niewysokich ce-
nach. Według niektórych źródeł
nazwa pchli targ mogła się wziąć
z faktu, że na ówczesnych, jak i
na obecnych targach tego typu,
zauważalny jest bardzo szybki
obrót towarem, a także porusza-
nie się kupujących, przez co na-
suwa się porównanie do pcheł,
które zachowują się w podobny
sposób.

W ubiegłej kadencji niespeł-
na 3 lata zajęło mi jako radnemu
nakłonienie ursynowskiego ra-
tusza do tego, aby na Ursynowie
zaistniały takie właśnie garażów-
ki. Pierwsza odbyła się jesienią
zeszłego roku, co miesiąc przy-
bywa kupujących i sprzedają-
cych. Obecnie jest to jedyna wy-
przedaż garażowa w Warszawie
tak cykliczna i tak licznie odwie-
dzana przez mieszkańców stoli-
cy i nie tylko. Dzięki mojemu
projektowi do Budżetu Partycy-
pacyjnego, który spotkał się z
bardzo dużą aprobatą mieszkań-
ców, Ursynowskie Ratuszowe
Wyprzedaże Garażowe będą się
odbywały przez cały 2019 rok.

K r y s t i a n  M A L E S A  
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Wyprzedaż garażowa i zbiórka 
dla zwierząt ze schronisk

PPAASSSSAA:: JJaakkoo bbyyłłaa mmiieesszzkkaannkkaa UUrrssyynnoowwaa ppooddbbii-
jjaasszz oobbeeccnniiee KKaalliiffoorrnniięę.. JJaakk ttoo wwyygglląąddaa oodd kkuucchhnnii??

OOLLAA DDŁŁUUGGOOSSZZ:: Mieszkam w północnej części
Kalifornii, a dokładnie w Oakland. Codziennie
przejeżdżam w drodze do pracy przez piękna za-
tokę San Francisco, więc mam moment, żeby po-
myśleć o miejscu, w którym mieszkam. Wszystko
jest wielkie: wielka zatoka, wielka przestrzeń,
wielkie drzewa, ale i wielki tłok – jazda w kor-
kach, bo tam jest dużo ludzi mieszkających i pra-
cujących w jednym miejscu. Wielka zaletą okolic
San Francisco jest to, że można stamtąd szybko
wyjechać. Oakland to stosunkowo małe i gęsto
napakowane miasto, wokół którego roztacza się
piękny krajobraz: jezioro Tahoe, góry Sierra Ne-
vada, Big Sur, Lasy Yosemite. A jeszcze bliżej moż-
na popływać w urokliwym miejscu kajakiem.

AAllee ttyy zzaassuuwwaasszz ddoo rroobboottyy ii ddłłuuggoo ssiięę ttyymm kkrraa-
jjoobbrraazzeemm nniiee nnaacciieesszzyysszz......

Owszem, od wtorku do soboty głównie patrzę
w komputer. Pracuję w Galerii Fotograficznej ja-
ko tzw. artist liason, czyli osoba naganiająca wy-
bitnych fotografików. Artyści, z którymi pracuję,
są wystawiani w Museum of Modern Art w No-
wym Jorku. Ich zdjęcia trafiają do kolekcji świa-
towych muzeów. Chodzi o sztukę fotograficzną z
najwyższej półki. 

CCzzyy wwoobbeecc tteeggoo mmuussiisszz pprrzzeezz ddzziieeńń ww ddzziieeńń
uurrzzęęddoowwaaćć ww bbiiuurrzzee sswwoojjeejj ffiirrmmyy??

Owszem, we Fraenkel Gallery spędzam dzien-
nie 8,5 godziny. Dużo się tam dzieje. Urządzamy
rocznie 6 wystaw, partycypujemy w czterech tar-
gach sztuki na całym świecie, m. in. w Paris Pho-
to i Art Basel w Europie, a także w USA. Wydaje-
my przeciętnie w skali roku cztery katalogi ze
zdjęciami. Do tego dochodzi współpraca z muze-
ami w przygotowaniu wystaw. 

AAllee wweeeekkeennddyy ttoo cczzaass nnaa bbuujjnnee żżyycciiee ttoowwaarrzzyy-
sskkiiee........

Jak najbardziej. W Oakland bary i restauracje są
naprawdę wspaniałe, nawet New York Times
ostatnio je opisał. Ta okolica jest bardzo między-
narodowa. Kiedyś przeczytałam, że statystycznie
tylko 40 procent okolicznych mieszkańców mówi
w domu po angielsku. I to daje o sobie znać w re-
stauracjach i barach. A także w preferencjach mu-
zycznych. 

SSłłoowweemm,, cchhccąącc nniiee cchhccąącc,, mmiieesszzkkaajjąącc ttaamm,, jjeesstteeśś
oobbyywwaatteellkkąą śśwwiiaattaa......

Brakuje mi tylko pączków, ale znajomy powie-
dział mi o polskiej piekarni w miasteczku obok i z
niej zamierzam korzystać. 

WW PPoollssccee bbyywwaasszz oodd cczzaassuu ddoo cczzaassuu.. JJaakk zz ttwwoo-
jjeeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa zzmmiieenniiłłaa ssiięę WWaarrsszzaawwaa,, aa ww
sszzcczzeeggóóllnnoośśccii UUrrssyynnóóww??

Za każdym razem jak przyjeżdżam, muszę po-
szerzać sobie mapę, dawne alejki stają się ulicami,
coraz więcej bezpośrednich połączeń, co mi się
bardzo podoba. Również podoba mi się, że całe
miasto mogę przejechać na rowerze, sieć ścieżek
rowerowych jest naprawdę fajna. 

TTyyllkkoo ttwwoojjaa uulliiccaa WWookkaallnnaa nnaa UUrrssyynnoowwiiee cchhyy-
bbaa ssiięę nniiee zzmmiieenniiłłaa......

Drzewa są wyższe niż kiedyś. A obok na Koncer-
towej, gdzie chodziłam do szkoły, wyrósł piłkarsko
lekkoatletyczny stadion. 

PPoowwiieeddzz nnaa kkoonniieecc,, cczzyy nniiee ttyyllkkoo ssaammaa WWaarr-
sszzaawwaa,, aallee ii nnoowwaa PPoollsskkaa ccii ssiięę ppooddoobbaa,, ggddyy pprrzzyy-
llaattuujjeesszz ddoo nnaass pprroossttoo zz AAmmeerryykkii......

Chyba najlepszym określeniem moich wrażeń
będą słowa piosenki braci Golców: tu na razie jest
ściernisko, ale będzie San Francisco. Choć nie
wiem, jak akurat w Warszawie będzie z możli-
wością uprawiania surfingu. 

R o z m a w i a ł  M A C I E J  P E T R U C Z E N K O

Okiem Amerykanki z Ursynowa...

Samochody wyposażone
w kamery wesprą piesze
patrole kontrolujące
opłaty parkingowe. Ma to
ograniczyć liczbę kierow-
ców unikających opłat,
dzięki czemu łatwiej bę-
dzie znaleźć wolne miej-
sce parkingowe. Zarząd
Dróg Miejskich ogłosił
przetarg na zakup syste-
mu do e-kontroli.

E-kontrola pozwoli zdalnie,
za pomocą kamer umieszczo-
nych na samochodach, spraw-
dzać czy kierowca zapłacił za
parkowanie samochodu. Kame-
ry zeskanują numery rejestra-
cyjne pojazdów zaparkowanych
w SPPN i przekażą te dane do
systemu, który zweryfikuje
wniesienie opłaty za dany po-
jazd. Testy takiego systemu wy-
padły optymistycznie.

Dokładny kształt systemu zo-
stał określony w dialogu tech-
nicznym z potencjalnymi wyko-
nawcami. Na początek warszaw-
scy drogowcy z Zarządu Dróg
Miejskich chcą zamówić dwa sa-
mochody (o napędzie elektrycz-
nym) wyposażone w specjalny
system e-kontroli. Pojazd będzie
kontrolował wyznaczoną strefę,
zaś umieszczone na nim kamery
odczytają tablice rejestracyjne
zaparkowanych aut. System po-
równa lokalizację wykonanych
zdjęć z bazą płatnych miejsc po-
stojowych, a następnie zweryfi-
kuje, czy dany pojazd ma opłaco-
ne parkowanie. Jeżeli nie – kie-
rowca otrzyma pocztą wezwa-
nie do zapłaty opłaty dodatko-
wej. Kontrola będzie wykonywa-
na dwukrotnie w krótkim odstę-
pie czasu, aby wyeliminować po-
myłki: np. pojazdy, których kie-
rowcy właśnie idą do parkomatu.

Podstawowym celem e-kontr-
oli jest zwiększenie efektywności
działań kontrolnych. Dziś opłaty
sprawdza blisko 50 kontrolerów,
dlatego też wielu kierowców ry-
zykuje, nie płacąc za parkowanie
i licząc, że patrol pojawi się gdzie
indziej. Dwa samochody wypo-

sażone w kamery mogą osiągnąć
skuteczność porównywalną z
dziesięcioma patrolami pieszy-
mi. Dzięki temu liczba kierow-
ców unikających opłaty i zajmu-
jących miejsca postojowe w cen-
trum powinna znacznie spaść.
W ten sposób wzrośnie rotacja
miejsc – celem opłaty parkingo-
wej jest bowiem wymuszenie,

by postój auta był jak najkrótszy,
bo wówczas znacznie łatwiej
znaleźć wolne miejsce parkin-
gowe. Dodatkową korzyścią bę-
dzie ochrona środowiska – kie-
rowca szybciej znajdzie miejsce
do zaparkowania a co z tym
idzie, jego samochód wyemitu-
je mniej zanieczyszczeń.

Drugą zaletą automatycznej
kontroli jest usprawnienie ob-
sługi mieszkańców. E-kontrola
pozwoli zrezygnować z wysta-
wiania wkładanych pod wycie-
raczkę przedniej szyby doku-
mentów opłaty dodatkowej (nie
zawsze odczytywanych przez
kierowców) i wysyłać wezwanie
do zapłaty jedynie do tych kie-
rowców, którzy nie zapłacili za
postój, a nie także do tych, któ-
rzy np. nie włożyli biletu za szy-
bę lub nie umieścili tam infor-
macji o opłacie mobilnej. To
znacznie zmniejszy liczbę rekla-
macji. Dodatkową korzyścią z e-
kontroli, po zakończeniu fazy
stabilizacji systemu, będzie moż-
liwość rezygnacji z obowiązku
wykładania biletu parkingowego
w pojeździe, co znacznie ułatwi
życie kierowcom.

Większa skuteczność kontro-
li jest w interesie wszystkich war-
szawiaków. Pieniądze zebrane
w Strefie trafiają do miejskiej ka-
sy, z której remontowana, mo-
dernizowana i budowana jest
m.in. infrastruktura drogowa.
Dziennie ze Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego korzy-
sta ok. 120 tys. samochodów. W
2017 roku wpływy z opłat za par-
kowanie wyniosły 80 mln zł. E-
kontrola może wystartować na
przełomie 2018 i 2019 r. Zakup
systemu będzie dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej.

B a r t o s z  M i l c z a r c z y k

Rusza przetarg na e-kontrole
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Burzliwa kampania wyborcza
zakończona, radni zostali wy-
brani. Rozważania czy szczę-
ściarze czy pechowcy, czy wyniki
dobre czy złe, kto mógłby być, a
nie jest – nie wniosą już nic no-
wego i nie warto się teraz nimi
emocjonować. Oczywiście re-
fleksje są potrzebne, jednak nie-
co później. Obecnie najważniej-
sze są negocjacje koalicyjne,
przymiarki do obsadzenia ko-
misji, funkcji, stanowisk.  Wyni-
ki poznamy już wkrótce.

Wybrani radni, aczkolwiek po ogło-
szeniu wyników wyborów uzyskują
mandat,  pełnić swoje obowiązki będą
mogli dopiero po złożenia ślubowania
na pierwszej sesji nowo wybranej ra-
dy. Ślubując, radny zobowiązuje się
sprawować swoje obowiązki “godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro (swojej) gminy i jej miesz-
kańców”. Z przytoczonych fragmentów
roty ślubowania jednoznacznie wynika,
że adresatami aktu ślubowania są w
pierwszym rzędzie są wyborcy danego
radnego, czyli mieszkańcy tego obwo-
du, w którym radny uzyskał mandat, a
w dalszej kolejności pozostali miesz-
kańcy gminy oraz inni radni. Do tego
aspektu będę w przyszłości wracać,
przyglądając się w nowej, już pięciolet-
niej kadencji działaniom poszczegól-
nych radnych i zgodności tych działań
z wcześniejszymi obietnicami przed-
wyborczymi.

Tegoroczne wyniki wyborów zaowo-
cowały pojawieniem się wielu nowych
twarzy, bowiem część dotychczasowych
radnych i kandydatów – zdawałoby się
pewniaków, nie uzyskała mandatów.
To specyfika m. in. znowelizowanej or-
dynacji wyborczej, która spowodowała,

że kontrkandydat z tego samego okrę-
gu, pomimo że uzyskał mniej głosów,
został wybrany, pokonując osobę po-
partą przez większą liczbę głosujących.
Niemniej, w duchu obowiązującego
prawa radni zostali wybrani, powodu-
jąc jednocześnie wyraźne odmłodze-
nie zespołu, do czego przyczynił się wy-
bór dwóch 21-latków:  Piotra Świąt-
kowskiego z Prawa i Sprawiedliwości
oraz Bartosza Zawadzkiego z Projektu
Ursynów.

Udało mi się porozmawiać z nowymi
radnymi – wybranymi po raz pierwszy
lub wybranymi po kadencyjnej prze-
rwie. Poniżej przedstawiam ich plany
działań i refleksje związane z pełnie-
niem nowych funkcji publicznych.

BBaarrttoosszz ZZaawwaaddzzkkii - PPrroojjeekktt UUrrssyynnóóww
((ww kkooaalliiccjjii zz IInniiccjjaattyywwąą MMiieesszzkkaańńccóóww
UUrrssyynnoowwaa)):: 

– Jako nowy radny czuję się znako-
micie. Jest to niewątpliwy sukces i
uwieńczenie całej dotychczasowej dzia-
łalności. To była m. in. moja trzyletnia
praca jako młodzieżowego radnego i
związanie całego mojego życia z Ursy-
nowem. Wszystkie szkoły kończyłem
na Ursynowie, no i teraz będę miał za-
szczyt służyć tu jako radny. Jestem stu-
dentem III roku Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, a na uczelni
przewodniczę organizacji studenckiej.
Obecnym priorytetem jest dla mnie po-
znanie specyfiki pracy radnego, aby
wszystko robić dobrze. Ostatnie trzy la-
ta poświęciłem na aktywność w Pro-
jekcie Ursynów. Obroniliśmy interes
mieszkańców w naprawdę wielu spra-
wach. Osoby, które mnie znają, na pew-
no kojarzą z konsekwentnym realizowa-
niem celów i pracowitością. Prioryte-
ty, które chciałbym zrealizować jako
radny Dzielnicy Ursynów to m. in: bu-
dowa ekranów dźwiękochłonnych
wzdłuż Puławskiej i Dolinki Służewiec-
kiej, doprowadzenie do jednozmiano-
wości i innowacyjności szkół ursynow-
skich, dobre skomunikowanie, prze-
jezdność Ursynowa i przyjazność dla
kierowców.

MMaacciieejj AAnnttoossiiuukk - PPrroojjeekktt UUrrssyynnóóww
((ww kkooaalliiccjjii zz IInniiccjjaattyywwąą MMiieesszzkkaańńccóóww
UUrrssyynnoowwaa)):: 

– Jest dla mnie bardzo ważne, że
okręg III - mój okręg wyborczy -  zaufał
naszym dotychczasowym działaniom
na rzecz zainstalowania filtrów na wy-
rzutniach spalin czy na rzecz obwodni-
cy. Kampania ma swoje prawa i musia-
łem się im podporządkować. Spania
było niewiele. Od rana ulotki przy me-
trze, potem w ciągu dnia kilka godzin
chodzenia wśród bloków, a po połu-
dniu dla odmiany odwiedzanie miesz-
kańców. Potem chwila odpoczynku i
od rana ponowna praca 9 - 10 godzin
poza domem. Jako radny będę chciał
zajmować się przede wszystkim spra-
wami infrastrukturalnymi związanymi
z drogami, z Południową Obwodnicą
Warszawy. Bardzo dużo się dzieje te-
raz w rejonie ul. Kazury, gdzie powsta-
je żłobek, gdzie jest duży problem tran-
zytu. Dużym wyzwaniem jest brak
miejsc parkingowych na Imielinie i Na-
tolinie. A w dalszej perspektywie park
nad tunelem POW i może również ja-
kieś miejsca parkingowe. Na odcinku
dwóch kilometrów wiele może się zmie-
ścić, a trzeba pamiętać, że wcześniej
był tam parking dla około 500 samocho-
dów. To jednak dalsza perspektywa, za-
leżna od zaawansowania prac związa-
nych z budową POW.

KKaarroolliinnaa ZZddrrooddoowwsskkaa - KKooaalliiccjjaa OObbyy-
wwaatteellsskkaa ((PPllaattffoorrmmaa OObbyywwaatteellsskkaa ii NNoo-
wwoocczzeessnnaa))::

– Teraz faktycznie osiągnęliśmy suk-
ces, wprowadzając trzy osoby z Nowo-
czesnej w ramach koalicji KO do Rady
Ursynowa. Przygotowujemy się do
pierwszej sesji. Nie jesteśmy jeszcze do
końca zdecydowani w sprawach po-
działu zadań, musimy to  dokładnie
uzgodnić zarówno w ramach koalicji
KO, jak i nas trzech radnych Nowocze-
snej. W sumie nie chcemy zatracać na-
szej tożsamości zarówno warszawskiej
jak i ursynowskiej. Na pewno będzie
nam się najswobodniej pracowało w te-
amie nas trzech, ale wszystko zależy
od tego, jak się podzielimy pracą w ko-
misjach. Za nami bardzo dobre do-
świadczenia ze współpracą z PO na Ur-
synowie i mamy poczucie, że wszystko
wygląda jak powinno, po partnersku.
Na pewno będę chciała aktywnie dzia-
łać w sferze architektury i ochrony śro-

dowiska, bo z tym jestem powiązana
zawodowo. Co do innych obszarów,
jeszcze nie podjęłam decyzji. 

PPiioottrr ŚŚwwiiąąttkkoowwsskkii - PPrraawwoo ii SSpprraawwiiee-
ddlliiwwoośśćć::

– Mam bardzo dobry nastrój przed
pierwszą sesją. Myślę, że to będzie bar-
dzo dobra kadencja pod względem
pracy na rzecz mieszkańców. Ułatwią
mi to nowe instrumenty, którymi jako
radny będę dysponował. Jako radny
Dzielnicy będę chciał się zajmować
bieżącymi kwestiami, które najbar-
dziej trapią mieszkańców. Na przykład
w przypadku Zielonego Ursynowa jest
bardzo ważne, żeby radni byli obec-
ni, żeby reagowali na bieżąco na sytu-
acje, jakie się tam zdarzają. To są pro-
blemy z zalaniem ulic czy  niedoświe-
tleń. Moje zainteresowania są zresztą
znacznie szersze. Chciałbym np. dzia-
łać na rzecz większej jawności w dziel-
nicy. W trakcie kampanii wyborczej
spotkałem się z bardzo wieloma miesz-
kańcami, odbyłem bardzo dużo roz-
mów, założyłem specjalną skrzynkę e-
mailową. Mieszkańcy zgłosili bardzo
wiele spraw i tematów i tym będę
chciał się również zająć jako jednym z
pierwszych działań. Sama kampania
była bardzo pracowitym okresem. Zie-
lony Ursynów jest bardzo dużym ob-
szarem i żeby dotrzeć do każdego miej-
sca, trzeba było sporo czasu. Był to
okres bardzo męczący, ale i bardzo po-
żyteczny. 

PPiioottrr SSkkuubbiisszzeewwsskkii -  OOttwwaarrttyy UUrrssyy-
nnóóww ((ww kkooaalliiccjjii zz NNaasszzyymm UUrrssyynnoowweemm))::

– W sumie nie jest to moja pierwsza
kadencja, gdyż byłem wybierany już
od 2002 roku. Ostatnio miałem kaden-
cyjną przerwę z uwagi na rezygnację ze
stanowiska, więc jestem nowym rad-
nym, ale z dużym doświadczeniem.
Podchodzę do pierwszej sesji z pozy-
tywnymi oczekiwaniami. Mam nadzie-
ję, że w tej kadencji uda nam się do-
prowadzić do tego, że więcej spraw bę-
dzie załatwianych dla mieszkańców w
dialogu i będzie więcej takiej pracy po-
zytywistycznej. Jako jedyni przedsta-
wiliśmy w tej kampanii program zrów-
noważonego rozwoju i mam nadzieję,
że uda nam się go w jakiś sposób zreali-

zować – czy to w ławach opozycyjnych,
czy w ramach współpracy. No i będę
chciał zrealizowania tych dziesięciu
priorytetów, które mieliśmy w progra-
mie Komitetu Nasz Ursynów + Otwar-
ty Ursynów. Będzie to budowa pełno-
wymiarowego boiska, budowa centrum
aktywności seniora, zapewnienie do-
datkowej liczby miejsc w żłobkach,
przedszkolach i szkołach. Pewne tema-
ty, jak na przykład filtry POW, będą wy-
magały szerszej współpracy z jednost-
kami spoza samorządu terytorialnego.
Oprócz tego mam pewne cele osobiste,
jak np. dokończenie remontów przy ul.
Rosoła czy Lokajskiego, nasadzenia
drzew wzdłuż Rosoła, utrzymanie tere-
nu zielonego wzdłuż al. KEN przy ul.
Polaka. Jeśli chodzi o przyszłe interpe-
lacje, będą one wynikały z dwóch rze-
czy. Po pierwsze z tematów związanych
z naszym programem i po drugie - ze
spraw bieżących zgłaszanych przez
mieszkańców podczas wykonywania
mandatu. 

Na przedstawianie szczegółowych
programów jest jeszcze za wcześnie.
Wkrótce pierwsza sesja, ślubowanie,
miejsca w komisjach i wytężona praca.
Można w tym miejscu zacytować słowa
radnego Kamila Orła z Projektu Ursy-
nów, który w tegorocznych wyborach
samorządowych uzyskał największą
liczbę głosów w Warszawie spośród
kandydatów bezpartyjnych, niepełnią-
cych wcześniej funkcji zarządczych w
dzielnicach: 

“Jesteśmy bardzo zadowoleni ze
względu na okazane nam przez miesz-
kańców zaufanie i będziemy im służyć
tak, jak to robiliśmy do tej pory. Jeste-
śmy wdzięczni mieszkańcom, że nam
zaufali w tak wielkim stopniu. Dalej bę-
dziemy to zaufanie przekuwać w inten-
sywną służbę na rzecz mieszkańców”. 

Zwracam uwagę na tę wypowiedź,
gdyż przewija się w niej sformułowanie
“służba na rzecz mieszkańców”. To bar-
dzo dobrze koresponduje z rotą ślubo-
wania radnego, którą przytoczyłem na
początku artykułu, wskazującą że adre-
satami ślubowania  są wyborcy, miesz-
kańcy okręgu, mieszkańcy gminy.  Tę
myśl dedykuję jako przesłanie do
wszystkich nowo wybranych radnych
Dzielnicy Ursynów.

Obiecywali, teraz niech dotrzymają słowa

Przed radnymi czas pracy
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W dniu 11 listopada prezy-
dent Andrzej Duda ma
wmurować kamień wę-
gielny pod odbudowę Pa-
łacu Saskiego. Ciekawe,
czy głowa państwa wie, co
faktycznie ma być budo-
wane na Placu Piłsudskie-
go, bo wszystko wskazuje,
że odbuduje się zupełnie
co innego.

O becny Plac Piłsudskie-
go powstał w pasie
siedemnastowiecz-

nych fortyfikacji, tzw. Wałów
Zygmuntowskich. Dla ich reali-
zacji wykupiono w 1621 r. pas
ziemi wokół Starej Warszawy i
jej przedmieść. Po ustaniu tu-
reckiego zagrożenia, w pasie
dawnych fortyfikacji powstało
wiele magnackich rezydencji.
W tym konkretnym miejscu sta-
nął jeszcze w XVII wieku (1661-
1671) pałac Morsztynów. Na je-
go zrębach późniejszy właściciel
(od 1713) król August II Mocny
(Sas) kazał na początku XVIII
wieku wznieść swój pałac, któ-
rego głównym twórcą był uta-
lentowany saski architekt Carl
Friedrich Pöppelmann. Tak po-
wstał powstał Pałac Saski, w któ-
rym na początku XIX wieku za-
mieszkiwał m. in. Fryderyk Cho-
pin wraz z rodziną. W 1836 pa-
łac nabył  rosyjski kupiec Iwan
Skwarcow i kazał go rozebrać
do fundamentów. W miejscu Pa-
łacu Saskiego, w latach 1838-
1842, postawił wg projektu Ada-
ma Idźkowskiego monumental-
ny budynek o przeznaczeniu
biurowo-mieszkalnym, nazywa-
ny naówczas Kamienicą Skwar-
cowa. W latach pięćdziesiątych
XIX w. Skwarcow sprzedał bu-
dynek rządowi rosyjskiemu, któ-
ry przekazał go armii z przezna-
czeniem na siedzibę dowódz-
twa Warszawskiego Okręgu Wo-
jennego (WOW). Właśnie stam-
tąd rosyjscy generałowie kiero-
wali wojskami zaangażowanymi
w tłumienie Powstania Stycz-
niowego. 

Wlistopadzie 1841 r.
przed rezydencją
odsłonięto pomnik

siedmiu polskich oficerów zabi-
tych 29 listopada 1830 r. przez
powstańców za odmowę przej-
ścia na ich stronę. Pomnik za-
projektowany został przez An-
tonia Corazziego. Stał na placu
do 1894 r., kiedy został rozebra-
ny i przeniesiony w inne miej-
sce. W 1894 r. na placu rozpoczę-
to budowę soboru Św. Aleksan-
dra Newskiego. Cerkiew budo-
wano do 1912 r. nie szczędząc
pieniędzy i materiałów. Obok
cerkwi stanęła 70-metrowa wie-
ża, najwyższy wówczas budy-
nek w Warszawie. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości
sobór został rozebrany, a mate-
riały wykorzystane m. in. do de-
koracji  wnętrz Teatru Narodo-
wego i kościoła w Pyrach. 

W sierpniu 1915 r.
dawną rezydencję
Skwarcowa zajęły

wojska niemieckie, a w listopa-
dzie 1918 r. władze polskie, któ-
re urządziły tam siedzibę Szta-
bu Generalnego WP. W 1923 r.
na placu ustawiono pomnik ks.
Józefa Poniatowskiego, oddany
przez Rosjan po zawarciu Poko-
ju Ryskiego. Został on w latach
okupacji wysadzony w powie-
trze przez hitlerowców. W 1925
r. pod arkadami budynku urzą-
dzono Grób Nieznanego Żołnie-
rza. Budynek wzniesiony przez
Skwarcowa, bynajmniej nie na-
zywany Pałacem Saskim, został
kompletnie zniszczony w 1944
r., ale w stanie stosunkowo do-
brym zachowały się trzy arkady
kryjące Grób. Do 1928 r. teren
przed byłym Pałacem Saskim,
który w rzeczywistości nie był
żadnym saskim pałacem tylko
rezydencją rosyjskiego kupca,
nazywano Placem Saskim. W
1928 r. otrzymał on imię Józefa
Piłsudskiego. Po II wojnie świato-
wej nie odbudowano całego
obiektu, a jedynie uporządkowa-
no część środkową, eksponując w

ten sposób narodową relikwię,
czyli Grób Nieznanego Żołnie-
rza. Taki stan przetrwał do dnia
dzisiejszego. Z bliżej nieznanych
przyczyn po II wojnie światowej
zburzoną już rezydencję Skwar-
cowa zaczęto nazywać mylnie
Pałacem Saskim, co do tej pory
wprowadza opinię publiczną w
błąd i w tym błędzie utwierdzi
społeczeństwo prezydent An-
drzej Duda, jeśli zechce wmuro-
wać kamień węgielny pod odbu-
dowywaną siedzibę kupca, a nie
pod restaurowany, rzeczywisty
pałac królów saskich.

Wocenie większości Po-
laków Plac Piłsud-
skiego jest najważ-

niejszym placem Rzeczypospoli-
tej. Grób Nieznanego Żołnierza
stał się narodową relikwią, przed
którą odbywają się najważniejsze
uroczystości państwowe. Miejsce
to odwiedzali i odwiedzają naj-
wybitniejsi ludzie danej epoki. W
pierwszej połowie XIX w. przeglą-
du wojsk na Placu Saskim dokony-
wali m. in. cesarz Napoleon Bona-
parte oraz carowie Aleksander I,
Mikołaj I i Mikołaj II. Po I wojnie
światowej parady na placu oglą-
dał marszałek Józef Piłsudski. 5
października 1939 r. plac wizyto-
wał Adolf Hitler. To tu w dniu 2
czerwca 1979 r. podczas mszy
świętej papież Jan Paweł II wypo-
wiedział znamienne słowa:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze
ziemi... Tej ziemi!”. W marcu 1996
r. angielska królowa Elżbieta II
posadziła obok Grobu Nieznane-
go Żołnierza pamiątkowe drze-
wo, które rośnie do dzisiaj. 

T ym bardziej dziwi, że
prezydent RP – w setną
rocznicę odzyskania

niepodległości – ma położyć ka-
mień węgielny pod odbudowę...
rezydencji bogatego rosyjskiego
kupca, przejętej później przez do-
wództwo rosyjskiej armii, które z
tego miejsca kierowało tłumie-
niem patriotycznego zrywu, ja-
kim było Powstanie Styczniowe.
To, co ma być odbudowywane
na Pl. Piłsudskiego, nie ma nic
wspólnego z Pałacem Saskim,
który został w 1836 r. wyburzo-
ny aż do fundamentów. Jest takie
powiedzenie: jak cię widzą, tak
cię piszą. Maksyma ta odnosi się
nie tylko do osób, ale także do
państw.  Wobec powyższego
można pokusić się o wyodręb-
nienie z obrazu Polski jednego
elementu – siedziby najwyższych
władz. W czasach Rzeczypospo-
litej Szlacheckiej władza była sła-

ba, a państwo niezbyt bogate.
Zamek Królewski w Warszawie
nabrał blasku dopiero w czasach
Stanisława Augusta. Jest bez po-
równania mniej majestatyczny
niż Wawel. Nie ma oczywiście
porównania z czeskimi Hradcza-
nami, rosyjskim Carskim Siołem,
wiedeńskim Hofburgiem, czy
pruskim Sanssouci 

P óźniej przez 123 lata
państwo polskie nie ist-
niało, toteż nie było po-

trzeby budowania specjalnych
obiektów dla polskich władz. Po
odzyskaniu niepodległości w
1918 r. siedzibą głowy państwa
stał się Belweder. Niewątpliwie
budynek z rosyjskim rodowo-
dem. Pałac nazywany Belwede-
rem wzniesiony został bowiem
w latach 1818–1822 na polecenie
Wielkiego Księcia Konstantego
Pawłowicza Romanowa, brata
carów Aleksandra I i Mikołaja I.
Wielki Książę Konstanty pełnił w
Warszawie funkcję naczelnego
wodza armii Królestwa Polskiego
oraz obowiązki wojskowego gu-
bernatora Królestwa Polskiego.
Południowa strona ulicy Klono-
wej to dawne stajnie i wozownie
belwederskie wzniesione w tym
samym czasie, kiedy po drugiej
stronie Belwederskiej wznoszono
rezydencję Wielkiego Księcia
Konstantego. Obecnie ten poro-
syjski obiekt jest siedzibą ministra
obrony narodowej. 

P olski Sejm  ma siedzibę
od 1918 r. przy ulicy
Wiejskiej. Nierucho-

mość zajmowana była od 1862 r.
przez Aleksandryjsko – Maryj-

ski Instytut Wychowania Panien.
Zakupiona została przez władze
rosyjskie z przeznaczeniem na
siedzibę Instytutu Szlacheckie-
go, instytucji oświatowej, za  po-
mocą której Rosjanie pragnęli
przeciągnąć na swoją stronę
młodzież męską z najlepszych
domów. Pomysł nie przyniósł
jednak spodziewanego rezulta-
tu, toteż instytut w 1861 r. roz-
wiązano, a zabudowania przeka-
zano całkowicie zrusyfikowane-
mu Aleksandryjsko – Maryjskie-
mi Instytutowi. Budynek przy
Wiejskiej był piętrowy, na rzu-
cie litery T w końcu tylnego
skrzydła znajdowała się wielka
aula ze sceną teatralną. Właśnie
ta aula stała się pierwszą po od-
zyskaniu niepodległości salą ob-
rad polskiego Sejmu. Tak więc
polski parlament zajmuje nieru-
chomość otrzymaną w spadku
po rosyjskiej instytucji oświato-
wej. To kolejny obiekt rządowy z
ruską pieczęcią w tle. Dopiero
w latach dwudziestych wybudo-
wano na tej posesji istniejący do
dziś Gmach Główny Sejmu RP
oraz  tzw. Stary Dom Poselski.

G łównym obiektem pol-
skiej administracji rzą-
dowej po II wojnie

światowej jest ogromny zespół
budynków w Alejach Ujazdow-
skich 1–7. Kompleks ten powstał
po 1900 r. z przeznaczeniem
na... koszary rosyjskiego Korpu-
su Kadetów im. Suworowa, któ-
ry dokonał rzezi Pragi w 1794 r.
W latach międzywojennych mie-
ściły się tu różne instytucje woj-
skowe, m. in. Generalny Inspek-

torat Sił Zbrojnych (GISZ) oraz
część zbiorów raperswilskich
sprowadzonych do kraju w 1927
r. Po II wojnie światowej, odbu-
dowaniu i nadbudowie gmachu
umieszczono w nim siedzibę rzą-
du. Od tamtego czasu kompleks
budynków jest stale rozbudowy-
wany i upiększany. Nikomu naj-
wyraźniej nie przeszkadza, że
po prawie stu latach od odzy-
skania niepodległości najwyższe
władze wykonawcze Rzeczypo-
spolitej Polskiej nadal  rezydują
w byłych rosyjskich koszarach, w
których ścianach tkwi smród z
onucy rosyjskich kadetów.

O dbudowanie na Pl. Pił-
sudskiego rezydencji
rosyjskiego kupca i na-

zywanie jej Pałacem Saskim za-
krawa na skandal i jest dowo-
dem nieuctwa konkretnych pra-
cowników Kancelarii Prezyden-
ta. Wystarczy sięgnąć do ogól-
nodostępnych źródeł historycz-
nych, by posiąść kompletną wie-
dzę o historii Pałacu Saskiego,
jego faktycznym kształcie oraz
losie. Czy naprawdę nie potrafi-
my na stulecie  istnienia niepod-
ległej Polski zaprojektować i wy-
budować w sercu stolicy państwa
coś naszego, typowo polskiego?
Może należało dużo wcześniej
rozpisać konkurs architektonicz-
ny na obiekt godny uczczenia tak
ważnej dla kraju i narodu daty,
sygnowany przez najzdolniej-
szych polskich architektów? Czy
po wsze czasy będziemy korzy-
stać z popłuczyn pozostawionych
nam przez obcych? 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Ursus powstał na terenie wiosek Skor-
sze, Czechowice i Szamoty z chwilą roz-
poczęcia w 1924 r. budowy fabryki „Ur-
sus”. Lokalizacji sprzyjało położenie po-
między dwiema ważnymi liniami kolejo-
wymi: linią Kolei Warszawsko-Wied-
eńskiej oraz linią Kolei Kaliskiej. 

Powstanie fabryki oraz stacji PKP spowodowa-
ło przekształcenie wsi Czechowice w ludne osie-
dle fabryczne „Czechowice-Ursus”. W 1952 r.  osie-
dle otrzymało prawa miejskie i rozszerzono o
Skorsze i Gołąbki. W 1954 r. zmieniono nazwę na
Ursus. Po czerwcowych protestach robotniczych
w 1976 r., rok później, tj. w 1967 r. miasto Ursus
dołączono do warszawskiej dzielnicy Ochota. Stan
taki trwał do 1 stycznia 1993 r., gdy w wyniku pre-
sji lokalnych działaczy Ursus wyłączono z Ocho-
ty i utworzono ósmą dzielnicę-gminą stolicy –
Warszawa-Ursus. W 1994 r. Ursus stał się samo-
dzielną gminą, a w 2002 r. – dzielnicą (dzielnica
Ursus m. st. Warszawy).

Ursus ma tradycję samodzielnego miasta, ale sie-
dziby jego władz administracyjnych wielokrotnie
się zmieniały i były raczej przypadkowe. Przed 2000

r. władze samorządowe urzędowały w dawnym ho-
telu robotniczym przy ul. Sosnkowskiego 16. Obec-
na siedziba władz administracyjnych Ursusa znajdu-
je się w budynku zaprojektowanym w 1965 r. dla dy-
rekcji i administracji Zakładów Przemysłu Ciągni-
kowego URSUS.  Po ogłoszeniu upadłości zakładów
budynek przejął samorząd Ursusa w ramach rozli-
czeń i adaptował go dla potrzeb własnej administra-
cji (2000 r.). Budynek przejęto bez dokumentacji
architektoniczno-budowlanej, toteż trudno obecnie
podać bliższe dane techniczne. Wiadomo tylko, że po-
wierzchnia  (użytkowa ?) wynosi 10 000 mkw..

W 2016 r. na terenie dzielnicy Ursus mieszkało
56,9 tys. osób.

Adres: Dzielnica Ursus m. st. Warszawy, Plac
Czerwca 1976 r. nr 1; 02-495 Warszawa.

Według informacji z 2 września 2016 r. w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zatrudnio-
nych było  136 osób na 134,75 etatach. Staty-
stycznie na jeden etat w urzędzie przypada w Ur-
susie 422,2 mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wy-
nosi 438 mieszkańców/1 etat)

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ratusze Warszawy – Ursus (XII)

Qui pro quo wokół Pałacu Saskiego

Czy prezydent Duda popełni błąd?

PPaałłaacc SSaasskkii ww XXVVIIIIII ww..

MMaakkiieettaa rreezzyyddeennccjjii IIwwaannaa SSkkwwaarrccoowwaa,, nniieessłłuusszznniiee uuwwaażżaanneejj zzaa PPaałłaacc SSaasskkii..
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Przed nami Dzień Wszyst-
kich Świętych, a następnie
Zaduszki. Dni pamięci o
tych, którzy już odeszli,
ale i tych, których już nie
ma wśród nas. Polska tra-
dycja nakazuje odwiedza-
nie w te dni grobów swo-
ich bliskich, zapalenie zni-
czy, złożenie wieńców i
kwiatów.

D zień Wszystkich
Świętych i Dzień Za-
duszny to dwa różne

święta, niestety – często nie-
świadomie mylone przez Po-
laków. Pierwsze obchodzone
jest 1 listopada i jest uroczy-
stością ku czci wszystkich zna-
nych i nieznanych świętych.
Jak wyjaśniają teolodzy, świę-
to wszystkich tych, którzy zo-
stali już zbawieni i cieszą się
życiem po śmierci. Drugie, to
dzień modlitwy za ludzi zmar-
łych, którzy dopiero czekają na
ostateczne spotkanie ze Stwór-
cą. Tego dnia wspomina się
wszystkich, którzy odeszli z te-
go świata.

D zień Wszystkich Świę-
tych, jakże często my-
lony z Zaduszkami, to

dzień czczenia zmarłych i od-
wiedzanie grobów, zwłaszcza
że pierwszy listopada jest w Pol-
sce dniem wolnym od pracy.
Jest to też święto obchodzone
przez większość innych syste-
mów wyznaniowych, a także
zwyczaj praktykowany przez
osoby bezwyznaniowe, mający
być wyrazem pamięci oraz od-
dania czci i szacunku zmarłym.
Co ciekawe, w czasach PRL usil-
nie starano się nadać świętu
charakter świecki i nazywano
je dniem Wszystkich Zmarłych
bądź Świętem Zmarłych. Stąd
niektórzy do dziś używają wła-
śnie tych błędnych nazw.

A jak Święto Zmarłych
obchodzi się w innych
krajach? Japońskie

święto ku czci dusz zmarłych,
znane jako Bon, odbywa się w
zależności od regionu w poło-
wie lipca lub sierpnia. Japoń-
czycy wierzą, że duchy zmar-
łych powracają w tym czasie na

Ziemię, aby odwiedzić swoich
najbliższych. U progu swoich
domów mieszkańcy ustawiają
latarnie tzw. mukaebi, co ozna-
cza „ognie powitalne”. Kiedy
dusze zmarłych odchodzą, ro-
dziny żegnają je ogniami poże-
gnalnymi tzw. okuribi, a niektó-
rzy puszczają na wodę łódeczki
z lampionami. W wielu mia-
stach na ulicach i przed świą-
tyniami odbywają się rytualne
tańce Bon-Odori. Japończycy
budują specjalne ołtarze po-
święcone pamięci zmarłych.

W Ekwadorze nato-
miast święto zmar-
łych ściśle wiąże się

z jedzeniem. Rodziny zasiadają
przy stole zastawionym trady-
cyjnymi potrawami, jedzą m.
in. chleb guagua, który ma
kształt dziecka oraz piją colada
morada – napój z fioletowej ku-
kurydzy, jeżyn i innych owo-
ców. Niektóre społeczności ta-
kie, jak zamieszkujący ten kraj
Indianie, spotykają się ze zmar-
łymi przy grobach. Przynoszą
w ofierze ich ulubione potrawy

i wierzą, że dopiero kiedy zmar-
li się nimi najedzą, sami mogą je
spożyć. Przy grobach często gra
się też w kości. To jednak nie
rozrywka, ale sposób porozu-
miewania się ze zmarłym.

A wracając na nasz
grunt, warto zwrócić
uwagę na sprawy

praktyczne. Jak zwykle w okre-
sie Wszystkich Świętych, sto-
łeczny Ratusz przygotował spe-
cjalną ofertę przewozową ko-
munikacji miejskiej, dzięki cze-
mu na groby bliskich warto
udać się tramwajem lub autobu-
sem. Tym bardziej, że jak co ro-
ku, w okolicach warszawskich
nekropolii czekają nas ograni-
czenia w ruchu i zakazy posto-
jów. Metro we wszystkie dni bę-
dzie kursowało według specjal-
nego rozkładu jazdy.

O stosowanie się do
zmienionej organiza-
cji ruchu apeluje poli-

cja. Kierowcy powinni prze-
strzegać oznakowania przy
cmentarzach. W okolicach
cmentarzy zobaczymy też wię-
cej patroli Straży Miejskiej, któ-
re wspólnie z policjantami będą
czuwać nad porządkiem i bez-
pieczeństwem.

J ak co roku, w ramach ak-
cji „Znicz” będą nad na-
mi czuwać setki policjan-

tów, którzy pomogą na zatłoczo-
nych ulicach, będą kontrolować
ruch w okolicach cmentarzy,
sprawdzą, czy kierowcy poru-
szają się z bezpieczną prędko-
ścią, skontrolują stan technicz-
ny pojazdów oraz zbadają trzeź-
wość kierujących. 

Odwiedzając miejsca
wiecznego spoczynku,
zachowajmy należytą

powagę, zastanówmy się nad
przemijaniem, przywołajmy ulot-
ne wspomnienia. Cmentarz jest
miejscem, gdzie spoczywają na-
si najbliżsi – dziadkowie, rodzeń-
stwo, nasi rodzice, również naj-
bliżsi naszych znajomych. Ich też
należy uszanować. Człowiek ży-
je bowiem tak długo, jak długo
trwa pamięć o nim. L u K

W piątek 26 października,
w sam raz na Święto Hal-
loween, do kin zawitał
film, a jakże...pod tytu-
łem  „Halloween“. Ta naj-
nowsza produkcja w reży-
serii Davida Gordona Gre-
ena jest kontynuacją se-
rii, zapoczątkowanej w
1978 roku przez Johna
Carpentera. 

Film, który rozpoczął karierę
aktorską Jamie Lee Curtis i stał
się jedną z podwalin gatunku
horrorów – slasher, w której za-
maskowany morderca zabija nie-
winne ofiary ostrym narzędziem
tortur – przez lata doczekał się aż
siedmiu kontynuacji (oraz
dwóch remake’ów). W dwóch z

nich pojawiała się nawet sama
Curtis.

Najnowszy film odcina się
jednak od tej mnogości odcin-
ków, (które zresztą prezentowa-
ły coraz słabszy poziom), stano-
wiąc bezpośrednią kontynuację
dwóch (najlepszych) odsłon cy-
klu, osadzonych w Haddonfield,
31 października 1978 roku.
Wtedy to zamaskowany mor-
derca Michael Myers po raz
pierwszy zaatakował Laurie
Strode (wyśmienita Jamie Lee
Curtis) i grupę Bogu ducha win-
nych nastolatków, którzy bawi-
li się z przyjaciółmi. Za swoje
czyny morderca trafił do wię-
zienia, gdzie przesiedział w za-
mknięciu przez blisko 40 lat. Tu

rozpoczyna się nowa odsłona
cyklu. W chwili, gdy zmieniają
się władze placówki, mężczy-
zna ma zostać przeniesiony do
nowego karceru. Sęk w tym, że
podczas transportu więziennym
busem dochodzi do wypadku
drogowego i więzień ucieka. Te-
raz całe miasto drży ze strachu,
a policja ma pełne ręce roboty.
W końcu „Michael Myers jest
powodem dla którego boimy się
Halloween”, jak padnie w pew-
nym momencie z ekranu. Policji
pomaga Laurie Strode, która od
lat szykowała się na ucieczkę
Myersa, przygotowując się do
ponownego spotkania ze swo-
im prześladowcą wyjątkowo
skrupulatnie.

Najnowsze „Halloween” to
film niezwykły. Dzieło z 2018 ro-
ku nakręcone jest w sposób „po-
nadczasowy”. Sposób filmowa-
nia, zachowania bohaterów, roz-
wiązania fabularne, czy wreszcie
– same dialogi – wszystkie te ele-
menty zdają się pokazywać
świat, który stanął w jakimś bez-
czasie. Podbija to pewien uni-
wersalizm historii – mogłaby
zdarzyć się ona w dowolnym
miejscu i czasie. Na dodatek ide-
alnie wpisuje się w stylistykę ory-
ginalnych dzieł z lat siedemdzie-
siątych. Tak jak „Halloween II”,
powstałe w trzy lata po orygi-
nalnej części, wyglądało iden-
tycznie, jak pierwowzór, tak naj-
nowsza część tak samo wpisuje

się w tę stylistykę. Jest to nie-
zwykły hołd dla wyobraźni Joh-
na Carpentera, reżysera orygi-
nału i wspaniały powrót do ko-
rzeni gatunku slashera, gdzie
najprostsze rozwiązania, bawią
i straszą najmocniej. 

Historia zaprezentowana w
najnowszym filmie powinna
przypaść do gustu wszystkim
fanom starych horrorów, a w
szczególności bawić tych, któ-
rzy odrobili pracę domową z
dwóch pierwszych odcinków
„Halloween”. Bo choć film sta-
ra się być otwarty na nowych
widzów, najważniejsze infor-
macje przytaczając na ekranie,
lwia część zabawy polega na
oglądaniu w jaki sposób Gor-
don Green podszedł do klasycz-
nych już rozwiązań oryginału i
w jaki sposób zaaranżował je
na własną modłę. Wiele se-
kwencji swoim stylem i umiej-
scowieniem bezpośrednio na-
wiązuje bowiem do pomysłów
pierwszej części cyklu, a w in-
nych reżyser puszcza oko do wi-
dza zorientowanego w temacie.
Dzięki najnowszej części, więcej
osób może dowiedzieć się o ory-
ginale, który przez lata tylko
trochę się zestarzał, wciąż ofe-
rując dawkę pozytywnych wra-
żeń. Dzięki temu „Halloween”
Anno Domini 2018 to świetna
produkcja dla fanów opowieści
z dreszczykiem.

M i c h a ł  K a c z o ń

Nadchodzi czas zadumy...

Malinowe Zaduszki
Malinowe, bo imieniem Malina nazywana była nasza
niedawno zmarła koleżanka Maria Najdek – artystka
malarka, barwna postać będąca duszą towarzystwa
podczas wielu plenerów malarskich, członkini Oddzia-
łu Warszawskiego ZPAP. 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Oddział Twórców
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego uczciły pamięć osób
zasłużonych dla kultury,  które wciąż pozostają w sercach żyjących. 

Pod hasłem „Pamięć nie umiera nigdy” w ostatni piątek w siedzi-
bie MHPRiL al. Wilanowska 204 odbyło się spotkanie z udziałem
dr Janusza Gmitruka – dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego, twórców i zaproszonych osób. 

Spotkanie upłynęło w nastroju zadumy i wspomnień, często oso-
bistych. Przywołano pamięć nieżyjących artystów związanych z
MHPRiL oraz ich wkład w rozwój kultury. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Halloween – 40 lat później Liczba przyjazdów osób odwiedzających stolicę Polski
w 2017 roku przekroczyła 25 milionów. To aż 24% wię-
cej niż w roku poprzednim. Pełne dane dotyczące ru-
chu turystycznego ukazuje świeżo opublikowany ra-
port „Turystyka w Warszawie”.

W stolicy Polski odnotowaliśmy 16 mln przyjazdów gości na je-
den dzień i 9,7 mln przyjazdów turystów z noclegiem. Podróżują-
cy do stolicy spędzili w mieście średnio nieco ponad cztery i pół dnia.
Spośród turystów zagranicznych najczęściej przyjeżdżali do nas
Niemcy, Amerykanie i Brytyjczycy.

Warszawa oferuje wszystkim przyjezdnym wiele różnorodnych
atrakcji. Oprócz bijących rekordy popularności miejsc, takich jak Sta-
re Miasto, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Centrum
Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamek Kró-
lewski czy Muzeum POLIN.

– Zainteresowaniem zaczął cieszyć się odpoczynek nad Wisłą. Tu-
ryści mają do dyspozycji nowoczesne bulwary, po których mogą spa-
cerować lub jeździć na rowerach oraz plaże, gdzie są miejsca do opa-
lania się i aktywnego wypoczynku – mówi Michał Olszewski, wi-
ceprezydent Warszawy.

Popularność zyskuje również warszawska Praga. Jej autentycz-
na atmosfera, nietuzinkowe klubokawiarnie i artystyczne galerie
sprawiły, że portal ekonomiczny „Business Insider” zaliczył dziel-
nicę do czołówki „najfajniejszych dzielnic w Europie”, a portal po-
dróżniczy „Skyscanner” uznał ją, obok placu Zbawiciela, za jedno
z najbardziej hipsterskich miejsc na świecie. 

Turyści doceniają atrakcje, zabytki, zróżnicowaną ofertę gastro-
nomiczną i kulturalną oraz nowo powstałe miejsca, a warszawia-
ków postrzegają jako ludzi przyjaznych. Chętnie przyjechaliby tu
ponownie i zarekomendowaliby Warszawę swoim znajomym. W 10-
punktowej skali atrakcyjności oceniają nasze miasto aż na 8,66.

Zeszły rok był niezwykle owocny dla warszawskiej branży tury-
stycznej, w tym lotniczej. W ciągu ostatnich 5 lat Lotnisko Chopi-
na zanotowało wzrost liczby obsłużonych pasażerów o 64% – aż o
23% w ostatnim roku. W sezonie letnim w 2017 roku turyści mo-
gli do nas przylecieć z 99 kierunków w Europie, z 8 w Azji, 5 w Ame-
ryce Północnej, 4 w Afryce oraz z 3 na Bliskim Wschodzie.

Wzrost liczby odwiedzających przekłada się na nowe miejsca
pracy oraz większe przychody przedsiębiorców. Ponadto z badań
wynika, że turyści wydają w Warszawie coraz więcej: podczas po-
bytu średnio 810 zł, czyli o 10% więcej niż w roku poprzednim. W
2017 roku najwięcej wydali u nas Japończycy (przeciętnie 3,7 tys.
zł) oraz Amerykanie (2,3 tys. zł). Warszawskie hotele, hostele i in-
ne obiekty noclegowe udzieliły łącznie 6,2 mln noclegów – blisko
9% więcej niż w 2016 roku. M a r i a  S c h i c h t

Warszawa przyciąga turystów
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Tegoroczne zawody o Grand
Prix Warszawy w Nordic Wal-
king znalazły swój finał w nie-
dzielę 28 października na bło-
niach ursynowskiej Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. We współzawodnictwie
uczestniczyło łącznie prawie
500 osób w wieku od 16 do 82
lat.  

Na błonia “Starego Kampusu”
SGGW przy ul. Nowoursy-
nowskiej przybyli nie tylko

zawodnicy spotykani na przeróżnych
zawodach biegowych, ale również ‘wal-
kerzy’ chodzący tylko rekreacyjne.

Trzyetapowa impreza Nordic Wal-
king realizowana była równolegle do
analogicznych zawodów biegaczy. Roz-
poczynając się majowym Biegiem
SGGW, poprzez Bieg Husarii odbyty 26
sierpnia, zakończyła się ponownie na
Ursynowie Biegiem Wdzięczności. Ce-
lem zawodów Nordic Walking była pro-
mocja uprawiania sportów ogólnoro-
zwojowych dla każdej grupy wiekowej.
Wśród sponsorów znalazł się również
Urząd Dzielnicy Ursynów. Zwycięzcą
Grand Prix mężczyzn został Jakub De-
ląg z Siedlec zaś spośród kobiet najlep-
szy wynik uzyskała Sylwia Rejmentow-
ska z Warszawy.

Tegoroczna pogoda jakby trochę ob-
raziła się na zawodników Nordic Wal-
king. Majowe zawody na Ursynowie
wypadły podczas wielkiego upału,
sierpniowe były w strugach ulewnego
deszczu, zaś ostatnim towarzyszył nie
tylko deszcz, ale i chłód. Jednak jak
mówią doświadczenia, dla walkerów
nie ma złej pogody, musi być tylko od-
powiednie ubranie.  

N ordic Walking to bardzo nie-
typowa dziedzina sportu i za-
razem rekreacji. Wiele osób,

zwłaszcza młodszych biegaczy, mówi,
że to truchtanie emerytów. Jednak wy-
starczy pójść w weekend do Lasu Ka-
backiego, by zobaczyć mnóstwo osób –
i młodszych, i starszych, czasem rodzi-
ców z dziećmi – wędrujących z charak-
terystycznymi kijkami. W Polsce z kij-
kami chodzi 3 mln ludzi, a w niedale-
kiej przyszłości będzie 6 mln. Dyscy-
plina ta ma ogromny potencjał, co wi-
dać choćby w Lesie Kabackim po zwięk-
szającej się z roku na rok liczbie walke-
rów.  Coraz częściej mówi się o ustano-
wieniu Nordic Walking jako dyscypliny
olimpijskiej. 

Skojarzenie walkerów z emerytami
jest może dosyć naturalne, gdyż dla nie-

uważnego obserwatora chodzenie z kij-
kami to jakby podpieranie się laskami.
To jednak niezwykle złudne wyobra-
żenie. – Skończyłam 71 lat – mówi pa-
ni Maria. To pierwsze okrążenie 2,5 km
szło mi się bardzo fajnie, z drugim by-
ło trochę trudniej. Ale trzymałam tem-
po, chciałam po prostu uzyskać dobry
czas.  Nordic Walking uprawiam już
sześć lat – z dumą dodaje seniorka z
Ciechanowa.

– Zrób nam zdjęcie, poprosiły dwie
młode zawodniczki podając mi smart-
fon.  Asia z Warszawy (Włochy) i Moni-
ka z Wołomina, na oko dwudziestolat-
ki, nie zrażone deszczem chciały mieć
pamiątkę z zawodów. – Jak się szło? –
Szło się świetnie – mówiła uśmiechnię-
ta Asia. – Jedyny trudniejszy moment to
górka i zejście po mokrej śliskiej trawie.
Stał tam sędzia i ciągle przypominał,
żeby uważać, bo sporo osób tam by się
przewróciło. – A kondycyjnie było super,
żadnych marzeń w połowie, że szkoda
że to już nie meta, to nie u nas! – włączy-
ła się Monika. – Ja już drugi raz startu-
ję w zawodach, koleżanka pierwszy raz,
a ja z kijkami chodzę już chyba ze trzy
lata – dodała zadowolona Asia.

–  Mnie też się szło super, świetnie
było – powiedziała stojąca obok pani
Helena. – Deszcz trochę pada, więc czło-
wiek nie musi się pocić, trasa fajna i do-
brze było. Ja zaczęłam chodzić z kijami
jak miałam 76 lat, tak ze trzy lata temu,
teraz mam 79. Chciałam brać udział w
Biegu Niepodległości, ale już zabrakło
miejsc.Za to idę w “Drodze Do Wolności”
– takim 10 kilometrowym marszu na
Bielanach, dobre i to. No i zdrowotnie
czuję się świetnie. Powiem tak: lekarz
każdemu po pięćdziesiątce powinien
zapisywać chodzenie Nordic Walking!!!
– podsumowała żwawa 79 -latka. 

– A ja mam teraz już 82 lata – stwier-
dziła z dumą pani Barbara. – Z kijkami
chodzę już z dziesięć lat i biorę udział
we wszystkich ważniejszych zawodach
i rajdach Nordic Walking. I teraz będę
na Biegu Niepodległości 11 listopada. W
tym roku bardzo mi zależało na tych
zawodach ze względu na 100 -lecie nie-
podległości, ale w przyszłym roku też
będę startować. No i sprawy zdrowot-
ne... chorób mam sporo, ale te kijki tak
bardzo pomagają! – opowiadała sędzi-
wa pani Barbara.

C hyba najwięcej wzruszających
sytuacji oglądały wolonta-
riuszki zawieszające medale

na szyjach zawodników. – Pierwsza oso-
ba, która przybiega do mety, jest szczę-

śliwa, pokazuje swoją radość – mówiła
Natalia trzymająca jeszcze taśmy z kil-
koma medalami. – Potem inne osoby,
już nie zwycięzcy, ale też szczęśliwe, że
udało się, nawet jeśli nie wygrały. Szczę-
śliwe, że dały z siebie wszystko, że prze-
szły ten dystans. 

W łaśnie po dziarskim, efek-
townym finiszu przekroczył
linię mety pan Piotr. To już

ostatni zawodnik. Medal od Natalii na
szyję, zawodnik zadowolony, że udało
się dojść. – W zeszłym roku uczestni-
czyłem w dwóch biegach – opowiadał
pan Piotr, jeszcze trochę zziajany po fi-
niszu. – A w tym brałem udział w 10
biegach, w sumie ponad 35 kilometrów.
To już dziesiąty medal, no i wygrałem
zdrowie! Żaden kręgosłup, żadne stawy,
nic mi nie dokucza, a dzięki treningom
zrzuciłem ponad 5 kg, czuję się jak mo-
tylek, a w grudniu skończę 65 lat! –
stwierdził szczęśliwy pan Piotr.

W tym kolorowym tłumku zawodni-
ków, kibicujących żon, mężów, dzieci,
personelu technicznego, wolontariu-
szy, przewijał się rozpromieniony
Krzysztof Człapski – mistrz Polski i brą-
zowy medalista europejski Nordic Wal-
king. To on te zawody w stolicy wymy-
ślił, był współorganizatorem i jest koor-
dynatorem całej imprezy Grand Prix
Warszawy w Nordic Walking. – Jestem
pod wrażeniem, że tylu nordikowców
jest na zawodach w Warszawie - mówił
Człapski. – Gdy zaczynaliśmy 3 lata te-
mu, było około 30 osób. Stopniowo lu-
dzi przybywało, frekwencja się powięk-

szała, z roku na rok jest coraz więcej
chhodziarzy. Myślę, że dzisiaj kijkarzy
jest nawet więcej niż biegaczy. To jest
niesamowite, co się dzieje z nordikiem,
jak lawinowo idzie rozwój. I imprez jest
coraz więcej. Teraz bardzo ważny okres,
mamy 100 -lecie odzyskania niepodle-
głości. Są imprezy 11 listopada, jest ich
bardzo wiele. A my w Centrum Rekre-
acji i Sportu na Bielanach organizujemy
10 listopada dla wszystkich marsz “W
Drodze Do Wolności”. To bardzo cie-
kawa impreza, w lesie. Nawet lepiej niż
tutaj, bo jest miękkie podłoże i klimat le-
śny. Ale trzeba również bardziej myśleć
o prawidłowej technice. Dzisiaj było du-
żo ostrzeżeń, żółtych i czerwonych kar-
tek. To wszystko dlatego, że zawodnicy
często myślą tylko o wyniku, a zostawia-
ją technikę Nordic Walking. Tak nie
można. Jednak warto pamiętać to, co
jest najważniejsze. Nordic Walking jest
bardzo zdrową formą ruchu i angażu-
je 90% naszych mięśni pod warunkiem,
że chodzimy prawidłowo technicznie. I
dlatego traktujemy to jako rekreację ru-
chową, która powoli zmienia się w dys-
cyplinę sportową. I tu jest właśnie przy-
kład fajnego sportu, fajnej zabawy –
powiedział koordynator zawodów
Krzysztof Człapski. 

Nordic Walking jest sportem
specyficznym. Rekreacyjnie
mogą go uprawiać właściwie

wszyscy, którzy są w stanie chodzić,
bez względu na wiek. W przeciwień-
stwie do biegów nie powoduje zagrożeń
dla aparatu ruchowego – w tym łąkot-

ki i ścięgien Achillesa. Przy prawidło-
wym marszu angażuje do 90% mięśni
ciała, więcej niż podczas biegania czy
jazdy na rowerze. Uniwersalność tego
sportu ilustruje struktura wiekowa za-
wodników tegorocznego Grand Prix
Warszawy w Nordic Walking. Najmłod-
si uczestnicy mieli niespełna 20 lat, naj-
starsza zarejestrowana zawodniczka
zaś 82 lata i wcale nie dotarła na metę
ostatnia, zostawiając za sobą kilkana-
ście osób znacznie młodszych. Jeden z
seniorów – pan Dariusz (78 lat) – zajął
bardzo dobre 6 miejsce w kategorii wie-
kowej wśród mężczyzn, dystansując
wielu młodszych zawodników. 

Nordic Walking jest specyficz-
nym elementem “łańcucha”
rozwojowego wśród sportów

biegowych. Wielu biegaczy - amato-
rów, zaczynających karierę od 5 km,
biega później 10 km, półmaratony i ma-
ratony, a marsze z kijkami wykorzystu-
ją jako elementy treningu kondycyjne-
go. Czasem, choć nie zawsze, pojawia-
ją się jakieś kontuzje, które utrudniają
lub wręcz uniemożliwiają bieganie. I
wtedy do dyspozycji jest marsz z kijka-
mi. Nic więc dziwnego, że zawodnicy
60+ stanowią najsilniejszą po 30- lat-
kach grupę ‘walkerów’, często skutecz-
nie rywalizując o pierwsze miejsce na
zawodach. Kariera biegacza kiedyś się
kończy, z kijkami można chodzić prak-
tycznie do końca życia, ułatwiając zna-
komicie prawidłowe funkcjonowanie
całego organizmu.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

W sobotni wieczór w hali
przy ulicy Dereniowej na
warszawskim Ursynowie
byliśmy świadkami pełne-
go zwrotów pojedynku po-
między KS Metro Warsza-
wa a zespołem Czołg AZS
Uniwersytet Warszawski,
z którego zwycięsko wyszli
podopieczni trenera Woj-
ciecha Szczuckiego, wygry-
wając 3:1.  Dla gości była
to już piąta porażka w
tym sezonie i z zerowym
dorobkiem zajmują oni
ostatnie miejsce w tabeli.

Początkowe prowadzenie
przyjezdnych nie było dobrym
prognostykiem dla siatkarzy Me-
tra. Dość szybko jednak udało
im się uspokoić swoją grę, a z
kolei po stronie przeciwników
pojawiły się błędy. Kolejna ich
zepsuta zagrywka sprawiła, że
miejscowi odskoczyli na pięć
oczek przewagi – 14:9. I choć w
następnych akcjach utrzymywa-
li oni kilkupunktowe prowadze-
nie, to sami również nie wystrze-
gali się pomyłek. Najpierw dwu-
krotnie zablokowany został Stę-
pień, a po chwili dwa ataki na
aut posłał Mołs, co sprawiło, że
podopieczni trenera Kosmola
złapali kontakt z gospodarzami

– 22:21. W końcówce jednak nie
udało im się utrzymać koncen-
tracji. Nie zdobyli w tej partii już
żadnego punktu, a zakończył ją
skuteczny blok Metra na Łuka-
szu Kleczaju.

Drugą odsłonę zdecydowanie
lepiej rozpoczęli gospodarze,
którzy szybko wysunęli się na
prowadzenie. Gdy na tablicy
widniał wynik 8:4, szkolenio-
wiec Czołgu poprosił o przerwę
dla swoich zawodników. Kilka
słów motywacji i na efekty nie
trzeba było długo czekać. Swoją
dobrą grę kontynuował zawod-
nik Czołg - Artur Kubeł, a do te-
go przyjezdnym zaczęło sprzyjać
szczęście. Najpierw zdołali do-
prowadzić do wyrównania po 8,
a później skutecznymi blokami
na Szczepaniaku i Stępniu zbu-
dowali trzypunktowe prowadze-
nie – 11:14. Trener Szczucki ro-
bił, co mógł, aby wpłynąć na grę
swoich siatkarzy – prosił o czas,
a także dokonywał roszad w
składzie. Na boisku pojawili się
Tomasz Walendzik i Adrian
Gwardiak.  Nie poprawiło to jed-
nak znacząco obrazu gry, a Me-
tro w dalszym ciągu popełniało
błędy własne. Rywale skrzętnie
to wykorzystywali, co dało im
wygraną w tym secie do 20.

W trzeciej partii sytuacja zmie-
niała się jak w kalejdoskopie. Po
stronie gospodarzy  dobrze spi-
sywali się Tomasz Walendzik
oraz Dominik Zalewski, który
dopiero pojawił się na boisku.
Nieźle radził sobie także Paweł
Szczepaniak, a po kolejnym sku-
tecznym ataku jego drużyna wy-
sunęła się na prowadzenie 8:5.
Mimo to, po obu stronach siatki

nie zabrakło błędów i kiedy wię-
cej ich zaczęli popełniać siatka-
rze Metra, rywale błyskawicznie
doprowadzili do remisu. Kilka
skutecznych akcji i w mgnieniu
oka zbudowali dwa oczka prze-
wagi -11:13. Wtedy w ich grze
coś się zacięło i gospodarze zdo-
byli pięć kolejnych punktów. Sta-
ło się tak głównie za sprawą se-
rii świetnych zagrywek Szcze-

paniaka. Po drugim czasie dla
Czołgu pomylił się on jednak w
polu serwisowym. W efekcie do
głosu doszli goście i tym razem
to oni zapisali na swoim koncie
pięć następnych oczek – 16:18.
Chwila dekoncentracji po ich
stronie i kolejna pięciopunkto-
wa seria – znów po świetnej grze
Szczepaniaka, do którego w tym
czasie była kierowana większość

piłek. Tej przewagi miejscowi już
nie wypuścili z rąk i ostatecznie
odnieśli zwycięstwo do 19. Auto-
rem ostatniego punktu był To-
masz Walendzik, który rewela-
cyjnie po rękach rywali wybił
piłkę poza plac gry.

Ostatni set był prawdopodob-
nie najbardziej wyrównany ze
wszystkich, choć wynik cały czas
wskazywał minimalnie na ko-
rzyść Metra. Gdy siatkarze Czoł-
gu dochodzili do głosu i dopro-
wadzali do remisu, w ich grze
nagle coś się psuło i w efekcie
znów musieli odrabiać straty.
Cały czas dobrze spisywał się Ku-
beł, ale zabrakło mu wsparcia ze
strony kolegów, których skutecz-
ność była dużo niższa. Może nie
bez nerwów, ale gospodarze ra-
czej kontrolowali wynik  i roz-
strzygnęli tę partię na swoją ko-
rzyść wygrywając do 21. Ostat-
nią piłkę po bloku na aut wybił
Marcin Mołs, który kilka chwil
później otrzymał nagrodę dla
najbardziej wartościowego za-
wodnika tego meczu. Drużyna
zapisała na swoim koncie kolej-
ne 3 oczka i z dorobkiem 9 punk-
tów zajmuje obecnie 4. miejsce
w tabeli grupy drugiej.

D a r i a  M i k o ł a j c z a k  
F o t o :  A n n a  K l e p a c z k o

Zwycięskie starcie Metra z Czołgiem

Wielki finał Nordic Walking na Ursynowie
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S zybkimi krokami i nieuchronnie zbliżamy się do końca październi-
ka. Przed nami listopad obfitujący w święta i dni wolne od pracy. Le-
dwie opadły emocje towarzyszące wyborom samorządowym, a już

nasze głowy zaprzątają kolejne wydarzenia. Najbliższe z nich to obchodzo-
ny 1 listopada dzień Wszystkich Świętych, w którym wspominamy tych,
którzy od nas odeszli. Jest to dzień modlitwy i refleksji nad życiem i śmiercią, przypomnie-
nia nieuświadamianego sobie na co dzień faktu, że wszyscy podążamy tą samą drogą, która
niestety ma swój kres. 

Oznacza to, że podobnie jak ci, których już nie ma między nami, my również przeminiemy.
A przemijamy niezauważalnie, z każdym dniem, miesiącem, rokiem, choć w natłoku codzien-
nych zdarzeń nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Zresztą, czy jesteśmy tego świadomi, czy
też nie – i tak nie będzie to miało większego wpływu na fakt, że ostatni dzień kiedyś nadejdzie.
I chociaż nie mamy na to wpływu, to warto zadbać o to, co po sobie zostawimy, jaki obraz po-

zostanie po nas w pamięci innych, czy
też historii. Choć brzmi to górnolot-
nie, każdy z nas pojedynczo i wszyscy
razem, jako społeczeństwo, tworzymy
historię. Dobrze byłoby więc choć w
takim dniu znaleźć czas na refleksję i
zastanowienie nad sprawami wykra-
czającymi poza bieżące spory politycz-
ne i wszelkie inne. 

Wszystkich Świętych i następujący nazajutrz Dzień Zaduszny, zwany inaczej „Zaduszkami”, to
czas odwiedzin cmentarzy. Stojąc przy grobach ozdobionych chryzantemami, w blasku zniczy,
wspominamy tych, których nie ma już wśród nas. 

Właśnie teraz uświadamiamy sobie, jak ważna jest pamięć o nieobecnych już naszych bliskich.
Dokąd trwa pamięć o nich, jakaś cząstka zmarłych pozostaje z nami, choćby w sferze symbolicznej,
metafizycznej, duchowej. 

Mimo długiej drogi, którą ludzkość pokonała w skali wieków i tysiącleci ta duchowość nie zani-
ka. Przyjmuje tylko rozmaite formy, jak zaimportowany do nas Halloween, niezwykle popularny
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, czy Irlandii. Wypada on w środowy wieczór
31 października. 

Halloween jest w znacznym stopniu skomercjalizowany i odwołuje się do innych tradycji niż
nasze święto zmarłych. Jest próbą oswajania się z nieuchronnym, ze śmiercią. Jego karykatu-
ralna forma w dużej mierze służy „wypychaniu” śmierci ze świadomości i zastępowaniu jej
żartobliwym przekazem. To temu właśnie służą wszelkiego rodzaju towarzyszące mu atrybu-
ty – jak.: wydrążone dynie z zębami, straszne postaci, demony, wampiry, wiedźmy, szkielety,
czaszki, czarownice, nietoperze, czarne koty etc. Do korowodu strachów dołączają postaci z fil-
mów, horrorów, postaci z bajek. Na osłodę pozostaje cukierek, którym można się tego dnia wy-
kupić przebierańcom. 

Ten w dużej mierze hollywoodzki, baśniowy entourage stanowi nieodłączną część szczegól-
nego spektaklu, który jest dowodem na istnienie odwiecznego lęku przed śmiercią. Towarzy-
szy on nam pomimo przyspieszającego z każdym dniem rozwoju technicznego i cywilizacyjne-
go. Pomimo że przeciętny obywatel w rozwiniętym kraju styka się z nią w coraz mniejszym stop-
niu. Umieramy bowiem najczęściej w szpitalach, domach opieki etc. W dodatku w otoczeniu ob-
cych osób z personelu medycznego. Niestety, członkowie rodziny i najbliżsi nie zawsze są przy
tym obecni. 

Sposób wyrażania swoich uczuć w odniesieniu do tych, którzy nas już opuścili, pozostaje
sprawą indywidualną każdego z nas. Mimo to, dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki wpisa-
ły się trwale w polską tradycję. Odwiedzając groby bliskich, pamiętajmy też o tych, których
nikt nie odwiedza. Zapalając tam symboliczny znicz, zachowujemy w pamięci również zapo-
minanych. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zachować w pamięci

„Halloween jest w znacznym
stopniu skomercjalizowany 
i odwołuje się do innych 
tradycji niż nasze święto 
zmarłych”

Raz odwiedziłem ciocię z Krakowa.
To zacna pani, nieco wiekowa,

Dzisiejszych czasów już nie rozumie,
Lecz często wraca do zdjęć w albumie.

Gdy je przegląda, chętnie wspomina:
To jest sąsiadka, to jej rodzina,

To syn sąsiada - mówi z przejęciem.
- Spójrz tylko na to urocze zdjęcie.

Ciocia się zawsze wtedy rozmarza:
Można od razu poznać figlarza,

Gdy za plecami w dostojnym gronie
W dwuznacznym geście wyciąga dłonie.

Pamiętam różne jego wyskoki.
To był kawalarz, że zrywać boki.

Spójrz, jakie stroi pocieszne miny.
Tak mu zostało! Mimo rodziny.

Z Rynku miał nawyk chodzić na Grodzką.
Do domu wracał przed Dobranocką,
Lubił ten program. Mówił: sąsiadko,

Kiedyś jak Jacek będę z Agatką.

Jakiż był z niego rozkoszny malec!
Uroczy chłopiec - podkreśla stale.

Udawał mędrca, choć był urwisem,
I nie rozstawał się z długopisem.

Za to w kościele zwykle od rana
Modlił się pilnie. Wciąż na kolanach.

Sama bym tego nigdy nie zgadła,
Że złapie hostię, gdy z rąk wypadła.

Tę fotografię zrobił w plenerze,
W krótkich spodenkach, gdy był harcerzem.

W końcu wyjechał z naszego miasta,
Lecz z krótkich spodni się nie wyrasta.

Potem słyszałam od promotora,
Że jakimś cudem zrobił doktorat.
Tego nie można było wykluczyć.

Niewiele umie, lecz wciąż się uczy.

Zawsze uległy, nikt nie zaprzeczy,
Że coraz częściej gada od rzeczy.

To wieczny chłopiec. Tu czas na pointę.
Ponoć wybrano go Prezydentem!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

UROCZE ZDJĘCIA 
W STARYM ALBUMIE

W Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursyno-
wie, w Kinie Dokumentu, odbył się pokaz
filmów nagrodzonych na X Festiwalu
„Niepokorni. Niezłomni. Wyklęci” w
Gdyni.

Na festiwalu, zwanym w skrócie „NNW”, prezen-
towane są filmy mówiące o historii Polski, zwłasz-
cza z okresu drugiej wojny światowej, czasów sta-
linowskich i późniejszych etapów PRL. Najlepszy
film jest nagradzany Złotym Opornikiem. W tym
roku jury pod przewodnictwem krytyka filmowe-
go Mateusza Wernera przyznało Złoty Opornik
filmowi Marii Dłużewskiej „Krótkie popołudnie
na Mazurach”. Wyróżnienie otrzymał film Ignace-
go Szczepańskiego „Pamięć śladów”. Obydwa obej-
rzeli widzowie pokazu ursynowskiego, a kiedy do-
biegł końca – wypowiadali się o nich pozytywnie
na spotkaniu z reżyserami.

W „Krótkim popołudniu na Mazurach” Maria
Dłużewska przypomniała postać legendarnego
opozycyjnego barda Jana Kelusa i jego żony Urszu-
li Sikorskiej „Kuby”. Autorka celnie posłużyła się
techniką kolażu: swobodnie i dowcipnie połączy-

ła na ekranie obserwację dokumentalną z animo-
wanymi „komentarzami” przywoływanych na
ekranie sytuacji z politycznego i prywatnego ży-
cia bohaterów.

„Pamięć śladów” to wzruszająca opowieść o
odysei polskiej rodziny deportowanej po 17 wrze-
śnia 1939 roku na Syberię. Żołnierz, kpt. Romu-
ald Michniewicz, jego żona Janina i ich córeczka
Roma – wtedy najmłodsza Sybiraczka, dziś Roma
King, która opowiada w filmie całą tę historię –
przeżyli wiele dramatycznych chwil, nim udało im
się wydostać z sowieckiego Imperium Zła.

Na pokazie gościli znani filmowcy, m. in. ope-
ratorzy Michał Bukojemski i Ryszard Jaworski,
reżyser Marek Pietrak i montażystka Zofia Żyda-
czewska.

Pokaz – zorganizowany przez Dom Sztuki we
współpracy ze Studiem Filmowym Kalejdoskop –
został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy.

Partnerem pokazu było Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich.

A B U

NNaa zzddjjęęcciiuu oodd lleewweejj:: MMaarriiaa DDłłuużżeewwsskkaa,, PPiioottrr ŚŚlliiwwiińńsskkii ((SSFF KKaalleejjddoosskkoopp)),, IIggnnaaccyy SSzzcczzeeppaańńsskkii..

Filmowe ślady historii

Stulecie odzyskania nie-
podległości to rocznica
bliska sercom wielu Pola-
ków. Narodowe Święto
Niepodległości to okazja
do zamanifestowania
swojego przywiązania do
niepodległej Polski. 

To nie tylko jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych,
ale też wydarzenie o randze nie-
mającej odpowiednika. To przy-
pomnienie o naszych tradycjach
narodowych i nieustannym dą-
żeniu do niepodległości. Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego na Mokotowie przy
al. Wilanowskiej 204 zaprezen-
towało interesującą wystawę
malarstwa zatytułowaną „W
walce o niepodległość”.

Aż 123 lata trwało nasze upo-
rczywe dążenie do odzyskania
niepodległego bytu. Do walki z
zaborcami przystąpiło wiele śro-
dowisk, którym przyświecała wi-
zja wolnej, suwerennej ojczyzny.
Co roku 11 listopada czcimy pa-
mięć tych, którzy przyczynili się
do odzyskania państwa. Dzięki
tym wszystkim niezwykłym lu-
dziom powstało ono niczym fe-
niks z popiołów. W tym roku
przypada setna rocznica tego
niezwykłego wydarzenia. 

Jest ona swoistym hołdem ar-
tystów dla wiekopomnego dzie-
ła naszych przodków. Celem wy-
stawy jest także pokazanie
udziału polskiego ruchu ludo-
wego w kształtowaniu się zrę-
bów niepodległego państwa pol-
skiego w 1918 roku. Wśród sym-
boliki wyzwoleńczej, zawartej w
prezentowanych obrazach, do-
minuje ta związana bezpośred-
nio z heroicznym wysiłkiem Po-
laków. Nie brak też odniesień do

poszczególnych wydarzeń z
tamtego okresu. Widz może zo-
baczyć scenę z bitwy pod Olszą
w obrazie autorstwa Katarzyny
Popińskiej, alegoryczną figura-
tywną kompozycję bez tytułu
Larysy Jaromskiej, obraz (wy-
druk) „Chleba naszego powsze-
dniego” Anny Chełmickiej od-
noszący się do podstawowych

wartości i szacunku dla ludzkiej
pracy, scenę „Z wojny na ojco-
wiznę” Ewy Kudłacik, „Uniwer-
sytet ludowy” Ryszarda Owczar-
ka, odwołujący się do postaci z
twórczości Adama Mickiewicza
„Gustaw, Konrad ” Katarzyny Or-
thwein, cykl poświęcony twór-
com niepodległości Macieja Mi-
lewskiego, przedstawiający gen
Hallera, Piłsudskiego i Paderew-

skiego – postaci, które przyczyni-
ły się do odzyskania przez Polskę
niepodległości. Osoby i wyda-
rzenia z tym związane  znalazły
swoje miejsce także obrazach
Adama Kunikowskiego (m. in.
„Cud nad Wisłą”, „Powitanie Pa-
derewskiego w Poznaniu”).
Również scena batalistyczna „
Szarża” oraz portret Ignacego

Jana Paderewskiego mojego au-
torstwa nawiązują do wydarzeń
i osób związanych z przywróce-
niem Polski do samodzielnego
istnienia. 

Wystawa mogła powstać
dzięki wysiłkowi doktora Janu-
sza Gmitruka, dyrektora Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Artyści i niepodległość Polski
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

UUPPAADDŁŁOOŚŚĆĆ konsumencka
(promocja: emeryci i renciści), 
tel. 572 583 986

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

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań, 
601 235 118; 22 253 38 79

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 603 440 156
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS. Okazja, dom, 
770 tys. zł., 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do

wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój, 
601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł, 
601 720 840 

!WWiillaannóóww, 58 m2, 2 pok.
530 tys.zł,, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 90 m2, 3 pok. 
950  tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 
1 milion 490 tys. zł., 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, pół
bliżniaka 280 m2. Cena 1 mln 950
tys. zł, do neg., 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 1 mln.400 tys. zł, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 
601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk 

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, 

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

KKIIEERROOWWCCĘĘ kat. B, jazda po
Warszawie, nie kurier, 535 170 170

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 330033,
ul Koncertowa 4 zatrudni na
zastępstrwo pomoc kuchenną -
1/2 etatu. Tel. 22/ 643 65 34

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowców kat. B,
kat, C, kat. C+E Janki, 
530 477 796

AANNTTEENNYY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

SSZZAANNUUJJMMYY 
WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA

Kopiowanie kaset VHS 
na płyty DVD, 
502 288 514

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 698 431 913

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio

solidnie, 
501 535 889

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

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

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

WW rraammaacchh TTyyggooddnniiaa PPoollsskkiiee-
ggoo nnaa UUrrssyynnoowwiiee::

SSoobboottaa,, 33 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000:: „W
Starym Kinie ze Stanisławem Ja-
nickim” – film „Dziesięciu z Pa-
wiaka” (Polska 1931, reż. Ry-
szard Ordyński).

NNiieeddzziieellaa,, 44 lliissttooppaaddaa,, 1166..0000::
„Tam, gdzie gra muzyka” – kon-
cert  „Melodie piękne, bo polskie”.
Wystąpią: „Quartetto con l’ani-
ma” (Dorota Puchnowska-Aftyka
– flet, Katarzyna Dul – skrzypce,
Marta Straszyńska – altówka, nar-
racja, Julia Kisielewska – wiolon-
czela) oraz dziecięcy zespół wo-
kalny Domu Sztuki – Ósemki i
Szesnastki pod kier. Marcina Za-
droneckiego (gościnnie). 

NNiieeddzziieellaa,, 44 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000::
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim” – film „Bohaterowie
Sybiru” (Polska 1936, reż. Mi-
chał Waszyński). Na wszystkie
imprezy wstęp wolny.* 

WWttoorreekk,, 99 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki – otwarcie wy-
stawy „Józef Piłsudzki w kolorze”.
Archiwalnym zdjęciom barwę
nadał Mirosław Szponar. Aranża-
cja wystawy: Marek Maldis, An-
drzej Żydaczewski. Wstęp wolny.

**SSffiinnaannssoowwaannoo zzee śśrrooddkkóóww
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww mm..sstt.. WWaarr-
sszzaawwyy..  

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

0033..1111 ggooddzz.. 1199..0000 Tydzień
Polski Na Ursynowie Jerzy “Du-
duś” Matuszkiewicz – 90 lat.
Wykonawcy:Agnieszka Wil-
czyńska – śpiew . Robert Ma-
jewski – trąbka, flugelhorn, An-
drzej Jagodziński – fortepian
,Adam Cegielski – kontrabas
Czesław „Mały” Bartkowski –
perkusja.

Liczba miejsc ograniczo-
na.Obowiązują bezpłatne karty
wstępu. Więcej:www nok.art.pl 

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0066..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
red. Agnieszką Ciecierską pt.
„Sekrety radiowej kuchni”

0088..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt. „Malarstwo
książkowe w XV wieku”

1133..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, histo-
rie obrazów pt. „Obrazy w obra-
zach: Diego Velázquez, Las Me-
ninas”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

List � List � List � List � List � List � List

O tym, że wujek Henryk
walczył w Powstaniu War-
szawskim, nie wiedzia-
łam do lat 70-tych, po
prostu na rodzinnych
spotkaniach mało się mó-
wiło o okupacji niemiec-
kiej w Warszawie. Po woj-
nie rodzina żyła współ-
czesnymi sprawami, a
Henryk ze znanych po-
wszechnie powodów sta-
rał się wcześniej nie opo-
wiadać nic poza informa-
cją: przeżyłem!

Dopiero w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku, prze-
glądając rodzinne papiery, zo-
baczyłam pożółkły dokument nr
10 000 wydany przez Armię
Krajową Okręgu Warszawskie-
go z 15 sierpnia 1944 roku w

którym komendant I Obwodu
Dowództwa Śródmieście PŁD
zaświadczał, że Henryk Micha-
lak strz. „Sławek” jest żołnierzem
A.K.

Jakie było życie 18-letniego,
przystojnego, wesołego chłopa-
ka z Pragi, gdy pod pseudoni-
mem „Sławek” zdecydował się
wziąć udział w powstaniu? 

Powoli wyłania się obraz 5-
osobowej rodziny zamieszkałej
przy ulicy Zaokopowej. Gdy wy-
bucha wojna, jego ojciec Michał
nadal pracuje w fabryce amuni-
cji „Pocisk” przy ulicy Mińskiej,
matka zajmuje się domem i trój-
ką dzieci. Kiedy w sierpniu 1943
roku Niemcy robią obławę na
mężczyzn z rejonu Pragi, ojciec
razem z innymi zostaje również
złapany. Pogrupowani koło pra-

skiej cerkwi zostają wywiezieni
do Pruszkowa, a potem dalej do
obozu koncentracyjnego we
Flossenburgu. Brak jedynego
żywiciela rodziny zmusza naj-
starszego syna Henryka do pra-
cy w fabryce telefonów
„Dzwonkowa” na Grochowie.
Nikt z rodziny nie wie, że już
jako 17-latek działa w konspira-
cji. Przed godziną „W” znika z
domu nikomu nic nie mówiąc.
Co czuła matka patrząc na pło-
nącą Warszawę, sama z dwójką
małych dzieci, jak odebrała-d-
opiero po kilku dniach wiado-
mość, że jej najstarszy syn jest
powstańcem i na razie do do-
mu nie wróci? Czy czekała na
powrót syna? Która matka
wówczas nie czekała!

Po zakończeniu powstania
wujek wszedł w skład kompanii
likwidacyjnej, potem – tak jak
wcześniej jego ojciec – trafił do
niewoli w Niemczech. Już z
Niemiec wysłał do matki kart-
kę: żyję.

Była szczęśliwa, że przeżył, bo
mąż, niestety, zginął z wycień-
czenia na początku 1945 roku
w kamieniołomach obozu w Li-
tomierzycach.

Z powstania udało się prze-
chować wszyte w pasek spodni
zaświadczenie o przynależności
do AK oraz zaświadczenie z 15
września  1944 roku o odzna-
czeniu Krzyżem Walecznych.

Gdy otwarto Muzeum Po-
wstania Warszawskiego na Wo-
li, młodszy brat Stanisław prze-
kazał oba dokumenty na pamiąt-
kę. Warszawski Krzyż Powstań-
czy, który przyznano strz. „Sław-
kowi” w 1982 roku, przechowu-
je jego syn Krzysztof.

W 73. rocznicę wybuchu Po-
wstania zatrzymałam się przy
ceglanym murze, gdzie obok in-
nych powstańców nazwisko
Henryka Michalaka też jest upa-
miętnione. Nazwisko chłopaka
z Pragi, chłopaka z fantazją i bo-
haterstwem. 

A n n a  WA C H

Rodzinne wspomnienie o Powstaniu
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