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W obliczu wyborów parla-
mentarnych nieprawdo-
podobnie się zmobilizo-

wały w opozycyjnym odruchu
Warszawa, Poznań i Gdańsk, a
jeszcze bardziej Wilanów, jakby
natchnięty bojowym duchem kró-
la Jana III Sobieskiego. W efekcie
owej mobilizacji udało się po części
zrównoważyć scenę polityczną Rze-
czypospolitej, zdominowaną ostat-
nio przez jedną partię z drobnymi
przybudówkami. W Gdańsku fre-
kwencja w lokalach wyborczych
przekroczyła 70, a w Wilanowie
nawet 85 procent. No i Ursynów
ze swymi 81 procentami został po-
nownie pod względem frekwencji
prześcignięty. 

W poprzedniej kadencji by-
ło tak, że powróciła in-
stytucja partyjno-pań-

stwowego przywódcy narodu. Z
wyjątkiem lokalnych samorządów
na każdym szczeblu władzy karty
rozdawał w zasadzie wielki wódz
Jarosław Kaczyński, za którym sta-
ły nie tylko Sejm i Senat, lecz stał
także prezydent Andrzej Duda, któ-
ry już na początku swojego urzędo-
wania złożył publicznie wielkiemu
wodzowi wiernopoddańczy hołd.
Mało tego, za wodzem przemykał
się nawet jego osobisty kot (Kot –
auch mit uns!). Teraz Senat został
– jak mawiają politycy – przez opo-
zycję odbity, co w pewnym stop-
niu zmniejsza dominację ugrupo-

wania Prawo i Sprawiedliwość, cie-
szącego się nie tylko poparciem
krajowego laikatu, lecz również
duchowieństwa. Mimo to Jarosław
Mądry nie jest z wyniku wyborów
pełni zadowolony, co dał jasno do
zrozumienia, wyrażając to jedno-
znacznym stwierdzeniem: zasłu-
gujemy na więcej.

T rochę to powiedzenie przy-
pomina mi tak często spo-
tykaną opinię trenerów dru-

żyn piłkarskich, którzy po zremiso-
waniu albo przegraniu meczu zwy-
kli mawiać: z przebiegu gry zasłu-
giwaliśmy na zwycięstwo. Tylko że
zarówno w meczu futbolowym, jak
i w wyborach parlamentarnych li-
czy się nie ogólne wrażenie i styl,
tylko zdobyte punkty. Akurat w
ostatnim meczu wyborczym opozy-
cja – podobnie jak piłkarska repre-
zentacja narodowa pod wodzą Je-
rzego Brzęczka – zaprezentowała
styl wprost fatalny, ale zapunkto-
wała i wynik poszedł w świat, da-
jąc przynajmniej częściowy awans. 

F achowi komentatorzy pod-
kreślają, że odbicie Senatu
jest w ogromnym stopniu za-

sługą jednoczącego opozycję szefa
Platformy Obywatelskiej Grzego-
rza Schetyny, dla którego wyborczy
sukces okaże się najprawdopodob-
niej pyrrusowym zwycięstwem, bo
wiele wskazuje, że cokolwiek nie-
mrawy Grzegorz zostanie wysa-
dzony z wodzowskiego siodła, ma-
jąc słabe poparcie i w szeregach par-
tyjnych, i w platformianym elek-
toracie, który w wyborach do Sej-
mu nie dał mu zbyt wielu głosów. 

N iezależnie od tego, jakie bę-
dą losy Schetyny i czym bę-
dzie próbował przekupić

chwiejnych członków opozycji Ka-
czyński, można śmiało powiedzieć,
że po tych wyborach demokracja
zostanie w pewnym stopniu przy-

wrócona. Przypomnę bowiem, że
jeszcze parę lat temu władza w Pol-
sce znalazła się poniekąd w posia-
daniu jednej rodziny, gdy premie-
rem był Jarosław Kaczyński, a pre-
zydentem jego brat Lech, który mu
nominację na prezesa Rady Mini-
strów osobiście wręczył. Mimo wo-
li porównywało się to z długolet-
nią sytuacją na Kubie, gdzie u ste-
ru stali także bracia – Fidel i Raul
Castro. 

Obecnie chodzą słuchy, że
Prawo i Sprawiedliwość
rozważa powołanie nowe-

go narzędzia władzy państwowej,
jakim byłoby Ministerstwo Bezpie-
czeństwa Narodowego, które jed-
noczyłoby pracę wszystkich służb
inwigilacyjnych. Nie wiem, czy nie
jest to tylko plotka. Jeśliby jednak

tak miało być, od razu przypo-
mniałaby się jeszcze jedna analo-
gia. otóż w 1954 roku w Związku
Socjalistycznych Republik Sowiec-
kich utworzono przy ówczesnej Ra-
dzie Ministrów w Moskwie podob-
ny organ pod nazwą Komitiet Go-
sudarstwiennoj Biezapastnosti
(Komitet Bezpieczeństwa Państwo-
wego) – KGB. Na czele KGB stał
przez pierwsze cztery lata gen.
Iwan Sierow, którego po drugiej
wojnie światowej Stalin przysłał
do Polski jako „doradcę”, a fak-
tycznie nadzorcę Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego. Jednym
z zadań KGB było zwalczanie dysy-
dentów, czyli – mówiąc najprościej
– krytyków „władzy radzieckiej”.
Nie ośmieliłbym się nawet przy-
puszczać, że w dzisiejszej Polsce

ktoś ważyłby się na skopiowanie
struktury KGB i ewentualne łama-
nie demokracji, a zwłaszcza na
prześladowanie osób niechętnie
czapkujących władzy, ale jeśli się
zsumuje wszystkie przypadki zlek-
ceważenia, a nawet zdeptania pra-
wa w minionej kadencji, to trudno
nie żywić obaw, czy nie grozi nam
z kolei powrót dawnego stanowi-
ska politycznego: władzy raz zdo-
bytej nigdy nie oddamy. 

P ocieszać się można tym, że
ostatni przywódca PRL gen.
Wojciech Jaruzelski zapew-

niał społeczeństwo, iż socjalizmu
nie da się przeczekać – a jednak się
dało, jakkolwiek trzeba uczciwie
przyznać, że nie same szkody ów
ustrój przyniósł Polakom, likwidu-
jąc np. analfabetyzm. Tyle że wraz

z częściowymi dobrodziejstwami
przyniósł niebywałe ograniczenie
wolności obywatelskich i niemal
stuprocentowe upaństwowienie go-
spodarki, co skończyło się dla PRL-
u kompletnym krachem. 

W olałbym więc, żeby owe-
go powojennego wzoru
nie kopiować, choć trud-

no się tego nie obawiać, skoro dzi-
siejsza władza stara się wsadzać
swój nos we wszystko i jakby pró-
bowała powracać krok po kroku
do systemu rozdzielczo-nakazowe-
go, pasującego do wolnego rynku
jak wół do karety. 

W porównaniu z początka-
mi PRL-u obecna Polska
jest w o tyle lepszej sytu-

acji, że korzysta jakby ze współ-
czesnego Planu Marshalla, czyli z
subwencji Unii Europejskiej, które
pozwoliły gruntownie zmoderni-
zować kraj, a od strony wolnościo-
wej nastąpiła tak radykalna po-
prawa, że będziemy mogli naresz-
cie podróżować do Stanów Zjed-
noczonych bez wiz. Nie wiem tylko
dlaczego przygotowuje się nowy
atak na księży, chcąc srogo karać
więzieniem amatorów edukacji
seksualnej wśród dzieci i młodzie-
ży. Skoro przez tyle lat godziliśmy
się, żeby to osoby duchowne dys-
kretnie edukowały dziatwę teore-
tycznie i praktycznie w zakresie
seksu, to po co zrywać z tak piękną
narodową tradycją? Wszak biskup
Józef Wesołowski lub prałat Hen-
ryk Jankowski mogliby dzisiaj być
w tej materii co najmniej profeso-
rami honoris causa i można było-
by im śmiało powierzać kierowanie
katedrami pedofilii... Dobry facho-
wiec zawsze na wagę złota. Albo
chociaż bursztynu.

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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W dniu 10 października w
Centrum Rekreacyjno-
-Sportowym m. st. War-
szawy na Bielanach odby-
ła się ceremonia podsu-
mowująca ubiegłoroczną
edycję WOM.

W roku szkolnym 2017/2018,
młodzi sportowcy z Ursynowa
zdobyli w sumie 21 medali, da-
jąc się wyprzedzić w klasyfikacji
punktowej tylko tradycyjnie naj-
lepszemu Śródmieściu. Ursynów
utrzymał doskonałe, drugie
miejsce w stołecznej rywalizacji
w LII edycji Warszawskiej Olim-
piady Młodzieży. Łącznie w za-
wodach finałowych LII War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży
uczestniczyło 1212 zespołów
szkolnych, w których wystąpiło
10 743 dzieci i młodzieży.

Warszawska Olimpiada Mło-
dzieży jest cyklicznym przedsię-
wzięciem sportowym z pięćdzie-
sięcioletnią tradycją, którego ce-
lem jest propagowanie zdrowe-
go i aktywnego stylu życia wśród
dziatwy i młodzieży szkolnej.

Ursynów zdobył 4 złote, 8
srebrnych i 9 brązowych krąż-
ków, co dało piąte miejsce w kla-
syfikacji medalowej. W klasyfi-
kacji punktowej nasza dzielnica
zgromadziła 549 punktów,
ustępując jedynie Śródmieściu
(618 punktów) i wyprzedzając

Bielany (507 punktów). Nasza
dzielnica nie dała się natomiast
wyprzedzić nikomu w kategorii
wiekowej „dzieci”, dzięki sukce-
som najmłodszych zawodników
i zawodniczek Ursynów zajął
pierwsze miejsce, zdobywając
231 punktów. W kategorii „mło-
dzież” nasza dzielnica znalazła
się na drugim stopniu podium,
a w „licealiadzie” na dziewiątym
miejscu. Puchary i medale ode-
brał zastępca burmistrza Ursy-
nowa Piotr Zalewski.

Ursynów ma również mocną
pozycję w klasyfikacjach poszcze-
gólnych szkół. Szkoła Podstawo-
wa nr 303 była najlepsza w kate-
gorii „młodzież”, Szkoła Podsta-
wowa nr 319 zajęła dziewiąte
miejsce w kategorii „dzieci”, a 63
Liceum Ogólnokształcące znala-
zło się tuż za podium w katego-
rii „licealiada”. Podczas uroczy-
stości podsumowującej poprzed-
ni sezon WOM wręczono rów-
nież honorowe odznaki „Za za-
sługi w rozwoju sportu młodzie-
ży szkolnej”, przyznawane przez
ministra sportu i turystyki. Z rąk
wiceprezydent Warszawy Rena-
ty Kaznowskiej oraz dyrektora
Biura Sportu i Rekreacji Janusza
Samela otrzymali je dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 323 im.
Polskich Olimpijczyków Wiolet-
ta Krzyżanowska i Tomasz Żu-

kowski, nauczyciel wychowania
fizycznego w tej placówce.

Specjalne wyróżnienie otrzy-
mało LXX Liceum Ogólno-
kształcące im. A. Kamińskiego,
odebrał je dyrektor szkoły An-
drzej Woźniak. Nagrody Szkol-
nego Związku Sportowego za
zasługi w rozwoju sportu mło-
dzieży szkolnej otrzymali Jaro-
sław Łukasiewicz (nauczyciel
wychowania fizycznego w Szko-
le Podstawowej nr 303) i Maciej
Renkiewicz (nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 323).

W zawodach eliminacyjnych
rozgrywanych w poszczegól-
nych dzielnicach uczestniczyło:
28 684 zawodniczek i zawod-
ników z 252 szkół podstawo-
wych, 23 342 zawodniczek i
zawodników ze 174 szkół pod-
stawowych i średnich oraz
8251 zawodniczek i zawodni-
ków ze 109 szkół średnich W za-
wodach finałowych rozgrywa-
nych na poziomie stołecznym, z
udziałem zwycięzców elimina-
cji dzielnicowych, udział wzięło
4140 zawodników i zawodniczek
ze 187 szkół podstawowych,
4689 zawodników i zawodni-
czek z 212 szkół podstawowych
i średnich oraz 1914 zawodni-
ków i zawodniczek ze 109 szkół
średnich.

W dniu 14 października
obchodziliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej – święto
nauczycieli, wychowaw-
ców i pedagogów, to oka-
zja, aby nagrodzić najwy-
bitniejszych nauczycieli. 

Z tej okazji w Szkole Podsta-
wowej nr 323 im Polskich Olim-
pijczyków przy ul. L. Hirszfelda
odbyły się uroczyste obchody
Burmistrz Dzielnicy Ursynów Ro-
bert Kempa za wybitne osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowawcze
zasłużonym nauczycielom wrę-
czył listy gratulacyjne i oczywi-
ście wszystkim pedagogom oraz
uczniom złożył życzenia. Szkol-
ny chór przygotował za to krótki
koncert muzyki filmowej.

Już po raz czternasty spotkamy się w
tym roku na Ursynowskim Dyktandzie
im. Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego. Tra-
dycyjnie odbędzie się ono w sali sporto-
wej Ursynowskiego Centrum Sportu i Re-
kreacji przy ul. Dereniowej 48, 17 listo-
pada o godz. 10.00. Zapisy ruszyły 14
października - potrwają do wyczerpania
limitu miejsc. 

- W ubiegłym roku w zmaganiach z ortografią
wzięło udział 227 osób. To wydarzenie dla każde-
go. Najstarszy uczestnik ubiegłorocznego dyktan-
da urodził się w 1932 roku, czterech najmłod-
szych - w 2009 roku. Wszyscy, którzy kochają mo-
wę ojczystą, będą mieli możliwość sprawdzenia
znajomości zasad ortografii – mówi burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, uczestnicy zmierzą się z tekstem przygoto-
wanym przez prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka oraz
doc. dr Grażynę Majkowską. Czekając na wyniki,
uczestnicy tradycyjnie wysłuchają wykładu na te-
mat języka polskiego oraz zapoznają się z zasada-
mi pisowni trudnych słów użytych w dyktandzie.

Zgłaszać się można:
- pocztą elektroniczną pod adres dyktan-

do@ursynow.pl
- listownie pod adres Urząd Dzielnicy Ursynów,

02-77 Warszawa, al. KEN 61, z dopiskiem DYK-
TANDO

- osobiście w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al.
KEN 61, pok. 238 (pon. – pt. w godz. 8.00-16.00).

Więcej informacji, w tym regulamin, karta re-
jestracyjna na www.ursynow.pl.

Młodzi brydżyści z Ursynowa odnoszą
sukcesy na arenie międzynarodowej.
Zdominowali Mistrzostwa Świata w
chorwackiej Opatiji. Juniorski turniej
nad Adriatykiem zakończył się dla dziel-
nicowego teamu U21 i U26 sukcesem i
wywalczeniem złotego krążka. 

Z tej okazji zastępca burmistrza Dzielnicy Ur-
synów Piotr Zalewski wręczył dyplomy i upomin-
ki zwycięzcom. Juniorscy czempioni są związani
z Ursynowem, na co dzień szlifują umiejętności w
Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyj-
skiej 10.

W chorwackiej Opatiji odbyły się 6. Otwarte Mi-
strzostwa Świata Młodzieży w brydżu. Turniej trwał
od 20 do 29 sierpnia. Wśród zawodników znalazła
się ekipa brydżystów z Ursynowa – nasi gracze wy-
padli fantastycznie, co przełożyło się na zdobycze
medalowe. Wygrali wszystkie konkurencje.

W kategorii teamów U21 zwyciężyła polska re-
prezentacja. W jej skład weszli: Tomasz Kiełbasa,
Kacper Kopka, Jakub Bazyluk oraz Krzysztof Cichy.
Poza tym Tomasz Kiełbasa i Kacper Kopka wywal-
czyli złoty medal w kategorii par U21. Rewelacyj-
nie wypadła także Joasia Zalewska, która w kate-
gorii U26 brydżystek zajęła pierwsze miejsce.

Urząd Dzielnicy Ursynów  zapraszaa Ro-
dziców i Nauczycieli z Ursynowa do
udziału w projekcie „Komunikacja bez
przemocy w ursynowskich szkołach” re-
alizowanego w ramach budżetu partycy-
pacyjnego. Jesienna odsłona projektu,
na który zagłosowało 2 255 osób – to na-
stępujące warsztaty:

1188..1100..22001199 ppiiąątteekk 1177..0000-2200..0000
11.. MMoocc ppoottrrzzeebb.. WWpprroowwaaddzzeenniiee ddoo NNVVCC..
3 godzinny warsztat wprowadzający do Poro-

zumienia bez Przemocy. Spotkanie będzie okazją
do zapoznania się z podstawowymi założeniami
NVC oraz poznania czterech kroków. Rozróżnimy
język szakala od języka żyrafy, a tym samym oce-
ny od obserwacji, uczucia od myśli ubranych w
uczucia, strategie od potrzeb, a żądania od próśb.

2255..1100..22001199 ppiiąątteekk 1177..0000-2200..0000
22.. DDooggaaddaajj ssiięę zz ddzziieecckkiieemm..
Trudne komunikaty. Empatia dla siebie.
Spotkanie dla tych, którzy chcą szukać potrzeb

za trudnymi komunikatami, jakie dostajemy od
naszych dzieci, zarówno młodszych jak i nastolat-
ków. Będziemy poznawać drogi, jakimi możemy
pójść w reakcji na komunikaty wywołujące u nas
niewygodne uczucia. Doświadczając różnych spo-
sobów reakcji zobaczymy, które wybory mogą

nam służyć bardziej, a które mniej, a także do któ-
rych nam jest zwyczajowo bliżej. Warsztaty będą
też okazją do sprawdzenia, czy empatię można da-
wać też samemu sobie i zobaczenia jak może to na
nas wpływać.

66..1111..22001199 śśrrooddaa 1177..0000-2200..0000
33.. SSiillnnee eemmooccjjee ww rrooddzziinniiee ii sszzkkoollee..
Na tych warsztatach weźmiemy pod lupę uczu-

cia, które się pojawiają u dorosłego i dziecka. Zo-
baczymy jak to jest, gdy emocje zaczynają nara-
stać, co wtedy można zrobić, tak, by zadbać o
swój dobrostan. Będziemy sprawdzać, co nasze
ciało chce nam przekazać i o jakich potrzebach po-
informować, np. gdy pojawia się silna złość. Do-
tkniemy też magicznego słowa „NIE” – poszuka-
my co za nim może się kryć i jaki wachlarz reak-
cji mogą mieć dorośli na taki komunikat.

1133..1111..22001199 śśrrooddaa 1177..0000-2200..0000
44.. KKoonnfflliikktt aa bbuuddoowwaanniiee rreellaaccjjii
To spotkanie pozwoli na przyjrzenie się konflik-

tom: skąd się biorą, co możemy z nimi zrobić, jak
sprawić, by konflikt był źródłem poprawy nasze-
go życia i relacji. Będzie to okazja do odkrywania
jak dochodzić do rozwiązania wygrany-wygrany,
czyli takiego, które uwzględnia potrzeby obu stron.
Będziemy pracować na przykładach z życia uczest-
ników. Będziemy sprawdzać, czy znalezienie win-
nego służy stronom i ich relacjom.

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy ii pprroowwaaddzzeenniiee::
Joanna Berendt (NVClab.pl), Maja Wyborska

(Empathic Life), #WIDZĘ CZŁOWIEKA oraz Fun-
dacja MANZANA i Przestrzeń dla Rodziny

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 322 im. J. Brze-
chwy w Warszawie, ul. E. Dembowskiego 9

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Par-

tycypacyjnego/Obywatelskiego.
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY (maksymalna liczba

uczestników to 20 osób): przestrzen@manza-
na.org.pl 

Zgłoszenia: Imię i nazwisko, telefon kontaktowy

Komunikacja bez przemocy w szkołach

Ursynów drugi na Olimpiadzie Młodzieży

Młodzi ursynowianie najlepsi w brydżu!

Ursynowskie Dyktando po raz czternasty

Dzień Edukacji Narodowej przy Hirszfelda
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Biała Sobota - Dzień Drzwi
Otwartych w Centrum Onkologii 

W najbliższą sobotę, 19 października w godzinach 9.00-14.00 za-
praszamy na Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii- BIAŁĄ
SOBOTĘ w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie –
budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów ul. W. K. Roentgena 5.

Dodatkowo osoby zainteresowane będą mogły na stoisku Od-
działu Wojewódzkiego NFZ wyrobić kartę EKUZ, otrzymać da-
ne dostępowe do konta IKP. Panie ze Stowarzyszenia Amazon-
ki Centrum będą udzielały porad jak dbać o piersi.

Badania są bezpłatne! Wystarczy dowód osobisty. Informacje
o Dniu Drzwi Otwartych pod numerem telefonu: 22 546 31 12.
Nie będą prowadzone wcześniejsze zapisy.

Wolne miejsca 
w warszawskich żłobkach 
Dynamicznie zwiększa się liczba bezpłatnych miejsc w war-

szawskich żłobkach. Zawdzięczamy to dwutorowym działa-
niom miasta – budowie żłobków publicznych oraz pozyskiwaniu
miejsc w placówkach prywatnych. Obecnie jeszcze w 7 dzielni-
cach na dzieci czekają wolne miejsca. Na Ursynowie dostępne są
miejsca w 5 lokalizacjach:
„Cukierkowo”, ul. Klubowa 7 – nr w systemie 161
„Opiekun Dzienny Nasze Szkraby”, ul. Meander 18 – nr w sys-
temie 183
„Poziomka 2”, ul. Lanciego 14 – nr w systemie 189
„Maleństwo i Przyjaciele” ul. KEN 105 lok. U7 – nr w systemie 191
SPUKI, ul. Puławska 326 – nr w systemie 201

Co dalej ze stacją 
pogotowia ratunkowego?

Władze Dzielnicy podjęły działania wspierające Wojewódzką Sta-
cję Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans”
SP ZOZ w Warszawie w związku z wypowiedzeniem umowy naj-
mu lokalu przez Spółdzielnię ,,Stokłosy”. Trwa poszukiwanie zastęp-
czej lokalizacji zarówno w zasobie Dzielnicy jak i zasobach m. st. War-
szawy. Pozyskanie lokalu lub lokali jest niezbędne do kontynuowa-
nia działalności Stacji Wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego na obszarze Ursynowa, a tym samym zapewnienia miesz-
kańcom ciągłości opieki zespołów ratownictwa medycznego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Dzielnicy
Ursynów władze Dzielnicy są w kontakcie z przedstawicielami „Me-
ditrans” – na bieżąco wymieniają się informacjami w tej sprawie.
Trwa także dialog z władzami miasta, którego tematem jest pró-
ba znalezienia nowej lokalizacji dla stacji ratownictwa medyczne-
go, w lokalach znajdujących się w zasobach jednostek i instytucji
miejskich funkcjonujących na terenie Dzielnicy Ursynów. Zarząd
SBM „Stokłosy” wypowiedział umowę najmu lokalu ze skutkiem
na dzień 31 grudnia 2019 roku. Interpelację w tej sprawie złoży-
ła także radna Karolina Zdrodowska, apelując o podjęcie rozmów
ze spółdzielnią, których oczekiwanym efektem jest „pozostawie-
nie stacji pogotowia w dotychczasowej lokalizacji do czasu znale-
zienia i dostosowania innej siedziby lub do czasu oddania do użyt-
ku i rozpoczęcia funkcjonowania Szpitala Południowego”.

- Decyzja spółdzielni to dla nas zaskoczenie. Apelujemy, aby
władze spółdzielni cofnęły swoją decyzję lub przynajmniej da-
ły czas na znalezienie alternatywnej lokalizacji. Jednocześnie
działamy na wielu polach, szukając rozwiązania, które pozwo-
li zapewnić ciągłość pomocy medycznej dla mieszkańców Ursy-
nowa. Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy jest dla nas prio-
rytetem - mówi zastępca burmistrza Jakub Berent.
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Sportowa rywalizacja, radość i dyniowe
szaleństwo. W Lesznowoli w sobotę 12
października odbyła się kolejna edycja
Biegu po Dynię, której towarzyszył lokal-
ny piknik – Święto Dyni. 

Bieg po Dynię to jedna z największych imprez
sportowych organizowanych w gminie Leszno-
wola. W tym roku dystans i trasę cieszącego się du-
żą popularnością biegu głównego trzeba było
zmodyfikować. Z uwagi na prace drogowe na są-
siadujących ze stadionem ulicach,  zawodnicy bie-
gali wyłącznie po stadionowej bieżni, a do poko-
nania mieli 1 milę. Młodsi uczestnicy mieli do
przebiegnięcia, w zależności od wieku,  od 100 do
1000 metrów. Na starcie stanęło łącznie 337 bie-
gaczy. Wszystkich w imieniu lesznowolskiego sa-
morządu przywitał wicewójt Mirosław Wilusz. 

Zawodnicy startowali w 12 kategoriach
biegowych. Chyba najwięcej emocji budziły biegi

z udziałem najmłodszych uczestników, gdzie na li-
nii startu stawały nawet trzyletnie dzieci.  Po za-
kończonej rywalizacji biegacze mogli skorzystać
z licznych piknikowych atrakcji. Jednym z cie-
kawszych stoisk  było stanowisko mistrza carvin-
gu, gdzie można było spróbować sił w tej ciekawej
dyscyplinie i poczęstować się dyniową zupą. 

Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal,
natomiast zwycięzcy zostali nagrodzeni w auli
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów
Polskich. Zawodnicy z pierwszej trójki z każdej
kategorii biegowej, oprócz nagród, na pamiątkę
otrzymali lesznowolską dynię. W auli wręczono
również nagrody laureatom konkursu plastyczne-
go na najładniej pomalowaną dynię, przeprowa-
dzonego w ramach Święta Dyni. A . A .  

WWyynniikkii BBiieegguu ppoo DDyynniięę ddoossttęęppnnee nnaa ssttrroonniiee
CCeennttrruumm SSppoorrttuu ww GGmmiinniiee LLeesszznnoowwoollaa 
wwwwww..ssppoorrttlleesszznnoowwoollaa..ppll..

Biegiem po dynię
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Szalone poniedziałki i super wtorki – zestaw dnia gratis, całe menu -50%

Najlepsza kuchnia na Ursynowie w najlepszej cenie
Najlepsza jadłodajnia na
Ursynowie, a więc re-
stauracja Kucharek
Sześć rusza do ofensywy.
Właściciele nowego loka-
lu przy al. KEN 49 przy-
gotowali dla swoich
klientów kilka bardzo
ciekawych promocji. 

Knajpa przy ul. Dereniowej 6
była w zasadzie pierwszym tego
typu miejscem na kulinarnej
mapie Ursynowa. Kucharek
Sześć oferuje tradycyjną polską
domową kuchnię, w menu znaj-
dziemy między innymi gołąbki,
schabowego, golonkę, żurek,
barszcz i flaki, ale też i coś na
słodko na przykład pyszne nale-
śniki czy leniwe, a efekt jest za-
wsze ten sam – wszystko smaku-
je doskonale. Koniecznie należy

jednak zaznaczyć, że dania przy-
gotowywane są bez dodawania
żadnych ulepszaczy i innych te-
go typu udziwnień.

Niedawno otwarty nowy lo-
kal, mieszczący się przy alei KEN
49, tuż nieopodal budowy Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy
u zbiegu al. KEN z ul. Płasko-
wickiej, to nie tylko kopia star-
szej siostry, ale także urozma-
icenie i tak bogatej już przecież
oferty o śniadania. Wybór nie
jest ograniczony do tradycyjnej
jajecznicy, omletu, czy parówek.
Oferta jest bardzo szeroka i z
całą pewnością każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Mamy do wy-
boru śniadania klasyczne, czyli
między innymi jajecznicę z ze-
stawem wędlin, serem, mini sa-
łatką oraz pieczywem albo tra-

dycyjne jaja na twardo z majo-
nezem i szczypiorkiem. Dla zwo-
lenników past przygotowano
różnorakie pasty twarogowe, z
tuńczyka czy klasyczne jajecz-
ne. Możemy też liczyć na tosty
bądź naleśniki.

Dużym powodzeniem cieszą
się „Śniadania Świata”, wśród
których znajdziemy między in-
nymi bawarskie, francuskie czy
angielskie. Są też śniadania fit, a
więc dla tych, którzy dbają o li-
nię – owsianki, jajka w koszulce
czy świeże pasty na jogurcie z
pieczywem razowym. Ofertę
śniadaniową uzupełniają kanap-
ki, tosty oraz świeżo robione sa-
łatki. Śniadania wydawane są
od godz. 8:00 do 12.00.

A okazja do spróbowania tych
wszystkich smakołyków jest

obecnie idealna. Do końca paź-
dziernika, w każdy poniedzia-
łek i wtorek w nowym lokalu
przy al. KEN 49 można bowiem
skorzystać z bardzo atrakcyj-
nych promocji. W ramach ofer-
ty „Szalone poniedziałki” wy-
starczy kupić kompot w cenie
2,70 zł, aby zestaw dnia otrzy-
mać całkowicie gratis. Mało te-
go, w „Super wtorki” wszystkie
dania z karty można kupić je-
dynie za 50% ceny. Trudno chy-
ba o lepszą rekomendację do
odwiedzenia restauracji, jeśli ja-
kimś cudem ktoś jeszcze tam nie
był. Promocje dotyczą tylko no-
wo otwartego lokalu Kucharek
Sześć przy al. KEN49.

Restauracja Kucharek Sześć
przy al. KEN 49 jest miejscem
nowym, a już bardzo popular-

nym. Ciekawe jest też to, że bar
skupia wokół siebie ludzi z kom-
pletnie odmiennych grup spo-
łecznych. Są ludzie starsi, są
bardzo młodzi. Z jednej strony
grupa z tabletami, a z drugiej
grupa z siatkami zakupowymi.
Co chwila wbiega też sporo
osób i zabiera obiad na wynos i
to nie tylko młodzi ludzie ale
również starsi. 

U Kucharek zdecydowanie pa-
nuje porządek. Przestronna sala
z wygodnymi stolikami i siedze-
niami, długa lada kuchenna z
szybą, za którą widzimy jak ku-
charze uwijają się, by jak naj-
szybciej przygotować zamówio-
ne potrawy. To duża odwaga po-
kazać kuchnię od podszewki,
mało restauracji się na to decy-
duje. Jak widać kucharki nie ma-

ją po prostu nic do ukrycia, kuch-
nia jest czysta, a cały proces przy-
gotowania dań widać jak na dło-
ni. Dania, które możemy zamó-
wić są wyświetlane na dużych
elektronicznych ekranach nad
kuchnią. Świetną sprawą są też
automaty do błyskawicznego za-
mawiania potraw, to znacznie
przyspiesza zamówienie i zapła-
tę, zwłaszcza jeśli w kolejce do
kasy czeka kilka osób. 

Nie każdy ma talent kulinar-
ny albo czas na kuchenne ekspe-
rymenty. Dlatego cieszmy się,
że w żyjącej w zawrotnym tem-
pie stolicy powstają jeszcze takie
miejsca jak Kucharek sześć,
gdzie można zjeść szybko,
smacznie i zdrowo, a teraz też
korzystając z promocji, tanio jak
nigdy wcześniej. 
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Pytaniem, które powszech-
nie zadawane jest lekarzo-
wi prowadzącemu, kiedy
skończyły się już wszystkie
inne, zachowawcze możli-
wości zmniejszenia dole-
gliwości związanych ze
zwyrodnieniem stawu,
jest: „kiedy należałoby
podjąć decyzję o wymianie
stawu na sztuczny?”.

Odpowiedź nie jest jednoznacz-
na i pacjent często usłyszy odpo-
wiedź w stylu: „jak najpóźniej”.

Zmiany zwyrodnieniowe sta-
wów to obecnie zjawisko po-
wszechne. Szczególnie tych du-
żych, wykorzystywanych do
przemieszczania się. Uważa się,
że u każdej osoby po 40. roku
życia zauważalne są zmiany
zwyrodnieniowo-wytwórcze na
powierzchniach stawowych.
Oczywiście, nie każda taka zmia-
na przynosi za sobą dolegliwości
bólowe. Naszą populację najlicz-
niej dotykają problemy związa-
ne ze stawami biodrowymi i ko-
lanowymi. Liczba przeprowa-
dzonych operacji endoprotezo-
plastyki w naszym kraju stale ro-
śnie. Corocznie przeprowadza
się w Polsce około 60 tys. zabie-
gów na stawie biodrowym (en-
doproteza biodra) i ponad 27
tys. na stawie kolanowym (en-
doproteza kolana), z czego moż-
na wysnuć wniosek, że są to za-
biegi wykonywane powszechne.

Należy pamiętać, że jednocze-
śnie oddziały ortopedyczne ma-
ją długą kolejkę pacjentów ocze-
kujących na zabieg.  

Problem ze stawami 
- objawy

Do objawów najbardziej mo-
bilizujących do podjęcia decyzji
o zabiegu wymiany stawu nale-
ży ból - przewlekły, uciążliwy,
uniemożliwiający codzienne
funkcjonowanie i regenerację w
nocy. Pacjenci będący w takiej
sytuacji dość szybko szukają
efektywnej pomocy.

W innym rodzaju procesów
zwyrodnieniowych dominuje na-
tomiast komponenta ogranicze-
nia zakresu ruchu w stawie. Ob-
serwując pacjentów odbywają-
cych terapię w naszej Przychod-
ni Ortopedyczno-Rehabilita-
cyjnej CKR Warszawa Ursynów,
zauważamy, że ta grupa przy-
chodzi po pomoc do lekarza czy
na rehabilitację dopiero wtedy,
gdy ich stawy są już na bardzo za-
awansowanym etapie usztyw-
nienia. Chociaż funkcjonowanie
takiej osoby jest ograniczone,
strach przed decyzją o zabiegu
operacyjnym skutecznie zniechę-
ca do wizyty u specjalisty.

Czy warto zwlekać
Nieprawidłowy wzorzec cho-

du oraz lokalne ograniczenie za-
kresu ruchu, niestety, oddziału-

je na wszystkie okoliczne tkanki
miękkie i sąsiadujące stawy. Pier-
wotny problem stawu biodrowe-
go (ból w pachwinie, podczas
chodzenia po schodach, nawet
podczas snu) wpływa na pod-
świadome odciążanie chorego
miejsca. Problem z czasem za-
czyna obejmować inne okolice
ciała, np.: mięsień czworogłowy
uda i pośladkowe, staw kolano-
wy, kręgosłup lędźwiowy. Dia-
gnostyka pierwotnego proble-
mu staje się trudniejsza, a pracy
dla fizjoterapeuty jest coraz wię-
cej, bo im dłużej „pracujemy” na
problem z narządem ruchu, tym
dłużej będzie trwać rehabilita-
cji efektów takiego procesu.

Fizjoterapia 
a zwyrodnienia

Niezależnie od stopnia za-
awansowania zmian zwyrodnie-
niowych, pacjent na każdym eta-
pie powinien korzystać z usług
fizjoterapeutycznych i cele takiej
rehabilitacji będą inne. Pod tym
stwierdzeniem należy rozumieć
nie tylko korzystanie ze specjali-
stycznej terapii ruchowej, zabie-
gów fizykalnych, terapii manual-
nej, masażu leczniczego, ale też
kształtowanie postaw prozdro-
wotnych, polepszających ogólną
kondycję. Do tego zaliczają się:
dynamiczne spacery, pływanie,
jazda na rowerze, redukcja masy
ciała, ćwiczenia ogólnorozwojo-

we na siłowni plenerowej. Miejsc
w plenerze do realizowania ak-
tywności ruchowej mamy na te-
renie Dzielnicy Ursynów obec-
nie pod dostatkiem, ale warto
zapytać fizjoterapeutę lub trene-
ra przygotowania motoryczne-
go jakie dokładnie ćwiczenia mo-
gę wykonywać na tych urządze-
niach, żeby zajęcia przyniosły ko-
rzyści, a nie zaszkodziły. 

Oczywiście w miarę postępu
choroby należy wprowadzić
specjalizację leczenia, polegają-
cą na odciążaniu bolesnego sta-
wu i możliwej poprawie zakresu
ruchu, działanie przeciwzapal-
ne, dobór spersonalizowanych
ćwiczeń, terapię manualną tka-
nek miękkich otaczających cho-
ry staw, kręgosłup i pozostałych
stawów, które zaczynają być
przeciążone. Na tym etapie cho-
roby należy pamiętać o korzy-
staniu z dwóch kul, a nie, jak
często zauważam – z jednej, bo
przez asymetryczną pracę ukła-
du ruchu fundujemy sobie pro-
blemy w innych częściach cia-
ła. Z przymrużeniem oka należy
traktować reklamy maści i su-
plementów „regenerujących
chrząstkę”, dzięki którym wróci-
my do sprawności. 

Warto natomiast zapytać na-
szego lekarza ortopedę o wspar-
cie leczenia iniekcjami dostawo-
wymi (kwas hialuronowy, oso-
cze wysokopłytkowe PRP, Tera-

pia Orthokine, inne), bo jak
wskazuje doświadczenie nasze-
go ortopedy dr Jakuba Miąskie-
wicza , na pewnym etapie choro-
by zwyrodnieniowej są bardzo
pomocne i pozwalają przesunąć
decyzję o ingerencji zabiegowej
nawet o kilka lat. 

Aktywnymi działaniami moż-
na znacząco przedłużyć żywot-
ność aparatu ruchu i poprawić
komfort życia, w szczególności,
jeżeli są wprowadzone na wcze-
snym etapie choroby.

Środki zachowawcze czy
operacja wymiany stawu?
Niestety, zdarza się, że środki

zachowawcze (rehabilitacja, in-
iekcje dostawowe) nie wystar-
czają i trzeba poddać się zabiego-
wi. Jak wspomniałem na począt-
ku, jeżeli ból nie jest podstawo-
wym i codziennym problemem,
pacjent przeciąga moment wy-
konania zabiegu. W przypadku
tych pacjentów, rehabilitacja za-
częta dopiero po operacji jest
zwykle dużo trudniejsza – przez
przykurcze i przeciążenia, jakimi
objęte zostały sąsiednie tkanki.
Ocena czy staw nadaje się do
wymiany należy do lekarza orto-
pedy. Pacjent najczęściej słysząc
diagnozę niezgodną z jego ocze-
kiwaniami udaje się na wizytę
do kolejnych specjalistów, aż
uzyska satysfakcjonujące go
stwierdzenie, że „trzeba pocze-
kać do ostateczności” i kurczowo
trzyma się go. W przypadku wąt-
pliwości należy jednak pamię-
tać, że sztuczny staw zdecydo-
wanie poprawia jakość i kom-
fort życia. Zwykle słyszę od mo-
ich pacjentów w trakcie procesu
rehabilitacji pozabiegowej: „po
co ja tak długo zwleka-
łam/em!?”.

Rehabilitacja po 
zabiegu endoprotezy

Niezwykle ważnym elemen-
tem po operacji jest prawidłowo
przeprowadzony proces powro-
tu do możliwie pełnej sprawno-
ści. W zależności od stanu pa-
cjenta, może być on prowadzo-
ny w warunkach ambulatoryj-
nych (przychodnia), stacjonar-
nych (pobyt w szpitalu) lub do-
mowych. Każde z powyższych
miejsc prowadzenia terapii bę-
dzie miało swoje zalety i wady.
W warunkach domowych oferta
sprzętu do ćwiczeń i możliwo-
ści zastosowania fizykoterapii
jest ograniczona, jednak dla pa-
cjentów z ograniczonymi możli-
wościami samoobsługi i mobil-
ności jest jedynym rozwiąza-
niem i mamy taką w ofercie na-

szej ursynowskiej przychodni na
ul. Surowieckiego 8. Terapeuta
prowadzi rehabilitację według
indywidualnego planu postępo-
wania: zabezpiecza tkanki przed
powstaniem niebezpiecznych
przykurczy, odpowiednimi tech-
nikami manualnymi rozluźnia
napięte struktury, poprawia za-
kres ruchu, a ćwiczeniami - siłę
mięśniową, pracuje z blizną,
przywraca prawidłowy wzorzec
chodu, usprawnia mechanizm
utrzymywania równowagi, cza-
sem przyśpiesza proces gojenia
tkanek. 

W ośrodkach leczniczych ofer-
ta wzbogacona jest o dział fizy-
koterapii, pomoce i przyrządy
do ćwiczeń rzadko posiadane w
warunkach domowych.

Podsumowując
Powyższy artykuł nie zachę-

ca do leczenia operacyjnego po
pojawieniu się pierwszych ob-
jawów bólowych i sztywności
stawów, a jedynie proponuje
spojrzenie z innej strony na pro-
ces leczenia choroby zwyrod-
nieniowej.

Należy pamiętać, że szeroko
rozumiana rehabilitacja rucho-
wa, w tym indywidualna tera-
pia manualna, jest ważnym ele-
mentem przedłużającym lepszą
jakość życia. A kiedy zajdzie ko-
nieczność wymiany stawu, fizjo-
terapia jest niezbędna dla uzu-
pełnienia procesu operacji. Bez
niej nie mamy szans, aby wró-
cić do zdrowia i funkcjonalno-
ści, tym bardziej do pasji, wy-
magających od nas sprawności
fizycznej. 

P r z e m y s ł a w  K o w a l s k i

mmggrr ffiizzjjootteerraappiiii,, cceerrttyyffiikkoowwaa-
nnyy tteerraappeeuuttaa mmaannuuaallnnyy,, oodd kkiill-
kkuunnaassttuu llaatt pprraaccuujjee zz ppaaccjjeennttaammii
zz ddoolleegglliiwwoośścciiaammii nnaarrzząądduu rruu-
cchhuu,, oobbeeccnniiee zzaawwooddoowwoo zzwwiiąązzaa-
nnyy zz PPrrzzyycchhooddnniiąą OOrrttooppeeddyycczznnoo-
-RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnąą oorraazz PPoorraaddnniiąą
LLeecczzeenniiaa OOsstteeooppoorroozzyy pprrzzyy CCeenn-
ttrruumm KKoommpplleekkssoowweejj RReehhaabbiilliittaa-
ccjjii WWaarrsszzaawwaa UUrrssyynnóóww,, uull.. SSuu-
rroowwiieecckkiieeggoo 88..

Fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu
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Mokotów, co słychać?
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O WYDARZENIACH NA MOKOTOWIE?

Odwiedź nasz profil na Facebooku – www.facebook.com/UDMokotow oraz stronę internetową www.mokotow.waw.pl Czwartek 17.10.2019

Inwestycje na Mokotowie
– Woronicza po nowemu

Na Mokotowie trwa obecnie budowa
przedłużenia ul. Woronicza na odcinku
od ul. Etiudy Rewolucyjnej aż do ul.
Żwirki i Wigury. Zakończono już budowę
fragmentu drogi na odcinku od ul. Wy-
ględowskiej do ul. Etiudy Rewolucyjnej.

Nowa droga posiada dwa duże ronda, na jezd-
ni położono warstwę ścieralną oraz wykonano
oznakowanie poziome. Wzdłuż ulicy pociągnię-
to chodnik, a także ścieżkę rowerową, obecnie
trwają prace porządkowe. Wprowadzona zo-
stała także czasowa organizacja ruchu, która
umożliwia korzystanie z nowo otwartego odci-
naka drogi.

Przed budowlańcami teraz kolejne wyzwa-
nie, przyszedł bowiem czas na prace przy ostat-

nim fragmencie przebudowy ul. Woronicza od
ul. Wyględowskiej do ul. Żwirki i Wigury. Odci-
nek ten będzie podlegał kompletnej przebudo-
wie, zostanie rozebrany i wybudowany zgod-
nie z obowiązującymi parametrami dróg pu-
blicznych. 

Planowany termin zakończenia robót, po któ-
rych możliwy będzie przejazd po całym odcinku
od ul. Żwirki i Wigury aż do ul. Etiudy Rewolucyj-
nej to grudzień tego roku. Dotrzymanie terminu
jest naturalnie uzależnione od wielu czynników,
między innymi od panujących warunków atmos-
ferycznych. Rozliczenie i zakończenie całości bu-
dowy wraz ze wszystkimi odbiorami i pozwole-
niem na użytkowanie nastąpi już w 2020 roku.
Wartość inwestycji to 14,5 mln zł.

Dzielnica Mokotów może
pochwalić się kolejną
odnowioną placówką
oświatową. Tym razem
wykonano kompleksową
przebudowę budynku
przedszkola nr 199 przy
ul. Bukietowej 10.

W ramach przebudowy wyko-
nano szereg prac mających na ce-

lu podniesienie standardu budyn-
ku, między innymi położono no-
we instalacje wody i kanalizacji,
wentylacji mechanicznej oraz in-
stalacji przeciwpożarowej, a tak-
że nowe instalacje elektryczne.
Wzmocniono również konstruk-
cję całego budynku, położono też
nową podłogę. Specjalnie ocie-
plone zostały wszystkie ściany ze-

wnętrzne budynku, a także fun-
damenty oraz strop. Zamonto-
wano również nowe okna i drzwi. 

W środku wyremontowano
między innymi pomieszczenia
piwniczne oraz dostosowano je
do potrzeb zaplecza dla nowej
w pełni wyposażonej kuchni. 

W przedszkolu mieszczą się
cztery oddzielne oddziały przed-

szkolne, a dzieci dodatkowo bę-
dą mogły korzystać z nowej sali
do zajęć ruchowych. Przebudo-
wany obiekt dostosowany jest
do obowiązujących przepisów
technicznych i spełnia wszystkie
możliwe normy.

Obecnie trwają jeszcze prace
związane z zagospodarowa-

niem terenu placów zabaw oraz
czynności związane z odbio-
rem budynku i przekazaniem
do dyspozycji dyrekcji przed-
szkola.

Prace modernizacyjne zaczę-
ły się jeszcze w lipcu 2018 roku,
a przebudowa dobiegła końca w
październiku bieżącego roku.

Dotychczasowy koszt inwestycji
to ponad 5,5 mln zł. 

W trakcie ralizacji pozostają
jeszcze dwie mokotowskie pla-
cówki – przedszkole nr 339 przy
al. Niepodległości 17 oraz przed-
szkole nr 326 przy ul. Bernar-
dyńskiej 14. Rozpoczęto już pro-
ces inwestycyjny.

Przedszkole nr 199 przy ul. Bukietowej gotowe dla dzieci

Przedłużenie ul. Woronicza

Rondo na ul. Wyględowskiej
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W piątkowy, chłodny wieczór 4 paździer-
nika na starcie pierwszej Rodzinnej
Sztafety Pamięci w Parku Promenada
stanęło 57 trzyosobowych drużyn skła-
dających się z biegaczy w każdym wieku. 

Wśród uczestników biegu upamiętniającego
obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego
można było spotkać dzieci, młodzież, rodziców jak
i dziadków. Nie zabrakło również burmistrza Mo-
kotowa Rafała Miastowskiego z rodziną, repre-
zentantów OSiR Mokotów jak również pracowni-
ków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. 

Łączny dystans biegu wynosił symboliczne
1944 metry. Sportowe zmagania były poprze-
dzone chwilą ciszy i zapaleniem zniczy pod ta-
blicą upamiętniającą pomordowane dzieci przy
ul. Śmietany. Po biegu na uczestników czekała
gorąca herbata i wyborna wojskowa grochówka.

Każdy z uczestników został nagrodzony
drewnianym medalem, który po połączeniu z
dwoma innymi utworzyły kształt dzielnicy
Mokotów. 4 października to data, kiedy
przestała działać rozgłośnia powstańcza
„Błyskawica“.

U zbiegu al. Polski Walczącej i ul. Czerniakowskiej odsłonięto pomnik upamiętnie-
nia Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet. 

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych z burmi-
strzem Mokotowa Rafałem Miastowski oraz zastępcami Krzysztofem Skolimowskim i Markiem Roj-
szykiem. Po odsłonięciu pomnika będzie kontynuowana budowa placu miejskiego, który jest reali-
zowany wspólnie przez Spółdzielnię Energetyka i Zarząd Dzielnicy Mokotów przy współudziale Za-
rządu Zieleni.

Wolontariat jest bezpłat-
ną, dobrowolną działal-
nością na rzecz społeczeń-
stwa i przynosi korzyści
zarówno osobom, którym
się pomaga jak również
daje dużo tym, którzy po-
moc niosą.

Będąc wolontariuszem prze-
żywa się wiele pięknych chwil, w
ciekawy i twórczy sposób spę-
dza czas oraz zawiązuje nowe
przyjaźnie. Poprzez wolontariat
można uczestniczyć w cieka-
wych i ambitnych projektach.
Wolontariuszem może zostać
każdy bez względu na wiek, do-
świadczenie i czas, którym dys-
ponuje. Wolontariat wśród se-
niorów jest coraz popularniej-
szy, a instytucjom i stowarzysze-
niom niezwykle zależy na współ-
pracy z osobami starszymi.

W związku z tym powstaje
Punkt Wolontariatu Senioralne-
go na Mokotowie. W jego ra-
mach odbywać się będą dyżury
w Mokotowskim Centrum Inte-
gracji Mieszkańców, przy ul.
Woronicza 44a w poniedziałki
między 13.00 a 15.00. 

Zapraszamy do kontaktu z
Punktem Wolontariatu Senio-
ralnego każdego, kto po przej-
ściu na emeryturę chce zostać
wolontariuszem. Przez wolon-
tariat, niezależnie od wieku,
można ciekawie i pożytecznie

spędzać czas, robić coś dobrego
dla innych, a także poznawać
nowych ludzi. Każdemu senio-
rowi pomożemy znaleźć wolon-
tariat w sam raz dla niego.
Wspieramy też chęć zdobywa-
nia przez seniorów nowych
umiejętności, wskazując im

możliwość korzystania z dar-
mowych szkoleń czy superwi-
zji dla wolontariuszy. Z przy-
jemnością poznamy także oso-
by młodsze, które chciałyby za-
angażować się w działania z se-
niorami oraz na ich rzecz.

Obecnie poszukujemy senio-
rów obeznanych z kompute-
rem, aby poprowadzili w opar-
ciu o sprzęt dostępny w Moko-
towskim Centrum Integracji
Mieszkańców bazę danych koja-
rzącą osoby, instytucje i orga-
nizacje potrzebujące wsparcia
z seniorami.

Pierwszy Punkt Wolontariatu
Senioralnego powstał w Cen-
trum Aktywności Międzypokole-
niowej Nowolipie. Może do nie-
go przyjść każdy senior i poroz-
mawiać o swoich zainteresowa-
niach, umiejętnościach oraz
możliwościach zaangażowania
się w ciekawy wolontariat na te-
renie Warszawy. Punkt Wolonta-
riatu Senioralnego jest prowa-
dzony przez seniorów - wolonta-
riuszy dla seniorów, którzy chcie-
liby zostać wolontariuszami. W

2019 roku wolontariusze senio-
rzy przeprowadzili konsultacje
aż dla 80 osób w wieku emery-
talnym, które dzięki temu zaan-
gażowały się w wolontariat w
różnych instytucjach i organiza-
cjach pozarządowych na terenie
Warszawy. 

Poza promocją idei wolonta-
riatu wśród seniorów, Punkt Wo-
lontariatu Senioralnego pomaga
osobom starszym zaangażować
się w wolontariat, współpracuje z
osobami młodszymi, które chcą
działać na rzecz seniorów, wspie-
ra informacyjnie i promocyjnie
organizatorów wolontariatu mię-
dzypokoleniowego, integruje śro-
dowiska działające na rzecz pro-
pagowania wolontariatu wśród
różnych pokoleń warszawiaków
oraz gromadzi wiedzę na temat
ofert dla wolontariuszy-seniorów
w całej Warszawie.

Pozostałe Punkty Wolontaria-
tu Senioralnego:

Centrum Aktywności Między-
pokoleniowej “Nowolipie” 
ul. Nowolipie 25B, 
tel. 723-244-421

MAL we Włochach 
ul. Rejonowa 6/8, 
tel. (22) 115-11-05

Miejsce Akcji Paca 
ul. Paca 40 
tel. (22) 118-17-68

W Mokotowskim Centrum
Integracji Mieszkańców
przy Wydziale Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Mokotów przy
ul. Woronicza 44A odbyła
się konferencja pt. ,,Reali-
zacja Polityki Senioralnej
na Mokotowie’’.

W spotkaniu uczestniczyli
między innymi burmistrz dziel-
nicy Mokotów Rafał Miastow-
ski oraz zastępca burmistrza An-
na Lasocka, którzy podziękowa-
li wszystkim osobom zaangażo-
wanym w działania na rzecz se-
niorów na Mokotowie. Wicebur-
mistrz zwróciła uwagę na to, że
działania na Mokotowie skiero-
wane do seniorów podejmowa-
ne są w oparciu o przyjęty w
2016 r. przez Zarząd Dzielnicy
Mokotów dokument strategicz-
ny pn. ,,Kierunki polityki senio-
ralnej w Dzielnicy Mokotów na
lata 2016 – 2023’’. W tym czasie

udało się na przykład urucho-
mić telefon dla seniorów, opra-
cowano Mokotowski Informa-
tor Senioralny oraz zintensyfiko-
wano działania aktywizujące se-
niorów.

O tym, co dzieje się na Moko-
towie w polityce senioralnej
mówił Bogdan Piec, naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i
Zdrowia dla Dzielnicy Moko-
tów. W swojej prezentacji zwró-
cił uwagę między innymi na
ofertę zajęć, jakie w dzielnicy
Mokotów kierowane są do se-
niorów przez Urząd Dzielnicy
Mokotów, domy kultury oraz
organizacje pozarządowe. Mo-
kotowski senior może skorzy-
stać z bogatej oferty zajęć spor-
towych, kulturalnych i społecz-
nych. Ważnym elementem re-
alizowanej w dzielnicy polityki
senioralnej jest tworzenie
miejsc przyjaznych seniorom.
Takim miejscem jest Mokotow-

skie Centrum Integracji Miesz-
kańców przy ul. Woronicza 44a,
w którym działają Mokotowski
Uniwersytet III Wieku, Klub Se-
niora, organizacje kombatanc-
kie i wiele innych. W Centrum
seniorzy mają do dyspozycji
pracownię komputerową oraz
siłownię, mogą skorzystać z za-
jęć tanecznych, gimnastycz-
nych, warsztatów literackich,
wziąć udział w wykładach te-
matycznych, a w weekendy po-
tańczyć przy muzyce na żywo. 

Podczas konferencji uczestni-
cy mogli podziwiać wystawę
prac przygotowanych przez se-
niorów podczas letniego plene-
ru malarskiego pod kierownic-
twem Janiny Jasińskiej. Konfe-
rencja była doskonałym forum
wymiany informacji oraz poglą-
dów na temat polityki senioral-
nej. Była ona ważnym punktem
w wyznaczaniu kierunków dzia-
łań na najbliższe lata.

Bieg ku chwale Powstania

Senior na Mokotowie

Pomnik odsłonięty...

Punkt Wolontariatu 
Senioralnego na Mokotowie
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Jesień to dobry czas na chwilę refleksji
nad sobą. Fundacja C.E.L., która współ-
pracuje z Urzędem Dzielnicy Mokotów,
zaprasza na nieodpłatne konsultacje in-
dywidualne oraz spotkania grupowe.

Aktualnie prowadzony jest  nabór do dwóch
grup:

1. Grupa dla Młodych Dorosłych (w wieku 20-
28 lat): Bliskie „Mijania” i „Spotykania”.

Oferta kierowana jest do kobiet i mężczyzn po-
gubionych w codziennym życiu z powodu tru-
dów budowania relacji w rodzinie, ze znajomymi,
przyjaciółmi i w związkach. Spotkania odbywają
się raz w tygodniu w środy w godzinach 17-21 oraz
w dwa weekendy 26-27 października i 7-8 grud-
nia (sobota i niedziela 10-18). Grupa rozpoczyna
się 23 października i trwa do 11 grudnia 2019r.

2. Grupa dla Rodziców dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych: Poszukiwanie rodzicielskiej mocy.

Oferta kierowana jest do rodziców otwartych na
zmiany, którzy poszukują dobrych wzorców rodzi-
cielskich, oraz którym brakuje oparcia wśród bli-
skich. Proponujemy wspólne poszukiwanie tego,
co służy budowaniu dobrych relacji z dzieckiem i
motywowaniu go do rozwoju. Zajęcia rozpoczy-
nają się 18 października i trwają do 13 grudnia
2019r. Spotkania odbywają się w piątki w godzi-
nach 17-20:30 oraz w dwie niedziele 17 listopada
i 8 grudnia w godzinach 10-18.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej
Fundacji oraz profilu na portalu społecznościo-
wym Facebook, gdzie można znaleźć szczegóło-
wą ofertę do końca roku kalendarzowego.

Kontakt: 22 646 22 56
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, 

Wiśniowa 42
Zajęcia są współfinasowane ze środków finan-

sowych Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Grupy wsparcia

11.. Drzewa i kwiaty zamiast betonu – 117788 442200 zzłł
22.. Chronimy ptaki i wiewiórki w parkach i zieleńcach Mokotowa - konserwacja i zawieszenie nowych 
skrzynek lęgowych – 7700 000000 zzłł
33.. Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa – 886644 880000 zzłł
44.. Jadłodzielnia na Mokotowie – 5588 220000 zzłł
55.. Więcej powietrza na „Naszym Podwórku” - nasadzenia drzew i krzewów – 221100 000000 zzłł
66.. Stawy Doliny Służewieckiej - rekultywacja, wykaszanie zarośniętych zbiorników – 116622 550000 zzłł
77.. Czystsze powietrze dzięki krzewom - Al. Lotników – 226611 000000 zzłł
88.. Dbamy o ptactwo wodne żyjące na stawach mokotowskich parków – instalacja pływających tratew dla 
kaczek, łysek i mew – 3311 330000 zzłł
99.. Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej – 221122 554411 zzłł
1100.. Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej – 771155 000000 zzłł
1111.. Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie – 2299 000000 zzłł
1122.. 30 drzew i 30 ławek na Służewie – 225599 669955 zzłł
1133.. Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż 
odcinka Trasy Siekierkowskiej – 447700 000000 zzłł
1144.. Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej – 992244 221100 zzłł
1155.. Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR – Mokotów – 11 442277 000000 zzłł
1166.. Wymiana bardzo zniszczonego chodnika wzdłuż ul. Madalińskiego – 996677 667755 zzłł
1177.. Uprzątnijmy śmieci na skarpie – 2288 330000 zzłł
1188.. Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-
rolkowych – 118800 000000 zzłł
1199.. Kino letnie na Stegnach – 2222 000000 zzłł
2200.. Kurs samoobrony dla kobiet – 1144 220000 zzłł
2211.. Kwietne rondo – 1155 000000 zzłł
2222.. Ruch to zdrowie – fitness +50, +60, +70 – 3300 884400 zzłł
2233.. Joga ogólnodostępna dla wszystkich – 99 110000 zzłł
2244.. Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci – 66 000000 zzłł

FFrreekkwweennccjjaa ppooddcczzaass
wwyybboorróóww nnaa MMookkoottoowwiiee

wwyynniioossłłaa 7766,,9977%%..
DDzziięękkuujjeemmyy wwsszzyyssttkkiimm,,

kkttóórrzzyy wwyybbrraallii ssiięę nnaa
wwyybboorryy ii ooddddaallii sswwóójj ggłłooss.. 

Zwycięskie projekty w budżecie obywatelskim
Za nami głosowanie w budżecie obywatelskim. Dziękujemy za oddane głosy! 

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które wygrały. Gratulujemy i czekamy na ich realizację w przyszłym roku!

Zwycięskie projekty wybrane w głosowaniu
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„Mokotów, co słychać?“ wkładka do Tygodnika „PASSA“, nr 6/2019
Wydawca Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. +48 22 443 65 00

www.mokotow.waw.pl, www.facebook.com/UDMokotow/ 

Masz problem z uzależ-
nieniem od komputera?

Serdecznie zapraszamy na wykład Adama Krzyża-
nowskiego pt.: “Nawet nie wiesz od czego jesteś uza-
leżniony, póki ci tego nie odbiorą...”. Prelegent przy-
bliży problem uzależnień: od Internetu, komputera,
gier komputerowych, smartfonów, mediów społecz-
nościowych. Wykład odbędzie się 23 października
2019 r. o godz. 18.00 w Mokotowskim Centrum Inte-
gracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a . Wy-
kład organizowany jest przez Mokotowskie Stowarzy-
szenie Rodzin Abstynenckich AZYL. Wstęp wolny.

Teatr w Centrum Łowicka
20 października (niedziela)

godz. 19.00
TEATR THB
Yasmina Reza. Sztuka.
Obsada: Konrad Grymin,

Krzysiek Woźniak, Łukasz Wró-
blewski

Reżyseria - Olga Kucharska
Asystentka reżysera - Anna

Zwolińska
Przekład - Bożena Kupis - Ku-

charska
Podobno męskie przyjaźnie są na całe życie. Takimi przyjaciółmi mieli być bohaterowie przed-

stawienia. Jednak pewnego dnia ich relacja zostaje wystawiona na próbę.
Yasmina Reza – Francuska dramatopisarka, autorka znanej i wielokrotnie wystawianej „Rze-

zi”, którą w 2011 roku zekranizował Roman Polański, z Christopherem Waltzem i Kate Winslet
rolach głównych. „Sztuka” Yasminy Rezy, to błyskotliwa i trafna analiza ludzkich zachowań i
emocji. 

Wstęp wolny, Centrum Łowicka

Szkicownik Wajdy
20.10.2019, niedziela, godz.

17.30
Dom Kultury „KADR”, ul.

Rzymowskiego 32
Wystawa rysunków i szki-

ców Andrzeja Wajdy ze zbio-
rów Muzeum Manggha oraz
debata o motywach malarskich
przenikających filmową twór-
czość reżysera. W rozmowie
wezmą udział Magdalena Jusz-
czyk, dr. Anna Król z krakow-
skiego Muzeum Manggha,
Wojciech Marczewski, reżyser, scenarzysta, współzałożyciel i wykładowca Wajda School & Stu-
dio oraz Antoni Rodowicz, wydawca albumów „Andrzej Wajda. Rysunki” oraz „Andrzej Wajda.
To lubię. Inspiracje”.

Wydarzenie jest częścią obchodów 40-lecia Dom Kultury Kadr. Organizatorzy: Centrum Kul-
tury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Dom Kultury “KADR” oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej Manggha. Wstęp wolny.

Klasycznie Niepoważni
Klasycznie Niepoważni: ...od

wielkiego dzwonu
26.10.2019, sobota, godz.

19.00
Dom Kultury „KADR”, ul. Rzy-

mowskiego 32
Bębny, talerze, rurki, płytki,

struny, pudełka – instrumentem
jest wszystko, w co można ude-
rzyć, a granicą muzycznego za-
stosowania perkusji jest wyłącz-
nie wyobraźnia. Do czego są
zdolni pokażą: Krzysztof Niezgo-
da, Tamara Kurkiewicz i Michał
Bator.

Wstęp: 15 zł, bilety do nabycia
online lub w DK Kadr.

101 flag na 101 lat
12 listopada 2019 roku Dorożkarnia zaprosi mieszkańców Siekierek i całej Warszawy na niezwy-

kły wieczór. Tylko w sercu stolicy, na samym placu Defilad, tylko z okazji 101. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości będzie można zobaczyć arcywidowiskową instalację. Tego jedyne-
go niepowtarzalnego wieczoru na wysokich na sześć metrów masztach załopocze sto pełnowymia-
rowych flag (flagi o wymiarach 200/125cm). Flag niezwykłych – osobistych proporców, stworzo-
nych przez setkę warszawian. Wernisażowej iluminacji towarzyszyć będzie oficjalna uroczystość,
prezentacja autorów, koncert oraz wystawa fotografii. Początek – punktualnie o godzinie 18.00.

Nim jednak ten wieczór nastąpi zapraszamy do Dorożkarni na warsztaty, podczas których two-
rzyć będziemy oryginalne proporce. To własne osobiste flagi, na których mieszkańcy pokażą sie-
bie, swoje przekonania, wizje wolności, albo marzenia. Projekty mają być oryginalne, różnorod-
ne w formach i barwach. 

Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, tel. 22 841 91 22, www.dorozkarnia.pl.

#Kulturalnie
Zapraszamy na...

Marsz Nordic Walking
Moc sportowych atrakcji organizowanych przez

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w
Dzielnicy Mokotów będzie nas rozgrzewać pod-
czas nadchodzących, chłodnych, jesiennych dni.
Pierwszym wydarzeniem będzie poprowadzony
dookoła Jeziorka Czerniakowskiego Marsz Nordic
Walking. Organizowany 20 października „I Marsz
po Zdrowie – Młodzi Wiekiem jest nie tylko pró-
bą aktywizacji poprzez sport kolejnej grupy miesz-
kańców, ale również okazją do nawiązania no-
wych znajomości i większej integracji mieszkań-
ców naszej dzielnicy. Każdy, kto dotrze do mety
otrzyma pamiątkowy medal i drobny upominek,
a na zakończenie marszu przewidzieliśmy ciepły
posiłek oraz gorące napoje. Zapraszamy do zapi-
sów! Liczba miejsc ograniczona. 

Gala Boksu 
W sobotę 16 listopada w hali Kompleksu Spor-

towego OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A
obędzie się Gala Boksu. Będziemy świadkami
międzynarodowego meczu bokserskiego. Wszyst-
kie pojedynki sportowe cieszą się dużym zaintere-
sowaniem publiczności nie inaczej będzie zapew-
ne i tym razem. Prosimy pamiętać że w hali Kom-
pleksu Sportowego dysponujemy ograniczoną ilo-
ścią miejsc siedzących i prosimy o wcześniejsze
przybycie. 

Warsztaty samby 
W niedzielę 17 listopada odbędą się zajęcia

skierowane do wszystkich miłośników latyno-
skich rytmów – kolejna edycja warsztatów samby.

Ponieważ każde zajęcia prowadzi inny instruk-
tor za każdym razem uczymy się czegoś nowego. 

Zapraszamy do korzystania z bogatej palety za-
jęć sportowych na Mokotowie. Na jesienną chan-
drę najlepsza jest duża dawka ruchu. Informuje-
my że od 1 października w kasie pływalni Kom-
pleksu Sportowego honorowana jest karta Multi-
sport. Natomiast wszystkich chętnych chcących
spróbować swoich sił w nowych dyscyplinach
sportu zapraszamy na Moje Boisko Orlik 2012
przy ulicy Kazimierzowskiej 58 czeka tam stół do
gry w Teqball.

Warszawska Olimpiada Młodzieży
Ten system współzawodnictwa sportowego roz-

grywany jest w relacji klubowej i szkolnej. W ra-
mach rozgrywek uczniowie warszawskich szkół
podzieleni na kategorie dzieci, młodzież i lice-
aliada zmagają się w dyscyplinach: pływanie, pił-
ka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi przełajo-
we indywidualne i sztafetowe, lekka atletyka, uni-
hokej, ringo, gimnastyka oraz sporty zimowe.

W ramach podsumowania LII Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży mokotowskie placówki wy-
walczyły V miejsce w klasyfikacji łącznej dzielnic
zdobywają 417 punktów. Wśród wyróżnionych
szkół znalazła się Szkoła Podstawowa Sportowa nr
272 im. Eugeniusza Lokajskiego, która w katego-
rii młodzieży (dawne roczniki gimnazjalne) zaję-
ła 7 miejsce.

Mokotowskim placówkom bardzo dziękujemy
za walkę podczas zawodów WOM oraz zdobyte
punkty.

Mokotów sportowy

Biegiem dla kobiet

Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w Warszawie, jak co roku kobiety pobiegły dla profilaktyki 
raka piersi. Biegaczkom, w nietypowym stroju towarzyszył burmistrz dzielnicy Mokotów 
Rafał Miastowski.
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Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 2 października 2019 r.
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 122/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa
Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy
Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) 
długość odcinka ok. 14,80 km. Zadanie 1 km 6+945,31-8+241,47”.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, gmina Lesznowola 
i gmina Piaseczno.
DDzziiaałłkkii uussyyttuuoowwaanniiaa oobbiieekkttuu::
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem numery działek przeznaczone pod
przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
Gmina Lesznowola: 
OObbrręębb 00000011 LLeesszznnoowwoollaa,, działka nr ew.: 306/2 (306/26, 330066//2255),
OObbrręębb 00000077 KKoolloonniiaa LLeesszznnoowwoollaa,, działki nr ew.: 39 (39/7, 3399//66,, 3399//55), 40 (40/7, 4400//66,, 4400//55), 42 (42/7, 4422//66,,
4422//55), 45 (4455//22,, 4455//11), 46 (46/6, 4466//55), 
OObbrręębb 00002288 WWiillcczzaa GGóórraa,, działki nr ew.: 76 (76/2, 76/3, 7766//11), 82/7 (82/26, 8822//2233,, 8822//2222), 83/1 (83/21, 8833//1177,, 8833//1188),
85 (85/2, 85/3, 8855//11), 102 (102/5, 110022//33,, 110022//44), 103 (103/5, 110033//33,, 110033//44), 104/1 (110044//55,, 110044//66), 104/3 (110044//88,,
110044//77), 104/4 (110044//1100,, 110044//99), 108 (108/2, 110088//11), 109 (109/3, 110099//22,, 110099//11), 110 (110/3, 111100//22,, 111100//11), 111/1
(111/5, 111111//44,, 111111//33), 111/2 (111111//77,, 111111//88,, 111111//66), 112 (112/5, 111122//33,, 111122//44,, 111122//22), 113/4 (111133//1133,, 111133//1122),
113/5 (111133//1155,, 111133//1144), 113/11 (111133//1177,, 111133//1166), 114/2 (111144//44,, 111144//55,, 111144//33), 153/8 (153/13, 115533//1122), 167 (116677//44,,
116677//33), 168 (168/6, 116688//55,, 116688//44), 170 (170/2, 117700//11), 225 (225/6, 225/7, 222255//44,, 222255//55,, 222255//33), 
OObbrręębb 00002299 WWłłaaddyyssłłaawwóóww,, działki nr ew.: 110044//22,, 111133//77,, 111133//99..
Gmina Piaseczno:
OObbrręębb 00000055 BBoobbrroowwiieecc,, działki nr ew.: 70/2 (70/13, 7700//1122), 70/4 (70/16, 70/17, 7700//1144,, 7700//1155).

- działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów z uwzględnieniem dodatkowego 
ograniczenia na czas prowadzenia robót związanych z budową zjazdu, niewchodzące w skład projektowanego pasa 
drogowego (tłustym drukiem numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
Gmina Lesznowola: 
OObbrręębb 00000011 LLeesszznnoowwoollaa,, działka nr ew.: 306/2 (330066//2266),
OObbrręębb 00000077 KKoolloonniiaa LLeesszznnoowwoollaa,, działki nr ew.: 1111//1133,, 1111//1144,, 1111//1199,, 3322,, 3333,, 3344,, 3355,, 3366//11,, 3366//22,, 3366//44,, 3366//55,, 3366//66,,
3366//99,, 39 (3399//77), 40 (4400//77), 4411//66,, 4433,, 46 (4466//66)),, 4499,, 5500//11,, 5511//1177,, 6611//11,, 6611//22,, 
OObbrręębb 00002255 SSttaarraa IIwwiicczznnaa,, działki nr ew.: 11,, 22//11,, 22//22,, 33//11,, 33//22,, 

OObbrręębb 00002288 WWiillcczzaa GGóórraa,, działki nr ew.: 76 (7766//22,, 7766//33), 8822//55,, 82/7 (8822//2266), 83/1 (8833//2211), 8833//33,, 85 (8855//22,, 8855//33),
9911//1177,, 9911//2211,, 9922//33,, 9922//44,, 9922//66,, 9922//77,, 9933//33,, 9933//44,, 9933//55,, 9933//77,, 9933//88,, 9944,, 102 (110022//55), 110066,, 110077,, 108 (110088//22), 109
(110099//33), 110 (111100//33), 111/1 (111111//55), 111166//1111,, 114499//1133,, 153/8 (115533//1133), 115544,, 168 (116688//66), 116699,, 170 (117700//22), 221177//99,,
225 (222255//66,, 222255//77), 
Gmina Piaseczno:
OObbrręębb 00000055 BBoobbrroowwiieecc,, działki nr ew.: 6688//11,, 6699//22,, 6699//33,, 6699//44,, 7700//11,, 70/2 (7700//1133), 70/4 (7700//1166), 70/4 (7700//1177), 7700//66,,
7711,, 7733//8833..

- działki stanowiące tereny wód płynących bądź linii kolejowych, położone w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji nie podlegające podziałowi  pod inwestycję:
Gmina Lesznowola: 
OObbrręębb 00002288 WWiillcczzaa GGóórraa,, działki nr ew.: 95, 105, 113/6, 113/8, 113/10, 114/1, 116/9,
Gmina Piaseczno:
OObbrręębb 00000055 BBoobbrroowwiieecc,, działka nr ew.: 80/1.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze 
wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub
wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor
natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości
lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się 
w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej 
wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni
Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej 
doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, 
w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12). WWII-IIII..77882200..11..1188..22001199..AACC

DDaattaa ppuubblliicczznneeggoo oobbwwiieesszzcczzeenniiaa 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001199 rr..

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Budynek szkolny jakich wiele w Warsza-
wie, trochę na uboczu, przy lokalnej uli-
cy Trombity. To Szkoła Podstawowa nr
96 im. Ireny Kosmowskiej. Jedna z wie-
lu, ale duch szkoły jakby wyjątkowy. Nie-
wiele jest szkół podstawowych w War-
szawie, które przetrwały tak długo. 

Zapewne w jakiejś mierze dlatego, że na obrze-
żach wielkiego miasta, ale głównie dzięki kierow-
nictwu i kadrze pedagogicznej placówki. Przy-
wiązanie i sentyment do “naszej” szkoły - zarów-
no uczniów, rodziców, nauczycieli - widać na każ-
dym kroku. To, że ład i porządek dokoła, to dobrze,
ale to tylko (i aż...) dbałość. Jednak nieczęsto zda-
rza się, by na wspomnienie  emerytowanych na-
uczycieli i kierowników szkoły uczestnicy uroczy-
stości, zwłaszcza młodzież, reagowali z tak ogrom-
nym entuzjazmem i aplauzem. To jest świadec-
twem, jak bardzo związani są wspomnieniami i
szacunkiem z pedagogami, którzy często oddali
młodzieży całe swoje dojrzałe życie. 

Stulecie to dla szkoły wspaniała rocznica. I uro-
czystość rocznicowa została przygotowana rów-
nież z niezwykłą starannością. Udekorowana sa-

la gimnastyczna, prawie wszystkie miejsca wy-
pełnione przybyłymi rodzicami, gośćmi i chyba
głównymi bohaterami uroczystości - uczniami.
Koncert uczniowskiej orkiestry kameralnej na po-
czątek - i naprawdę na wysokim poziomie, na-
stępnie piękny występ chóru szkolnego. Wreszcie
inscenizacja lekcji historii z zachowaniem realiów
historycznych, którą prowadziła Irena Kosmowska
- patronka szkoły, wybitna działaczka edukacyjna
i polityczna. Młodzi aktorzy - uczniowie odegra-
li swoje role świetnie, tak, że przez te minuty moż-
na było odnieść wrażenie znajdowania się w ów-
czesnych realiach. 

Kulminacyjny moment - hymn państwowy,
wprowadzenie sztandaru szkoły i część oficjalna.
Goście nie zawiedli. Przybyli przedstawiciele
władz samorządowych Ursynowa, organizacji
związkowych, emerytowani nauczyciele i byli dy-
rektorzy placówki. Odczytano list od prezydenta
m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wystąpie-
nia gości, niektóre trochę nietypowe, emocjonal-
ne i wspomnieniowe. To właśnie te wspomnie-
nia wywołały ogromny entuzjazm uczestników.

A po części oficjalnej - występy uczennic z klas
sportowych. Dla oglądających było to wspaniałe
widowisko. Dobrze przygotowane, zgrane, skupio-
ne i zarazem uśmiechnięte dziewczyny realizo-
wały swoje pokazy z wielką uwagą. Grupa w tań-
cu nowoczesnym w czarnych trykotach, potem
młodziutka raperka solo, dla odmiany w białym
dresie. Wreszcie na koniec - autentyczny hit - dwie
dziewczyny w ćwiczeniach tanecznych na kole
powietrznym. Wspaniałe, świetne. Widać było ile
pracy w przygotowanie występów włożyli ucznio-
wie i prowadzący ich wychowawcy. I wszystko
wypadło znakomicie.

Na koniec poczęstunek dla wszystkich. Napra-
cowali się rodzice, przynieśli zrobione przez sie-
bie ciasta, torty, inne produkty spożywcze. Na-
pracowali się pracownicy szkoły. No i pozostało
wspomnienie pięknej uroczystości na miarę pięk-
nej rocznicy i wspaniałej patronki szkoły nr 96. Mi-
nęło 100 lat, następne 100 przed nami. 

B o g u s ł a w  L a s o c k i

W dniach 17 – 20 paździer-
nika 2019 r. odbędzie się
druga edycja Festiwalu
Komedii STOLICA. Festi-
wal nawiązuje bezpośred-
nio do Przeglądu Kabare-
tów Stolica, który po raz
ostatni odbył się kilka lat
temu, a przez 9 lat stano-
wił wyróżniające się wy-
darzenie kabaretowe za-
równo w Warszawie, jak i
w skali Polski. 

Od tego czasu nie było w sto-
licy takiego wydarzenia kultu-
ralnego.

Festiwal Komedii Stolica pre-
zentuje wszystkie formy kome-
diowej aktywności artystycznej
takie, jak: stand-up, kabaret, im-
pro, teatr komedii, piosenka sa-
tyryczna oraz film. To daje
ogromne możliwości rozwoju.
Jako organizatorzy liczymy, że
już niebawem Festiwal stanie
się wyróżniającym i rozpozna-
walnym wydarzeniem arty-
stycznym w Polsce. Warto też
dodać że wydarzenie tworzone
jest bezpośrednio przy współ-
pracy ze środowiskiem kabare-
towym, a za jego kształt odpo-
wiadają animatorzy z 20-letnim
doświadczeniem w organizacji
imprez kabaretowych oraz sa-
mi artyści, standuperzy, kaba-
reciarze, konferansjerzy oraz
dziennikarze branżowi, którzy
wspólnie tworzą wybuchową
mieszankę świeżości, jakości i
śmiechu.

W 2018 roku Festiwal trwał 3
dni. Na scenie gościli m. in. Pa-
weł Reszela, Grzegorz Dolniak,
Jarek Marek Sobański, standu-
perzy i kabarety: PKS, Fifa-Rafa,

A jak, Czołówka Piekła oraz ka-
baret Zachodni.

Przedsięwzięcie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, a sa-
la występów każdego dnia za-
pełniła się po brzegi. Podczas Fe-
stiwalu odbyły się 2 konkursy z
nagrodami, improwizacje i wy-
stępy gwiazd kabaretowych.

W 2019 roku zadbaliśmy o to, aby
Festiwal Komedii Stolica nabrał bla-
sku i poszerzył swoją ofertę. Oprócz
już sprawdzonych form, jak konkurs
stand-up i konkurs kabaretowy, im-
pro i występy kabaretów chcemy,
aby Festiwal pełnił także funkcję edu-
kacyjną i był przeznaczony dla całych
rodzin. W tym celu w ostatnim dniu
festiwalu odbędą się specjalne im-
prowizacje dla dzieci. 

PPRROOGGRRAAMM

DDzziieeńń II - cczzwwaarrtteekk
1177 ppaaźźddzziieerrnniikk 22001199 rr..
KOMPANIA TEATRALNA

MAMRO 
godz. 20.00, Wstęp wolny

DDzziieeńń IIII - ppiiąątteekk
1188 ppaaźźddzziieerrnniikk 22001199 rr..
godz. 18.00, Wstęp wolny -

występ przeznaczony dla osób
powyżej 18 lat

Próby dla artystów (od 15 do
17.30 - decyduje kolejność poja-
wiania się)

Turniej Stand-up
1. Arkadiusz “Pan” Pawłowski
2. Damian Kubik
3. Łukasz Kuśnir
4. Michał Bednarowicz
Prowadzenie: Paweł Reszela
Gwiazda turnieju Piotr “To-

ny” Wojteczek - zwycięzca Tur-
nieju Stand-up 2018

Godz. 21.00
Paweł Chałupka 
Bilety 5 zł 

DDzziieeńń IIIIII - ssoobboottaa
1199 ppaaźźddzziieerrnniikk 22001199 rr..
godz. 17.00, Bilety 10 zł 
Przegląd kabaretowy
1. Kabaret A jak
2. Kabaret Po Omacku
3. Grupa Ononon
4. Kabaret PKS
Prowadzenie: Jarek Marek

Sobański 
Wieczór improwizacji w wy-

konaniu formacji Skład do gra-
nia: Karolina Rucińska, Mał-
gorzata Tremiszewska, Kuba
Śliwiński i Wojciech Tremi-
szewski.

Nocne Kino Komedii - godz.
21.00

Spotkanie autorskie i projek-
cja filmu “The Lord of the
Stars”, reż. Jarosław Cyba,
Wstęp wolny

DDzziieeńń IIVV - nniieeddzziieellaa
2200 ppaaźźddzziieerrnniikk 22001199 rr..
godz. 12.00, W samo połu-

dnie Improwizacje dla Dzieci -
zaprasza Teatr Improwizacji
Afront, Wstęp wolny, (Próba dla
Afrontu - od godziny 10.30)

godz. 17.00 Gala Finałowa
Kabarety: Fifa Rafa, Dno, Pa-

ranienormalni. 
Bilety 15 zł 
*Program może ulec zmianie
Bilety do kupienia na

www.biletyna.pl oraz przed wy-
darzeniem. 

DDzziieellnniiccoowwyy OOśśrrooddeekk KKuullttuu-
rryy UUrrssyynnóóww

UUll.. KKaajjaakkoowwaa 1122bb,, WWaarrsszzaawwaa

Festiwal Komedii Stolica

100 lat szkoły na Zielonym Ursynowie
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

W dobie nieograniczonych
możliwości turystycznych
tym razem Indie przyje-
chały na Ursynów. I w
przenośni i dosłownie.
Trwający od 5. do 12. paź-
dziernika Tydzień Indyj-
ski dostarczył mieszkań-
com Ursynowa moc nieza-
pomnianych wrażeń. 

Feeria barw, dźwięków,
smaków, ale i oriental-
na kultura - to wszystko

w ciągu ostatniego tygodnia sta-
ło się dostępne dla ursynowian.
Zwłaszcza weekendowe progra-
my w swoim bogactwie zmusza-
ły nieraz do niemiłych wyborów
– z jakich atrakcji zrezygnować,
by w tym czasie uczestniczyć w
czymś jeszcze ciekawszym.
Zgodnie z już kilkuletnią trady-
cją, kolejny  narodowy tydzień
zainaugurowany został wcią-
gnięciem flagi Indii na maszt
przed ursynowskim ratuszem.
W atmosferę kilku nadchodzą-
cych dni wprowadził wykład dr
Agaty Ciszewskiej “Smak za-
chodnich Indii - przez  barwny
Radżastan po rajskie Goa”. Jesz-
cze tego samego dnia w bibliote-
ce na Zielonym Ursynowie odby-
ło się spotkanie autorskie z Jaro-
sławem Kretem nt. “Indie. Kraj,
w którym od wieków wszystko
płynie własnym rytmem”. 

N atomiast hitem
pierwszego weeken-
du stał się  niedzielny

festiwal tańca odbywający się
w Arenie Ursynów, związany z
obchodami święta Navratri.  W
tradycji indyjskiej Navratri, czy-
li dosłownie „dziewięć nocy”,
to trwające 9 dni święto tańca.
Motywem przewodnim jest
walka bogini Durgi z demonem
Mahiszą. Bogowie stworzyli
wieloramienną  Durgę, by poko-
nała  Mahiszę. Każdy z bogów
dał Durdze swój oręż, z pomo-
cą którego w wielodniowej wal-
ce zabiła demona, ratując świat
przed zagładą. W czasowej mi-
kroskali tańce Navratri w Arenie
Ursynów trwały “tylko” około
pięciu godzin, a uczestniczyły
w nich setki tancerzy.

Dni pomiędzy weeken-
dami  urozmaiciły pro-
jekcje filmowe w Do-

mu Sztuki oraz w Multikinie
oraz koncerty i pokazy tańca bol-
lywodzkiego. Dla ursynowskich
widzów udostępniono znane już
w świecie filmy, choć nie będące
jeszcze w polskiej dystrybucji,
takie jak tegoroczny “Jeresey”
czy “Bajirao Mastani” i “W pogo-
ni za uczuciem”. Filmy oczywi-
ście zawierały tłumaczenia pol-
skojęzyczne, wykonane specjal-
nie na potrzeby Tygodnia Indyj-
skiego.

Jednakże absolutnym hi-
tem okazała się sobota,
zamykająca Tydzień In-

dyjski. Od południa przez po-
nad pięć godzin otoczenie ursy-
nowskiego ratusza zmieniło się
w wielką widownię, wypełnioną
dźwiękami, barwami, muzyką,
tańcem, zabawą, różnorodny-
mi smakami i zapachami. Wła-
ściwie aktywność ogniskowała

się w trzech miejscach - na sce-
nie, gdzie w praktyce bez prze-
rwy odbywały się pokazy ta-
neczne i występy muzyczne, na
parkingu zamienionym w kuli-
narno handlowe miasteczko na-
miotowe oraz trawniku obok ra-
tusza zamienionym na boisko
krykietowe. Można było space-
rować, oglądać, zajadać się przy-
smakami, kupować kosmetyki,
biżuterię i przeróżne oryginalne
gadżety. 

Przy jednym ze stoisk
spotykam Pranava Na-
gara,  prezesa stowarzy-

szenia “Gujarati Association in
Poland”.  - Na Ursynowie jeste-
śmy pierwszy raz - mówi prezes
Pranav Nagar. - Mieszka tu bar-
dzo wielu Hindusów i mogę po-
wiedzieć o tej dzielnicy same po-
zytywne rzeczy. Bardzo dużo się
zbudowało i buduje nadal, to
piękna dzielnica, bardzo mili lu-
dzie. To chyba jedno z najlep-
szych miejsc w Warszawie, że-
by zamieszkać. Bardzo mi się
spodobał pomysł Urzędu, żeby
zrobić taki Tydzień Indyjski, no
i jesteśmy. A na Ursynowie widać
nas chyba już całkiem dobrze.
Prowadzimy osiem restauracji,
do których wiele produktów, a
zwłaszcza przypraw, przywozi-
my prosto z Indii. To nie są rze-
czy, które można kupić tu w ja-
kimś sklepie czy supermarkecie
i dlatego musimy sprowadzać z
naszego kraju - zachwalał pre-
zes Pranav Nagar. 

Wśród stoisk dosłow-
nie tłumy ursyno-
wian, którzy już

wcześniej zapewne uczestniczy-
li w poszczególnych wydarze-
niach Tygodnia Indyjskiego. 

- Bardzo nam się tutaj podoba,
trafione w dziesiątkę - mówi

Wojciech Zieliński z ursynow-
skiej Rady Seniorów, który przy-
był wraz z żoną  Wiesią . -
Wszystko wygląda tak smako-
wicie i faktycznie jest bardzo do-
bre. Myśmy się tutaj właściwie
najedli, mamy już cały obiad. A
poza tym kupiliśmy pastę do zę-
bów, bo wygląda bardzo cieka-
wie i oryginalnie. A do tego róż-
ne ryże, różne sosy, i kawałek
kurczaka, że by zobaczyć jak jest
przyrządzany. A z bardziej kon-
kretnych rzeczy, to biżuteria in-
dyjska jest bardzo ładna i i te
stroje, no, no , takie naprawdę
bardzo fajne - dopowiada wy-
raźnie zachwycona pani Wiesia.

Wśród odwiedzają-
cych ursynowian by-
ły osoby zarówno

starsze, jak i młodsze, ale senio-
rzy wyraźnie dopisali. - Och, bar-
dzo mi się podoba ten Tydzień
Indyjski - opowiada Irena Wutt-
ke - Miszczak, przewodnicząca
Rady Seniorów, zawsze zachęca-
jąca ursynowian starszego po-
kolenia do wszelkiej aktywno-
ści, aby tylko poza domem. - A
wczoraj w Domu Kultury Imielin
były takie fantastyczne tańce, ta-
kie kolorowe, żywe! Panie po-
kazały się w przepięknych stro-
jach, a to, co pokazały na scenie,
to było tak fantastyczne, wspa-
niałe, że nie ma na to określe-
nia. Tak nas tam dziewczyny za-
kręciły, że w przyszłym roku wy-
bieramy się większą grupą  na
warsztaty tańca indyjskiego -
mówi wyraźnie zachwycona Ire-
na Miszczak. 

Wpobliżu przechodził
właśnie Ashok Man-
nani,  prezes India

International Foundation. 
- Panie prezesie - pytam - co by

Pan polecił ursynowianom teraz

do zjedzenia?  - Jesteśmy na Ur-
synowie pierwszy raz i  wszyst-
ko bardzo mi się podoba - wyja-
śnia prezes Ashok Mannani. -
Myślę, że również ursynowia-
nom  spodoba się nasza kuch-
nia, którą prezentujemy w ośmiu
restauracjach. Ja mógłbym pole-
cić dla wegetarian np. taką cieka-
wą potrawę, jaką jest indyjski
ser ze szpinakiem. A dla jedzą-
cych mięso mamy bardzo różne
potrawy z kurczaków czy z bara-
niny w sosie curry. No i zapra-
szam do popróbowania - mówi
prezes Mannani.

Zapachy w koło wspania-
łe, a widok potraw, ko-
lorowych, z dominacją

żółtych i brązowych przypraw,
imponujący. - To są takie wege-
tariańskie pierożki, które od gó-
ry do dołu wszyscy w Indiach je-
dzą - wyjaśnia pani Beata z  re-
stauracji indyjskiej Tulsi. - To jest
przepyszne, dostępne wszędzie,
nawet na ulicy, to jest najlepsze
co można zjeść.  - A tutaj dalej są
potrawy z mięsem. I do tego ofe-
rujemy bardzo różne sosy, bo
one potęgują smak, ale i nadają
jakby nową barwę smakową. No
i jeszcze różne zioła, na przykład
kozieradka. To bardzo mało zna-
ne zioło, ale zarazem bardzo
wzmacnia smak.  I jest prozdro-
wotne, bardzo dobrze działa na
cerę, na sen, na włosy - zachęca
pan Beata z Tulsi.

Gdy się patrzyło na
przebieg imprezy, w
oczy rzucał się roz-

mach i zarazem dobra organiza-
cja przedsięwzięcia. Miejsce jest
dobrze znane i wypróbowane
na różne wydarzenia plenero-
we, choćby targi żywności i in-
ne, związane z konsumpcją.
Jednak po raz pierwszy ktoś
wpadł na dobry pomysł, by tak
rozmieścić stoiska, żeby przez
środek wygospodarować prze-
strzeń z otwartymi namiotami
nad stołami, przy których
uczestnicy mogliby usiąść i spo-
kojnie zająć się konsumpcją lub
znaleźć schronienie na wypa-
dek deszczu.

- Przygotowanie tej imprezy
było bardzo dużym wyzwaniem
organizacyjnym - mówi wice-
burmistrz Klaudiusz Ostrowski.
- Nieoceniona okazała się współ-
praca z naszymi głównymi part-
nerami: India International  Fo-
undation oraz Gujarati Associa-
tion in Poland, prowadzonymi
przez Hindusów. Oni znają język
polski, tu działają, znają nasze
upodobania, i dzięki nim wie-
dzieliśmy, co można pokazać ta-
kiego kulturalnie, kulinarnie,
duchowo, sportowo - prawdzi-
wie indyjskiego. Te efekty wi-
dać dzisiaj, przez bardzo duże
zainteresowanie ludzi którzy tu
przyszli. Bardzo ciekawy jest na
przykład bilard hinduski, w któ-
ry zacząłem już grać i bardzo

mnie zainteresował. I są jeszcze
inne rzeczy, które zachęcają
swoją orientalnością, kształtem,
barwami. Można kupić biżute-
rię, ubrania indyjskie, nawet
oryginalną pastę do zębów. Ma-
my więc bardzo szeroki wa-
chlarz propozycji, i zarazem bar-
dzo kolorowy wachlarz. No i
oferta artystyczna : wspaniały
wokalista Michał Rudaś, grupy
Mohini, Kathak, Samarpan. Na-
szym celem było pokazanie
wszystkiego bezpośrednio, tu i
teraz . I chyba nam się to udało
- mówi wyraźnie zadowolony
wiceburmistrz Ostrowski.

L iczni goście, skupiając
się na niesamowitej ak-
tywności kulturalno -

kulinarnej, mogli nie zauważyć,
że na trawniku od strony połu-
dniowej ratusza kwitnie jeszcze
jeden rodzaj działalności  - poka-
zy i trening krykieta. Rozgościli
się tu z pokazami trenerzy i ak-
tywiści klubu krykietowego War-
szaw Cricket Club z Babic, pro-
wadzonego m. in. przez naszych
hinduskich gości. W grupie tre-
nerów stał wiceburmistrz
Ostrowski, wyraźnie zaintereso-
wany tą dyscypliną sportu. Za-
kładał właśnie ochraniacze na
nogi, chcąc zobaczyć jak to jest
naprawdę z tym krykietem.

K rykiet jest sportem nie-
zwykle rozpowszech-
nionym w Indiach,

można powiedzieć narodowym.
W Polsce funkcjonuje kilka klu-
bów krykietowych, w tym trzy
w Warszawie, i sport ten w prak-
tyce właściwie dopiero staje się
rozpoznawalny. Krykiet uchodzi
za “grę dżentelmenów”, gdyż
rządzą nim bardzo wysokie nor-
my i wymagania etyczne, w tym
uszanowanie przeciwników i
rzetelne przestrzeganie przepi-
sów gry. Czy sport ten miałby
szanse na przyjęcie się na Ursy-
nowie? - pytam wiceburmistrza
Ostrowskiego. 

- To wszystko jest sprawą
otwartą, spróbujemy poszukać
jakiegoś terenu - odpowiedział
ostrożnie zastępca burmistrza. -
Jeżeli będzie taka możliwość, to
oczywiście, nie widzę teraz prze-
szkód, żeby udostępnić ten te-
ren albo wspomóc naszych przy-
jaciół z Indii. Jak mówię, z tere-
nem są zawsze problemy. Jeżeli
się uda znaleźć, porozmawiać z
jakimś prywatnym właścicielem
łąki, działki, i wspomóc negocja-
cje, to czemu nie - wyjaśnił wice-
burmistrz. 

Wspaniały Tydzień In-
dyjski na Ursynowie
dobiegł końca. To

ursynowianie wybrali ten kieru-
nek świata i dobrze trafili. Było
i przyjemnie, i ciekawie, i na ko-
niec trochę żal, że już po impre-
zie. Może jednak sympatyczni
goście z Indii jeszcze do nas wró-
cą? Czas pokaże.

Uroki Indii na Ursynowie



1 5

II.. OORRGGAANNIIZZAATTOORR
1. Organizatorem biegu jest

Agencja Reklamowa “Imako”
Iwona Kondej, Marek Kondej
Spółka Jawna, Ul. Lachmana 4,
02-786 Warszawa.

2. Wykonawcą jest Fundacja
Sport ul. Paderewskiego 144d
lok. 209, 04-438 Warszawa dzia-
łająca na zlecenie Dzielnicy Ur-
synów m.st Warszawy,  oraz
współorganizator Poland Bike
Ewa Mulawa al. Armii Krajowej
64 12/49, 05-200 Wołomin.

3. Kierownictwo Sportowe –
koordynator sportowy imprezy
Grzegorz Wajs.

4. Osoby do kontaktu: Grze-
gorz Wajs – kierownik organiza-
cyjny. Tel. 502-319-213

5. Marek Kondej – organiza-
tor. Tel. 602-213-555

6. Udział w zawodach jest bez-
płatny.

IIII.. CCEELL
1. Upowszechnianie biegania

jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fi-

zycznej wśród mieszkańców
Dzielnicy Ursynów.

3. Promocja Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

IIIIII.. TTEERRMMIINN II MMIIEEJJSSCCEE
1. Bieg odbędzie się w sobotę

19 października 2019 w Parku
im. Kozłowskiego (Kopa Cwila)
w Warszawie.

2. Początek zawodów o godzi-
nie 12.00.

3. Meta biegu w tym samym
miejscu, co start. 

4. Dystanse:
- rocznik: 2016-2015 – 100 m,
- rocznik: 2014-2013 – 200 m,
- rocznik: 2012-2011 – 300 m,
- rocznik: 2010-2009 – 600 m
- rocznik: 2008-2007 – 800 m
- rocznik: 2006, 2005, 2004

– 1000 m
- open (16 lat i więcej)  rocznik

2003 i starsi - 2500 m - kobiety i
mężczyźni

Dziewczęta i chłopcy (w ka-
tegoriach wiekowych) biegną
oddzielnie. Limit uczestników -
1000 osób.

5. Pomiar czasu zostanie wy-
konany za pomocą urządzeń
elektronicznych we wszystkich
kategoriach wiekowych. Każdy
zawodnik otrzyma chip. Chip na-
leży zwrócić organizatorowi po
zakończeniu biegu.

6. Biuro Zawodów będzie się
znajdowało:

a) 18 października (piątek) w
godzinach 12.00 - 20.00 w Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów (Aleja
Komisji Edukacji Narodowej 61
– Metro Imielin) w sali nr 136
na 1. piętrze. 

b) 19 października (sobota)
czyli w dniu zawodów w Parku
im. Kozłowskiego (Kopa Cwila)
od godz. 8.00 do 30 min przed
każdym startem danej kategorii.

IIVV.. PPRROOGGRRAAMM IIMMPPRREEZZYY
12:00 - rocznik: 2016-2015 – 100 m,
12:20 - dekoracja
12:30 - rocznik: 2014-2013 – 200 m,
12:50 - dekoracja
13:00 - rocznik: 2012-2011 – 300 m,
13:20 - dekoracja
13:30 - rocznik: 2010-2009 –
600 m
13:50 - dekoracja
14:00 - rocznik: 2008-2007 –
800 m
14:20 - dekoracja
14:30 - rocznik: 2006, 2005,
2004 – 1000 m
14:50 - dekoracja
15:00 - rocznik 2003 i starsi -
2500 m - kobiety i mężczyźni
15:30 - dekoracja  

VV.. ZZAASSAADDYY UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA
1. Warunkiem dopuszczenia za-

wodnika do biegu będzie własno-
ręcznie wypełnione i podpisane
oświadczenia o braku przeciw-
wskazań do uczestnictwa w biegu,
które będzie dostępne w biurze
zawodów (w przypadku osób nie-
pełnoletnich oświadczenie musi
być podpisane przez prawnego
opiekuna) oraz akceptacja posta-
nowień niniejszego regulaminu.

Każdy z uczestników jest zo-
bowiązany do własnoręcznego
podpisania w Biurze Zawodów
formularza zgłoszeniowego z
poniższą klauzulą:

„Znane mi są reguły i zasady
rywalizacji biegowej i zobowią-
zuję się do ich przestrzegania w
trakcie trwania zawodów. Znane
mi jest ryzyko związane z udzia-
łem w zawodach, jestem świa-
domy szkód (w tym polegają-
cych na naruszeniu nietykalności
cielesnej, uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia) jakie mogą
powstać w czasie i w związku z
rywalizacją sportową i podejmu-
ję ją w sposób świadomy i do-
browolny. Biorąc udział w zawo-
dach na własne ryzyko przyjmu-
ję jednocześnie do wiadomości i
oświadczam, iż ponoszę wyłącz-
ną odpowiedzialność za wszel-
kie szkody mogące powstać

wskutek mojego uczestnictwa w
zawodach, w szczególności w
przypadku naruszenia przeze
mnie reguł sportowych. Przyj-
muję do wiadomości, iż w razie
wypadku, w szczególności spo-
wodowanego przez innego
uczestnika zawodów, nie przy-
sługują mi jakiekolwiek roszcze-
nia w stosunku do organizatora
zawodów. Przyjmuję do wiado-
mości, iż odpowiedzialność or-
ganizatora zawodów jest okre-
ślona przepisami prawa, a jej za-
kres nie jest rozszerzony umow-
nie w żaden sposób, dorozumia-
ny lub bezpośredni. Oświadczam
również, iż mój stan zdrowia po-
zwala mi na wzięcie udziału w
zawodach. Przyjmuję do wiado-
mości, że należy przestrzegać za-
rządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu. Za-
poznałem się z trasą i zgadzam
się z warunkami uczestnictwa i
zgłaszam swoje uczestnictwo w
zawodach pod nazwą XXII Ursy-
nowski Bieg Passy 2019.

Stosownie do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie osób fizycz-
nych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i ich
swobodnym przepływem (tzw.
RODO) udzielam Fundacja
Sport, ul. I. Paderewskiego 144d
m. 209, 04-438 Warszawa, RE-
GON: 146635403, NIP:
9522124177 jako Administratoro-
wi moich danych zgody na ich
przetwarzanie. Wiem, że moje
dane osobowe będą przetwarza-
ne m.in. w celach marketingo-
wych. Wiem, że moje dane będą
przetwarzane do czasu, w któ-
rym ustanie cel, dla którego zosta-
ły zebrane lub mojego sprzeciwu,
co do przetwarzania danych oso-
bowych osoby, w zależności od
tego, co nastąpi pierwsze. Wiem,
że mam prawo żądania od Ad-
ministratora dostępu do moich
danych osobowych, ich sprosto-
wania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i wniesie-
nia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia. Wiem, że mam prawo do cof-
nięcia ww. zgody na przetwarza-
nie danych osobowych. Wycofa-
nie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Wiem, że mam pra-
wo do wniesienia skargi do Preze-
sa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. Wiem, że w zakres czyn-

ności przetwarzania danych oso-
bowych wchodzi profilowanie
moich danych, czyli ich zautoma-
tyzowane przetwarzanie w celu
oceny określonych czynników
osobowych, poprzez analizę i pro-
gnozę w szczególności takich
aspektów jak zainteresowania ce-
lem dokonania doboru oferty
handlowej i ewentualne przesyła-
nie mi korespondencji marketin-
gowej. Wiem, że sprzeciw w sto-
sunku do czynności profilowa-
nia, jak również wszelkie inne
moje uprawnienia mogę wyko-
nać przez złożenie oświadczenia
wykorzystując dane kontaktowe
Administratora wskazane we
wstępie lub na adres e-mail: biu-
ro@fundacjasport.pl 

Zdjęcia, nagrania filmowe
oraz wywiady z moją osobą, a
także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzy-
stane przez prasę, radio i tele-
wizję oraz partnerów zawodów
sportowych pod nazwą XXII Ur-
synowski Bieg Passy 2019. Swo-
im podpisem zapewniam, że za-
poznałem się z wszystkimi wa-
runkami regulaminu zawodów i
wypełniłem formularz zgłosze-
niowy zgodnie z prawdą oraz
kompletnie.”

2. Organizator zapewnia
uczestnikom podstawowe ubez-
pieczenie  sportowe NNW – wa-
runki polisy do wglądu w Biu-
rze Zawodów.

VVII.. ZZAASSAADDYY RRYYWWAALLIIZZAACCJJII
SSZZKKÓÓŁŁ

1. W rywalizacji szkół istot-
niejszy od wyniku sportowego
jest sam udział jak największej
liczby uczniów. Miejsce na me-
cie i czas pokonania trasy są naj-
mniej ważne, natomiast każdy
uczeń za zakończenie biegu
zdobywa dla swojej szkoły 1
punkt. Te szkoły, które będą
miały ich najwięcej otrzymają
nagrody w postaci zestawu pi-
łek sportowych. Najlepsza szko-
ła otrzyma też Puchar Burmi-
strza Ursynowa. 

2. Podstawą zaliczenia udzia-
łu ucznia w biegu do klasyfikacji
szkół, jest ukończenie przez nie-
go biegu oraz prawidłowe wy-
pełnienie, przed biegiem, karty
zgłoszeniowej z wpisanym nu-
merem szkoły. Po zgłoszeniu za-
wodnika nie będzie możliwe
modyfikowanie danych. W przy-
padku braku wpisanego nr szko-
ły, uczeń nie będzie punktował
dla swojej szkoły. 

VVIIII.. ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA
1. Zgłoszenia indywidualne

do Ursynowskiego Biegu Passy
będą przyjmowane przez inter-
netowy system zgłoszeń na stro-
nie firmy Datasport oraz w Biu-
rze Zawodów: w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów (w dniu
18.10.2019) w godz 12-20 i w
Parku im. Kozłowskiego (w dniu
zawodów 19.10.2019).

2. Wzór papierowej deklaracji
zgłoszeniowej  będzie dostępny
w drukowanym wydaniu tygo-
dnika Passy i na stronie interne-
towej tygodnika: www.pas-
sa.waw.pl oraz w Biurze Zawo-
dów. Zgłoszenia indywidualnie
w dniu imprezy w Biurze Zawo-
dów, przyjmowane będą od go-
dziny 8.00.

3. Uczestnik biegu otrzymuje
numer startowy z chipem wraz z
czterema agrafkami,

Ponadto po zakończeniu Bie-
gu każdy z uczestników otrzy-
ma posiłek regeneracyjny, wo-
da niegazowana dostępna z
beczkowozu oraz słodycze.

VVIIIIII.. KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJAA II 
NNAAGGRROODDYY

1. Klasyfikacja w poszczegól-
nych biegach odbywa się na pod-
stawie czasów oficjalnych (tzw.
czasów brutto – liczonych od
strzału startera). 

2. Zdobywcy miejsc I-III w bie-
gu głównym, w klasyfikacji ge-
neralnej kobiet i 

mężczyzn, a także w klasyfika-
cjach dziewcząt oraz chłopców
w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymają puchary. 

Podstawą klasyfikacji jest
elektroniczny pomiar czasu. 

3. Każdy z uczestników otrzy-
ma pamiątkowy, okolicznościo-
wy medal.

4. Klasyfikacja w poszczegól-
nych odbywa się na podstawie cza-
sów oficjalnych (tzw. czasów brut-
to – liczonych od strzału startera). 

IIXX.. DDEEPPOOZZYYTT
Uczestnicy otrzymają możli-

wość zdeponowania rzeczy w
specjalnie wyznaczonym miej-
scu. Rzeczy można odebrać tyl-
ko na podstawie numeru starto-
wego. 

W przypadku zgubienia przez
uczestnika numeru startowego,
Wykonawca jest zwolniony z od-
powiedzialności za odebranie
rzeczy przez inną osobę. 

Uwaga: zabrania się pozosta-
wiania w depozycie przedmio-

tów wartościowych oraz doku-
mentów.

XX.. PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA 
KKOOŃŃCCOOWWEE

1. Wszystkich uczestników Ur-
synowskiego Biegu Passy obo-
wiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega so-
bie prawo do  utrwalenia wize-
runku osób uczestniczących w
biegu, w celu dokumentacji pra-
widłowego przebiegu przedsię-
wzięcia oraz nieodpłatnego roz-
powszechniania tego wizerun-
ku w materiałach informacyj-
nych i promocyjnych, dotyczą-
cych biegu, w tym w szczególno-
ści na stronach internetowych
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy tj. www.ursynow.pl i na
profilu Fundacji Sport na facebo-
oku www.facebook.com/Fun-
dacja.Sport/

3. Na miejsce biegu zabrania
się wnoszenia środków odurza-
jących, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydaj-
ność fizyczną oraz środków alko-
holowych jakiegokolwiek rodza-
ju. Uczestnikom zabrania się za-
żywania takich środków i sub-
stancji zarówno przed, jak i pod-
czas biegu pod warunkiem wy-
kluczenia z niego. W wypadku
stwierdzenia, że uczestnik naru-
sza powyższy zakaz, organiza-
tor zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału
w biegu lub wykluczenia go w je-
go trakcie.

4. W czasie trwania biegu
Uczestnicy powinni stosować się
do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo, służby porządko-
we oraz inne osoby wyznaczone
przez organizatora

5. Każdy uczestnik biegu jest
zobowiązany do umieszczenia
numeru startowego z przodu,
na wysokości klatki piersiowej
pod karą dyskwalifikacji.

6. Organizator zapewnia opie-
kę medyczną na trasie i na mecie
biegu.

7. Organizator zapewnia prze-
bieralnie na starcie biegu.

8. Organizator nie odpowiada
za rzeczy zaginione w trakcie
imprezy.

9. Wyniki będą opublikowane
na stronie internetowej tygodni-
ka PASSA, a także przez Fundację
Sport oraz przekazane mediom.

10. W sprawach nieobjętych
regulaminem rozstrzyga Orga-
nizator.
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P olska wciąż nie jest Węgrami, Turcją czy jakimkolwiek innym autokratycz-
nym krajem. To komentarz powyborczy wpływowego amerykańskiego
dziennika “New York Times”. Kolej na Organizację Bezpieczeństwa i

Współpracy w Europie (OBWE), której wysłannicy (Krótkoterminowa Misja Ob-
serwacji Wyborów) przebywają w naszym kraju od 10 września: “Wybory par-
lamentarne w Polsce były dobrze przygotowane, ale zniekształcone przez retorykę nietolerancji i
uprzedzeń w mediach publicznych”. Pochodzący z 14 krajów przedstawiciele misji oceniali, czy kam-
pania i wybory w Polsce były zgodne z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami Polski
jako członka OBWE. Co oznaczają dwa przytoczone komentarze? Po pierwsze: forsowana przez opo-
zycję teza o zagrożeniu demokracji w Polsce jest dęta. Po drugie: TVP SA przestała być telewizją pu-
bliczną, choć ściąga od obywateli haracz w postaci abonamentu. Od 2015 r. stała się propagando-
wą tubą ugrupowania politycznego rządzącego państwem.   

Wynikiem niedzielnych wyborów jestem usatysfakcjonowany. W przedwyborczych felietonach
pisałem o dręczącej mnie obawie, że Zjednoczona Prawica zdobędzie większość konstytucyjną i za-
cznie gmerać przy zapisach ustawy zasadniczej. Tak się na szczęście nie stało. Moja osobista satys-
fakcja jest tym większa, że z czworga kandydatów na posłów, których rekomendowałem Czytelni-
kom w przedwyborczych felietonach, aż troje wywalczyło mandaty (Aleksandra Gajewska i Michał
Szczerba z KO oraz Paweł Lisiecki z PiS). Ugrupowanie Prezesa uzyskało legitymację do rządzenia
państwem przez kolejne 4 lata, ale nie prawo do wprowadzania rewolucyjnych zmian. Kraj trzeba
było zmieniać, to nie podlega dyskusji, bowiem poprzednia ekipa rządząca Polską przez dwie ka-
dencje z rzędu nie sprawdziła się, tolerując złodziejstwo na gigantyczną skalę (reprywatyzacyjna
ośmiornica, mafia vatowska, afera Amber Gold i kilka innych, próba sprzedaży za psi pieniądz PLL
LOT, które dzisiaj przynoszą państwu zyski, etc.). Jednak ja i wielu podobnie myślących rodaków
oczekiwało zmian w drodze ewolucji, a nie rewolucji. Osobiście nie chcę przemeblowywania “pań-
stwa teoretycznego, ch..., d... i kamieni kupa” na państwo pisowskie, gdzie niepodzielnie rządzi wspie-
rany z ambon suweren, a opozycyjni posłowie traktowani są przez komunistycznego prokuratora
Stanisława Piotrowicza i jemu podobnych niczym przybłędy międlące czapki w dłoniach.  

Z daniem wielu niezależnych komentatorów, Zjednoczona Prawica wygrała tegoroczne wy-
bory wyłącznie dzięki niedemokratycznej ordynacji d`Hondta, która, nie wiedzieć czemu,
zbyt mocno promuje zwycięzców. Biorąc pod uwagę łączną liczbę głosów oddanych na opo-

zycję i dodając do tego  kilka milionów Polaków nie biorących udziału w wyborach, zwycięstwo ugru-
powania Prezesa pozostaje faktem, ale jak idzie o faktyczne poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, po-
kazuje, iż większość Polaków albo jest przeciw niej, albo też jej nie popiera wybierając bezstronność.
Kij zawsze ma dwa końce, a miecz zawsze jest obosieczny. Dzisiaj Zjednoczona Prawica dzięki
d`Hondtowi wygrała wybory, ale za cztery lata może przez tę ordynację przegrać. Warto więc za-
wczasu rozważyć zmianę ordynacji z proporcjonalnej na większościową, gdzie oddaje się głos na
pojedynczego kandydata, a nie jak w ordynacji proporcjonalnej na listę. System większościowy obo-
wiązuje we wszystkich krajach anglosaskich, włącznie z USA. 

Jest to system sprawiedliwy – w każdym okręgu tylko jeden mandat, który otrzymuje kandydat
z największą liczbą głosów. To mocno uzależnia posła od wyborców, a nie jak dzisiaj od szefa par-
tii, który w sposób arbitralny decyduje o miejscach na wyborczej liście. Najlepsze oczywiście przy-
dziela miernym, ale wiernym. Utrata kontaktu z wyborcami, bądź sprzeniewierzenie się im, elimi-
nuje takiego posła z walki o mandat w kolejnych wyborach. Wielkim plusem ordynacji większościo-

wej jest to, że nie daje ona szans na
mandat miernotom forowanym przez
partyjną “górę”. Prezes Kaczyński po-
winien rozważyć taką koncepcję, z
pewnością uzyskałby poparcie ludzi
Kukiza, Korwina - Mikkego i zapewne
młodych z lewicy. Bo przegrane wy-
bory niechybnie nadejdą, prawdopo-
dobnie wcześniej niż później, ponie-

waż nie da się wypełnić gigantycznych obietnic i wyplenić skłonności do podziału społeczeństwa
oraz szczucia jednych na drugich. Co wtedy? Tradycyjnie powtórka z rozrywki i tak do końca świa-
ta – wygrani biorą wszystko i srodze mszczą się na przegranych, wymiatając ich ze wszystkich sta-
nowisk w administracji rządowej, włącznie ze sprzątaczkami. Przejście więc na ordynację większo-
ściową daje przegranemu nadzieję na zachowanie nawet znacznej części wyborczych łupów.   

Z jednoczona Prawica może świętować wyborczą wygraną, ale nie triumfować i to wyczu-
wało się w słowach oraz mimice Prezesa, zaprezentowanych w telewizji tuż po opubliko-
waniu sondażowych wyników. Był wyraźnie zawiedziony, prawdopodobnie liczył na osią-

gnięcie większości konstytucyjnej, co pozwoliłoby mu na znacznie szersze otwarcie drzwi dla ko-
lejnych “dobrych zmian”. Prezes stwierdził mianowicie: “Ale trzeba jeszcze dotrzeć z tą prawdą do
społeczeństwa, do całego społeczeństwa, do wszystkich grup”. Czekam więc, Prezesie, aż dotrze-
cie do mnie i mnie podobnych, byśmy mogli kiedyś z czystym sumieniem dać wam w wyborach kre-
skę. Tylko w jaki sposób chcielibyście do nas dotrzeć? Jeśli pośrednikami mieliby być Jacek Kurski
i jego, za przeproszeniem, dziennikarze z TVP, to lepiej nie fatygujcie się. Oświadczam wszem i wo-
bec, że dotrzecie do mnie dopiero wtedy, kiedy przestaniecie dzielić Polaków na tych prawdziwych,
po pisowskiej linii, i na nieprawdziwych, czyli łże-elity. Kiedy ujrzycie w nas nie wrogów, jak dotych-
czas, ale rodaków troszczących się o los państwa w stopniu nie mniejszym niż wy. W odróżnieniu
od sporej grupy publicystów potrafię dostrzec w polityce Zjednoczonej Prawicy i w działaniach rzą-
du wiele plusów, ale uprawiana retoryka i nachalna propaganda, poparta totalnym odsądzaniem
od czci i wiary opozycji, uniemożliwia mi utożsamienie się z tym ugrupowaniem. 

Niestety, równie mocno irytuje mnie retoryka uprawiana z uporem przez PO (KO), czyli, cytuję: “Na-
szym celem jest odsunięcie PiS od władzy”, w domyśle “i oddanie jej w nasze ręce”. To do mnie zupeł-
nie nie trafia, podobnie jak nie trafia do mnie osoba Grzegorza Schetyny. Śmiem twierdzić, że pod je-
go światłym przywództwem PO nigdy nie weźmie władzy w państwie. W tej partii najwyraźniej prze-
oczono, że odsuwa się od niej coraz większa liczba wyborców w średnim wieku (o młodych nie wspo-
mnę), którzy jeszcze kilka lat temu byli podstawowym elektoratem. Dzisiaj szukają alternatywy na le-
wicy bądź u Kukiza. Może więc czas zluzować starych, zasłużonych towarzyszy partyjnych i choć czę-
ściowo zastąpić ich młodymi? To jedyny sposób, by pozyskać wyborców młodego pokolenia i nie skoń-
czyć jak potężny drzewiej SLD, który w pewnym momencie zaczęto nazywać “kawiorową lewicą, par-
tią starych dziadów”, co rychło doprowadziło Sojusz do politycznej agonii. PO pod przywództwem Sche-
tyny jawi się dzisiaj, podobnie jak Nowoczesna, jako bezideowa partia władzy. Polityczne ugrupowa-
nie bez idei, pozbawione na dodatek charyzmatycznego przywódcy, ma niewielkie szanse na przetrwa-
nie. Przykładami mogą być wyżej wspomniany SLD, Unia Demokratyczna i wydawałoby się nieznisz-
czalna, złożona z moralnych autorytetów nieboszczka Unia Wolności. 

Na finiszu wyborczej kampanii PiS szastało miliardami: 13. i 14. emerytura, 100 obwodnic
w miastach, 500 zł ulgi dla małych firm w ZUS, 500+ na każde dziecko, wsparcie służby
zdrowia w tym roku 100 dodatkowymi miliardami zł, a po wygraniu wyborów  podnie-

sienie nakładów do 160 miliardów. Obietnica goniła obietnicę. Tymczasem mimo zorganizowania
tak gigantycznych igrzysk dla ludu efekt jest mizerny – ta sama liczba mandatów co w 2015 r. i utra-
ta większości w Senacie. Jedyna wygrana to możliwość samodzielnego rządzenia państwem przez
kolejne 4 lata, ale w dużo bardziej niesprzyjających warunkach. Jeśli w przyszłym roku prezyden-
tem Polski zostałby kandydat opozycji, zakres władzy Zjednoczonej Prawicy i Prezesa spadłyby wię-
cej niż o połowę. Zasadne zatem wydaje się pytanie: czy wydane już miliardy oraz kolejne, w po-
staci obietnic przedwyborczych, które trzeba będzie spełnić, przyniosły oczekiwane owoce?

Lud zrewanżował się Prezesowi za dane mu gratis frukta i pozwolił na dalsze samodzielne rzą-
dzenie krajem, ponieważ liczy na więcej. Lud jest bowiem nienasycony, dasz mu palec, to zaraz bę-
dzie chciał całą rękę. Ale już w wyborach do Senatu, który nic nie daje, bo nie ma takich możliwo-
ści, pozbawił Prezesa większości. Za rok wybory na prezydenta RP, który również nic ludowi nie mo-
że dać, ponieważ nie rządzi kasą państwa. Kierując się starym przysłowiem “łaska pańska na
pstrym koniu jeździ” można więc założyć, że beneficjenci 500+ na każde dziecko, wyprawek dla
pierwszoklasistów i 13. oraz 14. emerytury nie ruszą taką kupą do urn, jak ruszyli w ubiegłą nie-
dzielę. Panie Prezesie drogi, nie przesadzaj pan więc z tą hojnością, bo generalnie lud jest niewdzięcz-
ny, ma kiepską pamięć i jak tylko noga się panu powinie, odrzuci pana niczym zużyte bambosze. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Trochę prawdy w oczy

„Kraj trzeba było zmieniać, to
nie podlega dyskusji,  bowiem
poprzednia ekipa rządząca
Polską przez dwie kadencje 
z rzędu nie sprawdziła się”

Na początku ubiegłego wieku wielki Marcel Proust  poświęcił czasowi swo-
je siedmiotomowe dzieło „W poszukiwaniu utraconego czasu” (fr. A la
recherche du temps perdu). Niemal na czterech tysiącasch stron powie-

ściowego tasiemca snuł rozmaite wątki, przedstawiając je w odniesieniu do za-
chodzących zmian w ówczesnym społeczeństwie. Oczywiście, nie jest to nauko-
wa analiza, a raczej luźna interpretacja zagadnień związanych z odchodzeniem pewnej epoki i za-
stępowaniu jej kolejną. Wątki autobiograficzne pojawiają się tu w kontekście rozmaitych prze-
mian kulturowych, światopoglądowych, społecznych, obyczajowych unaoczniając czytelnikowi jej
wielowątkowy obraz czasów, w których autorowi przyszło żyć i tworzyć. Mimo to, chociaż dzieło
dotyczy wielu ważnych spraw, nie wyjaśnia fenomenu czasu. Nawet współcześnie trudno znaleźć
odpowiedź na pytanie - dlaczego tracimy go tak chętnie na rzeczy mało istotne, zamiast wykorzy-
stywać go jak najlepiej dla nas i dla ogółu. 

Na każdym kroku, zwłaszcza w mieście, można natknąć się na młodzież, a nawet dzieci wpatrzo-
ne w swój smartfon. Nie przypadkiem pokolenie dorastające w czasie ostatnich dwudziestu lat okre-
ślane jest mianem „head down” (ang.), co oznacza głowę pochyloną w dół. Oczywiście pochyloną
nad ekranem smartfona - urządzenia, bez którego pokolenie to nie potrafi żyć. Nietrudno przewi-
dzieć, jakie będą skutki tego pochylania i jak to dzisiejsza młodzież będzie wyglądała za lat kilka-

dziesiąt, jeśli nie zmieni swoich przyzwycza-
jeń i nawyków. Co do tego wypowiadają
się czasem lekarze alarmujący, że wady po-
stawy wśród młodych są niemal powszech-
ne, że przyczyną tego stanu rzeczy jest tryb
życia. Niestety, moda na wpatrywanie się w
smartfony jest tak silna, że na razie nikt nie
zastanawia się nad przyszłymi skutkami
negatywnymi. . 

Zresztą nie o samą sylwetkę, czy konsekwencje wynikające z wadliwej postawy tu chodzi. Mło-
dzi ludzie stwarzają też inne zagrożenia dla siebie samych i dla innych. Zamiast patrzeć na to, co
dzieje się dokoła, skupiają się na tym, czy przypadkiem na portalach społecznościowych nie poja-
wił się nowy wpis, czy like. Najwidoczniej, jest to dla nich ważniejsze niż własne bezpieczeństwo i
pozostałych osób. Podobne obrazki zapewne rzuciły się w oczy wszystkim warszawiakom. Nikogo
już nie dziwi widok zapatrzonych w swoje mobilne urządzenia małolatów wysypujących się z au-
tobusu lub tramwaju wprost na ulicę, czy ścieżkę rowerową. Nie potrafią oni wytrzymać bez tego
choćby przez krótką chwilę w czasie podróży metrem, autobusem, tramwajem, a nawet jadąc sa-
mochodem, rowerem, na rolkach, czy wszechobecnej już na chodnikach hulajnodze. 

Czy to tylko bezmyślność, czy mamy do czynienia z czymś głębszym? Czy to niewinne przyzwy-
czajenie, czy może postępujące uzależnienie od Internetu?

Prowadzone są od niedawno badania nad zespołem uzależnienia od Internetu (ZUI). Choć ba-
dania nad tym zjawiskiem wciąż poszerzają wiedzę na ten temat, już dziś można wyodrębnić kil-
ka przyczyn zjawiska. Wśród przyczyn nałogowego korzystaniu z sieci wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych są uwarunkowania: biologiczne, psychologiczne oraz kulturowe. Ich skutkiem bywa najczę-
ściej opuszczanie się nauce, zaniedbywanie pracy i innych obowiązków, osłabianie lub zanikanie
więzi społecznych, rodzinnych etc. 

Niezależnie od tego, czy siecioholizm zostanie uznany za jednostkę chorobową, czy też nie, war-
to zastanowić się nad problemem, bo bez specjalistycznego wsparcia sami zainteresowani będą po-
padać w coraz silniejsze uzależnienie. 

Wracając do tytułowego „straconego” czasu, należy mieć na względzie marnowanie go przez
ludzi młodych, którzy mogliby wykorzystywać swój czas znacznie lepiej. Tym bardziej, że wła-
śnie Internet może być w tym pomocny. Wystarczy tylko korzystać z niego umiejętnie, czyli tak,
żeby nam służył, a nie był tylko złodziejem czasu i pułapką, w którą łatwo wpaść świadomie lub
nieświadomie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

W poszukiwaniu straconego czasu

„Na każdym kroku, zwłasz-
cza w mieście, można 
natknąć się na młodzież, 
a nawet dzieci wpatrzone
w swój smartfon”

(wiersz z archiwum MKWD - czy wszystkie wiersze sprzed 4 lat znów
muszą być aktualne?)

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

DZIEŃ PO…

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Dzień po… Masz kaca? Weź tabletkę.
Musisz ją przełknąć, chociaż gorzka!
Znowu nam przyszło grać w ruletkę,

Albo w nowego wierzyć bożka.

W walce o tron czy zmianę krzesła,
Lud obietnicom daje wiarę.

Kiedyś wołano: Wie-sław! Wie-sław!
Dziś tłum skanduje: Ja-rek! Ja-rek!

Chcesz zmian. Natychmiast! Tu i teraz.
Łatwiej ci burzyć niż budować,

Lecz sprawdź, czy ktoś cię nie nabiera
Na obietnice i czcze słowa.

Zmiany, lecz jakie? Sam odpowiedz!
By potem długo nie bolało.

Zamienił stryjek… Znasz przysłowie?
Z deszczu pod rynnę… Chcesz, Dyndało?

Nim dasz poparcie w dobrej wierze,
Bacz, kto sternikiem? Patrz na ręce!

Ile zyskujesz? Rozważ szczerze,
Bo możesz stracić znacznie więcej.

Którym zaufać politykom?
Którędy bliżej nam do celu?

Czy doświadczenie czy ryzyko?
Mądrych przed szkodą niezbyt wielu.

Tu zacytuję myśl Bismarcka,
Może te słowa nas połączą:

Dajcie Polakom (to nie sarkazm),
Władzę. A sami się wykończą.

Fakt. Naprawiacze różnej maści,
Ciągle marnują nasze szanse.

Tak łatwo sukces zaprzepaścić,
Gdy dzielą kłótnie, spory, anse.

Dzień po… Masz kaca? Weź pigułkę.
Pójdzie jak z płatka, według planu.

Kiedyś stawiano na Gomułkę.
Ty nad wyborem się zastanów.

A gdy zabraknie twego głosu,
Nie skarż się potem i nie złorzecz.

Dzień po... Za późno! Nie wiń losu.
Żadna pigułka nie pomoże.
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W minioną sobotę w ZOS
Hawajska odbył się pierw-
szy turniej piłki nożnej dla
dzieci do 6 lat UCSiR CUP
o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Ursynów. W za-
wodach wzięło udział 12
drużyn, które rywalizowa-
ły ze sobą podzielone na
dwie grupy systemem
“każdy z każdym”.

Mecze obfitowały w bardzo
dużą liczbę bramek, o czym mo-
gą świadczyć wyniki. W niektó-
rych meczach drużyny strzelały
po 5 goli , nie brakowało rów-
nież cudownych parad bramkar-
skich. Niejednokrotnie dochodzi-
ło do ostrych starć, co świadczy-
ło o tym, że każda ekipa chciała
zająć jak najlepsze miejsce.

Bezkonkurencyjna drużyną
okazały się UKS Wilanowskie
Wilki, które w finale pokonały
APN Hattrick Białystok, ostatnie
miejsce na podium zajęła K.S

Delta Warszawa. Oprócz klasyfi-
kacji drużyn przeprowadzona
została klasyfikacji na króla
strzelca turnieju, którym został
Jeremi Sentkowski z Wilanow-
skich Wilków. Za najlepszego za-
wodnika turnieju uznano Jaku-
ba Zegarowskiego z Delty War-
szawa, a za najlepszego bram-
karza Krzysztofa Sikorskiego z
Białostockiego Hattricka.

Drużyny z miejsc 1-4 otrzy-
mały pamiątkowe puchary a za-
wodnicy medale. Król strzelców,
najlepszy zawodnik oraz bram-
karz zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi statuetkami. Za obsługę
sędziowską odpowiadali Piotr
Zaremba oraz Artur Kopania.

Wszystkim drużynom gratuje-
my wspaniałego występu.

Lekarka i misjonarka Helena Pyz trzy-
dzieści lat temu wyjechała z Polski do In-
dii i już tam została, by pracować w
Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych, któ-
ry zajmuje się także leczeniem ich bli-
skich. Oczkiem w głowie pani Heleny, na-
zywanej przez wszystkich pacjentów
Ośrodka „Mamą”, są dzieci, które nie
tylko leczy, ale również wychowuje.

O Helenie Pyz opowiada najnowszy film Paw-
ła Wysoczańskiego „Jutro czeka nas długi dzień”|
(2019). Ten poruszający pełnometrażowy obraz
obejrzała niedawno publiczność Kina Dokumen-
tu w Domu Sztuki SMB „Jary”. Na sali był prawie
komplet widzów, którzy po projekcji, na spotka-
niu prowadzonym przez Piotra Śliwińskiego ze
Studia Filmowego Kalejdoskop (współorganiza-
tora pokazu), zasypali reżysera pochwałami, do-
pytywali się o szczegóły realizacji filmu i losy je-
go wspaniałej bohaterki. „Docenili to, że w fil-
mie chyba udało nam się z operatorem Barto-
szem Bieńkiem poruszyć problem trądu, który
przecież nie jest estetyczną chorobą, w sposób
możliwie najbardziej subtelny, bez dosadności.
Bardzo mnie to ucieszyło” – powiedział „Passie”
Paweł Wysoczański.

Oprócz reżysera i autora zdjęć przy filmie pra-
cowali m. in.: kompozytor muzyki Michał Lorenc,
montażysta Piotr Krygiel i kierująca produkcją
Dominika Mandla.

„Jutro czeka nas długi dzień” to dzieło Black and
White Productions, Telewizji Polskiej i Fundacji dla
Somalii. Realizację współfinansował Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. Drugim, obok Kalejdosko-
pu, partnerem pokazu w Kinie Dokumentu było
Stowarzyszenie Filmowców Polskich. A B U

W ostatnim tygodniu
września 2019 roku czwo-
ro ósmoklasistów wraz z
nauczycielkami Szkoły
Podstawowej nr 336 im.
Janka Bytnara ,,Rudego”
spędziło tydzień w chor-
wackiej szkole. Wyjazd
związany był z udziałem
szkoły w projekcie Era-
smus+ ,,Oblicza Europej-
skiego Dziedzictwa Kultu-
rowego”.

Spotkanie uczestników pro-
jektu czyli nauczycieli i uczniów
z Grecji, Rumunii, Hiszpanii,
Francji w gościnnej szkole imie-
nia Tin Ujevicza w mieście Osi-
jek, leżącym w historycznej kra-
inie Slawonii, na długo pozosta-
nie nam w pamięci. Przygoto-
wane przez gospodarzy aktyw-
ności, uczyły młodzież, zapozna-
jąc ją z dziedzictwem kulturo-
wym tego kraju i sprawiając przy
tym wiele radości. Przez pięć ko-
lejnych dni uczniowie poznawa-
li szkołę chorwacką, uczestni-
cząc w warsztatach kreatywnych
oraz lekcjach prowadzonych
przez tamtejszych nauczycieli.
Zapoznali się z głagolicą (co po-
łączono z warsztatem plastycz-
nym), uczyli się chorwackiego
tańca ludowego, a także tańca
współczesnego. Historia miesza-
ła się z matematyką i fizyką. Jed-
nym z symboli Osijeku jest pięk-
ny most na rzece Drawie. Jego
pierwowzorem był prawie
ośmiokilometrowy  most wybu-
dowany przez Turków na zlece-
nie Sulejmana Wspaniałego w
XVI wieku. Podczas wizyty na
miejscowym uniwersytecie, po

prelekcji na temat historii miasta
w czasach rzymskich i osmań-
skich, uczniowie pod opieką stu-
dentów zajmowali się konstru-
owaniem swojego modelu mo-
stu i sprawdzaniem jego wytrzy-
małości. Zadanie to wykonywa-
li w międzynarodowych gru-
pach, co   wymagało umiejętno-
ści porozumienia i współpracy. 

W pięknym Natura Park popły-
nęliśmy małym stateczkiem przez
największe w Europie rozlewiska
rzeki Dunaj, zapoznając się z oko-
liczną florą i fauną, słuchając opo-
wieści przyrodników o ptakach,
rybach i gatunkach chronionych.
Chorwaci pokazywali nam swo-
je dziedzictwo przyrodnicze –
Park przyrody Kopački Rit zaj-
muje  blisko 240 hektarów. Pod-
mokłe tereny stworzyły enklawę
dla ponad 300 różnych gatun-
ków. Park czeka na wpisanie go
na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Największe wrażenie
zrobiły na nas drzewa z kormora-
nami, wielkie muszle leżące na
brzegu oraz możliwość podglą-
dania orła bielika.

Nie zapomniano też o zaję-
ciach sportowych, tak ważnych
dla młodzieży. Uczniowie próbo-
wali swoich sił w parku linowym
oraz zawodach w przeciąganiu
liny, w czym polska grupa oka-
zała się bezkonkurencyjna. Edu-
kacja nieformalna czyli nauka
zoologii w miejscowym zoo czy
lekcja historii w interaktywnym
muzeum kultury Vučedol, gdzie
można było na własne oczy zoba-
czyć, jak żyli, w co się ubierali, i
jak wyglądali ludzie mieszkają-
cy w epoce neolitycznej nad Du-

najem, wszystko to było dla nas
niezwykle ciekawe. Od historii
współczesnej Europy nie dało się
uciec. Wizyta w Vukovarze, mie-
ście noszącym wciąż widoczne
ślady dramatycznej wojny serb-
sko – chorwackiej z początku lat
90-tych, uświadomiła młodzieży
tragizm tamtych dni. 

Chorwaccy nauczyciele przy-
gotowali dla swoich gości emo-
cjonujące gry i quizy np. Kahoot,
QR code na temat znajomości
dziedzictwa narodowego krajów
biorących udział w projekcie.
Uczniowie pokazywali przygo-
towane przez siebie prezentacje
o narodowych potrawach, które
z sobą przywieźli, a później czę-
stowali nimi uczestników pro-
jektu. Na polskim stole królowa-
ły oscypki z żurawiną, sękacz i
kiełbasa krakowska. Warsztaty
pod tytułem Europa na talerzu -
przypadły do smaku  wszystkim
uczestnikom projektu. Niezwy-
kła okazja, by dowiedzieć się,
jak smakują kokosowe słodycze
z Martyniki, ostre hiszpańskie
chorizo czy slawoński kulen. 

Erasmusowe wyjazdy mają
wiele plusów. Uczniowie zyska-
li przyjaciół wśród rówieśników
z europejskich krajów. Sporo się
nauczyli, mieli okazję ćwiczyć
język angielski w praktyce i prze-
żyć fascynującą przygodę edu-
kacyjną w nieznanej im dotąd
Chorwacji. Kolejne spotkanie
uczestników projektu odbędzie
się w lutym w hiszpańskiej szko-
le w O Barco de Valdeorras, a
podsumowanie w maju 2020 ro-
ku w Warszawie.

J o l a n t a  W a ś k i e w i c z

„Mama” Helena w Domu Sztuki

UCSiR Cup już za nami

O europejskim dziedzictwie w Chorwacji

W słoneczne sobotnie popołudnie na skwerze „Gwiaz-
da Polski” odbył się pierwszy Festyn Balonowy.

Imprezie patronował burmistrz Rafał Miastowski, który przy-
witał uczestników otwierając festyn. Dzieci mogły zasiąść za stera-
mi szybowca, wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz wypusz-
czać modele balonów na ogrzane powietrze. Największą atrakcją
była możliwość wypuszczenia płomienia w powietrze z gondoli
balonu sportowego przez zwycięzców konkursu.

Gondolę prezentował Jacek Bogdański zdobywca Pucharu Jame-
sa Gordona Bennetta w 2018 roku.

Tym razem wszyscy bawili
się w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Mo-
kotów przy muzyce Zespo-
łu Quantum. 

Przybyło aż 300 seniorek i se-
niorów! A wraz z nimi burmistrz
dzielnicy Mokotów Rafał Mia-
stowski z zastępcą Krzysztofem
Skolimowskim oraz dyrektorem
OSiR Mokotów Krzysztofem Ro-
sińskim i jego zastępczynią
Agnieszką Machetą. 

Nie obyło się bez podziękowań
dla środowisk seniorskich z tere-
nu naszej dzielnicy: Mokotowskiej
Rady Seniorów, Towarzystwa Mo-
kotowskiego Uniwersytetu III Wie-
ku oraz Zarządu Koła Dzielnico-
wego Warszawa Mokotów-Wi-
lanów Związku Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych
Zarządu Koła Dzielnicowego War-
szawa Mokotów – Wilanów
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych. Za
aktywność społeczną na rzecz
mokotowskich seniorów wyróż-
nienia indywidualne otrzymali:
panie Lidia  Kosk i Janina Dzię-

cioł oraz panowie Jan Pazik, Gie-
dymin Wróblewski i Bogdan Szur-
mak. Na balu wszyscy uczcili też
jubileusz złotych godów państwa
Zofii i Janusza Sitkiewiczow. 

Było dużo zabawy i tańca. By-
ły konkursy na najciekawsze
stroje i najlepszą parę tancerzy.
Zwycięzcy otrzymali okoliczno-
ściowe medale, a na pamiątkę

można było sobie zrobić śmiesz-
ne zdjęcia w fotobudce. Dzięku-
jemy za liczne przybycie i roz-
tańczony parkiet! Zapraszamy
na kolejny Bal za rok!

Festyn Balonowy

Drugi Mokotowski Bal Seniorów
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

OOSSTTOOYYAA za gotówkę lub na
aukcje: obrazy. brązy, militaria,

zegary, design, art deco
SKUP: monet, sreber, platerów,

odznaczeń, wyr. złotych.
aukcje@ostoya.pl, 
tel.: 22 839 24 06, 

ul. gen. Zajączka 8, Warszawa

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSOOSSNNAA opałowa, 791 394 791
SSPPRRZZEEDDAAMM tanio łóżko

masujące, 609 45 46 13

AANNGGIIEELLSSKKII - doświadczenie,
692 651 820

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233

RROOSSYYJJSSKKII, POLSKI dla
rosyjskojęzycznych, tłumaczenia,
602 709 619

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

KKUUPPIIĘĘ 40-50 m2 , Kabaty, 
tel. 691 597 278

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
ddoo wwyynnaajjęęcciiaa
! SSttaarróówwkkaa, 96 m2, 2 poziomy,

po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840

sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy,  78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840 

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

!OOkkaazzjjaa!! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa, apartament 3 pok.,
90 m2, wysoki standard, 2014 r.,
990 tys. zł do neg., 601 720 840

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

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840 

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

!ZZaalleessiiee-UUssttaannóóww,
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 
601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

(garaż) zł/m-c, 601 720 840
LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall 75 m2, Centrum, 
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
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

!UUrrssyynnóóww, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 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

!ŻŻoolliibboorrzz, 75 m2 + 100 m2

ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
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

DDEEKKAARRZZAA zatrudnię, 
601 372 385

DDOO sspprrzząąttaanniiaa bloków 
i terenów, 510 056 006; 
509 318 602

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

KKLLIINNIIKKAA SSTTOOMMAATTOOLLOOGGIICCZZNNAA
mieszcząca się przy metrze Natolin
zatrudni osobę do sprzątania. 
Tel. 690 800 414

PPOOMMOOCC biurowa pełny etat. 
CV na :
zaopatrzenieats@atsreklama.pl

PPOOTTRRZZEEBBNNAA fryzjerka,,
manicurzystka - pilnie, Ursynów-
Natolin, 22 649 18 19

PPRRAALLNNIIAA na Sadybie zatrudni
osoby do pracy, również bez

doświadczenia. Oferujemy umowę
o pracę w pełnym lub częściowym

wymiarze. Zapraszamy, 
502 64 24 05

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA LLEEKKAARRSSKKAA
zatrudni:

PIELĘGNIARKI
LEKARZY: okulistę, Medycyny

Pracy, internistę, Medycyny
Rodzinnej, kardiologa.

Tel.: 605 440 831; 
609 373 582; 22 651 70 75

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ samodzielnego
mechanika samochodowego w
Piasecznie. Wysokie
wynagrodzenie, 607 383 353

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

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

DDAACCHHYY kryte dzchówką, 
601 372 385

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

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

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143

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

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERROOWWAANNIIEE, renowacja
mebli, 501 283 986

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Co i kto

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

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 1199 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Kino Dokumentu w Do-
mu Sztuki zaprasza na pokaz fil-
mów nagrodzonych na XI Festi-
walu NNW (Niepokorni Nie-
złomni Wyklęci). W programie
filmy: „Paszporty Paragwaju”
(reż. Robert Kaczmarek, Jacek
Papis) i „Mała Moskwa konta
Mały Londyn” (reż. Sławomir
Koehler). Po projekcji odbędzie
spotkanie z realizatorami.
Wstęp wolny.*

WWttoorreekk,, 2222 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: Spotkanie literackie z cy-
klu „Mazury w Warszawie”. Wie-
czór poświęcony książce „Zro-
zumieć Mazury” z udziałem au-
tora – Waldemara Mierzwy.
Wstęp wolny.

ŚŚrrooddaa,, 2233 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,,
1188..0000:: wydawanie bezpłatnych
kart wstępu na spektakle w Te-
atrze Za Dalekim w Domu Sztu-
ki: „Jaś i Małgosia” (dla dzieci –
niedziela, 27 października,
16.00) i „Koty Coś” (dla doro-
słych – poniedziałek, 28 paź-
dziernika, 19.30).* 

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

1188 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ((ppiiąątteekk))
ggooddzz.. 1188,,0000  “Warszawa sercu
najdroższa” 

wystąpi zespół Ad Rem: Bar-
bara Benczkowska, Barbara Ko-
pańska, Lidia Kozak, Zdzisława
Kozak, Paweł Choina, Tadeusz
Dreger i Zbigniew Kubik.

Scenariusz i reżyseria: Zofia
Rosińska, oprawa muzyczna i
wokalna: Paweł Choina.

Zaproszenia do odbioru w 
DK Imielin

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1188..1100.. ppiiąątteekk ggooddzz..  1188::0000 –
Wernisaż prac uczestników kur-

su  akwareli Jesienne akwarele –
WARSZTAT WARSZAWSKI 

Centrum Komunikacji Spo-
łecznej, Plac Konstytucji 4.

2244..1100.. cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188::0000 –
wystawa prac wykonanych w ra-
mach projektu „Obdarzeni  wy-
obraźnią”

Projekt współfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1177..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Lechem Królikowskim w
cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Moskwa nad Wisłą”

2222..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Ewą Bartosińską pt. „Rekordy
w świecie zwierząt”

2244..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Norbertem Boratynem pt.
„Karaimi polscy”

2299..1100 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Giambattista Tie-
polo: triumf rokoka”

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

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

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 2 6  6 7  0 0
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.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
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 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

WW cczzwwaarrtteekk,, 1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001199 rr.. oo ggooddzz.. 1199-tteejj ww CCzzyytteellnnii
NNaauukkoowweejj XXIIVV pprrzzyy uull.. LLaacchhmmaannaa 55 ooddbbęęddzziiee ssiięę ssppoottkkaanniiee zz pprrooff..
LLeecchheemm KKrróólliikkoowwsskkiimm,, aauuttoorreemm kkssiiąążżkkii „„MMoosskkwwaa nnaadd WWiissłłąą””..
WWssttęępp wwoollnnyy!!

Spotkanie z autorem

Blues w Warszawie ma się dobrze. Wciąż
znajduje liczną rzeszę fanów. Nie ma w
tym nic dziwnego, bowiem to właśnie
blues legł u podstaw wielu współcze-
snych gatunków muzycznych m. in. rock
czy jazz. 

Fanów bluesa czeka nie lada gratka - X Interna-
tional Ochota Blues Festival. To międzynarodowe
święto bluesa potrwa od 17 do 19 października.

Program tej znaczącej imprezy muzycznej
przedstawia się następująco: 

Czwartek (17 października), godz. 19.00 - Klub
Proxima al. Żwirki i Wigury 99a 

Riccardo Grosso Blues Band z Włoch, Adam
Bartoś (PL), Harmonijkowy Atak (PL)

Bilety 40 zł, w dniu koncertu 50 zł, bilety dostępne
na www.klubproxima.com.pl lub w Klubie Proxima.

Piątek (18 października), godz. 19.00 - Sala
Widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21 - Kasyno
(PL), Paweł Szymański (PL), Juwana Jenkins
(USA/CZ).

Bilety: normalny 40 zł, z kartą Warszawiaka 30 zł.
Rezerwacja i sprzedaż biletów: W kasie OKO, ul.

Grójecka 75 tel. 22 822 48 70.
Sobota (18 października), godz. 18.00 - Sala Wi-

dowiskowa OKO ul. Radomska 13/21 - The Fire-
bones (PL), Joanna Knitter Blues & Folk Connec-
tion (PL), Nick Schnebelen (USA).

Bilety: normalny 40 zł, z kartą Warszawiaka
30 zł.

Rezerwacja i sprzedaż biletów: W kasie OKO, ul.
Grójecka 75, tel. 22 822 48 70.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

X International Ochota Blues Festival
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