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B ez łuków triumfalnych i
fanfar zakończyła 12-letnie
rządy w Warszawie Hanna

Gronkiewicz-Waltz, która z całą
pewnością bardziej dbała o elemen-
tarne potrzeby miasta niż o swój
medialny wizerunek. Niespecjal-
nie potraktowała ją na koniec wła-
sna partia, czyli Platforma Oby-
watelska pod wodzą Grzegorza
Schetyny. Za to jego poprzednik,
były premier, a obecnie przewodni-
czący Rady Europejskiej – Donald
Tusk – skwitował trzy kadencje
HGW entuzjastycznym wpisem na
Twitterze: „Bhawo Ty!”, co było
sympatycznym nawiązaniem do
charakterystycznego dla pani pre-
zydent sposobu artykułowania nie-
których wyrazów. Jak każdy poli-
tyk i administrator, miała ona w
swoich poczynaniach lepsze i gor-
sze momenty, ale trzeba na koniec
przyznać, że jedynie owo nieczy-
ste wymawianie „r” można zali-
czyć do jej bezdyskusyjnych wad. 

B ilans zysków i strat jest dla
HGW niewątpliwie korzyst-
ny, bowiem jako mer stoli-

cy sprawiła, że z jednej strony z
kranów popłynęła nam czysta wo-
da, zdatna do picia, z drugiej zaś
popłynął rekordowy strumień do-
finansowania z Unii Europejskiej.
Zamiast żyć przeszłością, budując
muzea i stawiając pomniki, skon-
centrowała się na zainwestowa-
niu w przyszłość, zajmując się tym,

co nazywamy najzwyczajniejszą
prozą życia. Kto z cudzoziemców
był w Warszawie po raz ostatni
dwanaście lat temu, ten dzisiaj do-
słownie nie pozna miasta. Kolo-
salne unowocześnienie i zmiany
na lepsze zauważyła nawet pre-
stiżowa gazeta niemiecka –
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
oceniając, że Warszawa jest teraz
nie mniej atrakcyjna dla turystów
niż Kraków, jakkolwiek też ata-
kuje ją smog.

C entralne media w zasadzie
pozwoliły Hannie Gronkie-
wicz-Waltz odejść z ratusza

przy placu Bankowym cichaczem.
Z tym większym zainteresowaniem
przeczytałem więc obszerny wy-
wiad, jaki przeprowadzili z nią dla
tygodnika „Przegląd” jego redaktor
naczelny Jerzy Domański i publicy-
sta Robert Walenciak. Rozmowa
jest oczywiście bardziej nastawio-
na na pozytywy niż negatywy, nie-
mniej wszechstronnie ukazuje naj-
ważniejsze plusy i minusy dwuna-
stolecia. O ile od czasu wejścia do
Unii mieliśmy przez lat kilkana-
ście i mamy nadal Polskę w budo-
wie, o tyle Warszawa była ostatnio
w budowie bodaj w największym
stopniu, o czym świadczyły liczne
wykopki i objazdy. Faktem jest, że
jeszcze przed okresem prezydentu-
ry HGW zarządcy miasta powie-
dzieli sobie: tu na razie jest ścierni-
sko, ale będzie San Francisco i za-
częto realizować pochodzące z cza-
sów wczesnej komuny hasło pio-
senki: „Budujemy nowy dom, jesz-
cze jeden nowy dom, naszym przy-
szłym lepszym dniom, Warsza-
wo!”. No i w mieście zaroiło się od
błyszczących szkłem elewacji stu-
piętrowych wieżowców, które aku-
rat bardziej niż do San Francisco
mają upodabniać Warszawę do
Nowego Jorku. Wprawdzie to bu-

dowanie odbywało się na zasadzie:
każdy wuj na swój strój – i w stoli-
cy powstał architektoniczny cha-
os, bo wspomniane wieżowce tak
pasują do wciąż dominującego w
centrum archaicznego Pałacu Kul-
tury jak kwiatek do kożucha, ale
zrobiło się przynajmniej czysto i
schludnie.

N ajbardziej rzucającym się
w oczy i najbardziej odczu-
walnym efektem inwesty-

cji, poczynionych za czasów Han-
ny Gronkiewicz-Waltz, jest dokoń-
czenie pierwszej linii metra, budo-
wa centralnego odcinka drugiej,
uruchomienie nowych linii tram-
wajowych i nowoczesnych pocią-

gów SKM, dynamiczny rozwój sie-
ci ścieżek rowerowych, udostępnie-
nie 4,5 tysiąca miejsc typu Parkuj
i Jedź, stworzenie dwukilometro-
wej promenady na zachodnim bul-
warze Wisły, no i – last but not le-
ast – otwarcie łączącego Biela-
ny/Młociny z Białołęką arcyważ-
nego Mostu Północnego im. Marii
Skłodowskiej-Curie. W wywiadzie
dla „Przeglądu” HGW zdradza, iż
spośród 30 miliardów złotych, wy-
danych przez miasto na inwestycje,
aż 16 mld pochodziło z Unii. Przy
okazji dowiadujemy się pewnych
szczegółów negocjacji, w których
istotnym ułatwieniem dla pani pre-
zydent były jej dobre kontakty na

forum międzynarodowym, jeszcze
z czasów, gdy była wiceprezesem
Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju w Londynie. 

W nawale spraw najważ-
niejszych dla Warszawy
HGW nazbyt późno za-

reagowała na rozprzestrzeniające
się lawinowo lewizny w procesie re-
prywatyzowania nieruchomości,
nie zauważywszy, iż pod jej bokiem
– w Biurze Gospodarki Nierucho-
mościami – uwiła sobie gniazdko
cała mafia „odzyskiwaczy”. Doszło
do tego, iż to nie dawni właściciele
lub ich spadkobiercy, tylko repry-
watyzacyjne sępy, zaczęły zagar-
niać niegdyś prywatną, a po wojnie

skomunalizowaną własność, rwąc
majątek Warszawy na skalę ma-
sową. Ironią losu stało się to, że  z
przejętej od miasta prawem kadu-
ka, a zwyczajnie ukradzionej w la-
tach czterdziestych kamienicy przy
Noakowskiego 16 niemałą korzyść
w drodze spadkobrania uzyskali
małżonek i córka pani prezydent. I
niewiele brakowało, by ta okolicz-
ność doprowadziła do usunięcia
HGW, gdy z inicjatywy walczącego
z nią ostro byłego burmistrza Ursy-
nowa Piotra Guziała, rozpisano
wśród warszawiaków referendum.
Podobno aż 40 tysięcy mieszkań-
ców domów komunalnych zostało
wyrzuconych przez podstępnych
odzyskiwaczy na bruk, ale trzeba
też przyznać, że – choć z opóźnie-
niem – pani prezydent zaczęła wal-
czyć o generalne uregulowanie
prawne reprywatyzacji i przy jej
nacisku doszło do uchwalenia „ma-
łej ustawy reprywatyzacyjnej”, któ-
ra uniemożliwiła przynajmniej za-
garnianie obiektów użyteczności
publicznej, zwłaszcza tych, w któ-
rych mieszczą się szkoły. 

G dy w celu naprawienia
szkód wyrządzonych lewą
reprywatyzacją powstała

komisja weryfikacyjna pod prze-
wodnictwem wiceministra spra-
wiedliwości Patryka Jakiego, Han-
na Gronkiewicz-Waltz odmówiła
stawiania się przed tym – w jej opi-
nii – niekonstytucyjnym organem.
W międzyczasie reprezentujący
Zjednoczoną Prawicę Jaki prze-
grał z Rafałem Trzaskowskim (PO)
bój o przejęcie fotela prezydenta
Warszawy, ale wciąż marzy o prze-
słuchaniu HGW. Tylko że w kwestii
reprywatyzacji jej zeznanie nicze-
go już nie zmieni.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K P O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

SS tt oo ll ii cc yy  nn oo ww ee  ww dd zz ii aa nn kk oo  ii  pp oo żż ee gg nn aa nn ii ee  zz  HH aa nn kk ąąSS tt oo ll ii cc yy  nn oo ww ee  ww dd zz ii aa nn kk oo  ii  pp oo żż ee gg nn aa nn ii ee  zz  HH aa nn kk ąą
RYS. PETRO/AUGUST

Zmiana banku? To proste!
Całe życie w jednym banku? To przeszłość. Coraz więcej osób prze-
nosi swoje konta do nowych banków. To proste jak zmiana opera-
tora telefonicznego, czy dostawcy prądu. 

Czasy, gdy przez całe życie przywiązani byliśmy do jednej firmy od telefonów,
jednego dostawcy gazu i prądu – to już przeszłość. Coraz więcej osób decyduje się
pożegnać z dotychczasowymi usługodawcami i wybiera nowych. Dotyczy to
również dostawców usług bankowych.

Powody mogą być różne: niektórzy są niezadowoleni z jakości obsługi, innym nie podoba się ofer-
ta. Są też klienci, którzy obawiają się łączenia mniejszych banków z większymi i na wszelki wypa-
dek wolą przenieść się do innego. 

A przeniesienie rachunku jest banalnie proste. Wystarczy odwiedzić placówkę banku Credit Agri-
cole, wypełnić krótki wniosek i podpisać upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Doradca ban-
kowy załatwi wszystkie formalności: zamknie konto w dotychczasowym banku, przeniesie stałe
zlecenia i pełnomocnictwa, a także przekaże informację o dokonanej zmianie urzędowi skarbowe-
mu czy ZUS. Cały proces zajmuje najwyżej kilka dni. 

Od stycznia do września tego roku decyzję o zmianie rachunku podjęło ponad 20 tys. osób. Spo-
śród wszystkich przeniesionych rachunków ponad 85 proc. trafiło właśnie do Credit Agricole (da-
ne Krajowej Izby Rozliczeniowej). 

– Bardzo się cieszę, że klienci, którzy decydują się zmienić swój dotychczasowy bank, wybierają
właśnie nas. To duże wyróżnienie, a także motywacja do ciężkiej pracy, aby nowi klienci byli z nas
zadowoleni i chętnie nas polecali swoim bliskim – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy
banku. – Na rynku wyróżnia nas wyjątkowe podejście do klienta: bardzo uważnie słuchamy naszych
klientów i proponujemy im dokładnie takie rozwiązania, jakich naprawdę potrzebują – dodaje. 

Warto wspomnieć, że placówki Credit Agricole można znaleźć w niemal każdym mieście w Pol-
sce. Bank dostępny jest też zdalnie: przez telefon stacjonarny, Internet i smartfon. Tym, co przy-
ciąga klientów, jest Konto dla Ciebie – pakiet bezpłatnych usług związanych z prowadzeniem ra-
chunku osobistego, w tym: karta wielowalutowa, Indywidualna Linia Kredytowa i pakiet ubezpie-
czeń assistance (w tym ochrona wyświetlacza telefonu). Posiadacze kart płatniczych banku mo-
gą korzystać z największego w Polsce Klubu Rabatowego i kupować taniej nawet do 55 procent w
10 tys. sklepów i punktów usługowych.

Poza przeniesieniem konta do Credit Agricole, warto zainteresować się także unikalną ofertą in-
westycyjną, jaką właśnie ten bank uruchomił dla swoich klientów. Oferta strukturyzowana pod na-
zwą „EkoZysk” jest pierwszym na polskim rynku tego typu produktem, który pozwala inwestować
w firmy z sektora zielonej gospodarki. A także pierwszym, który oferuje klientowi zysk niezależ-
nie od koniunktury na giełdzie. 

Mówiąc w skrócie,  EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczenio-
wym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej
możliwość zysku na wzroście indeksu, który gromadzi spółki rozwijające technologie przyjazne śro-
dowisku. Wysokość zysku z inwestycji zależy od notowań indeksu MSCI Europe Select Green 50
5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, klient zarobi 100 procent średniego wzro-
stu z czterech kolejnych lat. W przypadku gdyby indeks jednak stracił na wartości, klient i tak mo-
że oczekiwać stopy zwrotu w wysokości 3 procent (ochrona zainwestowanego kapitału wynosi 103
procent). 

Środki klientów będą inwestowane w przedsięwzięcia firm działających w branżach przyjaznych
środowisku i przykładające szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju. Są to m. in. spółki wy-
twarzające energię ze źródeł odnawialnych, firmy z branży recyklingu lub przedsiębiorstwa zaj-
mujące się ekologicznym transportem publicznym czy budownictwem. 

Subskrypcja nowego produktu otwarta jest do 28 grudnia. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3
tys. złotych. Opłata początkowa wynosi 2 procent, co oznacza, że 98 procent środków wpłaconych
przez klienta jest inwestowanych. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y m  b a n k u  C r e d i t  A g r i c o l e
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Trwają intensywne prace na Rosoła – kończy się budowa nowej wschodniej jezdni
tej ulicy na odcinku od Jeżewskiego do Wąwozowej. Wykonawca położył właśnie
wierzchnią warstwę i przystąpił już do prac obejmujących wykonanie oznakowania
poziomego. 

Jednocześnie wykonawca prac uzgadnia z właściwymi biurami czasową organizację ruchu, umoż-
liwiającą mu włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wąwozowa/Rosoła,  a tym samym przy-
wrócenie ruchu w kierunku północnym. Zgodnie z harmonogramem wykonawcy prac odbędzie się
to w połowie miesiąca.

– Cieszę się, że wykonawca wywiązał się ze złożonych wcześniej obietnic, a tym samym nastąpi tak
oczekiwane przez mieszkańców i kierowców likwidacja objazdów. Dzięki temu już niedługo płynność
ruchu w okolicach ul. Rosoła bardzo się poprawi. Jednocześnie cały czas podejmujemy starania, aby
kolejne zaplanowane etapy prac w tym rejonie były jak najmniej uciążliwe – zapewnia burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa.

Jak poinformowali ursy-
nowscy urzędnicy, Zarząd
Dzielnicy Ursynów ogłosił
kolejne konkursy dotacyj-
ne na realizację zadań pu-
blicznych. W zakresie
spraw społecznych prze-
znaczono na nie ponad 4
mln złotych, z czego w
przyszłym roku na reali-
zację różnego rodzaju pro-
jektów społecznych prze-
znaczono kwotę ponad 1,3
mln złotych. 

Z kolei na projekty wielolet-
nie, które będą realizowane w
latach 2019-2021, przewidzia-
na jest kwota 3 mln złotych. Kon-
kursy skierowane są do tych or-
ganizacji pozarządowych, które
chcą realizować zadania na rzecz
mieszkańców Ursynowa. 

Konkursy dotyczą następują-
cych obszarów współpracy: 

- przeciwdziałanie uzależnie-
niom i patologiom społecznym,
wynikającym z używania alko-
holu i innych substancji psycho-
aktywnych,

- aktywizacja i integracja osób
niepełnosprawnych,

- aktywizacja i integracja osób
starszych,

- aktywizacja i integracja ro-
dzin oraz przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie,

Dzielnica, w ramach ogłoszo-
nych konkursów poszukuje re-
alizatorów pięciu projektów wy-
branych przez mieszkańców w
ramach Budżetu Partycypacyj-
nego 2019, wśród których są
m.in.  kursy pierwszej pomocy
oraz zajęcia z samoobrony dla
kobiet.

Termin składania ofert w ra-
mach ww. konkursów upływa 2
stycznia 2019 r. 

Ponadto, w ramach konkur-
sów wieloletnich realizowane
będą następujące zadania:

- pomoc dla osób będących w
potrzebie w postaci dystrybucji
darów rzeczowych i żywnościo-
wych,

- prowadzenie w latach 2019-
2021 Domu Sąsiedzkiego (Miej-
sca Aktywności Lokalnej) przy
ul. Kłobuckiej 14,

- prowadzenie w latach 2019-
2021 placówek wsparcia dzien-
nego w formie specjalistycznej,

- prowadzenie w latach 2019-
2021 Klubu Abstynenckiego.

Termin składania ofert w przy-
padku konkursów wieloletnich
upływa już 10 grudnia br.

Szczegółowe informacje na te-
mat wymagań dot. proponowa-
nych działań, kwot przeznaczo-
nych na poszczególne zadania

oraz trybu składania ofert znajdu-
ją się w ogłoszeniach konkurso-
wych  dostępnych na stronie
http://ngo.um.warszawa.pl/ w
zakładce Otwarte konkursy ofert
oraz w siedzibie Urzędu Dzielni-
cy Ursynów. Zainteresowani znaj-
dą tam informacje o zwycięskich
projektach, o możliwościach zapi-
sów i udziału w poszczególnych
projektach, jak również o kolej-
nych konkursach, które Dzielnica
Ursynów zamierza ogłosić, do-
stępne będą od lutego 2019 r.

– Staramy się co roku prze-
znaczać jak najwięcej środków
na realizację różnorodnych pro-
jektów przez organizacje poza-
rządowe (NGO). Połączenie ich
kreatywności ze wsparciem fi-
nansowym Dzielnicy pozwala
zaoferować mieszkańcom na-
prawdę bogatą gamę aktywno-
ści społecznych – mówi Antoni
Pomianowski, zastępca burmi-
strza Ursynowa.

Już po raz trzeci Urząd Dzielnicy Ursy-
nów przyłączył się do społecznej akcji
pomocowej „Wymiana ciepła”, która po-
lega na dzieleniu się z osobami potrze-
bującymi ciepłymi ubraniami. 

Przy wejściu do ursynowskiego Ratusza, w pod-
cieniu od strony parkingu stanął wieszak „Wymia-
ny Ciepła”. Można na nim zostawiać niepotrzeb-
ne okrycia wierzchnie w dobrym stanie (swetry,
kurtki) zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 

– Jeśli mają Państwo rzeczy, które wiszą w sza-
fie i są nikomu niepotrzebne, zachęcamy do zosta-
wienia ich na naszym wieszaku, z którego zupeł-
nie bezpłatnie mogą wziąć je najbardziej potrze-
bujący. Wspólnie pokażmy, że nie jesteśmy obo-
jętni na los osób ubogich i bezdomnych – apelu-
ją ursynowscy urzędnicy.

– Już po raz kolejny stwarzamy możliwość po-
mocy osobom potrzebującym i jestem przekona-
ny że i tym razem mieszkańcy naszej dzielnicy
okażą serce potrzebującym. Zachęcam, aby jak
najszybciej zrobić porządek w szafie, a ciepłe
ubrania z których nie będziemy korzystać przeka-
zać potrzebującym. Wieszak przy urzędzie do-
stępny jest 24h na dobę – zachęca Robert Kem-
pa, burmistrz Ursynowa.

Urząd Dzielnicy Ursynów
po raz drugi zaprasza na
Ursynowskie Mikołajki z
klockami LEGO. Wydarze-
nie odbędzie się 9 grudnia
2018 r. (niedziela) w godzi-

nach 11.00-16.00 w Arenie
Ursynów przy ul. Pileckie-
go 122. Zapraszamy naj-
młodszych mieszkańców
Ursynowa na maraton za-
bawy z klockami LEGO. 

Swoich sił będzie można
spróbować również w najnow-
szych grach na konsoli oraz
w grach sportowych. Wstęp
wolny i wszystkie atrakcje gra-
tis. Już po raz kolejny na Ursy-
nowskich Mikołajach swoje
stoisko będzie miała Funda-
cja Hospicjum Onkologiczne
św. Krzysztofa - będzie można
na nim zakupić wyjątkowe ce-
giełki.

– Magiczny czas świat to dla
najmłodszych wielka radość
związana z Św. Mikołajem i
prezentami. Dlatego po raz ko-
lejny organizujemy bogate w
atrakcje Ursynowskie Mikołaj-
ki, które jak sądzę będą wyda-
rzeniem pełnym radości, śmie-
chu i dobrej zabawy. Zapra-
szam dzieci i rodziców na nie-
dzielne spotkanie z klockami
LEGO i mnóstwem towarzyszą-
cych atrakcji. Trzy wielkie cię-
żarówki przywiozą ponad mi-
lion klocków, z których powsta-
nie wiele stanowisk do budo-
wy i zabawy dla starszych
dzieci i maluchów – mówi bur-
mistrz Robert Kempa.

Urząd Dzielnicy Ursynów
przygotował Ursynowski
Informator Kulturalny na
grudzień. 

W publikacji można znaleźć
szczegółowy program wyda-
rzeń na Ursynowie oraz infor-
macje o dystrybucji bezpłat-
nych kart wstępu. Wersję elek-
troniczną publikacji można już
pobrać ze strony internetowej
www.ursynow.pl. Papierową
wersję informatora niedługo
będzie można otrzymać w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów,
spółdzielczych domach kultury,
oddziałach biblioteki publicz-
nej oraz podczas poszczegól-
nych wydarzeń.

Coraz bliżej końca utrudnień na ul. Rosoła

Podaruj ciepło potrzebującym

Ursynowskie Mikołajki 2018

Ponad 4 miliony zł na projekty społeczne

Informator Kulturalny na grudzień

We wtorek sesje Rady Dzielnicy Ursynów
W przyszły wtorek odbędą się dwie sesje Rady Dzielnicy . I tak II część I Sesji Rady Dzielnicy

Ursynów m.st. Warszawy, odbędzie się 4 grudnia 2018 r. (wtorek)  o godz.18.00 w sali im. Juliana
Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. O godz. 19.00 w tym samym miejscu
rozpocznie się II sesja Rady Dzielnicy Ursynów. Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie
www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube.

Gry Bitewne w DOK Ursynów 
Zostań rycerzem, żołnierzem, bohaterem galaktyki… to doskonała alternatywa dla wirtualnego

świata smartfonów i komputerów. W najbliższy weekend  na Ursynowie wyjątkowa propozycja dla
miłośników figurkowych gier bitewnych na którą przygotował DOK Ursynów i grupa FGB
Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia w godzinach 11.00-17.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury
Ursynów przy ulicy Kajakowej 12B.Gry figurkowe uczą cierpliwości, rozwijają wyobraźnię
przestrzenną, umiejętności planowania, pomagają budować relacje społeczne, dają możliwość
zdrowej rywalizacji. Ważna jest również strona plastyczna, każda z gier to samodzielnie wykonane
i pomalowane figurki, budowle czy elementy przestrzeni. Organizatorzy zapraszają zarówno
wytrawnych graczy i modelarzy jak i osoby, które dopiero chcą poznać fascynujący świat tego hobby. 

Turniej UCSiR CUP
Piłeczkę kontrolujesz niczym Tom Hanks w filmie “Forrest Gump”? Popularny ping-pong to Twój

żywioł, a przy stole czujesz się jak ryba w wodzie? Nadchodzi okazja, aby sprawdzić swoje
umiejętności. Ruszyły zapisy na Amatorski Turniej Tenisa Stołowego - UCSiR CUP. Kto pierwszy,
ten lepszy, jest tylko 180 miejsc. UCSiR Cup odbędzie się w sobotę, 8 grudnia w hali sportowej przy
ul. Dereniowej 48. Zawody ruszają o godz. 9:00. Odbędą się pod patronatem honorowym burmistrza
dzielnicy Ursynów. Zapisy na amatorskie rozgrywki już trwają, zakończą się 6 grudnia. Aby
wystartować w UCSiR CUP wystarczy wysłać wiadomość na adres: imprezy@ucsir.pl lub zadzwonić
pod numer telefonu: (22) 334 62 22. Obowiązuje podział na 6 kategorii wiekowych: do 12 lat, 13-
15 lat, 16-19 lat, 20-40 lat, 41-55 lat i powyżej 56 lat. W każdej osobno kobiety i mężczyźni. Dla trójki
najlepszych uczestników, w każdej kategorii, przewidziane są puchary oraz dyplomy. 

Regulamin zawodów dostępny na www.sport.ursynow.pl.
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Sobota 24 listopada była
w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów świętem
komiksu i poezji – odbyła
się  GALA podsumowująca
dwa ogólnopolskie kon-
kursy ,,Środek Komiksu” i
,,Środek Wyrazu”

Organizatorzy zadbali, aby
ocen w obu konkursach dokona-
ło jury, w skład którego weszli
znani i  cenieni twórcy zarówno w
środowisku literackim jak i miło-
śników komiksu. Zanim pozna-
liśmy laureatów uroczyście
otwarto wystawę Pana Piotra
Zdanowicza pt. „Okładki”. Jest to
pierwsza wystawa przedstawiają-
ca ewolucję stylu i dorobek po-
znańskiego twórcy, prezentująca
wybór projektów z archiwum li-
czącym ponad 200 realizacji.

Galę rozpoczęło wręczenie na-
gród w konkursie ,,Środek Ko-
miksu 2018 dla najlepszego sce-
narzysty”. Jury w składzie: Olga
Wróbel – kulturoznawczyni, blo-

gerka literacka, autorka komik-
sów, współprowadząca bloga
książkowego „Kurzojady”, Ka-
mil Śmiałkowski – krytyk filmo-
wy, dziennikarz oraz publicysta
komiksowy i filmowy, scenarzy-
sta komiksowy, badacz popkul-
tury, były redaktor naczelny ser-
wisu „naekranie.pl”, autor ksią-
żek oraz scenariuszy do telewi-
zyjnych koncertów i programów
kulturalnych oraz komiksów re-
klamowych, Przemysław Pawe-
łek – dziennikarz Polskiego Ra-
dia, recenzent komiksów i gier,
popularyzator polskiego komik-
su niezależnego, publicysta fil-
mowy i serialowy – postanowiło:

- za całokształt twórczości na-
grodzić Tadeusza Baranowskie-
go, scenarzystę i rysownika ko-
miksów, ilustratora, grafika,
twórcę niezapomnianych komik-
sów, m. in. “Skąd się bierze wo-
da sodowa i nie tylko”, “Antresol-
ka profesorka Nerwosolka” czy
“Podróż Smokiem Diplodo-

kiem”; z uzasadnieniem: „Za wy-
chowanie już kilku pokoleń czy-
telników i autorów komiksu; za
udowodnienie, że słowo może
w narracji obrazkowej odgrywać
rolę nie mniejszą niż rysunek;
za przypominanie, że warto znać
zasady rządzące medium, choć-
by po to, by móc je świadomie ła-
mać, bo jedynym ograniczeniem
jest fantazja autora.”

- główną nagrodę w kategorii
„Niezal” przyznać Jakubowi
Dębskiemu za scenariusz do al-
bumu „Raptory”, z uzasadnie-
niem: „za świetnie opowiedzia-
ną wielowątkową historię; za
spójną opowieść, która mimo
swojej objętości ani przez chwi-
lę nie nudzi i nie zwalnia tempa;
za sprawne żonglowanie komik-
sowymi i filmowymi środkami
wyrazu, bo „ładne rysunki” to
nie wszystko.”

- wyróżnienia wręczyć:
Agnieszce Świętek za scenariusz
do albumu „Obiecanki”, 

z uzasadnieniem: „za prostą,
przejmującą i uniwersalną hi-
storię, która trafia do wszyst-
kich grup wiekowych – od ma-
łych dzieci do późnych doro-
słych.”;  Wojciechowi Wawsz-
czykowi za scenariusz do albu-
mu „Pan żarówka”, z uzasad-
nieniem: „za świetne wykorzy-
stanie formuły komiksu do me-
taforycznej opowieści o skom-
plikowanym ludzkim życiu,
rzadką umiejętność idealnego
zgrania formy z treścią i rzadką
w dzisiejszych czasach konse-
kwencję w tworzeniu, którego
efektem jest ten naprawdę spo-
rej objętości komiksowy wolu-
min.”; Małgorzacie Kulik za
scenariusz do albumu „Ta mał-
pa poszła do nieba”, z uzasad-
nieniem: „za obrzydliwie po-
nury scenariusz o miłości, to-
nącej w deszczu, łzach, smar-
kach i krwi, za bohaterów tak
okropnych, że aż chce ich się
przytulić.”

Grand Prix jury przyznało Jac-
kowi Świdzińskiemu za scena-
riusz do albumu “Powstanie - ko-
miks narodowy”, z uzasadnie-
niem  „za uczynienie z komiksu
krzywego zwierciadła, w którym
w sposób równie śmieszny, co
gorzki, ale i skłaniający do re-
fleksji, odbija się polska rzeczy-
wistość.”

Do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim ,,Środek
Wyrazu” zaproszono poetów
debiutujących, mających na
swoim koncie wydawniczym
max 1 książkę. Do DOK Ursy-
nów nadesłano ponad 200 prac
z całego kraju a nawet z zagra-
nicy. Jury w składzie: Barbara
Klicka, Andrzej Sosnowski i
Adam Wiedemann postanowi-
ło przyznać następujące  nagro-
dy i wyróżnienia:

I miejsce Antonina Tosiek z
Poznania

II miejsce ex aequo: Małgo-
rzata Januszewska z Częstocho-

wy i Ewelina Kuśka z Jastrzębia
Zdroju

III miejsce Adam Falkowski z
Grajewa

Wyróżnienia: Waldemar Re-
misiewicz z Bydgoszczy, Jakub
Sęczyk z Wrocławia i Maciej Ko-
tłowski z Wejherowa.

Obecni na Gali laureaci kon-
kursu mieli okazję do zaprezen-
towania swoich wierszy publicz-
ności.

Uroczystość uświetnił koncert
w wykonaniu Błażeja Króla –
muzyka, kompozytora, autora
tekstów, jednego z najciekaw-
szych artystów polskiej muzyki
niezależnej, który zaprezento-
wał repertuar ze swojej najnow-
szej płyty zatytułowanej „Przewi-
janie na podglądzie”.

Gala – podsumowanie Ogól-
nopolskiego Konkursu ,,Środek
Komiksu” – została zorganizo-
wana dzięki pomocy finansowej
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego.

Z komiksem i wierszem w DOK Ursynów
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W najbliższą niedzielę 2
grudnia w godzinach 12-16
w garażu podziemnym, na
parkingu przed a także w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów odbędzie się najwięk-
sza wyprzedaż garażowa w
Warszawie – kolejna, ostat-
nia w tym roku edycja Ur-
synowskiej Ratuszowej Wy-
przedaży Garażowej.

Dzięki uprzejmości burmistrza
Roberta Kempy świąteczna edy-
cja garażówki odbędzie się poza
garażem podziemnym także na
korytarzu na parterze i pierw-
szym piętrze. Wszyscy się jednak
tam nie zmieszczą, więc część
osób z pewnością będzie sprzeda-
wała na parkingu przed ratu-
szem. W tym miesiącu na gara-
żówkę zgłosiło się rekordowo du-
żo chętnych, bo prawie 400 sprze-
dających (a rok temu zaczynali-
śmy z 70 zgłoszeniami). Osoby

niezapisane będą mogły sprze-
dawać wyłącznie na powietrzu –
na parkingu przed ratuszem.  

Kupujących proszę o przyby-
wanie od godziny 12.00 do
16.00, ze względu na bardzo du-
żą liczbę sprzedających kupują-
cy nie będą wpuszczani do bu-
dynku ratusza i na parking pod-
ziemny przed godziną 12.00.

Od kilku edycji każda gara-
żówka ma swój temat przewod-
ni. W tym miesiącu zawładną
nami KALENDARZE na 2019
rok. U mnie na stoisku w garażu
podziemnym (numer garażowy
13 i 14) będzie można kupić cha-
rytatywne kalendarze z kotami
z Kociego Azylu, których druk
zasponsorowałem, w innym wy-
padku ze względu na trudną sy-
tuację finansową Fundacji św.
Franciszka, która nadzoruje Ko-
ci Azyl tegoroczne kalendarze
nie mogłyby powstać. 

Będą również kalendarze
schroniska w Korabiewicach i
kalendarz z ursynowskimi mura-
lami. Ponadto będzie prowadzo-
na zbiórka na rzecz Centrum
Zdrowia Dziecka.

CZD to instytucja która każ-
dego dnia ratuje życie i zdrowie
dzieci. Rodzice tych dzieci chcą
towarzyszyć im w każdej chwili
pobytu w szpitalu. W tych do-
brych i tych gorszych momen-
tach. Z pomocą rodzicom przy-
chodzi inicjatywa społeczna SOS
- Mieszkańcy Wawra Rodzicom
z CZD, starając się zapewnić im
podstawowe rzeczy potrzebne
do egzystencji i czyniąc ich
wspólny pobyt z dziećmi łatwiej-
szym. Według mnie, Ursynów
też może dodać do tego swoją
cegiełkę. Część dzieci i rodziców
spędzi Święta Bożego Narodze-
nia w szpitalu. Właśnie dla nich
podczas naszej garażówki orga-
nizujemy zbiórkę prezentów
świątecznych. Dla dzieci (w róż-
nym wieku) zbieramy: puzzle,
klocki, gry planszowe i manual-
ne, gadżety z bajek oraz postaci
z bajek, maskotki, kolorowanki,
książeczki itp. Dla rodziców zbie-
ramy: notesiki, długopisy, ga-
dżety typu pendrive, kosmetyki
dla pań i panów, kubeczki, książ-
ki itp. Wiele z osób odwiedzają-
cych pracuje w firmach, gdzie
być może takie właśnie gadżety
istnieją, stąd wierzymy na duży
odzew mieszkańców Ursynowa
i nie tylko.  Ponieważ są to upo-
minki świąteczne, prosimy o no-
we rzeczy. Z góry dziękuję w
imieniu małych pacjentów i ich
rodziców.

Wierzę, że w najbliższą nie-
dzielę po raz kolejny przyjdą tłu-
my warszawiaków na naszą
wspólną, największą w Warsza-
wie cykliczną wyprzedaż garażo-
wą. Będzie to czas gdzie wielu z
nas kupi świąteczne prezenty i
po raz kolejny miło spędzi nie-
dzielne popołudnie. 

A w 2019 roku dzięki zwycię-
skiemu projektowi do Budżetu
Partycypacyjnego Ursynowska
Ratuszowa Wyprzedaż Garażo-
wa powróci.

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

Największa wyprzedaż garażowa 
w Warszawie już w niedzielę 2 grudnia
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Rada Warszawy i prezydent Rafał Trzaskowski rozpoczęli działalność w nowej kadencji

Miasto ma być dla wszystkich

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Rok 2018 stanie się zapew-
ne jednym z ważniejszych w
dotychczasowym biegu hi-
storii Warszawy dwudzie-
stego pierwszego wieku. Po
dwunastu latach rządów
Hanny Gronkiewicz - Waltz
warszawskie stery przejął
Rafał Trzaskowski. Czy coś
się zmieni, coś pozostanie?
– jeszcze za wcześnie na szu-
kanie odpowiedzi. Zapewne
najbliższe tygodnie, a w
pewnych tematach może
nawet dni - pokażą kierun-
ki działań. 

Zaprzysiężenie  
prezydenta Warszawy

Burzliwa kampania wyborcza
przyniosła zwycięstwo Koalicji
Obywatelskiej (Platformy Obywa-
telskiej i Nowoczesnej z mniejszy-
mi przyległościami), zapewniając
40 spośród 60 mandatów w Ra-
dzie Warszawy. Druzgoczące zwy-
cięstwo odniósł Rafał Trzaskow-
ski, kandydat Koalicji Obywatel-
skiej na prezydenta Warszawy,
uzyskując w pierwszej turze dwa
razy więcej głosów niż konkurent
polityczny Patryk Jaki ze Zjedno-
czonej Prawicy.

Uroczyste zaprzysiężenie nowe-
go prezydenta m. st. Warszawy
odbyło się na pierwszej sesji Rady
Warszawy w dniu 22 listopada.
Po wręczeniu Rafałowi Trzaskow-
skiemu przez przewodniczącego i
wiceprzewodniczącą miejskiej ko-
misji wyborczej zaświadczenia o
wyborze  na prezydenta i odegra-
niu Hejnału Warszawskiego,  pre-
zydent - elekt wypowiedział rotę
ślubowania, stając się tym samym
już formalnie prezydentem m. st.
Warszawy.

– Decyzją warszawiaków tutaj
na tej sali zaczyna się nowy etap w
historii naszego miasta – powie-
dział po zaprzysiężeniu prezydent
Trzaskowski. – Szedłem do wybo-
rów z zapowiedzią mądrej konty-

nuacji, ale również zmiany i nowej
jakości w zarządzaniu Warszawą.
Mój plan dla Warszawy poparło
ponad pół miliona warszawianek
i warszawiaków i to naprawdę zo-
bowiązuje. Chcę jasno powiedzieć,
że to zobowiązanie będę realizo-
wał dzień po dniu, że będę realizo-
wał również dzień po dniu pro-
gram, który przygotowaliśmy
wspólnie z Koalicją Obywatelską i
z radnymi.. Będę realizował ten
program nie tylko dla tych, któ-
rzy mnie poparli, ale również dla
tych, którzy nie udzielili mi po-
parcia. Dlatego że moje hasło pod-
czas wyborów “Warszawa dla
wszystkich” traktuję wyjątkowo
poważnie – zapowiedział prezy-
dent Warszawy. 

Rafał Trzaskowski podkreślił,
że współpraca z Radą Warszawy
będzie dla niego “absolutnym
priorytetem”. Równocześnie zo-
bowiązał się do współpracy już
na etapie planowania i  każdym
następnym kroku. Zadeklarował
również współpracę z radnymi
opozycji, gdyż “dobre pomysły nie
mają warstw politycznych, dobre
pomysły to po prostu dobre po-
mysły”. 

– Naszym wspólnym obowiąz-
kiem jest stać na straży dobrobytu
mieszkańców, warszawianek i
warszawiaków . O ich interesy mu-
simy wspólnie dbać i z tego bę-
dziemy rozliczani. Był czas obiet-
nic i teraz jest czas ich realizacji –
stwierdził prezydent Warszawy. 

„Mądra kontynuacja 
ale również zmiana”

-–Mądra kontynuacja, ale rów-
nież zmiana – zapowiedział na
Twitterze Trzaskowski, prezentu-
jąc swoich współpracowników. –
Moja drużyna to ludzie z ogrom-
nym doświadczeniem w samorzą-
dzie, ale też zupełnie nowi. Łączy-
my doświadczenie z dobrą energią
i wspólnie będziemy pracować na
to, aby Warszawa stawała się coraz
lepszym miejscem do życia – wy-
chwalał swój zespół prezydent. 

Wspólnie z prezydentem, pod
jego kierownictwem, będzie pra-
cować czworo wiceprezydentów
(Paweł Rabiej, Renata Kaznow-
ska, Michał Olszewski Robert So-
szyński), skarbnik m. st. Warszawy
(Mirosław Czekaj), sekretarz m.
st. Warszawy (Mirosław Czekaj)
oraz dwie dyrektorki koordyna-
torki (Justyna Glusman i Aldona

Machnowska - Góra). W zakresie
spraw prezydenta Rafała Trza-
skowskiego pozostanie nadzór
nad własnym  Gabinetem, Biurem
Audytu, Biurem Nadzoru Właści-
cielskiego i Biurem Marketingu
Miasta. Natomiast co do najbliż-
szych współpracowników prezy-
denta Trzaskowskiego, faktycznie
rzucają się w oczy ich szerokie
kompetencje. 

Zastępca prezydenta Paweł Ra-
biej jest koalicjantem z Nowocze-
snej. Współzałożyciel tej partii, był
członkiem jej zarządu i rzeczni-
kiem. Absolwent filologii polskiej,
studiów dziennikarskich i psycho-
logii przywództwa. Przez wiele lat
prowadził ośrodek dialogu i ana-
liz Thinktank, był członkiem rady
Centrum Stosunków Międzyna-
rodowych. Prowadził liczne pro-
jekty restrukturyzacji zarządczej
firm i instytucji publicznych, dora-
dzał samorządom w zakresie mar-
ketingu, brandingu i “inteligent-
nych miast”, kierował konsorcjum
realizującym na zlecenie MSZ
kampanię promocyjną Polski
przed wejściem do Unii Europej-
skiej. Był również dziennikarzem
i wydawcą. W zakresie jego kom-
petencji będzie Biuro Spraw De-
kretowych, Biuro Pomocy i Pro-
jektów Społecznych i Biuro Polity-
ki Zdrowotnej.

Renata Kaznowska już w po-
przednie kadencji od 2016 roku
pełniła funkcję wiceprezydenta.
W administracji samorządowej
Warszawy pracuje od 1994 roku.
Była dyrektorem jednostki budże-
towej miasta – Zarządu Terenów
Publicznych oraz prezesem Zarzą-
du Pałacu Kultury i Nauki. Jest ab-
solwentką Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz specjalistycznych stu-
diów podyplomowych, w tym w
zakresie funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej, mając tytuł Exe-
cutive Master of Business Admi-
nistration (EMBA). Jest współau-
torką projektu ustawy o Ustroju
Miasta Stołecznego Warszawy dla
Agencji Rozwoju Komunalnego.
W zakresie odpowiedzialności Re-
naty Kaznowskiej będzie Biuro
Sportu i Rekreacji, Biuro Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków,
Biuro Edukacji i Biuro Polityki Lo-
kalowej.

Michał Olszewski również peł-
nił już funkcję wiceprezydenta
Warszawy. Po raz pierwszy został
powołany na to stanowisko w

2011 roku. Jest absolwentem Uni-
wersytetu Warszawskiego – Wy-
działu Dziennikarstwa i Nauk Po-
litycznych. Pracował w Urzędzie
Komitetu Integracji Europejskiej,
a następnie w Ministerstwie Go-
spodarki i Pracy oraz w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego. W
2007 roku rozpoczął pracę w
Urzędzie m. st. Warszawy, gdzie
m. in. pełnił funkcję dyrektora
Biura Funduszy Europejskich oraz
dyrektora Biura Obsługi Inwesto-
ra. Obecnie przewodzi warszaw-
skiej Radzie ds. Polityki Innowa-
cyjnej. Reprezentuje stowarzysze-
nie Eurocities – największą orga-
nizację zrzeszającą europejskie
miasta – w Grupie Roboczej Wy-
sokiego Szczebla ds. Inteligent-
nych Miast przy Unii Europejskiej.
Od 2012 roku przewodniczy Ko-
mitetowi Sterującemu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych
Metropolii Warszawskiej. Wice-
prezydentowi Olszewskiemu pod-
lega: Biuro Architektury i Plano-
wania Przestrzennego, Biuro Fun-
duszy Europejskich i Polityki Roz-
woju, Biuro Geodezji i Katastru,
Biuro Rozwoju Gospodarczego i
Biuro Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi.

Zastępca prezydenta Robert So-
szyński to były burmistrz dzielni-
cy Mokotów. Jest absolwentem
Politechniki Warszawskiej – Wy-
działu Fizyki Technicznej i Mate-
matyki Stosowanej. Doktor nauk
politycznych . Ukończył również
studia podyplomowe w zakresie
zarządzania w administracji pu-
blicznej oraz studia MBA. Ma do-
świadczenie w zakresie kierowa-
nia dużymi zespołami ludzkimi,
skutecznej realizacji dużych przed-
sięwzięć inwestycyjnych, nadzo-
ru nad realizacjami inwestycji in-
frastrukturalnych, w tym drogo-
wych i kubaturowych. W zakresie
kompetencji wiceprezydenta  So-
szyńskiego znajduje się Biuro Mie-
nia Miasta i Skarbu Państwa, Biu-
ro Infrastruktury, Biuro Polityki
Mobilności i Transportu oraz Biu-
ro Koordynacji Inwestycji i Re-
montów w Pasie Drogowym.

Skarbnikiem m. st. Warszawy
ponownie został Mirosław Czekaj.
Po raz pierwszy funkcję tę objął w
2007 roku. Doktor nauk ekono-
micznych, absolwent Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest biegłym rewidentem. W la-
tach 2004 - 2006 był wicepreze-

sem Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, odpowiedzialnym za dzia-
łalność komercyjną banku i nad-
zór nad oddziałami, za finanse w
sektorze publicznym oraz w
przedsiębiorstwach. W zakresie
zadań odpowiada za Biuro Księgo-
wości i Kontrasygnaty, Biuro Pla-
nowania Budżetowego, Biuro Po-
datków i Egzekucji oraz Biuro Dłu-
gu i Restrukturyzacji Wierzytel-
ności.

Sekretarzem m. st. Warszawy
został Marcin Wojdat, pełniący
wcześniej funkcję dyrektora Cen-
trum Komunikacji Społecznej
Urzędu m. st. Warszawy. Jest so-
cjologiem, absolwentem Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W zakresie
zadań podlega mu Biuro Zamó-
wień Publicznych, Biuro Admini-
stracji i Spraw Obywatelskich, Biu-
ro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, Biuro Rady m. st.
Warszawy, Miejskie Centrum Sie-
ci i Danych, Biuro Cyfryzacji Mia-
sta oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Pakiet pierwszej 
kolejności

Prezydent m. st. Warszawy
wskazał 12 obszarów, które w spo-
sób szczególny obejmie osobistym
nadzorem. Każdy z tych obszarów
wymaga działań na różnych szcze-
blach decyzyjnych, począwszy od
wypracowania stanowisk po ich
ostateczne wdrożenie.

– Obiecałem Warszawę dla
wszystkich.  Miasto równych
szans, wspierające najsłabszych.
Warszawę, w której każda dzielni-
ca jest tak samo przyjaznym, wy-
godnym i bezpiecznym miejscem
do zamieszkania. Dzisiaj przed-
stawiam pakiet spraw, którymi zaj-
mę się w pierwszej kolejności –
powiedział prezydent Warszawy.

Przedstawiony przez niego pro-
gram do realizacji w pierwszej ko-
lejności przewiduje:

11.. BBeezzppłłaattnnee żżłłoobbkkii oodd wwrrzzeeśśnniiaa
22001199 rrookkuu..

W styczniu 2019 r. zabezpieczo-
ne zostaną w budżecie miasta
środki finansowe, tak by już od
września 2019 r. Warszawa za-
gwarantowała żłobki za darmo dla
wszystkich dzieci. Zostaną przy-
gotowane projekty uchwał, aby
miasto mogło opłacić opiekę w
prywatnych placówkach dla dzie-
ci, bez ograniczeń co do wysoko-
ści zarobków rodziców, jeżeli dzie-
ci nie znajdą miejsca w żłobku pu-
blicznym. 

22.. EEdduukkaaccjjaa
Wprowadzenie “od zaraz” pod-

wyżek dla nauczycieli i pracowni-
ków oświaty. Przygotowanie i bu-
dowa nowych szkół będzie  trakto-
wana priorytetowo, zarówno je-
żeli chodzi o decyzje, jak i samo
monitorowanie terminów i jakości
realizacji. Od nowego roku szkol-
nego wprowadzony będzie pilo-
tażowy program 100 zł na zajęcia
dodatkowe.

33.. WWssppaarrcciiee ddllaa sseenniioorróóww ii oossóóbb
zz nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośścciiaammii..

W 2019 r. zostanie rozpoczęta
budowa 200 nowych miejsc dla
osób niesamodzielnych w Zakła-
dach Opiekuńczo - Leczniczych.
W przyszłym roku uruchomiony
będzie program budowy wind w
starych budynkach mieszkalnych
wielokondygnacyjnych, należą-
cych do miasta. W miejskich pla-
cówkach zdrowotnych urucho-
miony zostanie nowy program
profilaktyczny: bilans 70- i 80-
latka. Natomiast dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami zaplanowa-
ne jest rozpoczęcie budowy Do-
mu Pomocy Społecznej na Tar-
gówku wraz z dziennym ośrod-
kiem wsparcia dla rodziców tych
dzieci.

44.. ZZddrroowwiiee
W 2019 r. zaplanowane jest uru-

chomienie w Warszawie dodatko-
wych, weekendowych i świątecz-
nych dyżurów lekarskich. W
pierwszym kroku zostaną sfinan-
sowane dyżury lekarzy interni-
stów i pediatrów. Równocześnie
utrzymany będzie program in vi-
tro, aby w 2019 r. mógł trafić do
jeszcze większej niż obecnie liczby
par. Od przyszłego roku będzie
wprowadzony miejski program
szczepień przeciwko HPV dla dzie-
ci (zarówno dziewczynek jak i
chłopców w wieku 11-12 lat) oraz
przeciwko grypie dla kobiet w cią-
ży i dzieci w wieku żłobkowym i
przedszkolnym.

55.. PPrrooggrraamm bbuuddoowwyy mmiieesszzkkaańń
mmiieejjsskkiicchh

Jeszcze w 2019 r. zaplanowany
jest odbiór 300 mieszkań i jed-
nocześnie rozpoczęcie budowy
kolejnych 600 nowych. Podjęte
zostaną również działania, aby
od 2020 r. w Warszawie budo-
wano ok. 1500 mieszkań miej-
skich rocznie.

66.. SSppoorrtt
W ramach promocji sportu pla-

nuje się, aby liczba dzieci upra-
wiających sport wzrosła dwukrot-
nie (z obecnych 27 tys. do 54 tys.).
Będzie to wymagało czasu, gdyż
kluby muszą się przygotować do
programu. Już w 2019 r. zostanie
złożony wniosek o zwiększenie
budżetu na ten cel o 3 mln zł. Uru-
chomiony zostanie również pro-
gram zadaszenia (w formie balo-
nów) Orlików i Syrenek, a także
większy program wsparcia dla klu-
bów ekstraklasowych, które wejdą
do Ligii Europejskiej. Zaplanowa-
ne wsparcie wyniesie 1 mln zł dla
klubu. Będą również  kontynu-
owane inwestycje sportowe takie
jak SKRA, Młodzieżowe Centrum
Sportu Polonia, Hutnik, Ośrodek
Namysłowska.

77.. PPoopprraawwaa kkoommuunniikkaaccjjii 
mmiieejjsskkiieejj..

Planowane jest uruchomienie
nowych linii tramwajowych. W
2019 r. zostaną zintensyfikowane
prace przygotowawcze budowy
nowych linii: na Wilanów, na Go-
cław i na Zielona Białołękę. Rów-
nież w 2019 r. rozpoczną się pra-
cę nad budową III linia metra, przy
równoczesnym finalizowaniu prac
na II linii metra. Zostaną podjęte
rozmowy z wykonawcami i spół-
kami miejskimi, w celu przyspie-
szenia realizacji tej inwestycji i to-
warzyszących jej zmian w ukła-
dzie komunikacyjnym. Zaplano-
wane są również konsultacje z wy-
konawcami odcinka M2 “Mo-
ry+3” na temat koncepcji połą-

czenia stacji M2 Połczyńska i sta-
cji Ursus Płn., włączając w to uwa-
runkowania przejścia (tunelu) pod
przyszłą Stacją Techniczno-Posto-
jową Mory i pod nasypami kolejo-
wymi.

88.. WWiięęcceejj zziieelleennii
W 2019 r. zostanie opracowa-

na Mapa Koron Drzew. Planowa-
ne jest obsadzenie drzewami 41
warszawskich arterii. Do końca
2018 roku Lasy Miejskie otrzyma-
ją 50 ha pod nowe zalesienia,
gdzie zaplanowane jest posadze-
nie pół miliona nowych drzew. Zo-
staną zintensyfikowane prace nad
zazielenianiem warszawskich ulic
i wyznaczeniem sieci zielonych
korytarzy. Jako priorytet przyję-
to zazielenianie głównych war-
szawskich arterii.

99.. WWaallkkaa zzee ssmmooggiieemm
Rozpisany zostanie przetarg na

zakup nowych czujników powie-
trza. W latach 2019-2021 zlikwi-
dowane zostaną wszystkie dymią-
ce piece w domach komunalnych.
Przygotowany zostanie projekt no-
welizacji uchwały, modyfikujący
zasady dotacji wymiany starych
pieców w domach prywatnych,
podnoszący wysokość dotacji do
12 tys. Osoby najuboższe będą
mogły liczyć nawet na 100 pro-
cent wsparcia w sfinansowaniu
wymiany.

1100.. WWaarrsszzaawwaa ddllaa wwsszzyyssttkkiicchh
ttoo WWaarrsszzaawwaa bbeezzppiieecczznnaa..

Ze względu na bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu
drogowego na moście Poniatow-
skiego wprowadzony zostanie po-
dział chodników – jeden tylko dla
pieszych, drugi tylko dla rowerzy-
stów. Dodatkowo miasto zakupi
system do odcinkowego pomiaru
prędkości i bezpłatnie użyczy go
Inspekcji Transportu Drogowego z
przeznaczeniem na zainstalowa-
nie go na moście. Do tego czasu
miasto sfinansuje  stałą obecność
policji drogowej.

1111.. KKuullttuurraa
W najbliższym czasie planowa-

ne jest spotkanie ze Społeczną Ra-
dą Kultury w celu skonsultowania
kierunków na najbliższe miesią-
ce. Rozpocznę zostaną prace nad
uruchomieniem nowego progra-
mu wynajmu lokali będących w
zasobie miasta „Lokal na kultu-
rę”. Planuje się również rozpoczę-
cie budowy nowych domów kul-
tury na Bemowie i na Ursynowie.

1122.. SSpprraawwyy ssppoołłeecczznnee
Do końca stycznia zostanie

opracowany katalog praktyk doty-
czących reagowania na przemoc
domową, łańcuch pomocy od in-
terwencji kryzysowej po pomoc
prawną i psychologiczną. Po kon-

sultacji ze środowiskami kobiecy-
mi powołana będzie pełnomoc-
niczka ds. kobiet i rada ds. kobiet.

Razem z organizacjami repre-
zentującymi społeczność LGBT zo-
staną sfinalizowane prace nad
ustaleniem zakresu i podpisaniem
deklaracji warszawskiej polityki
miejskiej na rzecz tej społeczno-
ści. Zostanie podpisana i wdraża-
na Karta Różnorodności. Radzie
miasta otrzyma projekt uchwały
dotyczącej podpisania Europej-
skiej Karty Równości Kobiet i Męż-
czyzn w życiu lokalnym.

Czy to 
wystarczy?

Przedstawione powyżej zamie-
rzenia prezydenta Trzaskowskie-
go na najbliższy rok mogą wydać
się miejscami wystarczające, choć
miejscami niepełne. Pozytywnie
wyglądają zamierzenia dotyczące
zieleni miejskiej, rozwoju sportu
czy szeroko rozumianej edukacji,
bezpłatnych żłobków, wsparcia
dla seniorów. Jednak perspekty-
wy dla innych obszarów wywo-
łują niepokój. “Warszawa...bez-
pieczna” sprowadzona jest do mo-
stu Poniatowskiego. W przypadku
“poprawy komunikacji miejskiej”
właściwie nie widać perspektyw,
ponieważ zapowiedziana budo-
wa nowych linii tramwajowych
czy przedłużenie linii metra to in-
westycje długoterminowe. Pa-
trząc na już obecnie bardzo za-
awansowane prace projektowe
dotyczące zwężeń głównych ulic
Śródmieścia (m.in. Marszałkow-
ska, Grójecka, Chałubińskiego),
przy braku fizycznej możliwości
intensyfikacji komunikacji pu-
blicznej, perspektywy względnie
łatwego przemieszczania się
przez Warszawę wydają się  nie-
pokojące. I trzeba jeszcze pamię-
tać, że jazda w korkach powodu-
je powstawanie dużej ilości czą-
stek stałych (z opon, klocków ha-
mulcowych), które w najwięk-
szym zakresie - nie tylko spaliny!
- odpowiadają za powstawanie
smogu.

Nie chcę w tym miejscu oce-
niać, a nawet tylko głębiej analizo-
wać przedstawionego pakietu pla-
nowanych działań. Byłoby to
przedwczesne, tym bardziej że to
dopiero pierwsze dni piastowa-
nia funkcji przez nową ekipę. Jed-
nak przyjęte kierunki i zapowia-
dany zakres bardzo zachęcają do
bacznego przyglądania się, jaki
będzie dalszy rozwój sytuacji. By-
ło dużo obietnic, deklaracji. Wy-
borcy niewątpliwie będą bardzo
ciekawi, jak będzie wyglądała ich
realizacja.

NNoowwyy pprreezzyyddeenntt WWaarrsszzaawwyy RRaaffaałł TTrrzzaasskkoowwsskkii ii HHaannnnaa GGrroonnkkiieewwiicczz-WWaallttzz uussttęęppuujjąąccaa pprreezzyyddeenntt ssttoolliiccyy..
FOT. E.LACH

Park Kultury w Powsinie pre-
zentuje kolejną modernizację.
Po wyremontowaniu zadaszo-
nych kortów tenisowych i pla-
cu zabaw przyszedł czas na
plac gier. Odwiedzający od te-
raz będą mogli korzystać z
trzech boisk sportowych i toru
do minigolfa. To nie wszystko,
bowiem trwa renowacja base-
nu odkrytego.

Plac gier zajmuje obecnie 0,5 ha. W
jego obrębie znajdują się trzy boiska
sportowe – po jednym do siatkówki
plażowej, siatkówki rozgrywanej na
sztucznej nawierzchni oraz koszy-
kówki. Przy każdym z nich znajdują
się tzw. piłkochwyty. Wrócił również
tor do minigolfa w nowej, 18-dołko-
wej odsłonie. Na placu dodano zada-
szenia chroniące przed słońcem, wy-
mieniono ławki oraz wybudowano
szatnie plenerowe i kurtyny wodne,
z których będzie można skorzystać
latem. Renowacja trwała od maja do
października br. 

Ostatnimi czasy Park przeżywa
prawdziwy renesans. Wcześniej bo-
wiem zmianom uległy dwa zadaszo-
ne korty tenisowe oraz plac zabaw. W
pierwszym od teraz można grać w
dzień bez używania sztucznego świa-
tła, wieczorami zaś oświetlenie za-
pewniają reflektory oparte na techno-
logii LED. Ponadto zmianie uległo
nagrzewanie powierzchni – po re-
moncie dbają o to ciche nagrzewnice
gazowe. Odnowiony plac zabaw na-
tomiast posiada atrakcje dla dzieci w
różnym wieku. Dla tych młodszych
przeznaczone zostały m. in. piaskow-
nice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie
oraz zestawy do wspinaczek, dla tych
starszych – pająk z lin, strefa do wor-
koutu i tyrolka. Dla wszystkich zaś
dostępna jest scena i źródełko wody
pitnej. Wcześniej wymieniono na te-
renie całego Parku ławki, śmietniki i
stojaki rowerowe, a także stoły do
szachów, brydża, piłkarzyków i teni-
sa. Wszystko zostało utrzymane w
stylistyce lat 50., z którą Powsin jest
kojarzony. A to nie koniec, albowiem
na przyszłe lato szykowane jest
otwarcie basenu. Po jego remoncie
powiększeniu ulegnie strefa rekre-
acyjna wokół wraz z jej uatrakcyjnie-
niem, zmienią się niecki basenowe,
szatnie oraz stacja uzdatniania i
ogrzewania wody. Pojawi się również
mała architektura, przewidziana zo-
stała m. in. zjeżdżalnia.

K r y s t i a n  R o s i ń s k i

Park Kultury w Powsinie z nowym placem gier

Projekt „Praca – czemu
nie?” powstał z inicjatywy
Zespołu Rozwoju Zawodo-
wego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy i jest skie-
rowany do kobiet, mieszka-
nek Ursynowa, a jego celem
jest zdiagnozowanie sytu-
acji społecznej i zawodowej
kobiet w przedziale wieko-
wym 25 – 44 lata. 

W ramach w/w projektu we
wrześniu tego roku firma Instytut
Badawczy IPC z Wrocławia prze-
prowadziła badania ankietowe
wśród mieszkanek Ursynowa. 

W dniu 14 listopada odbyło się
seminarium dla mieszkanek Ur-
synowa w ramach projektu „Pra-
ca – czemu nie?”. Spotkanie mia-
ło charakter otwarty i stanowiło
kontynuację prowadzonej dia-
gnozy, było także okazją do zapo-
znania się z wynikami przepro-
wadzonych badań oraz prze-
strzenią dzielenia się, a także za-
poznania się z różnymi sposoba-
mi aktywizowania się i czerpania
pomysłów na własny rozwój. 

W kolejnych dniach odbyły się
3 spotkania warsztatowe, w któ-
rych wzięło udział 29 kobiet.
Mieszkanki Ursynowa dyskuto-
wały o swoich oczekiwaniach i

potrzebach, jak również dzieliły
się pomysłami na dokonywanie
zmian w życiu zawodowym. 

Z informacji uzyskanych od
uczestniczek seminarium wyni-
ka, że największą wartość miały
prelekcje zaproszonych kobiet,
które dzieliły się z innymi kobie-
tami własnymi doświadczenia-
mi, dając tym samym wsparcie i
poczucie zrozumienia nierzadko
trudnych sytuacji, w jakich się
znalazły. Samo seminarium, po-
ruszające tematy godzenia ży-
cia zawodowego z osobistym,
zostało bardzo wysoko ocenione.
Okazuje się, że kobietom jest bar-
dzo potrzebna rozmowa z inny-
mi kobietami, że podobne wy-
darzenia powinny być organizo-
wane częściej, ponieważ są szan-
są na wyjście z domu i wypicie
kawy w miłym towarzystwie. Pa-
dały głosy: „trzeba wyjść z domu
i coś zrobić dla siebie”, „staty-
styka uświadomiła mi jak dużo
kobiet ma podobne problemy”,
„panel analizujący rynek pracy
pozwolił zrozumieć bezrobotne
kobiety”. 

Badania społeczne mogą w
przyszłości posłużyć zaplanowa-
niu projektów, a także form po-
mocy adekwatnych do potrzeb
tej grupy. Pełen raport z prze-

prowadzonych badań będzie do-
stępny już w grudniu.   

Tymczasem kobiety, które
chciałyby coś zmienić w życiu,
ale nie mają odwagi zacząć, za-
praszamy na konsultacje i

wsparcie do Zespołu Rozwoju
Zawodowego, ul. J. Cybisa 6, od
poniedziałku do piątku w godz.
od 8 do 16, tel. 500 833 146, 22
545 91 70.

A K
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Po ośmiu latach, składających
się na dwie kadencje samorzą-
du, Bogdan Olesiński (PO) zło-
żył w ubiegły wtorek urząd bur-
mistrza Mokotowa. Na jego na-
stępcę radni wybrali Rafała
Miastowskiego (również KO-
-PO), który w poprzedniej ka-
dencji pełnił funkcję wiceburmi-
strza Ursynowa, a wcześniej
rządził Bielanami i Wilanowem.  

W ostatnich wyborach samo-
rządowych na Mokotowie
zagłosowało 63.97 proc.

uprawnionych do oddania głosu. Ko-
alicja Obywatelska (Platforma Obywa-
telska i  Nowoczesna) wygrała w sposób
nie podlegający dyskusji, uzyskując w
sumie 46,15  proc. oddanych głosów, co
przełożyło się aż na 19 mandatów w
28-osobowej radzie dzielnicy. Tym sa-
mym KO może rządzić Mokotowem sa-
modzielnie. Na PiS zagłosowało 23,34
proc. wyborców (8 mandatów). Tak
słaby wynik należy traktować jako do-
tkliwą porażkę tej partii w największej
dzielnicy Warszawy. Jeden mandat tra-
fił do obywatelskiego ugrupowania
Miasto Jest Nasze (8,52 proc.). Prawdzi-
wą klęskę wyborczą zanotował na Mo-
kotowie SLD, który od niepamiętnych
czasów  wprowadzał do rady dzielnicy
liczną reprezentację. W tej kadencji So-
jusz nie ma w radzie Mokotowa żad-
nego reprezentanta.  

W torkowa sesja mokotow-
skiej rady rozpoczęła się od
wyboru przewodniczące-

go. Zgłoszono tylko jednego kandyda-
ta – Miłosza Góreckiego (KO), mające-
go za sobą już dwie kadencje na tym

stanowisku. Kandydat koalicji uzyskał
w głosowaniu wymaganą większość.
Jego zastępcami zostali Radosław So-
snowski (PiS) oraz Małgorzata Szczę-
sna i Jacek Fałek z KO. Wybór nowego
burmistrza Mokotowa zajął radnym
znacznie więcej czasu. Rafał Miastow-
ski (KO), jedyny zgłoszony kandydat
na to stanowisko, został zasypany gra-
dem pytań przez pisowskiego radnego
Tomasza Szczegielniaka, prawnika i
eksperta w Kancelarii Prezydenta RP.
Jednym z przywilejów radnego jest m.
in. niczym nieograniczona możliwość
zadawania pytań podczas sesji. Mogą to
być nawet pytania pozbawione sensu,
nie dotyczące meritum, bądź też kie-
rowane pod niewłaściwy adres. To nie
podlega żadnym sankcjom dyscyplinar-
nym. Jednakowoż od prawnika, eks-
perta zatrudnionego w kancelarii gło-
wy państwa należy oczekiwać pytań
sensownych, precyzyjnych i kierowa-
nych do właściwego adresata. 

T ymczasem katalog pytań
opracowany przez radnego
Szczegielniaka dotyczył w

większości prywatnych odczuć kandy-
data na burmistrza, w odniesieniu do
przedstawionych dzień wcześniej przez
prezydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego dwunastu priorytetów na naj-
bliższy rok działania. Problem z udzie-
leniem konkretnej odpowiedzi na czy-
tane beznamiętnie z kartki zawiłe pyta-
nia miałby zapewne nawet wybitny hu-
manista. Dzięki grzecznej, acz skutecz-
nej interwencji przewodniczącego Gó-
reckiego sesja nie zakończyła się o pół-
nocy, na co się w pewnym momencie
zanosiło. W krzyżowy ogień pytań usi-

łowała wziąć kandydata na burmistrza
także Melania Łuczak z obywatelskiego
ugrupowania Miasto Jest Nasze. Radna
formułowała jednak pytania w tak po-
krętny sposób, że trudno było dociec, o
co konkretnie jej chodzi. Prawdopodob-
nie chciała poruszyć kwestię rzekomo
kiepskiej komunikacji pomiędzy krań-
cowymi granicami dzielnicy, ale czy
faktycznie taki był cel jej pytań, głowy
nie damy. Tak czy owak, radna Łuczak
zaakcentowała swój udział w inaugura-
cyjnej sesji rady Mokotowa i być może
to właśnie był prawdziwy cel jej wystą-
pienia.     

R afał Miastowski przedstawił
się jako “chłopak z Wierzbna”
związany z Mokotowem od

urodzenia. Był członkiem organizacji
harcerskiej i do dzisiaj Honorowym
Dawcą Krwi. Ukończył Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, Akademię Leona Koźmińskiego
uznaną przez prestiżowy brytyjski “Fi-
nancial Times” za najlepszą szkołę biz-
nesu w Europie Środkowej, jak również
podyplomowe studia na Akademii Wy-
chowania Fizycznego o kierunku tre-
ner personalny. W poprzedniej kaden-
cji samorządu pełnił funkcję członka
zarządu dzielnicy Ursynów, wcześniej
był burmistrzem Bielan i Wilanowa. Od
lat jest aktywnym działaczem warszaw-
skiej Platformy Obywatelskiej, w latach
2010–2013 był sekretarzem powiatu
Warszawa, a od października 2013 r.
skarbnikiem powiatowych struktur PO. 

W mowie wstępnej kandydat
na burmistrza Mokotowa
nie obiecywał cudów, man-

ny z nieba oraz powszechnego dobroby-

tu, co jest rzadkością na samorządo-
wym szczeblu polityki i dobrym pro-
gnostykiem na przyszłość. Obiecał na-
tomiast ścisłą współpracę z radą dziel-
nicy, mocno podkreślając, że będzie pil-
nie wsłuchiwał się także w głos opozy-
cyjnego klubu PiS. W tajnym głosowa-
niu wybrano go burmistrzem. Radni
zadecydowali, że wiceburmistrzami zo-
staną Marek Rojszyk, Krzysztof Skoli-
mowski oraz Jan Ozimek. W styczniu
do składu zarządu ma zostać dokoopto-
wana przedstawicielka Nowoczesnej. 

W szyscy wiceburmistrzowie
od lat są ściśle związani z
Mokotowem. Marek Roj-

szyk jest absolwentem wydziału elektro-
niki Politechniki Warszawskiej i byłym
radnym dzielnicy, a także posłem na
Sejm w kadencji 1993–97. Krzysztof
Skolimowski ukończył studia na wy-
dziale historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego, od 2006 r. pełni funkcję
zastępcy burmistrza dzielnicy Moko-
tów. Jan Ozimek jest przedsiębiorcą,
obecna kadencja będzie jego drugą na
fotelu wiceburmistrza. 

N owe władze dzielnicy czeka
mnóstwo pracy. Jak twier-
dzi Rafał Miastowski, “Mo-

kotów jest piękny” i tak jest w istocie.
Nie oznacza to jednak, że dzielnica nie
wymaga sporych nakładów sił i środ-
ków. Kwestią podstawową jest zdwoje-
nie działań na rzecz wymuszenia na
prezydencie Trzaskowskim zapalenia
zielonego światła dla budowy nowe-
go ratusza na miarę naszych czasów i
największej dzielnicy stolicy państwa
oraz zarezerwowania w budżecie mia-
sta środków na ten cel. To, czym dzisiaj

dysponuje dzielnica, to samorządowy
skansen rozproszony w wielu budyn-
kach, niefunkcjonalny i nieprzyjazny
dla osób niepełnosprawnych. W ostat-
nich wyborach samorządowych Mo-
kotów gremialnie opowiedział się za
KO i Rafałem Trzaskowskim, więc dzi-
siaj przychodzi czas na rewanż ze stro-
ny triumfatora wyborczej batalii. 

N ie mniej ważną kwestią jest
przedłużenie ul. Woronicza,
co usprawni komunikację

między Mokotowem a Ochotą i pozosta-
łymi zachodnimi dzielnicami, którą dzi-
siaj można określić jako komunikacyj-
ny horror. Mokotów szybko potrzebuje
też uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, co
znacznie ukróci urzędniczą uznanio-
wość. W trakcie sporządzania jest 27
mpzp, z czego ponad połowę procedu-
je się od przynajmniej 7 lat. Jest to po-
ważne zaniedbanie, które należy na-
prawić.

N a wymienienie wszystkich
potrzeb Mokotowa nie wy-
starczyłoby miejsca w tym

wydaniu “Passy”. Wspólnie z mieszkań-
cami liczymy na to, że nowe władze
dzielnicy możliwie szybko przedstawią
swoje priorytety, przynajmniej na
pierwszy rok rządów. Jest zrozumiałe,
że na to potrzeba trochę czasu, ale w
tym przypadku termin “trochę” nie po-
winien przekraczać trzech miesięcy.
Pięć lat kadencji to teoretycznie bardzo
długi okres, ale w praktyce – biorąc pod
uwagę skalę potrzeb i wielkość tej dziel-
nicy –  wcale nie tak duży jak mogłyby
się wydawać.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Rafał Miastowski nowym burmistrzem Mokotowa

Czy doprowadzi do budowy ratusza?
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P r o f .  M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

W niedzielę 25 listopada
przeżywaliśmy na Ursyno-
wie podniosłą uroczystość
z okazji 780-lecia  parafii
św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej na Służewie, naj-
starszej parafii w Warsza-
wie. Świętowaniu tak
pięknej rocznicy towarzy-
szyła uroczystość odpu-
stowa pod przewodnic-
twem ks. kardynała Kazi-
mierza Nycza –metropoli-
ty warszawskiego  

K siądz Kardynał nawią-
zał w krótkiej homilii
do decyzji papieża Piu-

sa XI z 1925 roku o ustanowieniu
święta  Chrystusa Króla – dla
przypomnienia  roli kodeksu
moralnego w życiu osobistym i
społecznym. katolika.

– Tego kodeksu  nie da się
przegłosować lub odrzucić
większością głosów. Istnieje on
niezależnie od prawideł współ-
czesnej demokracji  jako przy-
pomnienie  służby w obronie
miłości, prawdy, sprawiedliwo-
ści  i  miłosierdzia, które nie cze-
ka na pochwałę – podkreślił Ka-
zimierz Nycz. A w swojej homi-
lii przypomniał, że Pius XI, czy-
li Achilles Ratti, jeszcze jako de-
legat papieski i pierwszy nun-
cjusz Stolicy Apostolskiej przy
rządzie RP, obrońca polskich ra-
cji tyczących suwerenności i in-
tegralności terytorialnej – za-
grożonej latem 1920 r.  przez
najazd Armii Czerwonej na et-
niczne ziemie Polski aż pod
Lwów, Warszawę, Płock i Wło-
cławek – dobrze zasłużył się w
przygotowaniu  naszego Kościo-
ła do zadań, które go czekały w
niepodległym kraju.  

P arafia służewiecka  zo-
stała ufundowana
przez księcia mazo-

wieckiego Konrada I  i erygo-
wana  przez biskupa poznań-
skiego Pawła z Bnina w 1238
r., a więc jeszcze przed uzyska-
niem  przez Warszawę praw
miejskich. Jak w wynika z ba-
dań dr Marty Piber- Zbieranow-
skiej –  „W momencie ustano-
wienia nowej parafii biskup
określał jej okręg jurysdykcyj-
ny. Zasięg parafii służewskiej
stanowiła w XIII wieku włość
służewska  oraz zapewne ra-

kowska, która od  1231 roku by-
ła własnością rycerza Gotarda,
protoplasty  rodu Wierzbowów-
-Radwanów. W 1240 r. Służew
przestał być własnością klasz-
toru  kanoników regularnych  z
Czerwińska. Kanonicy wymie-
nili wówczas z księciem Konra-
dem I  Służew i Popień (koło
Jeżowa) w późniejszej ziemi
rawskiej na dobra Borzęcin.
Pięć lat później książę nadał Słu-
żew komesowi  Gotardowi  z
Rakowa. Działania takie były
zapewne częścią  szerszego pla-
nu  polityczno-wojskowego
osadzenia zaufanego rycerstwa
wokół książęcego grodu w Jaz-
dowie, by w momentach wy-
magających  sprawnej mobili-
zacji  móc szybko uzyskać po-
moc zbrojną”. Pomoc ta nie by-
ła w stanie zapobiec dwukrot-
nemu najazdowi  Jadźwingów
i Litwinów w latach dziewięć-
dziesiątych XIII wieku i na prze-
łomie XIV i  XV wieku.   

K ościół pw. Niepokala-
nego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny

– odbudowany i rozbudowany
pod koniec XVI wieku –  był kon-
strukcją z palonej cegły z drew-
nianym sufitem.. Jego kolatora-
mi byli: wdowa  Anna Służew-
ska   i jej synowie Piotr i Jan Słu-
żewscy  herbu Radwan. W 1611
r. – po wielkim pożarze – kościół
został odbudowany i już wkrót-
ce – w 1655 r. – spustoszony
przez Szwedów. Po odbudowie
z ruin w latach 1741-1745 przez
wojewodę ruskiego, księcia   Au-
gusta Aleksandra Czartoryskie-
go kościół był stale wzbogacany
przez nowe dzieła sztuki sakral-
nej dzięki rodom Radwańskich,
Sobieskich, Czartoryskich, Po-
tockich (współtwórców Konsty-
tucji 3 maja 1791 r.), a od 1895
r. – aż do narodzin PRL –przez
Branickich.

Na terenie parafii, dzisiejszej
jubilatki, działało wielu  wybit-
nych rodaków:

-  Mikołaj Służewski – ceniony
sędzia warszawski okresu Od-
rodzenia;

-  Mikołaj Zebrzydowski – fun-
dator Kalwarii Zebrzydowskiej;

- Wawrzyniec Goślicki – bi-
skup poznański, autor dzieła „De
senatore optimo”,

- Ksiądz Piotr Skarga, znany
jezuita, (właściwe nazwisko
Piotr  Powęski), wybitny kazno-
dzieja,  czołowy  przedstawiciel
kontrreformacji, pierwszy rek-
tor Akademii Wileńskiej, na-
dworny kaznodzieja Zygmunt
III,  współtwórca Unii Brzeskiej,
zwolennik unii z prawosławiem.
Autor: „O jedności Kościoła Bo-
żego ( 1577) i  „ Żywotów świę-
tych” (1579);

- Ksiądz Adam Górski, aktyw-
ny członek Komisji Edukacji Na-
rodowej, współzałożyciel  War-

szawskiego Towarzystwa Dobro-
czynnego,

- Biskup Jan Chrzciciel Al-
bertrandi, historyk, numizma-
tyk, archiwista Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, współ-
założyciel i pierwszy prezes To-
warzystwa Przyjaciół Nauk.
Był zwolennikiem oświecone-
go wzorca  historii  pragma-
tycznej. Edytor wielu źródeł i
prac autorskich.

R olę Służewa i jego ko-
ścioła w czasie po-
wstań narodowych

starałem się przedstawić w
zbiorze „ Służew i jego kościół”
(str. 92-109). W czasie Insurek-
cji Kościuszkowskiej, której
przeciwnikami  byli król Stani-
sław August i biskup  Albertran-
di, Służew został  zaatakowany
przez rosyjskie wojska gen Iwa-
na Fersena. Dzięki dywizji gen.
Jana Henryka  Dąbrowskiego i
jego zwycięskim wypadom na
Wilanów,  przejściowo znajdo-
wał się w ręku polskim. Miej-
scowi chłopi pomagali powstań-
com kościuszkowskim dostawa-
mi żywności i informacjami  o
lokalizacji oddziałów wroga, Na
krótki czas po 5 sierpnia 1794 r.
Warszawa i Służew były wolne
– do chwili, gdy stolica została
opanowana  przez wojska Su-
worowa 10 listopada 1794 tam-
tego roku. 

Za czasów Królestwa Polskie-
go stolica i Służew przeżywały
okres dobrej koniunktury, w tym
w rozwój produkcji rolnej na po-

trzeby rynku warszawskiego, w
której uczestniczył właściciel ma-
łego gospodarstwa  rolnego  (od
1822 r.„Roskosz”) na terenie dzi-
siejszego kampusu  SGGW,  se-
nator Julian Ursyn Niemcewicz.
Od niego mamy nazwę dzielni-
ca Ursynów,

W czasie Powstania Li-
stopadowego  dzia-
łania wojenne nie

objęły południowych przedmieść
Warszawy; Wilanowa, Służewa
i Służewca. Zemstą Rosjan za
udział  parafian  w Powstaniu
Listopadowym  było zniszczenie
w 1831 r.  starego cmentarza
służewskiego, gdzie chowano
powstańców. 

Na przebieg Powstania Stycz-
niowego  w rejonie Służewa i
Wilanowa  istotny wpływ –
obok parafii św. Katarzyny –
miała Eliza  Krasińska, żona
Zygmunta Krasińskiego  z Bra-
nickich, od 1857 r.  dziedziczka
po hr abimAleksandrze Potoc-
kim  klucza wilanowskiego.
Sprzyjała ona demonstracjom
patriotycznym i samemu po-
wstaniu,  a jej pałac zbudowany
w 1860 r.  na miejscu dworku
Niemcewicza –  swymi rzeźba-
mi  Juliusza F. Cenglera od-
zwierciedlał wiarę  w odrodze-
nie Rzeczypospolitej. 

W czasie Powstania Stycznio-
wego na Kabatach mieszkał Ka-
rol Julian Kaniewski, który dzier-
żawił od hrabiego  Potockiego
20 ha gruntu. Organizował on
dostawy broni dla powstańców.
Osadzony w Cytadeli  Warszaw-
skiej i skazany na Sybir uniknął
kary dzięki zabiegom  hrabiny
Potockiej. Młodzież powstańcza,
chroniąc się przed branką ogło-
szoną przez Aleksandra Wielo-
polskiego,  wykorzystywała Las
Kabacki  jako miejsce schronie-
nia, biorąc później udział w bi-
twie pod Piasecznem, stoczonej
23 marca 1863 roku.

Na plebanii służewskiej  od-
było się w czasie Powstania
Styczniowego przynajmniej jed-
no posiedzenie  Rządu Narodo-
wego  Romualda Traugutta. Po-
za tym na terenie parafii św.  Ka-
tarzyny  znajdowała  się  główna
siatka organizacyjna służby wy-
wiadowczej Powstania, kierowa-
na przez Józefa Piotrowskiego. 

W 1920 r. w kościele
św. Katarzyny wier-
ni wysłuchiwali li-

stów pasterskich  polskich bi-

skupów z apelem do wstępo-
wania do Armii Ochotniczej,
której  Generalnym Inspekto-
rem był gen Józef. Haller, a po
zwycięskiej Bitwie Warszaw-
skiej, w sierpniu  1920 r., mo-
dlono się z podzięką za zwycię-
stwo. W  Radzie Obrony Stolicy
aktywną rolę odgrywał  ks.
Adam Wyrębowski, późniejszy
proboszcz parafii , kapelan Po-
licji Państwowej. Dzięki jego od-
wadze parafii, po drugiej wojnie
światowej w archiwach parafii
zachowały się dokumenty o
zbrodniach  „bezpieki” i „infor-
macji wojskowej” na żołnier-
zach politycznego podziemia.
Byli oni chowani potajemnie  na
terenie przylegającym  do
cmentarza  przy ul. Wałbrzy-
skiej   Stąd staraniem księdza
Józefa Romana Maja – probosz-
cza parafii w okresie 1985-2013
– wzniesiono w 1993 r. Pomnik
Męczenników Terroru Komuni-
stycznego z lat  1944- 1956. Po-
przednik ks. Maja  – ks. Antoni

Czarnecki, proboszcz w latach
1952- 1985  – udostępnił nam
podczas stanu wojennego w
1982 roku miejsce pracy Sekcji
Prymasowskiego  Komitetu Po-
mocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom , w
której miałem zaszczyt praco-
wać jako działacz Archikonfra-
terni Warszawskiej. 

D zisiaj w gościnnej za-
bytkowej parafii, po-
siadającej zaplecze

gospodarcze, w którym prze-
chowywane są księgi metrykal-
ne od 1664 r, z proboszczem  –
ks. kanonikiem Wojciechem
Gnidzińskim – pracujemy nad
godnym uczczeniem  100-lecia
odzyskania Niepodległości i
100-lecia Bitwy Warszawskiej,
aby podkreślić, że parafia god-
na była  i jest wielkiego wyróż-
nienia nadanego jej  przez ostat-
niego Prezydenta na Obczyźnie
– Ryszarda Kaczorowskiego,
który uhonorował  ją krzyżem
Virtuti Militari.

Jubileusz 780-lecia Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Służewie

Oaza narodowej tradycji i patriotyzmu
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E ugenika (z greckiego eugenes, czyli dobrze urodzony) to pojęcie wpro-
wadzone w 1883 r. przez Francisa Galtona, brytyjskiego lekarza, antro-
pologa i przyrodnika. Początkowo dotyczyło ono selektywnego rozmna-

żania zwierząt, by móc ulepszać gatunki, szczególnie jak idzie o cechy dziedziczo-
ne. W następnych latach Galton  uzupełnił definicję. Miała ona uwzględniać spe-
cyfikę eugeniki pozytywnej, zachęcającej do częstszego reprodukowania najlepszych osobników ra-
sy ludzkiej, jak również eugeniki negatywnej, zniechęcającej do reprodukcji osobników mniej war-
tościowych. Według obiegowej opinii, ojcem “doskonalenia rasy ludzkiej” jest Adolf Hitler. Nic bar-
dziej błędnego. Wódz III Rzeszy był jedynie kontynuatorem obłędnej tezy o ludziach gorszych i lep-
szych, którą postawił Galton, opierając się na teorii doboru naturalnego autorstwa anglikańskiego
duchownego i ekonomisty Thomasa Malthusa. Ogólnie rzecz ujmując, ludzie ci tkwili w przekona-
niu, że niepohamowany wzrost demograficzny nieuchronnie prowadzi do klęski głodu i globalnej
nędzy. 

Korzenie “doskonalenia” ludzkiej rasy sięgają jednak jeszcze głębiej. Selektywne rozmnażanie by-
ło głoszone już przez Platona. W swoim dziele “Państwo” grecki filozof napisał m. in.: “W państwie
należy zastosować dyscyplinę i jurysprudencję nakazującą zajmować się tylko zdrowymi na ciele i
umyśle obywatelami. Tym natomiast, którzy nie są zdrowi, należy pozwolić umrzeć”. Innym przy-
kładem programów eugenicznych w starożytności była praktyka Spartan polegająca na pozostawia-
niu słabych dzieci na obrzeżach miast, gdzie miały umrzeć, czy też zrzucania kalek w przepaść. Wy-
znawcą teorii Platona był Karol Darwin, według którego mechanizmy naturalnej selekcji są udarem-
niane przez ludzką cywilizację. Jednym z celów cywilizacji jest pomoc osobnikom upośledzonym,
co miałoby sprzeciwiać się naturalnej selekcji odpowiedzialnej za wymieranie osobników słab-
szych. Według zwolenników eugeniki, zanik efektywności selekcji może prowadzić do wzrostu licz-
by osobników, którzy w normalnych warunkach zostaliby wyeliminowani przez naturalne proce-
sy selekcyjne.

Celem eugeników było powoływanie do życia dzieci o pożądanych cechach, zwłaszcza ta-
kich, które najlepiej spełniają kryteria rasowej czystości (eugenika pozytywna), jak rów-
nież eliminacja osobników noszących cechy niepożądane (eugenika negatywna). Polity-

ka eugeniki negatywnej w przeszłości była bardzo zróżnicowana – od segregacji rasowej (USA), przez
przymusową sterylizację (Szwecja i USA), do eksterminacji (Niemcy). Przeciętny zjadacz chleba nie
ma bladego pojęcia, jak wielkim poparciem i szacunkiem cieszyli się na początku XX wieku euge-
nicy oraz ich teorie. Ruch eugeniczny akceptowały i popierały władze państw, lekarze, wybitni ucze-
ni, a nawet planiści miejscy, którzy widzieli ogromne zagrożenie płynące z powiększającego się ob-
szaru nędzy w wielkich miastach. 

W 1900 roku Londyn liczył 6,7 mln mieszkańców, miasto rozrastało się w błyskawicznym tem-
pie. Brytyjski socjolog Charles Booth, zajmujący się dokumentowaniem życia codziennego Londy-
nu, sporządził mapę ubóstwa. Wynika z niej, że w w stolicy imperium brytyjskiego w skrajnej nę-
dzy żyło wówczas około 4 milionów ludzi, czyli około 60 proc. całej londyńskiej populacji! I nie mó-
wimy tu o biedzie, lecz o skrajnej nędzy. Wynik badań Bootha potwierdzają inne wiarygodne źró-
dła z tamtego okresu, w tym Karol Dickens na stronach swojej słynnej książki “Oliver Twist”. Zda-
rzało się, że na londyńskich ulicach, zapełnionych tabunami porzuconych przez rodziców obdar-

tych dzieci, kradnących, żebrzących i usi-
łujących znaleźć cokolwiek do jedzenia,
ludzie umierali z głodu. Wydaje się więc,
że motorem prac ówczesnych eugeników
był po prostu strach przed zalaniem Wiel-
kiej Brytanii ogniskami nędzy, która uwa-
żana była za jeden z najważniejszych
czynników niekontrolowanego przyro-
stu ludności.

Na początku XX wieku eugenika z eta-
pu rozważań czysto akademickich prze-
szła do zastosowań praktycznych. Nie-

które stany USA praktykowały sterylizację osób upośledzonych aż do lat sześćdziesiątych XX wie-
ku. W 1924 r. przyjęto ustawę Immigration Restriction Act, która ściśle kontrolowała udział “nie-
przydatnych” osobników wjeżdżających do USA i wzmacniała istniejące prawa dążące do niemie-
szania ras i utrzymywania niezmienionej puli genetycznej. W 1927 r. amerykański Sąd Najwyższy
wydał werdykt w tzw. sprawie Buck vs Bell, przyznając, że stan Wirginia może sterylizować osoby
uznane za nieprzydatne. W 1939 r. wprowadzono “Projekt Murzyn” (Negro Project), którego ce-
lem było ograniczenie rozrodczości czarnych obywateli USA. Między 1907 a 1963 r.(sic!) na mocy
ustawodawstwa eugenicznego przymusowo wysterylizowano w USA ponad 70 tys. osób z tzw. mar-
ginesu społecznego, do którego zaliczano m. in. homoseksualistów, Afroamerykanów, prostytutki
i zwykłych biedaków. 

W arto zaznaczyć, że jednym z wielkich orędowników idei eugenicznych był powszechnie
uważany za geniusza Alexander Graham Bell, wynalazca telefonu. W 1881 r. geniusz
ten wziął się za badanie wskaźnika głuchoty, które prowadził na wyspie Martha’s Viney-

ard u wybrzeży Massachusetts. Wybitny uczony wyciągnął wybitnie uczony wniosek, że głuchota
jest dziedziczna i zalecał zakaz zawierania małżeństw dla głuchych, ostrzegając jednocześnie, że
szkoły z internatem dla głuchych mogą stać się wylęgarnią głuchego gatunku ludzkiego.

Jednak najdłużej, bo ponad 40 lat, program eugeniczny był prowadzony w... Szwecji. To tam w 1922
r. powstał pierwszy na świecie instytut poświęcony higienie rasowej. Od roku 1936 do roku 1976 przy-
musowo wysterylizowano w Szwecji 63 tys. osób “niedostosowanych społecznie”, głównie dzieci. W
wątpliwych przypadkach zadowalano się połowiczną kastracją, przez usunięcie tylko jednego jądra,
by “zmniejszyć przyszły popęd seksualny”. To nie pomyłka – w sąsiedniej Szwecji, uważanej za wzo-
rzec demokracji, przymusowo kastrowano ludzi aż do 1976 roku! Informacje o przymusowej stery-
lizacji ujrzały światło dzienne w szwedzkich mediach dopiero na początku lat 90. i doprowadziły do
powołania komisji, która w 1999 r. przyznała części poszkodowanych wysokie odszkodowania. W
wielu krajach Europy prężnie działające organizacje eugeniczne stawiały sobie za cel radykalne
ograniczenie, bądź wręcz całkowite uniemożliwienie rozmnażania się osób, których materiał gene-
tyczny nie był ich zdaniem pierwszego sortu. Trudno zatem nie przyznać, choć z obrzydzeniem, ra-
cji hitlerowskim zbrodniarzom, którzy przed Trybunałem w Norymberdze usprawiedliwiali maso-
we sterylizacje (Akcja T4), pokazując palcem na USA i Szwecję jako źródło inspiracji.

Historia eugeniki i samo pojęcie stały się ponownie tematem dyskusji w ostatniej dekadzie XX wie-
ku. Praktycznie z dnia na dzień eugenika stała się terminem negatywnym i zastąpiono ją terminem
pozytywnym, genetyką mianowicie. Struktura kodu DNA została odkryta dopiero w 1953 r., więc
musiano oficjalnie przyznać, że stosowanie zasad eugeniki w celu wyeliminowania z populacji wa-
dliwych genów  było pozbawione sensu. By zasady były skuteczne, należałoby zastosować tzw. se-
lekcję absolutną, czyli nie dopuszczać do rozrodu żadnego osobnika dotkniętego chorobą genetycz-
ną przez kilkadziesiąt pokoleń. Obliczono, iż potrzeba 22 pokoleń tego typu selekcji (ok. 500 lat),
by zmniejszyć częstotliwość występowania danej choroby dziedzicznej z 1 proc. do 0,1 proc. Ogrom-
na większość cech dziedzicznych przydatnych w społeczeństwie (wybitna inteligencja, geniusz) kształ-
towana jest przez wiele genów, więc narodziny wybitnie uzdolnionej jednostki to wyłącznie kwe-
stia przypadkowego doboru genów i powstania pożądanej ich kombinacji. Jednym z przykładów
chybionej eugeniki był “Bank Spermy Geniuszy” prowadzony w latach 1980–1999 przez Roberta
Grahama, który dał życie 230 dzieciom. Żadne z nich nie było wybitnie uzdolnione.

C zemu podjąłem dzisiaj temat manipulowania genami? Ponieważ ostatnio powiało grozą.
W ubiegły poniedziałek chiński genetyk He Jiankui ujawnił w wywiadzie dla agencji As-
sociated Press, że stworzył pierwsze na świecie genetycznie zmodyfikowane dzieci. Chiń-

ski badacz twierdzi, że zmienił DNA dzieci za pomocą nowego potężnego narzędzia do edycji ge-
nów. Jeśli to prawda, mielibyśmy do czynienia z kolejnym, tym razem udanym, eksperymentem prze-
prowadzonym na ludzkim genomie, który mógłby zostać wykorzystany do masowej produkcji
sztucznych ludzi. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Człowiek zmodyfikowany...

„W ubiegły poniedziałek 
chiński genetyk He Jiankui
ujawnił w wywiadzie dla 
agencji Associated Press, 
że stworzył pierwsze na 
świecie genetycznie 
zmodyfikowane dzieci”

Zapewne nikogo nie trzeba przekonywać, że bez energii nie da się żyć. Do-
tyczy to w równym stopniu organizmów żywych, jak też urządzeń i ma-
szyn, bez których nie jest możliwe funkcjonowanie nowoczesnej gospo-

darki. Dotychczasowy rozwój cywilizacyjny był możliwy dzięki wykorzystywaniu
różnych źródeł energii, najczęściej naturalnych. Źródła te mają jednak podstawo-
wą wadę. Ich zasoby kiedyś cię wyczerpią. Złoża ropy naftowej, gazu i węgla są już wyeksploato-
wane w dużym stopniu, a ich wydobycie staje się coraz bardziej kosztowne. Wiąże się to z koniecz-
nością sięgania do coraz głębiej położonych, trudno dostępnych złóż. Często znajdują się one pod
pod dnem mórz i oceanów. Niekiedy pod pokrywą lodu. Cała nasza cywilizacja oparta jest na
energii pochodzącej z tych złóż. Aby zasilić wszystkie urządzenia, umożliwiające codzienną egzy-
stencję, potrzeba coraz więc energii. 

Korzystamy z niej na każdym kroku, poczynając od wielkiego przemysłu, poprzez transport, na
gospodarstwach domowych kończąc. Pomimo stosowania nowoczesnych urządzeń, umożliwiają-
cych oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, wcale nie zużywamy jej mniej. Przeciwnie, urzą-
dzeń stale przybywa. Ułatwiają nam życie, ale trzeba je czymś napędzać. Dodatkowo ocieplenie kli-
matu sprawia, że to paradoksalnie latem, podczas największych upałów, energii elektrycznej zuży-
wamy najwięcej. A to za sprawą klimatyzacji, która staje się coraz bardziej powszechne w naszych
domach, miejscach pracy, sklepach, rozmaitych miejscach publicznych, w których nie da się bez te-
go funkcjonować w upalne dni. 

Co będzie, gdy surowce się wyczer-
pią? Czy my, Polacy, jesteśmy gotowi
na taką sytuację. Zaawansowane tech-
nologie pozwalają wprawdzie na sto-
sowanie alternatywnych źródeł ener-
gii, ale kiedy stanie się to realną alter-
natywą? Tego niestety nikt nie wie.
Tym bardziej nikt nie jest w stanie
przewidzieć, w który kierunku bada-
nia nad nimi powinny być prowadzo-

ne. Szukanie alternatywnych źródeł energii jest trochę szukaniem po omacku. Na razie próbuje się
różnych rozwiązań. Czy ludzkość stanie na wysokości zadania i odkryje coś, co zastąpi ropę nafto-
wą, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny i inne surowce? 

W przeszłości człowiek pokazywał już swoje możliwości, tworząc rzeczy, o których nie śniło się po-
przednim pokoleniom. Czy tak będzie i tym razem? Wierzę, że tak. Swoje przekonanie opieram zaś na
istniejących już rozwiązaniach, które są wypróbowywane w wielu dziedzinach. Przecież mamy już sil-
nik elektryczny, który może być i jest już stosowany w pojazdach elektrycznych, czy też z napędem hy-
brydowym. Proces ten coraz szybciej przechodzi z fazy prób do praktycznych zastosowań. Widać to w
najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach.  Międzynarodowe uwarunkowania, dotyczące
ograniczenia emisji spalin, wywierają wpływ na zmniejszenie liczby pojazdów o napędzie tradycyjnych.
Nie zawsze da się wytworzyć energię elektryczną bez zanieczyszczania środowiska. Jednak korzysta-
nie z elektrowni wiatrowych, wodnych, fotowoltaicznych, czyli słonecznych, biomasy, odpadów etc. jest
dla niego zdecydowanie bardziej przyjazne niż z przetwarzania tradycyjnych źródeł energii.

Zresztą nie tylko takie korzyści są brane pod uwagę przy wykorzystywaniu alternatywnych źró-
deł. Istotne jest to, że jest to energia odnawialna, a jej zasoby mogą być w krótkim czasie uzupeł-
nione. Istnieje wiele przykładów korzystania z odnawialnych źródeł energii również w naszym kra-
ju. Wykorzystywane są m. in. źródła geotermalne do ogrzewania miast. 

Tam gdzie istnieją odpowiednie warunki techniczne, ścieżki i trasy, pojawiają się amatorzy jazdy
na elektrycznych wehikułach –  hulajnogach. To szybki i efektywny sposób przemieszczania się po
mieście. W Warszawie coraz częściej można spotkać elektryczne jednoślady i dwuślady. Ta branża
rozwija się dynamicznie w wielu krajach o zaawansowanych technologiach. Skutkiem tego, przyby-
wa elektrycznych pojazdów miejskich przybywa. Elektryczne deskorolki, popularne „segdwaye”
wykorzystujące żyroskop, hulajnogi i podobne urządzenia i sprzęty są szybkie i wygodne w użyciu.
W określonych sytuacjach sprawdzają się w warunkach miejskich. Znajdują zwolenników wśród lu-
dzi młodych. Ich wadą jest wciąż wysoka cena zarówno przy zakupie, jak też w wypożyczalniach. Jed-
nak wszystko, co nowe kosztuje. Zwłaszcza na początku. Z czasem cena spada zdecydowanie. Cze-
go amatorom tej nowej na naszych ulicach elektrycznej komunikacji życzę. Jej rozwój i popularyza-
cja z pewnością może przyczynić się do zmniejszenia korków na naszych ulicach. A i powietrze, któ-
rym oddychamy, będzie choć trochę lepsze. W wielu krajach tego rodzaju miejska komunikacja al-
ternatywna jest wspierana i dofinansowywana. Może warto o tym pomyśleć również u nas.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Samochód czy hulajnoga?

„W przeszłości człowiek 
pokazywał już swoje 
możliwości, tworząc rzeczy, 
o których nie śniło się 
poprzednim pokoleniom. 
Czy tak będzie i tym razem?”
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PODZIĘKOWANIE
Chciałbym serdecznie podziękować pani Małgorzacie S., Naczelniczce Urzędu Skarbowego w

Bartoszycach za dostarczenie mi tematu do Ballady dziadowskiej, która ukazała się w poprzednim
numerze Passy i została w ubiegły czwartek opublikowana przeze mnie na facebooku. Sam bym
przecież tego nie wymyślił! 

Dzięki pani Małgosi, moja ballada zbłądziła pod strzechy. Jej zasięg przekroczył 1 550 000
(słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy!) odbiorców, post otrzymał 8 200 polubień, został udo-
stępniony 13 tysięcy razy i uzyskał ponad 1000 komentarzy.

Tym samym pobiłem swój życiowy rekord, należący dotąd do Listu otwartego do Jana P. (zasięg
290 000), a w ciągu tygodnia przybyło mi ponad 900 polubień strony MKWD. Nie mogę wprost
w to uwierzyć. Jestem w szoku. Dziękuję!

O RADNYM W ŻORACH
Z cyklu: BALLADY DZIADOWSKIE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Pewnego razu w miasteczku Żory,
Radny z sejmiku wygrał wybory,

Stąd wyniknęły kłopoty duże:
Pnąc się do góry, wdepnął w kałużę.

Nie przeczuwając, że wpadł w pułapkę,
Ujrzał w kałuży powabną żabkę,

Ona się wdzięczy: Tyś mój królewicz!
Zabierz mnie z sobą i mnie rozdziewicz!

Uwodzi, kusi: Pocałuj, proszę,
Przy mnie przeżyjesz wszelkie rozkosze,

A gdy się stanę twoją królewną,
Będziesz na pewno szczęśliwy ze mną!

Ja ci zapewnię liczne zaszczyty,
Żonie dam spółkę, spłacisz kredyty.

Nic więc dziwnego, że w tej kałuży,
Chłop wpadł po uszy, w szambo zanurzył.

Choć, jak zapewniał, był nowoczesny,
Wkrótce upadek poczuł bolesny,

Oddał się żabie w geście rozpaczy.
- Raz się skur…em, żona wybaczy!

Ale to była żabia podpucha!
Wyszła z królewny wredna ropucha.

Gość co przez chwilę poczuł się królem,
Dziś stwierdza z bólem: Zostałem ciulem.

Koniec love story! Na morał pora:
Strzeż się kałuży, nie tylko w Żorach.
Gdy się zeszmacisz, ludzie się wkurzą,

Zostaniesz, dziadu, mętną kałużą.
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Z okazji setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości w Domu Artystów Wetera-
nów Scen Polskich w Skolimowie odbył
się koncert z cyklu “Spotkania z Pieśnią”
w wykonaniu Zalesiańskiego Towarzy-
stwa Śpiewaczego pod batutą Stanisła-
wa Szczycińskiego.

Osnową koncertu była gawęda historyczna au-
torstwa prof. Grzegorza Nowika. W sobotnie po-
południe 17 listopada br. Dom Artystów Wetera-
nów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskie-
go w Skolimowie odwiedzili chórzyści z Zalesia
Górnego, aby podkreślić, że w tak ważnych mo-
mentach naszej historii pamiętamy o weteranach
sceny i o seniorach mieszkających w najbliższej
okolicy. Występ ten miał rozświetlić pieśniami i
piosenkami jesień życia mieszkańcom Domu Ar-

tystów i członkom okolicznych Kół Seniora. Reper-
tuar tego wyjątkowego koncertu obejmował utwo-
ry o charakterze patriotycznym, w tym pieśni le-
gionowe, jak i te lżejsze, związane z okresem dwu-
dziestolecia międzywojennego. 

Ważną formułą koncertu był przygotowany
graficznie przez Jacka Eberta śpiewnik okolicz-
nościowy, który został dostarczony wszystkim
obecnym na widowni z zachętą do wspólnego
śpiewania. 

To patriotyczne spotkanie, pomyślane jako mu-
zyczna i historyczna podróż przez ostatnie stule-
cie, spotkało się z sympatycznym, a niekiedy na-
wet wzruszającym odbiorem widowni. Warto
podkreślić, że koncert wsparły Starostwo Powia-
towe w Piasecznie i Konstanciński Dom Kultury.

A n d r z e j  S z c z y g i e l s k i

Beata Malczewska – ak-
torka scen krakowskich:
Narodowego Starego Te-
atru i Teatru Loch Came-
lot” – jest znana widzom
Teatru Za Dalekiego w Do-
mu Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie ze spektakli
„Duet sceniczny w stanach
krytycznych” i „Tuwim
czyli 5 minut woźnej”. 

W niedzielę artystka wystąpi-
ła w Za Dalekim we własnym
monodramie „6 sekund”, w któ-
rym odniosła podwójny sukces –
jako autorka i wykonawczyni.
Napisała mądrą, życiową opo-
wieść o 50-letniej… aktorce pra-
gnącej całkowicie odmienić swo-
je życie zawodowe i osobiste. A
potem znakomicie odegrała dra-
mat, a raczej komediodramat,
swojej bohaterki na scenie, przez
godzinę i piętnaście minut sku-
piając na sobie całą uwagę wi-
dzów.  Z pewnością niemała w

tym zasługa reżysera Pawła
Szumca i aranżera ruchu sce-
nicznego Artura Dobrzańskie-
go, ale największa jednak Beaty
Malczewskiej. Wybitnie uzdol-

niona krakowianka ukazała w
„6 sekundach” dużą skalę wła-
snych możliwości aktorskich –
od komediowych po dramatycz-
ne, od ekspresyjnych po stono-
wane, gdyż wszystkich ich wy-
magał tekst monodramu. Tekst
na przemian zabawny i wstrzą-
sający, parodystyczny i melan-
cholijny, zaskakujący publicz-
ność zwrotami akcji i zmianami
nastroju. 

Malczewska ma dar solowe-
go tworzenia imaginacyjnych
scen zbiorowych: gra sama jed-
na, a widzowie oczyma wy-
obraźni widzą różne postaci kłę-
biące się na kursie tańca czy ca-
stingu. W Teatrze Za Dalekim
podziękowali Beacie Malczew-
skiej zasłużoną owacją na stoją-
co.

Spektakl został sfinansowany
ze środków Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy. 

A B U

W najbliższy piątek, 30 li-
stopada, zakończy się kolej-
ny, już siódmy sezon miej-
skich wypożyczalni rowe-
rów Veturilo. Jednoślady
znikną ze stołecznych ulic
na zimę i powrócą na nie w
marcu przyszłego roku.

– To kolejny wspaniały sezon.
Rowery Veturilo wypożyczano

już ponad 6 mln razy a ruch ro-
werowy w stolicy w porówna-
niu do 2017 r. wzrósł o 25 proc.
Oznacza to, że co 14 podróż w
stolicy to właśnie podróż rowe-
rem – mówi Łukasz Puchalski,
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
i Pełnomocnik Prezydenta m.st.
Warszawy ds. komunikacji ro-
werowej.

Warszawski Rower Publiczny
Veturilo funkcjonuje od 2012 ro-
ku i jest jednym z największych
i najpopularniejszych systemów
wypożyczalni rowerów miej-
skich w Europie. Obecnie liczy
370 stacji, 5,3 tys. rowerów, w
tym 60 rowerków dziecięcych,
45 tandemów oraz 100 rowe-
rów elektrycznych.

– Veturilo jest kompatybilne
z systemami działającymi w pod-
warszawskich miejscowościach –
Konstancinie-Jeziornie, Mar-
kach, Michałowicach, Piasecz-
nie i Pruszkowie. Również i tam
sezon miejskich rowerów zakoń-
czy się 30 listopada – przypomi-
na Robert Lech, prezes Nextbike
Polska.

Wszystkie wpływy z Veturilo
przeznaczane są na rozwój in-
frastruktury rowerowej. Sieć
dróg rowerowych w Warszawie
liczy ponad 560 km, a najbliż-
szych latach wybudowanych zo-
stanie kolejnych 200 km.

K a r o l i n a  G a ł e c k a

Ostatnia kolejka pierwszej rundy roz-
grywek nie była szczęśliwa dla pod-
opiecznych trenera Wojciecha Szczuckie-
go, którym nie udało się zdobyć twierdzy
Kortowo i ulegli w wyjazdowym spotka-
niu bardzo dobrze dysponowanym za-
wodnikom AZS UWM Olsztyn 3:1.

Olsztynianie postawili bardzo trudne warunki
gry i już od początku spotkania starali się trzymać
warszawian na kilka punktów przewagi. KS Me-
tro Warszawa starało się jak tylko mogło przyjmo-
wać piekielnie mocne zagrywki gospodarzy, ale po
większości z nich ciężko było wyprowadzić za-
skakujący atak. Przy stanie 14:12 trener Szczuc-
ki poprosił o pierwszy czas dla swojej drużyny,
po którym, między innymi dzięki dobrej zagryw-
ce Mikołajczaka, jego drużynie udaje się zmniej-
szyć dystans do gospodarzy na jedno oczko. Jed-
nak olsztynianie szybko ponownie wychodzą na
prowadzenie, a Metro zaczyna popełniać coraz
więcej błędów własnych. Trener gości prosi o dru-
gą przerwę, przy stanie 20:17, która ponownie
przynosi oczekiwany skutek w postaci odrobio-

nych punktów: najpierw z prawego skrzydła punk-
tuje Mikołajczak, a następnie  jego koledzy stawia-
ją punktowy blok, mylą się również gospodarze
dzięki czemu Metro niweluje starty do jednego
punktu. Szybko o przerwę w grze prosi trener
drużyny z Olsztyna – Grzegorz Krzan, po której
tym razem to jego drużyna zdobywa pięć punktów
z rzędu i kończy pierwszego seta wynikiem 25:19.

Drugą partię ponownie lepiej zaczynają gospo-
darze, bardzo dobre zagrywki Mateusza Nowaka
dają prowadzenie 5:3 w początkowej fazie seta. Po
stronie Metra dobrze spisywał się zawodnik z nu-
merem 88 na koszulce, czyli Paweł Mikołajczak.
Przy stanie 14:11, po heroicznej walce, dopiero za
trzecim podejściem Mikołajczakowi udaje się prze-
bić do pomarańczowego pola gospodarzy i zdobyć
dwunasty punkt dla swojej drużyny. Następnie
przy jego odrzucającej zagrywce udaje się zdobyć
jeszcze jeden punkt – sytuacja zaczyna wyglądać
trochę lepiej, bo Metro traci do gospodarzy już
tylko jeden punkt. Jednak potem Mikołajczak psu-
je zagrywkę, a asem serwisowym popisują się
olsztynianie i ponownie trzy punkty zapasu ma-
ją podopieczni Grzegorza Krzana. Kiedy, na pra-
wym skrzydle udaje się zatrzymać Mikołajczaka,

Wojciech Szczucki nie chce dłużej czekać i prosi o
czas. Przerwa mobilizuje zawodników Metra: naj-
pierw ze środka punktuje Kamiński, błąd popełnia-
ją olsztynianie, asem serwisowym popisuje się
Mołs i tym razem to Olsztyn bierze czas. Dopiero
kąśliwa zagrywka Kamińskiego daje drużynie
Metra pierwszy remis w tym spotkaniu. Blok na
środku siatki dokłada Sprawka i tym razem to
ekipa Wojciecha Szczuckiego wychodzi na prowa-
dzenie 18:19.  Dobra gra drużyny pobudza do gry
metrowskie przyjęcia, które ewidentnie zgaszone
mocnymi zagrywkami przeciwnika, nie były wi-
doczne w ataku. Zalewski dwukrotnie punktuje z
lewego skrzydła, następnie wraz ze Sprawką sta-
wia punktowy blok i ponownie zdobywa punkt
atakiem – jest już 19:23. Seta kończy punktowym
atakiem Paweł Mikołajczak (23:25).  

Kolejne dwa sety to w głównej mierze przewaga
olsztynian – szczególnie dzięki piekielnie mocnej za-
grywce, którą gospodarze mają dobrze opanowa-
ną na własnej hali. Do tej pory mało widoczni w ata-
ku przyjmujący Metra – Zalewski i Mołs –zaczyna-
ją wykorzystywać piłki, które dostają od Walen-
dzika. Ten dokłada jeszcze skuteczną kiwkę z dru-
giej piłki i Metro doprowadza do remisu po 8. Jed-
nak szybko gospodarze ponownie uzyskują dwu-
punktowe prowadzenie. Sprawka punktuje ze środ-
ka 11:10. W aut atakuje środkowy Olsztyna i znów
remis 11:11. Drużyna z Olsztyna nie jest też jednak
nie omylna w elemencie zagrywki  – troje kolej-
nych zawodników popełnia błąd w polu serwiso-
wym, jednak Metro nie potrafi tego wykorzystać  i
też nie może popisać się w tym elemencie. Ponow-
nie zepsuta zagrywka i długo nie trzeba było czekać
na otrząśnięcie się gospodarzy. Skuteczna kontra,
obicie bloku gości i Olsztyn ponownie wychodzi na
prowadzenie. Nie pomagają zmiany, które propo-
nuje trener Szczucki. Kopyść, który zmienił Zalew-
skiego, choć nie popełnia błędów sam nie jest w sta-
nie obrócić losów tej partii i jego drużyna i tym ra-
zem musi uznać wyższość coraz bardziej nakręca-
jących się w dobrej grze akademików, którzy koń-
czą trzecią partię wynikiem 25:19.

Ostatni set spotkania niewiele różnił się od po-
przedniego. Olsztynianie z piłki na piłkę coraz
bardziej pokazywali swoją dobrą dyspozycję. Woj-
ciech Szczucki zmienił bardzo zmęczonego już
Mikołajczaka na Pawła Szczepaniaka, który tym
razem rozpoczął spotkanie na ławce rezerwo-
wych, mimo, że wniósł od odrobinę energii i świe-
żości w grę warszawian, jednak ponownie było to
za mało na drużynę Grzegorza Krzana.  Pojedyń-
cze dobre ataki po stronie Metra, nie wybijają z gry
gospodarzy, którzy bezpieczną przewagę utrzymu-
ją do końca spotkania (25:21).

Spotkanie AZS UWM Olsztyn kontra KS Metro
Warszawa zamykało pierwszą rundę rozgrywek
grupy drugiej.  Każda z drużyn ma na koncie po
8 rozegranych spotkań. Liderem tabeli, z 23 punk-
tami na koncie, jest BAS Białystok, druga w tabe-
li Legia Warszawa traci do niego tylko dwa punk-
ty. Na trzecim miejscu, z 19. punktami na koncie,
są olsztyńscy akademicy. KS Metro Warszawa ma
przed drugą rundą rozgrywek 12 punktów i jest
na czwartej lokacie w tabeli, którą zamyka druży-
na MUKS Huragan Wołomin ze stratą 21. punktów
do lidera tabeli.

Drugą rundę rozgrywek otworzy piątkowe spo-
tkanie, w  którym KS Metro Warszawa podejmie
na własnej hali MOS Wola Warszawa. Mecz zapla-
nowano na piątek – 30 listopada, na godzinę 19:30
w ursynowskiej hali przy Dereniowej 48. 

M a g d a l e n a  K o c i k  
F o t o  A n n a  K l e p a c z k o

Zima to czas, kiedy skrzydlaci mieszkań-
cy wilanowskiego parku przylatują do
przygotowywanych dla nich karmników,
a na niezamarzniętych fragmentach je-
ziora i potoku licznie gromadzą się kacz-
ki, mewy, łabędzie i czaple. Specjalnie
dla miłośników ptaków przygotowano
specjalny program wycieczek i warszta-
tów ornitologicznych.

Najbliższe spotkania: 2 i 16 grudnia, godz.
9.30–11.00 wycieczka ornitologiczna,  w czasie
której można wspólnie obserwować zimujące pta-
ki. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać róż-
ne gatunki ptaków, a także jak mądrze je dokar-
miać, by pomagać im, a nie szkodzić.

Miejsce spotkania – przy budynku kasy muze-
alnej na przedpolu.

Muzeum zapewnia lornetki oraz atlasy ornito-
logiczne, należy jednak pamiętać o ubiorze dosto-
sowanym do pogody. Liczba miejsc ograniczona.

Godz. 11.00–14.00 Warsztaty przyrodniczo-
-plastyczne „Choinka pełna ptaków”

Warsztaty przyrodniczo-plastyczne „Choinka
pełna ptaków”. Czy zawisną na niej bombki? Rów-
nież, ale przede wszystkim: modraszki, bogatki,
raniuszki, mysikróliki, gile. Gdy przysiądą na
świerkowej, gałązce, przypominają świąteczne
ozdoby. Organizatorzy zapraszają na warsztaty, w

czasie których uczestnicy będą poznawać ptaki
zimujące w wilanowskich ogrodach, a także wła-
snoręcznie wykonywać świąteczne ozdoby na
choinkę z motywem ptasim.

Miejsce spotkania - Pompownia.
Można dołączyć w dowolnym momencie trwa-

nia spotkania. Liczba miejsc nie jest ograniczona
Więcej informacji (+48) 22 54 42 850 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Artyści artystom w Skolimowie

Podwójny sukces Beaty Malczewskiej

Zimowe spotkania ornitologiczne

Sezon rowerowy dobiega końca

Metro nie podbiło twierdzy Kortowo
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CCHHWWIILLÓÓWWKKII,, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

CCHHEEMMIIAA, MATEMATYKA, 
22 641 82 33

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

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA , FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA dwupokojowe
k.metra Imielin, 501 081 309

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

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

KKAAWWAALLEERRKKII lub małego
mieszkania na Ursynowie szukam
do wynajęcia, 506 063 818

KKUUPPIIĘĘ bezpośrednio
trzypokojowe, 604 58 17 80

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,

taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840

!KKaabbaattyy,, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś. strzeżone,
1 mln. 50 tys.zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

WWiillaannóóww,, PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn..
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

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

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

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

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
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

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków i
terenów, 601 398 426; 
510 056 006

KKEELLNNEERRÓÓWW, 2-3 x w tyg.,
wieczorem, 506 040 519

PPOOMMOOCC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej. Mysiadło 
603 68 65 61

RROOZZNNOOSSZZEENNIIEE ulotek po
blokach mieszkalnych. Wypłata co
tydzień. Praca od poniedziałku do
soboty w godz. 7-15. 
Tel. 695 800 080

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ lakiernika
proszkowego, pomocnika
lakiernika proszkowego, operatora
prasy krawędziowej, Gołków
k/Piaseczna, 602 253 180, 
e-mail: jozefmalecki@wp.pl

AANNTTEENNYY TTVV SSAATT....
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

FFRRYYZZJJEERR,, MMOODDNNEE
SSTTRRZZYYŻŻEENNIIEE, STYLIZACJA, 
ul. Bruna 9 lok.U2, 
tel. 720 800 136,
www.annjuliette.pl

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

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

PPrraallnniiaa ddyywwaannooww 795042082
mypierzemy.pl

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 
NNAAPPRRAAWWYY,, 
550055 993355 662277

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEESSEERRWWIISS, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

MMAASSAAŻŻ relaksacyjny, 
576 059 387
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 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.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 11 ggrruuddnniiaa,, 1199..0000::
„Idąc powracam” – recital musi-
calowy Hanny Korzeniowskiej.
Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 22 ggrruuddnniiaa,, 1166..0000::
Popołudnie Muzyczne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka” – kon-
cert „Kolędy inaczej. Muzyka
świąteczna z różnych stron świa-
ta”. Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 22 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
„W Starym Kinie ze Stanisła-
wem Janickim” – pokaz komedii
„Niedorajda” (Polska 1937, reż.
Mieczysław Krawicz, w roli gł.
Adolf Dymsza, 94 min.). Wstęp
wolny.*

PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 33 ggrruuddnniiaa,,
1199..0000:: spotkanie pn. „Chanuka.
Żydowskie Święto Świateł w
ujęciu chrześcijańskim”. Wstęp
wolny.

WWttoorreekk,, 44 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: Ga-
leria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy zdjęć wyko-
nanych telefonami komórkowy-
mi pn. „PhotoPhoneArt 4”.
Wstęp wolny.

ŚŚrrooddaa,, 55 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na koncert z cyklu „Marek
Majewski i jego goście” pn. „Wy
wójta się nie bójta” (poniedzia-
łek, 10 grudnia, 19.00).*

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. War-
szawy.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy Państwa na kon-
cert „Songi Brechta i Weilla” w
wykonaniu Agnieszki Grocho-
wicz wraz z zespołem.  Występ
odbędzie się w niedzielę 9 grud-
nia, o godzinie 18:00.

Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w biurze placówki, od śro-
dy 5 grudnia, od 18:00! Sfinan-
sowano ze środków dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy.
W piątek, 7 grudnia zaprasza-
my na spektakl muzyczny ”Bo
życie jest piękne” z piosenkami
retro do tekstów Magdaleny Sa-
mozwaniec. Spektakl tworzony
jest przed fundację Metamorfo-
zy i wieńczy cykl warsztatów te-
atralno- muzycznych dla senio-
rów, współfinansowany przez

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy, pod nazwą „Zadbaj o
siebie- życie zaczyna się po 60”.
Początek o godzinie 17:00.

Wstęp wolny! Wejściówki do
odbioru w DK Stokłosy. 

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2299..1111..22001188,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz..
1188::0000 - KLUB PODRÓŻNIKA -
„SPITSBERGEN”. Prowadząca
Aleksandra Kochanowska, spo-
tkanie otwarte.

DDzziieellnniiccoowwyy OOśśrrooddeekk 
KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww
uull.. KKaajjaakkoowwaa 1122BB 
tteell.. 2222 112255 5566 0033

PPiiąątteekk,, 3300..1111,, GGooddzz.. 1188..3300 –
wenisa „Tajwan-Ilha Formosa”
Anny Ciepielak. Zapraszamy na
wernisaż wystawy prac fotogra-
ficznych “Tajwan - Ilha Formosa”
połączony z podróżniczymi opo-
wieściami z wschodniego i za-
chodniego wybrzeża zwiedza-
nej wyspy, a także północy, gdzie
znajduje się stolica - Taipei.

Dodatkowo prezentacja bę-
dzie wzbogacona o ciekawostki
dotyczące tamtejszej edukacji
domowej. Spotkanie poprowa-
dzi Anna Ciepielak – młoda pa-
sjonatka łącząca podróżowanie
z gotowaniem i fotografią. Wstęp
wolny. 

SSoobboottaa,, 0011..1122,, GGooddzz.. 1199..0000 –
Przedstawienie teatralne Epo-
peja. Wykonawcy: Kompania Te-
atralna Mamro, scenariusz i re-
żyseria – Grzegorz Reszka. Zna-
ny i sławny za granicą reżyser
powraca po latach do kraju by
podjąć się realizacji „jednej z naj-
większych epopei narodowych”.
Niestety szybko okazuje się, że
nie jest to proste zadanie, szcze-
gólnie, że film ma wiele politycz-
nych konotacji.

Kolejni ministrowie, sponso-
rzy i wiele innych znaczących
osobistości za pomocą „delikat-
nych nacisków” próbują wy-
wrzeć wpływ na efekt końcowy.
Jak potoczą się losy bohaterów –
tych filmowych i tych prawdzi-
wych?

Czy najdroższa produkcja w
historii polskiej kinematografii
ujrzy światło dzienne? I czy na
pewno chodzi tu tylko o kolejny

film z okresu II wojny świato-
wej? Wstęp bezpłatny za zapro-
szeniami.

NNiieeddzziieellaa,, 0022..1122,, GGooddzz.. 1111..0000
– Hobby dla każdego. Figurkowe
gry bitewne. FGB i DOK Ursynów
zapraszają na spotkanie z figurko-
wymi grami bitewnymi. Zostań
rycerzem, żołnierzem, bohate-
rem galaktyki, to doskonała al-
ternatywa dla wirtualnego świa-
ta smartfonów i komputerów.

Gry figurkowe uczą cierpliwo-
ści, rozwijają wyobraźnię prze-
strzenną i umiejętności plano-
wania, pomagają budować rela-
cje społeczne, dają możliwość
zdrowej rywalizacji. Ważna jest
również strona plastyczna.

Każda z gier to samodzielnie
wykonane i pomalowane figur-
ki, budowle, elementy przestrze-
ni. Zapraszamy! Czas trwania
od 11.00-17.00.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2299..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Wolna Niepodległa”

0044..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Maciejem Mazurem pt. „Ur-
synowska szkoła życia”

0066..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów
w XV wieku pt. „Retabula ołta-
rzowe”

1111..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Malarstwo i reli-
gia: Philippe de Champaigne”

1133..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Pół-
nocnej pt. „Kolonie angielskie w
XVI – XVIII wieku”

1188..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul-
tury XX wieku pt. „Irena Krzy-
wicka i Tadeusz Boy-Żeleński:
trudne związki i publicystyka”

2200..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Piotrem Laskiem w cyklu
wieczorów czwartkowych pt.
„Inwentaryzacja zabytków kul-
tury na dawnych Kresach od
kuchni”

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

PPaann MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo,,

Panie Redaktorze,

Piszę do Pana, bo lubię jak Pan
pisze i dlatego czytuję Passę. Z oka-
zji obchodów stulecia pojawił się
zalew publikacji na ten temat i
Pan również się wypowiedział
(8.11) – jak zawsze w sposób wy-
ważony bez szowinizmu. Może
nie na miejscu przyrównał Pan
“sławojki” Składkowskiego do
1000 szkół PRL-u. II RP była go-
spodarczo bezsilna i tylko na to
było ją stać na wsi. Zaś te 1000
szkół to było ogromne zadanie i
znaczenie głównie dla wsi i małych
miasteczek.

Ja jestem o 7 lat młodszy od ju-
bilata niepodległości p. Laskow-
skiego (Passa 8.11). Mój począ-
tek edukacji to była szkoła wiejska
1-izbowa, 4-oddziałowa, dwu-
zmianowa. Na pierwszą zmianę
przychodziły dzieci młodsze, na
drugą starsze.

Jak sądzę z wywiadu, rodzina
pana Laskowskiego była bogata
na owe czasy. Ja zaś pamiętam
tamtą wieś 1-2-3-4-morgową,
przeludnioną, bezpiśmienną,
biedną, na przednówku głodną i
często w kieszeni u żyda. A wśród
niej, kłujące w oczy ziemiańskie
folwarki. Wojna zmieniła wszyst-
ko. Biedota wiejska poszła do pra-
cy w miastach, a dzieci do praw-
dziwych szkół.

Większość publikacji jubile-
uszowych wypełnia okres między-
wojenny, a czas PRL – to niewiele
więcej jak opisy politycznego ter-
roru, bezprawia i utraconego cza-
su. A przecież ten okres miał też in-
ną twarz: społeczną i gospodar-
czą. Przecież to była prawie poło-
wa 100-lecia niepodległości, która
zmieniła Polskę. W tym czasie wy-
rosły dwa pokolenia Polaków. To
wtedy nauczono miliony Polaków
czytać i pisać. Zbudowano szkol-
nictwo wszystkich szczebli i ro-
dzajów. Stworzono powszechną

służbę zdrowia i system ubezpie-
czeń. Podjęto wielkie inwestycje:
energetyczne, przemysłowe,
mieszkaniowe i ogólnej infra-
struktury. Dano wreszcie pracę
milionom z miast i wsi.

Jednak zrównanie społecznego
statusu obywateli przyniosło
ujemne skutki kulturowe. Stara
inteligencja nie przystawała do
narzuconego systemu. Z funkcji
przodującej wyparła ją najpierw
hołota, później nowa inteligen-
cja, która wyrosła z awansu ro-
botniczo-chłopskiego – dobrze
wykształcona zawodowo i nie-
dorozwinięta intelektualnie. No-
wy inżynier nie błyszczał savoir
vivre’m, a chamski sposób bycia
zaczął być w dobrym tonie.
Oznaczał “swojego” klasowo. I to
się rozpowszechniło. Polska w
PRL po prostu schamiała i to
przeniosło się do dziś.

Przepraszam za ten występ i łą-
czę pozdrowienia 

A .  C z e r w i ń s k i

PRL – to nie było samo zło
List � List � List � List � List � List � List
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