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W obliczu pierwszolistopa-
dowego święta ludzi
zmarłych chciałbym

wspomnieć o paru mocno związa-
nych z Warszawą projektach, któ-
re poniekąd zostały też pogrzeba-
ne na cmentarzu ustaw lub uchwał
– już to Sejmu, już to Rady Miasta.
Na pierwszy plan wysuwa się dzi-
siaj projekt „dużej” ustawy, mają-
cej uregulować reprywatyzację sto-
łecznych nieruchomości, skomu-
nalizowanych względnie upań-
stwowionych w 1945 roku paź-
dziernikowym dekretem Krajowej
Rady Narodowej, zwanym Dekre-
tem Bieruta, ponieważ szef KRN
Bolesław Bierut widnieje na pierw-
szym miejscu w gronie osób, które
ów akt podpisały. A podpisy złoży-
li między innymi Władysław Go-
mułka i Henryk Świątkowski, w
okresie 1945-1956 minister spra-
wiedliwości, firmujący niejako
zbrodnie okresu stalinowskiego. 

Dekret KRN, na mocy którego
zabrano prywatną własność
gruntów w  obrębie miasta,

nie wziął się li tylko z komunistycz-
nej ideologii kolektywizacyjnej, lecz
przede wszystkim z potrzeby jak
najszybszej odbudowy miasta nie-
mal do cna zniszczonego przez nie-
mieckiego okupanta, któremu w
podpalaniu budynków i mordowa-
niu polskiej ludności cywilnej po-
magali zdziczali wykolejeńcy, wy-
wodzący się z ZSRR. W roku 1945

planująca odbudowę stolicy ówcze-
sna KRN przyjęła w zasadzie iden-
tyczne rozwiązanie prawne jak wła-
dze wielu wielkich miasta zachod-
nioeuropejskich, również zrujno-
wanych w trakcie drugiej wojny
światowej. Przewidziano nawet
możliwość ubiegania się  o później-
sze odszkodowania, o które nie by-
ło łatwo, zaś odzyskiwanie zabranej
własności rozpoczęło się na dobre
dopiero po roku 1989.

Dekret był zaczynem swoistej
Rewolucji Październikowej
w Warszawie, jakkolwiek

wszedł w życie dopiero 21 listopa-
da.  I tak jak tuż po wojnie docho-
dziło w związku z jego wykonywa-
niem do wypaczeń i oszustw, tak
też w ostatnich kilkunastu latach
reprywatyzacja przybrała w nie-
małym stopniu karykaturalne for-
my. Symbolem pierwszego okresu
wyłudzeń stała się „odzyskana” w
latach czterdziestych przez zwy-
kłego złodzieja kamienica przy No-
akowskiego 16. Na skutek ewident-
nych zaniedbań prawnych została
ona po latach „odziedziczona” w
części przez rodzinę niedawnej pa-
ni prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, którą bodaj ten skrajny
przypadek w największym stopniu
skłonił do zlikwidowania sławet-
nego Biura Gospodarki Nierucho-
mościami, będącej – jak mawiano
złośliwie – raczej „gospodraką”. 

P oza owym adresem No-
akowskiego 16  znalazły się
wszakże całkiem świeże

przykłady wyłudzeń, organizowa-
nych przez sprytnych adwokatów,
mieniących się nierzadko repre-
zentantami właścicieli, którzy już
dawno zakończyli żywot. No i oka-
zuje się, że jak był bałagan wokół
spraw reprywatyzacyjnych, tak
nadal jest, mimo że do akcji wkro-
czyło całkiem nowe ciało – powoła-

na przy ministrze sprawiedliwości
Komisja do Spraw Reprywatyzacji
Nieruchomości Warszawskich,
zwana w skrócie Komisją Weryfi-
kacyjną. Na jej czele stał do nie-
dawna wiceminister Patryk Jaki,
który rzucił krajowe posady, do-
stawszy się do Parlamentu Europej-
skiego, a następcę znalazł w osobie
Sebastiana Kalety. 

K omisja ostro się zabrała do
naprawiania krzywd, orze-
kając w wielu wypadkach o

przywróceniu miastu tytułu wła-
ściciela wielu nieruchomości już
sprywatyzowanych, ale tych orze-
czeń w większości nie „klepnęły”
sądy i tym sposobem powstało już
takie qui pro quo, że przeciętny
warszawiak nic z tego nie zrozu-

mie. Bo pomimo paru aresztowań
cwaniacy, którzy wyłudzili wielkie
majątki, nie znaleźli się bynajmniej
na przegranych pozycjach. 

Najbardziej bulwersuje opi-
nię publiczną kamienica
przy ul. Nabielaka 9 na

Czerniakowie, bowiem mieszkan-
ka tego budynku Jolanta Brzeska
poniosła kilka lat temu śmierć mę-
czeńską. Została otóż w roku 2011
spalona w Lesie Kabackim i można
się domyślać, że w tym wypadku
była to swego rodzaju mafijna ze-
msta za coraz bardziej skuteczną
obronę praw lokatorów, jaką zaini-
cjowała ta odważna kobieta. Komi-
sja Weryfikacyjna nie uznała zre-
prywatyzowania kamienicy za le-
galne, ale Wojewódzki Sąd Admi-

nistracyjny odesłał jej sprawę do
ponownego rozpatrzenia, głównie
z powodu pewnych błędów formal-
nych. A ponowne rozpatrzenie po-
stępowania wcale nie zakończy.
Będzie się ono ciągnąć jeszcze bar-
dzo długo. I tylko ze względów mo-
ralnych społeczeństwo może się
oburzać, że spryciarz, który wszedł
w posiadanie prawa własności
obiektu wartego ponoć ponad mi-
lion, zapłacił za to podobno zaled-
wie 1500 złotych.

K westie reprywatyzacji są
oczywiście o wiele bardziej
skomplikowane niż to na po-

zór wygląda. Jeden z trudniejszych
aspektów to fakt długoletniego za-
niedbywania komunalnych budyn-
ków mieszkalnych, pochodzących

sprzed wojny. Symboliczne czynsze
pobierane od lokatorów nie wystar-
czały przecież na przeprowadzanie
gruntownych remontów. Z drugiej
zaś strony sądy kompletnie nie bio-
rą pod uwagę obiektywnych skut-
ków drugiej wojny światowej, pa-
trząc jedynie w zapisy hipoteczne
tyczące chociażby Warszawy. Na-
tomiast utrata własności prywat-
nej przez obywateli polskich miesz-
kających na dawnych Kresach –
państwa naszego nie obchodzi. Nie
uwzględnia się również zmian
prawnych wymuszonych epokowy-
mi zwrotami politycznymi. 

A le „dzika” reprywatyzacja
to jedno, innym natomiast
elementem niespójnego roz-

woju Warszawy pozostaje perma-
nentny brak planów zagospoda-
rowania przestrzennego w wielu
miejscach, co ułatwia urzędnikom
najróżniejszej maści wydawanie
zgód na szaleństwa deweloperów,
szastających łapówkami – jak to
się zapewne stało w wypadku
aresztowanego właśnie wicebur-
mistrza dzielnicy Włochy. W efek-
cie mamy zjawisko dzikiej dewe-
loperki, stawiania olbrzymich biu-
rowców i apartamentowców tam,
gdzie nie ma żadnych szans na do-
godny dojazd i wyjazd, co dopro-
wadza do codziennych korków, no
i licznych kolizji pojazdów. 

P rzykładem takiego inwesty-
cyjnego bezhołowia jest za-
głębie mieszkaniowo-biuro-

we na Służewcu zwane Mordorem.
Właśnie zauważyłem kolejne bu-
dynki stawiane na ciasnej i ślepej
uliczce Taśmowej. Gdy zostaną od-
dane do użytku, ich lokatorom –
zamiast tam zamieszkać – lepiej
się będzie od razu zastrzelić...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Trzecia odsłona „Ursy-
nowskiego Jubileuszu
Par” odbyła się w niedzie-
lę, 27 października, w sali
im. Juliana Ursyna Niem-
cewicza. Ponad 40 par z
Ursynowa świętowało
okrągłe rocznice zawarcia
związku małżeńskiego. 

W sumie zgromadzenie w ur-
synowskim Ratuszu jubilaci
przeżyli razem 2030 lat. Nie za-
brakło kwiatów, upominków
oraz życzeń od burmistrza Dziel-
nicy Ursynów Roberta Kempy.
Uroczystość uświetnił występ ur-
synowskiego chóru „Ars Chori”,
który przypomniał szlagiery
sprzed lat. 

„Ursynowski Jubileusz Par”
to uroczystość, która została za-
początkowana w roku obcho-
dów 40-lecia Ursynowa i spo-
tkała się z pozytywnym odze-
wem, dlatego jest kontynuowa-
na i w tym roku została zorga-
nizowana już trzeci raz. Na uro-
czystość Urząd Dzielnicy Ursy-
nów zaprasza pary z okrągłymi
rocznicami zawarcia związków
małżeńskich - 40, 45, 50, 55,
60 lat i więcej. 

W ramach nowej formy
współpracy ursynowskie-
go samorządu, wolonta-
riuszy oraz przedstawicie-
li lokalnego biznesu trwa
gruntowne odświeżanie
mieszkań najbardziej po-
trzebujących mieszkań-
ców Ursynowa. 

Urząd Dzielnicy Ursynów za-
angażował się w inicjatywę, któ-
ra pozwala na szybką poprawę
warunków i komfortu życia pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej.

W ciągu kilkudziesięciu go-
dzin wolontariusze dokonali na-
praw i drobnych prac remonto-

wych. Akcja polega na malowa-
niu ścian oraz odnowieniu loka-
lu u osób samotnych, starszych,
objętych opieką Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, którzy samo-
dzielnie nie są w stanie wyko-
nać takich prac. Akcję zainicjo-
wało Centrum Usług Społecz-
nych – Społeczna Warszawa,
miejska jednostka odpowie-
dzialna za organizację usług
opiekuńczych na terenie nasze-
go miasta.

Na Ursynowie pierwsza te-
go typu akcja odbyła się w jed-
nym z mieszkań przy ulicy Po-
laka. Dzięki zaangażowaniu
Pawła Lewantowicza – przed-
siębiorcy prowadzącego mię-
dzy innymi kręgielnię przy Are-
nie Ursynów – zakupiono ma-
teriały niezbędne do odnowie-
nia mieszkania. Pracownicy fir-
my uprzątnęli mieszkanie i
przeprowadzili niezbędne pra-
ce naprawcze. W odświeżaniu
mieszkania wzięli udział rów-
nież urzędnicy z ursynowskie-
go ratusza, Zastępca burmi-
strza Jakub Berent oraz dyrek-

tor Centrum Usług Społecz-
nych Marta Sadurska.

– To świetna inicjatywa.
Współpraca i zaangażowanie kil-
ku osób oraz szybkie tempo dają
niemal natychmiastowy efekt.
Od jutra jednemu z naszych są-
siadów z Ursynowa będzie żyło
się wygodniej i przyjemniej życie
we własnym mieszkaniu. Dzięki
informacjom z Ośrodka Pomocy
Społecznej pomoc dotarła do
osoby, która naprawdę jej potrze-
bowała – mówi Jakub Berent.

Właściciel lokalnej firmy sfi-
nansował niezbędne zakupy
oraz zaangażował swoich pra-
cowników. Urzędników z Ursy-
nowa do takich inicjatyw spe-
cjalnie namawiać nie trzeba –
wystarczy wspomnieć choćby o
wrześniowej akcji zamalowywa-
nia pseudo graffiti przy szkołach.
Urząd Dzielnicy liczy na kolej-
nych tak zaangażowanych
przedsiębiorców, którzy zechcą
wesprzeć akcje polegające na
szybkiej poprawie warunków ży-
cia potrzebującym mieszkańcom
Ursynowa.

W dniu 4 listopada br. rusza dzie-
wiąta edycja akcji „Alert dla zwie-
rząt”, czyli ursynowska zbiórka da-
rów dla bezdomnych zwierząt, prze-
bywających w schroniskach i przy-
tuliskach. 

W związku z tym Urząd Dzielnicy Ursynów
zwraca się do mieszkańców dzielnicy o przeka-
zywanie: karmy dla kotów i psów (suchej oraz

puszek), misek, smyczy, obroży, zabawek oraz
środków do mycia misek (płynów i szczotek).
Akcja potrwa do 8 grudnia. Dary będzie moż-
na składać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al.
KEN 61 - w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-
16.00, poniedziałki do 18.00) oraz w Dzielnico-
wym Ośrodku Kultury (ul. Kajakowa 12b).

W tym roku do akcji wkracza również Pu-
cek Ursynowski, czyli postać pieska stwo-

rzona na rzecz promocji działań związanych
z opieką i troską o zwierzęta mieszkające
na terenie naszej dzielnicy. Postać pieska
pojawiła się w przestrzeni Ursynowa na pla-
katach, stronie internetowej oraz Facebo-
oku i m. in. namawiała mieszkańców do
sprzątania po pupilu, pamiętania o wysta-
wianiu misek z wodą podczas upałów w
przestrzeni miejskiej, zachęcała do adopcji
zwierzaka ze schroniska.

Na potrzeby „Alertu dla Zwierzą” Pucek
Ursynowski będzie zachęcał dzieci do udzia-
łu w zbiórce. Szkoła, która zbierze najwię-
cej darów, otrzyma w nagrodę metalową
miskę-poidełko w kształcie Pucka Ursynow-
skiego, którą w miesiącach maj-wrzesień
będzie mogła zainstalować przed budyn-
kiem i tym samym wpisać się w mapkę
miejsc przyjaznych zwierzętom, która jest
dostępna na stronie Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów www.ursynow.pl.

Ponadto zwycięska szkoła wybierze kla-
sę, która w jej przekonaniu najaktywniej
przyłączyła się do zbiórki. Każdy uczeń
zwycięskiej klasy otrzyma w nagrodę ze-
staw gadżetów związanych z Puckiem Ur-
synowskim: torbę, miskę turystyczną dla
psa, świecący breloczek w kształcie kości
oraz grę edukacyjną.

Urząd Dzielnicy wydał Ursynowski Informator
Kulturalny na listopad. W publikacji można znaleźć
szczegółowy program wydarzeń na Ursynowie oraz
informacje o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. 

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej
www.ursynow.pl, natomiast papierową wersję informatora będzie
można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy, spółdzielczych domach
kultury, oddziałach biblioteki oraz podczas poszczególnych
wydarzeń na terenie dzielnicy.

– Listopad, jesienny i melancholijny, przyniesie jednak
mieszkańcom wiele bogatych doznań artystycznych. Skończył się
już czas przedsięwzięć plenerowych, choć wielu mieszkańców
nadal ma w pamięci bardzo atrakcyjne wydarzenia zorganizowane
w ramach Tygodnia Indyjskiego na Ursynowie. Szczególnym
zainteresowaniem cieszył się festiwal kultury i kuchni „Uroki Indii”
– pełne zapachów, kolorów i dźwięków spotkanie z bardzo starą
i ciekawą kulturą. Przed nami jedno z najbardziej oczekiwanych
wydarzeń tego roku – Tydzień Seniora na Ursynowie. Na początek
zaprosimy Państwa na wycieczki zabytkowym autobusem
„ogórkiem” szlakiem „szemranej Warszawy”, podczas której będzie
można poznać historie ze świata przestępczego stolicy, urozmaicone
opowieściami o legendarnych postaciach jak Czarna Mańka, Felek
Zdankiewicz, czy Tata Tasiemka. W programie przewidziana jest
m. in. wizyta na Starówce i zwiedzanie Muzeum Polskiej Wódki –
informuje na pierwszych stronach informatora zastępca burmistrza
Klaudiusz Ostrowski. 

Rugby na wózkach to bardzo szybko rozwijająca się
dyscyplina sportowa. Każdy mecz to niezwykle emocjo-
nujące widowisko, wymagające od zawodników wiel-
kiej siły i dyscypliny.

Żeby się o tym przekonać, wystarczy przyjść 2 listopada do Are-
ny Ursynów przy ul. Pileckiego 122. Osiem najlepszych zespołów
w kraju będzie rywalizować w IV Turnieju Polskiej Ligi Rugby na
Wózkach o miano tegorocznego Mistrza Polski.

W sobotę 2 listopada, od 9.00 do 19.00 odbędą się rozgrywki gru-
powe, a w niedzielę od 8.30 do 15.30 decydująca faza turnieju -
mecz finałowy odbędzie się o godz. 13.50. Wstęp wolny.

W rywalizacji wezmą udział dwie drużyny warszawskie: Four
Kings i Avalon Extreme, a także Balian Chrzypsko Wielkie, IKS
Jeźdźcy Mikołów, Grom Ostrów Mazowiecka, Sitting Bulls Katowi-
ce, Flying Wings Rzeszów, Jokers Bydgoszcz.

Ostatnie bezpłatne 
szkolenia z pierwszej pomocy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie pierwszej pomocy.
Kurs jest bezpłatny realizowany w ramach budżetu partycypa-
cyjnego, dzięki poparciu 2127 osób. Kursy poprowadzi Cen-
trum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża.  Celem projektu jest podniesienie
świadomości, wzrost poziomu wiedzy i umiejętności mieszkań-
ców Dzielnicy Ursynów w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy, a także zmniejszenie niekorzystnych następstw nieszczęśli-
wych wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa.

Udział w kursie może wziąć każdy mieszkaniec Ursynowa, któ-
ry ukończył 13 lat.

Na kurs można się zapisać:
telefonicznie: 609-323-204
e-mailowo: warszawa12@pck.org.pl  
na fb: facebook.com/centrumszkoleniowepck
PPrrzzyy zzaappiissiiee nnaalleeżżyy ppooddaaćć::
imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub zameldowania,
telefon kontaktowy i adres e-mailowy.

KKUURRSS EELLEEMMEENNTTAARRNNYY PPIIEERRWWSSZZEEJJ PPOOMMOOCCYY
Jest to 5 godzinne szkolenie, po którym uczestnicy, otrzymu-

ją dyplom ukończenia kursu z wykazem tematów i czasem trwa-
nia teorii i ćwiczeń.

Terminy: 5,14,17,19 oraz 20 listopada.

Ponad 2000 lat razem...

Alert dla zwierząt rusza 4 listopada

Mieszkanie jak nowe! 

Najlepsze zespoły w rugby na
wózkach w Arenie Ursynów

Ursynowski Informator
Kulturalny na listopad
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Spektakl „Chrust”
Zapraszamy na spektakl “Chrust” na podstawie prozy Wie-

sława Myśliwskiego. Spektakl odbędzie się w Teatrze Baza 2 li-
stopada o godzinie 19.00 i 3 listopada 2019 o godzinie 17.00.

Zmęczeni strukturą gotowego dramatu sięgamy po powieści.
Mówiąc precyzyjnie, po ich fragmenty. Proza Myśliwskiego
jest dla nas mieszanką poezji i mowy potocznej, dlatego siada-
my i rozmawiamy ze sobą i widzem. Opowiadamy jak to kiedyś
było… I tymi słowami próbujemy uporządkować swój obecny
świat. Oto podróż w przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość.
Podróż do naszych przodków, aby zrozumieć siebie samego. Po-
nownie ponazywać rzeczy po imieniu, aby przywrócić im sens.

- reżyseria TOMASZ ZADRÓŻNY
- obsada aktorska ANNA BIELICKA | EWA BUKAŁA | NASTA-

ZJA BOROWSKA | MARIA SOBOLEWSKA | ANNA SZUFA |
BARBARA SZYMCZYK | ŁUKASZ FURMAN | DAWID NOWAK
| KONRAD MATUSZEWSKI

- opieka artystyczna FILIP DĄBROWSKI
- scenografia i kostiumy ANNA RUDZIŃSKA
- opieka muzyczna EWA BUKAŁA
Spektakl w ramach projektu “Teatr Baza - sezon artystyczny

2019” współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. 
(rezerwacja miejsc: biuro@teatrbaza.pl)
Wstęp wolny

Igłą i nitką 
czyli zrób to sam

Babciu, weź wnuki..., wnusiu, weź babcię, przyjdźcie na
warsztaty “Igłą i nitką czyli zrób to sam”

Poziom początkujący. Będziemy uczyć wykonywania robó-
tek szydełkowych oraz szycia na maszynie. Uczestnicy otrzyma-
ją wszystkie materiały a wykonane prace będzie można za-
brać do domu.

Program warsztatu:
1. Ozdoby choinkowe (aniołki) - 7.XI.2019
2. Wyposażenie sypialni (poszewki na poduszki, dywaniki)-

14.XI.2019
3. Chusty/chusteczki - 21.XI.2019
4. Ozdoby okienne (zazdrostki) - 28.XI.2019
5. Zabawki (lalki, mikołaje) - 5.XII.2019
Zajęcia bezpłatne!
Czwartki godz. 15-18
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców ul. Woroni-

cza 44 a
Zapisy: tel. 720-997-026 fundacja@nika.org.pl
Zapraszamy także chłopców tych młodszych i tych starszych!

Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od-
bywa się uroczystość z okazji 100-lecia Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, które było zorganizowane przez Od-
dział Mazowiecki. 

Warto dodać, że na Mokotowie w tym roku świętowano 50-
lecie TPD Oddziału Mokotowskiego, mieszczącego się w świe-

tlicy na ul. Konduktorskiej. Wśród gości można było spotkać
marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, wi-
ceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego oraz burmistrza
Mokotowa Rafała Miastowskiego. Gratulujemy pięknego jubi-
leuszu i trzymamy kciuki za dalszą, jakże potrzebną pracę na
rzecz dzieci!

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
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W dniach 17-20 paździer-
nika Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów przy Ka-
jakowej wypełniony był
śmiechem, humorem na
wysokim poziomie,
ostrym żartem i artystycz-
nym klimatem. 

I to był nawet weekend, bo-
wiem Festiwal Komedii STOLI-
CA rozpoczął się już w czwartek
i trwał nieprzerwanie do nie-
dzieli. Festiwal Komedii Stoli-
ca w tym roku odbył się po raz
drugi. 

Wydarzenie swoją tradycją
nawiązuje do Przeglądu Kaba-
retów STOLICA, który kilka lat
temu był znaczącą imprezą za-
równo w Warszawie, jak i na ka-
baretowej mapie Polski. Każdy
dzień festiwalu wypełniony był
inną formą sztuki komediowej,
dzięki czemu odbiorcy o różnych
gustach i upodobaniach mogli
znaleźć coś dla siebie. Festiwal
Komedii Stolica rozpoczął się od

przedstawienia teatralnego w
wykonaniu Kompanii Teatralnej
Mamro pt. “Henio, czyli sposób
na babcie”. Kolejnego dnia w
głównej roli wystąpili standupe-
rzy. W turnieju udział wzięli: Łu-
kasz Kuśnir, Arkadiusz “Pan”
Pawłowski, Damian Kubik i Mi-
chał Bednarowicz, a wieczór po-
prowadził znany z zeszłego roku
Paweł Reszela. 

Skoro turniej, to wiadomo, że
musiał być o coś. Nagrodę w po-
staci 500 zł i statuetki decyzją
publiczności, pełniącej rolę ju-
ry, otrzymał Damian Kubik. Po
występach turniejowych zapre-
zentował się Piotr Wojteczek
(laureat 2018) oraz gwiazda
wieczoru – Paweł Chałupka.
Trzeciego dnia odbył się prze-
gląd kabaretowy o nagrodę pu-
bliczności. Na scenie wystąpiło
pięć kabaretów: Rysiek, PKS, A
jak, Po Omacku oraz Grupa
Ononon, która wygrała całą ry-
walizację. 

Tego dnia widzów bawiła tak-
że formacja “Skład do grania” z
Trójmiasta, która wykonała bra-
wurowe improwizacje. To jed-
nak nie koniec. Po występach na
żywo, odbyła się pokaz filmu
“The Lords of the Stars” w reży-
serii Jarosława Cyby z kabaretu
DNO. Ta epopeja fantasy nawią-
zywała do znanych produkcji ga-
tunku, jak: Gwiezdne wojny,
Hobbit, Władca Pierścieni czy
Conan Barbarzyńca. W filmie
pojawiły się głosy znanych pol-
skich kabareciarzy i komików,
m. in.: Roberta Górskiego, Wład-
ka Sikory, Abelarda Gizy czy Jo-
anny Kołaczkowskiej. 

Finałowy poranek rozpoczął
się spotkaniem z najmłodszymi
festiwalowiczami, bowiem war-
szawski Teatr Afront przeprowa-
dził wyjątkowe improwizacje dla
dzieci. Kilka godzin później od-
była się Gala Finałowa, którą po-
prowadził kabaret Fifa-Rafa, lau-
reat ubiegłorocznego przeglądu

kabaretowego. To ma być już tra-
dycja. Idąc tym torem, w przy-
szłym roku możemy spodziewać
się w tej roli wspomnianej wcze-
śniej Grupy Ononon. Skład wie-
czoru uzupełnił także kabaret
DNO. 

Na zakończenie swój program
pokazał kabaret Paranienormal-
ni, czyli TOP polskiego kabaretu.
Nagrody podczas festiwalu przy-
padły nie tylko kabareciarzom
czy standuperom. Za swoją pra-
cę nagrodzone zostało także ju-
ry czyli publiczność. Karnety na
kolejne dni występów oraz na
dowolną imprezę odbywającą
się w DOK Ursynów w najbliż-
szym roku kalendarzowym przy-
padło osobom, które dopisały się
do newslettera festiwalowego i
zostały wylosowane na scenie. 

Wydarzenie odbyło się dzięki
wsparciu finansowemu  Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Urzędu
Dzielnicy Ursynów.

Festiwal Komedii Stolica w DOK Ursynów

Przed nami Dzień Wszystkich
Świętych oraz Zaduszki. To bar-
dzo specyficzny czas, jeden z
najbardziej nostalgicznych mo-
mentów w roku. Dni pamięci o
tych, którzy odeszli, których już
nie ma wśród nas. Polska trady-
cja nakazuje odwiedzanie w te
dni grobów osób bliskich, zapa-
lenie zniczy, złożenie wieńców i
kwiatów.

We Wszystkich Świętych i w Dzień
Zaduszny w pobliżu warszawskich ne-
kropolii zmieni się organizacja ruchu
– priorytet będzie miała komunikacja

miejska, a część ulic zostanie zamienio-
na w parkingi. Uruchomionych zostanie
również 30 specjalnych linii Warszaw-
skiego Transportu Publicznego.

W piątek i sobotę, odpowiednio 1 i
2 listopada, w rejonach warszawskich
cmentarzy zostaną  wprowadzone
znaczne zmiany w organizacji ruchu.
Między innymi niektóre ulice zostaną
wyłączone z ruchu samochodów in-
dywidualnych, a poruszać się nimi bę-
dą mogły wyłącznie pojazdy komuni-
kacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy
identyfikatorów „H” (dla prowadzą-
cych działalność handlową), „T” (dla

osób z niepełnosprawnościami, pra-
cowników instytucji mieszczących się
przy danej ulicy i mieszkańców) i „M”
(służby miejskie i państwowe oraz pla-
cówki dyplomatyczne) wydawanych
przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż
ulic wprowadzone zostaną ogranicze-
nia w parkowaniu – wyznaczone będą
specjalne parkingi. Ruchem będzie kie-
rowała Policja.

We Wszystkich Świętych oraz Dzień
Zaduszny jezdnia ul. Królewskiej – na
odcinku od ul. Mazowieckiej do Mar-
szałkowskiej – będzie zamknięta dla sa-
mochodów indywidualnych i wyłączo-

na z parkowania. Wprowadzony zosta-
nie również zakaz zatrzymywania się na
ul. Marszałkowskiej w rejonie skrzyżo-
wania z Królewską. Stąd będą wyru-
szały na swoje trasy autobusy specjal-
nych linie C.

Zmiany będą obowiązywały jednak
przede wszystkim w rejonie cmenta-
rzy. Największe ograniczenia w ruchu
samochodów indywidualnych zostaną
wprowadzone 1 listopada, które w
ograniczonym stopniu będą obowiązy-
wać również w Zaduszki. Kierowcy po-
winni zwracać uwagę również na zna-
ki informujące o ograniczeniach w par-
kowaniu.

Jak co roku Zarząd Transportu Miej-
skiego zadba o to, by warszawiacy i go-
ście mogli sprawnie dojechać do sto-
łecznych nekropolii. W ramach akcji
„Znicz” na ulice wyjedzie łącznie po-
nad 1800 pojazdów Warszawskiego
Transportu Publicznego – 1500 autobu-
sów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą
też instruktorzy nadzoru ruchu i infor-
matorzy, którzy zadbają by pasażerowie
szybko i bezpiecznie dotarli na war-
szawskie cmentarze.

Dla wygody pasażerów uruchomio-
ne zostaną także dodatkowe punkty
sprzedaży biletów. Staną one przy
cmentarzach: Bródnowskim, Północ-
nym i Powązkowskim oraz na pl. Ga-
briela Narutowicza, na rondzie Wia-
traczna oraz przy ulicy Królewskiej. Bę-
dzie tu można kupić bilety kartonikowe
oraz długookresowe, a zapłacić za nie
zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.
Dodatkowo od piątku, 1 listopada, do
niedzieli, 3 listopada, działać będą rów-
nież wybrane Punktu Obsługi Pasaże-
rów ZTM.

Pierwszą, już uruchomioną linią
cmentarną jest C40, której autobusy
kursują z Młocin do bramy zachodniej
Cmentarza Północnego. Autobusy jeż-

dżą codziennie od soboty, 19 paździer-
nika do końca akcji „Znicz”.

Od soboty, 26 października, komu-
nikacja specjalna została wzmocnio-
na. Ruszyła linia tramwajowa C1 łą-
cząca rejon Cmentarza Bródnowskiego
i Cmentarza Wolskiego. Na trasy wyja-
dą także autobusy linii C09.

Najwięcej pojazdów Warszawskie-
go Transportu Publicznego wyruszy
na trasy jednak 1 i 2 listopada, kiedy
na groby wybierają się setki tysięcy
warszawiaków i gości spoza stolicy.
Według ostrożnych szacunków na
sam Cmentarz Północny 1 listopada
przybywa około 200 tysięcy osób.
Zdecydowana większość z nich ko-
rzysta z Warszawskiego Transportu
Publicznego.

Na samych liniach cmentarnych,
których w czasie Wszystkich Świętych
oraz Zaduszek ZTM uruchomi 30 (z
czego trzy tramwajowe), będzie kurso-
wało 552 i 397 autobusów (odpowied-
nio 1 i 2 listopada) oraz po 32 składy
tramwajowe dziennie. Autobusy pod-
stawią się na przystanki nawet co 45
sekund – z taką częstotliwością będą
odjeżdżały autobusy linii C09, łączącej
Metro Młociny z bramą główną Cmen-
tarza Północnego. Znaczną część ru-
chu weźmie na siebie także metro, któ-
re 1 listopada w okresie największego
zainteresowania przejazdami będzie
kursować co 2 minuty i 50 sekund na
linii M1 i co 3 minuty na linii M2.

Autobusy i tramwaje linii cmentar-
nych będą kursować po ulicach w pią-
tek, 1 listopada, w godz. 7.00-19.00,
natomiast 2 listopada między godz.
9.00 a 17.00. Wyjątkiem są linie C11,
C12 i C90, które dowożą pasażerów
w okolice Cmentarzy Powązkowskich.
Te autobusy będą jeździły dwie godzi-
ny dłużej.

K a m i l  D ą b r o w a

Wszystkich Świętych w Warszawie
Chwilowe zmiany i utrudnienia w ruchu

Skwer przy ul. Glebowej, niedaleko przystanku autobu-
sowego przemienił się w park kieszonkowy. Drewniane
siedziska, dodatkowe rośliny w donicach i leżanka za-
chęcają mieszkańców Wilanowa do wypoczynku wśród
zieleni. Aranżacja powstała w ramach Budżetu Obywa-
telskiego.

Warszawscy ogrodnicy usunęli zarośla i utworzyli swobodne
przejście łączące osiedle z przystankiem autobusowym. Drogę wy-
konali z nawierzchni przepuszczającej wodę - dzięki temu teren nie
będzie się nagrzewał w upalne dni. Na środku zamontowali dek i
zestaw drewnianych mebli. Siedziska-kubiki rozstawione wśród
traw, drewniana, wysoka donica, a także siedzisko z leżanką sprzy-
jają spontanicznemu wypoczynkowi oraz sąsiedzkim spotkaniom.
Dla rowerzystów przewidziano również stojaki.

Kompozycję zdobią nowe nasadzenia, m. in. trzmieliny, ogników
i forsycji. W kolejnych sezonach rośliny osiągną swoje docelowe, buj-
ne rozmiary i okryją gąszczem kameralną przestrzeń. Koncepcję za-
gospodarowania przygotowała autorka zwycięskiego projektu Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Parki kieszonkowe to sposób na zazielenianie niewielkich
skwerów wśród zwartej zabudowy, które tworzą enklawy dla
lokalnych społeczności. Z kolei inwestycja przy ul. Glebowej jest
przykładem użytkowej adaptacji przestrzeni oddalonej od cen-
trum miasta. K D

Park kieszonkowy 
w Wilanowie
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Wręczono nagrody w
czwartej edycji konkursu
prezydenta m. st. Warsza-
wy i Muzeum Warszawy
na najlepsze prace magi-
sterskie i doktorskie zwią-
zane z tematyką rozwoju
społeczno-gospodarczego
stolicy. Wśród nagrodzo-
nych „Nagrodą Prezyden-
ta”, jak co roku, znaleźli
się absolwenci SGGW, w
tym ursynowski radny dr
Krystian Malesa.

Celem nagrody, która do ze-
szłego roku nazywała się „Dy-
plomy dla Warszawy”, jest wy-
różnienie najciekawszych pro-
jektów dotyczących stolicy, pro-
blemów trapiących miasto i
propozycji ich rozwiązania.
Uroczysta gala, w której wziął
udział m.in. rektor SGGW prof.
dr hab. W. Bielawski, odbyła
się 22 października w Muzeum
Woli. 

W kategorii prac doktorskich
wyróżniono dr Krystiana Male-
sę za pracę „Rola i koszty utrzy-
mania parków miejskich na przy-
kładzie miasta stołecznego War-
szawa” napisaną pod kierun-
kiem dr hab. Joanny Paliszkie-
wicz  oraz dr Karolinę Wlazło-
-Malinowską za pracę „Światło
jako instrument kształtowania

nocnego krajobrazu miasta”,
której promotorem był dr hab.
Jeremi T. Królikowski, a w kate-
gorii prac magisterskich wyróż-
nienie otrzymała Agnieszka
Przeciszewska-Załuska za pracę
„Wpływ budżetu partycypacyj-
nego na przestrzeń publiczną
Warszawy” napisaną pod kie-
runkiem dr inż. Joanny Dudek-
-Klimuk z Katedry Architektury
Krajobrazu.

„Nagroda Prezydenta” to do-
skonała okazja, żeby przyjrzeć
się badaniom prowadzonym na
warszawskich uczelniach i do-
cenić ich wkład w rozwój War-
szawy. Konkurs organizowany
jest od 2016 roku i ma na celu
wspieranie zainteresowania
młodych badaczy i badaczek
oraz środowiska akademickie-
go współczesnym rozwojem
stolicy.

Dr inż. Krystian Malesa w
swojej rozprawie doktorskiej
przedstawił rolę i koszty utrzy-
mania terenów zieleni ze szcze-
gólnym uwzględnieniem par-
ków miejskich m. st. Warszawa
jako przykład dóbr publicznych,
które powinny uwzględniać i być
przystosowane do założeń pro-
jektowania uniwersalnego, pro-
jektowania dla wszystkich
mieszkańców. Otrzymane rezul-

taty analiz stanowią pogłębie-
nie, a w niektórych fragmentach
pozyskanie nowej wiedzy na te-
maty związane z zarządzaniem,
pielęgnacją  i tworzeniem no-
wych terenów zieleni, w tym
szczególnie parków miejskich w
Warszawie. 

Jury, w skład którego wcho-
dzili przedstawiciele władz war-
szawskich uczelni, oceniło, że
rozprawa doktorska cechuje się
oryginalnością i nowatorskim
ujęciem tematu, ma innowacyj-
ny charakter między innymi
dzięki połączeniu dwóch dzie-
dzin wiedzy, w których dr Kry-
stian Malesa posiada kierunko-
we wykształcenie. Jest on bo-
wiem zarówno  mgr inż. archi-
tektem krajobrazu jak i absol-
wentem z tytułami magistra i li-
cencjata Wydziału Nauk Ekono-
micznych Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w War-
szawie.

Autor zbadał zróżnicowanie
jednostkowych kosztów utrzy-
mania parków oraz innych tere-
nów zieleni między wszystki-
mi dzielnicami Warszawy, do-
konując analizy sprawozdań
budżetowych 18 dzielnic War-
szawy, zaprezentował szczegó-
łową charakterystykę wszyst-
kich parków miejskich zarzą-

dzanych w ówczesnym czasie
przez poszczególne dzielnice
Warszawy wraz z opisem pro-
gramu parków, opisując po-
szczególne elementy wyposa-
żenia, atrakcje oraz słabe i moc-
ne strony. Autor przeprowadził

w wyżej opisanych parkach 750
ankiet wśród mieszkańców po-
szczególnych dzielnic, a także
wiele wywiadów naukowych z
osobami, które były odpowie-
dzialne za utrzymanie i pielę-
gnację parków miejskich w

urzędach m. st. Warszawa.
Dzięki powyżej przeprowadzo-
nym badaniom uzyskał wiedzę
jak wydatkowane były środki i
jak koszty wpływały na zado-
wolenie poszczególnych grup
mieszkańców. R K

Nagrody prezydenta Warszawy – dr Krystian Malesa laureatem

Na przełomie września i
października w Świetlicy
,,Kolorowa” Szkoły Pod-
stawowej nr  336 im. Jan-
ka Bytnara ,,Rudego” w
Warszawie został zorgani-
zowany Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny ,,Koloro-
wy świat polskich bajek i
baśni” objęty Honorowym
Patronatem Burmistrza
Dzielnicy Ursynów miasta
stołecznego Warszawy. 

Celem konkursu była popu-
laryzacja czytelnictwa wśród
dzieci, poznanie twórczości pol-
skich pisarzy, rozwijanie wy-
obraźni, kreatywności i umie-
jętności plastycznych. Temat
konkursu zainteresował dużą
rzeszę miłośników czytania.
Wpłynęło ponad 650 prac mło-
dych artystów. Zilustrowane zo-
stały m. in. takie bajki jak: ,,Aka-
demia Pana Kleksa”, ,,Miś Usza-
tek”, ,,Przygody Kota Filemo-
na”, ,,Plastusiowy Pamiętnik”.
Uczestnicy użyli do wykonania
swoich prac różnych technik i
materiałów plastycznych.
Wszystkie prace zachwycają es-
tetycznością wykonania oraz po-
mysłowością.

Jury w składzie: Magdalena
Gzocha, Marzena Jankowska,
Magdalena Wiśniewska,
Agnieszka Ślesicka, Anna Socha,
Katarzyna Cichosz podczas ob-
rad wybrało następujących lau-
reatów:

WW kkaatteeggoorriiii kkllaass ppiieerrwwsszzyycchh::
I – Dorota Grudzień SP 323 w
Warszawie
II – Nikola Banasik SP 20 w Ja-
worznie

III – Julia Słabkowicz SP 322 w
Warszawie

WWyyrróóżżnniieenniiaa::
-Michalina Kowalska SP w 
Jadwisinie
-Artur Wybierała SP w Szkaradowie
- Kinga Pietruszko SP w Piątnicy

WW kkaatteeggoorriiii kkllaass ddrruuggiicchh::
I – Julia Dołba SP 1 w Będzinie
II – Wiktoria Zdunek SP 1 w
Przeworsku
III – Mateusz Korzybski SP 2 w
Piastowie

WWyyrróóżżnniieenniiaa::
- Klemens Ulman SP 5 w Zako-
panem
-Maria Plewka SP w Szkaradowie
-Aleksander Szawłowski SP w
Radzanowie

WW kkaatteeggoorriiii kkllaass ttrrzzeecciicchh::
I – Aleksander Janus SP 3 w
Wschowie
II – Karolina Sieczka SP w Do-
bczynie
III – Szymon Bacia SP w Rabie
Wyżnej

WWyyrróóżżnniieenniiaa::
-Wanda Wójcik SP 185 w 
Warszawie
- Jakub Smętek SP w Rabie Wyżnej
- Dorota Wasilewska SP 354 w
Warszawie

Serdecznie gratulujemy lau-
reatom, dziękujemy wszystkim
uczestnikom za liczny udział, a
opiekunom za zaangażowanie i
opiekę nad młodymi artystami.
Laureatom - dyplomy i nagrody
zostaną wysłane Pocztą.

W dniach 28.10 - 06.11.2019
wystawę będzie można podzi-
wiać w Urzędzie Dzielnicy Ur-
synów (na parterze).

Organizatorzy konkursu: Justy-
na Sieklucka, Iwona Bochowicz.

Ogólnopolski 
konkurs plastyczny
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Ostatnio usłyszałam gdzieś zda-
nie, że „młodym jest ten, kto wie-
czorem czuje się tak samo jak ra-
no”. Poszukałam autora cytatu i
okazało się, że był nim Tadeusz
Kotarbiński, polski etyk, filozof i
logik. Pomyślałam, że to zna-
mienne, bo ta wypowiedź jest
całkowicie logiczna, a przy tym
trochę filozoficzna i na pewno
zgodna z etyką, przynajmniej
moją, jako lekarza. 

To dla mnie ważne, bo akurat w mo-
jej pracy, czyli kierowaniu ursynowską
Filią CKR (Centrum Kompleksowej Re-
habilitacji) codziennie muszę się kie-
rować przede wszystkim dobrem pa-
cjentów i szukać najlepszych rozwią-
zań leczniczych, by nasze zabiegi i opie-
ka medyczna poprawiały jakość życia
osób, które nam zaufały.

Jedną z takich osób jest pani Elżbieta,
przemiła i mądra starsza dama, a pry-
watnie mama posła na Sejm, pana Mi-

chała Szczerby. Jest jedną z naszych sta-
łych pacjentek i właśnie dla osób takich
jak Ona pracujemy. Mówiąc „my”, mam
na myśli naszych lekarzy, fizjoterapeu-
tów, podologa, a także dietetyczkę oraz
nasze zawsze cierpliwe i pomocne panie
z rejestracji. Dlatego tym milsze są takie
momenty jak ostatnio, kiedy odwiedza
nas polityk krajowego formatu, a razem
z nim możemy gościć grupę wspania-
łych, zaprzyjaźnionych z Nim seniorów.
To oczywiste, że pan poseł jest ulubień-
cem starszych mieszkańców Warszawy.
Poświęcił im przecież niezliczone go-
dziny swojej pracy, działając na ich rzecz
i inicjując akcje skupione na ich potrze-
bach i interesach.

Przypuszczam, że pan poseł, jako syn
dwukrotnego mistrza olimpijskiego w
boksie, słynnego Kazimierza Szczerby,
wie, jak wielkie znaczenie ma aktyw-
ność fizyczna podejmowana w każdym
wieku. My także to wiemy, dlatego or-
ganizujemy zajęcia „Aktywny Senior”,

których celem jest poprawa kondycji
ruchowej, zwiększenie siły i elastycz-
ności mięśni oraz ścięgien i wiązadeł,
poprawa zakresu ruchomości stawów,
a także – co wcale nie najmniej ważne
– poprawa witalności i samopoczucia u
osób po pięćdziesiątym roku życia.

To oczywiście nie jedyne zajęcia gru-
powe, jakie mamy do zaproponowa-
nia. W podeszłym wieku wielu pacjen-
tów – choć często o tym nie wie – cho-
ruje na osteoporozę. Dane są tutaj za-
trważające: blisko 50% kobiet i 20%
mężczyzn doświadcza choć raz w życiu
złamania szkieletu, spowodowanego
przez tę chorobę charakteryzującą się
ubytkiem masy kostnej. Specjalnie dla
nich oraz dla wszystkich, którzy chcą
osteoporozie przeciwdziałać, oferuje-
my zajęcia „Profilaktyka Osteoporozy”. 

Naturalnie, dobrze jest się upewnić,
że zmniejszenie gęstości kości czyli, co
za tym idzie, ich większa kruchość i po-
datność na złamania – jest pod kontro-

lą. Pomoże w tym badanie  densyto-
metrii, na które zapraszamy. Mamy w
przychodni najnowocześniejszy aparat
densytometryczny, a nasi specjaliści,
po zbadaniu i opisaniu wyników przez
lekarza, pomogą w wyborze odpowied-
nich zabiegów, ćwiczeń, a nawet diety.

Osteoporoza, jak wiemy, atakuje ko-
ści, osłabia kręgosłup, dlatego stworzy-
liśmy specjalny program zajęć „Zdro-
we Plecy”, na który zapraszamy wszyst-
kich, bez względu na wiek. Ćwiczenia
pod okiem fizjoterapeutów pomagają
pozbyć się bólów kręgosłupa, skorygo-
wać postawę ciała, a także wzmocnić
mięśnie i poprawić ogólną sprawność. 

Doskonałym uzupełnieniem działa-
nia ćwiczeń jest masaż suchy na łóżku
wodnym. To niezwykle relaksujący za-
bieg, który nie tylko potrafi poprawić
nastrój na cały dzień, ale także uspraw-
nia krążenie, zmniejsza obrzęki oraz
łagodzi bóle pleców, mięśni i stawów.

Kolejną nowością na Ursynowie jest
nasze Centrum Podologii, czyli oferta
opieki podologicznej, ortopedycznej i
fizjoterapeutycznej skoncentrowana
na zdrowiu stóp. Doświadczony podo-
log podpowie jak zadbać o ten funda-
ment naszego ciała, by cieszyć się spa-
cerami w pełnym komforcie. Warto tu
dodać, że nasi specjaliści zajmą się nie
tylko przepisaniem odpowiednich za-
biegów manualnych, ale także pomo-
gą wyleczyć zmiany skórne, usunąć
wrastające paznokcie czy poprowadzą
terapię stopy cukrzycowej. Uzupełnie-
niem tej oferty jest możliwość zaprojek-
towania i wykonania indywidualnych
wkładek do butów – zarówno dla osób
z problemami w obrębie stóp, sportow-
ców czy po prostu dla osób, którym za-
leży na jak największej wygodzie w co-
dziennym życiu.

Dla tych, którzy cierpią z powodu
przewlekłego bólu – barku, kolana, czy
np. ostrogi piętowej - również mamy
rozwiązanie. Wystarczy do nas przyjść,
zarejestrować się i podczas wizyty u le-
karza lub fizjoterapeuty zapytać o tera-
pię falą uderzeniową. Ta metoda daje
niesamowite efekty – ma aż 95% sku-
teczności w leczeniu przewlekłego bó-

lu stawu kolanowego, a niezliczonym
chorym pozwoliła na ograniczenie za-
żywanych leków i uniknięcie inwazyjne-
go zabiegu.

Idealną metodą leczenia bólu, po-
prawiającą ruchomość stawów, a także
stymulującą regenerację tkanek jest
również oferowany przez nas laser wy-
sokoenergetyczny. Terapia nim jest bez-
bolesna, szybka i skuteczna, a efekty –
długotrwałe. Laser leczy nie tylko cho-
roby zwyrodnieniowe, stany zapalne
czy zespoły bólowe, ale także wygła-
dza blizny oraz regeneruje mięśnie i
tkanki dotknięte krwiakami.

Mamy więc, jak widać, ogromne
możliwości, jeśli chodzi o pomoc w re-
habilitacji, leczeniu osteoporozy czy
poprawę komfortu codziennego ży-
cia. Wystarczy do nas przyjść na ul.
Surowieckiego 8 lub zadzwonić na je-
den z naszych numerów i umówić się
na pierwszą wizytę. Po takim spotka-
niu z lekarzem bądź fizjoterapeutą ła-
two będzie zaplanować zabiegi i meto-
dy leczenia. 

Co bardzo ważne, obsługujemy pa-
cjentów w ramach NFZ! Na pewno war-
to więc skorzystać ze swoich przywile-
jów i zadbać o zdrowie.

Na zakończenie chciałabym podzię-
kować panu posłowi Michałowi Szczer-
bie za przemiłą wizytę u nas. Cały nasz
zespół z uśmiechem wspomina chary-
zmę i energię pana posła oraz werwę i
urok jego wspaniałych przyjaciół. To
była dla nas niezwykła okazja, by po-
znać naszych seniorów od mniej ofi-
cjalnej strony, zamienić parę ciep łych
słów i zaprosić na kolejne wizyty do
nas. Zapraszamy także nowych pacjen-
tów, zarówno tych, którzy chcą skorzy-
stać z wizyt i zabiegów na NFZ, jak i
odpłatnie. Czekamy na Państwa z naj-
nowocześniejszym sprzętem diagno-
stycznym i rehabilitacyjnym, salą do
ćwiczeń, programami przynoszenia ulgi
w bólu i nowoczesnymi rozwiązania-
mi w dziedzinie medycyny i rehabili-
tacji. Do zobaczenia w CKR!

K i e r o w n i k  p r z y c h o d n i  
K a r o l i n a  M i ą s k i e w i c z  

w r a z  z  z e s p o ł e m

Niecodzienna wizyta...

Recyklomaty działające
na pl. Bankowym i przy
ul. Ząbkowskiej cieszyły
się popularnością. W
związku z potrzebą popra-
wy funkcjonalności ma-
szyn oraz uwagami miesz-
kańców, urządzenia zo-
staną wymienione na no-
we. Warszawiacy ponow-
nie będą mogli zbierać
ECO-punkty w zamian za
surowce.

Pilotażowy projekt m. st.
Warszawy, firmy Coca-Cola i
Fundacji Nasza Ziemia zdobył
serca warszawiaków. Recyklo-
maty, służące do wymiany pla-
stikowych i szklanych butelek
oraz puszek na ECO-punkty, to

element edukacyjnej kampa-
nii o zasadach selektywnej
zbiórki odpadów. W podzięko-
waniu za działania na rzecz
ochrony środowiska mieszkań-
cy otrzymywali zniżki np. na
kawę czy bilety do kina bądź
teatru.

Od momentu uruchomienia
maszyn warszawiacy przekaza-
li wiele pomysłów, opinii, a tak-
że uwag do pierwszych wersji
recyklomatów zainstalowanych
w stolicy. Wobec tak dużego za-
interesowania pilotażem oraz
biorąc pod uwagę wszystkie
głosy i komfort użytkowników
partnerzy wspólnie podjęli de-
cyzję o zmianie producenta au-
tomatów. Nowe maszyny będą

działały szybciej, a także będą
mniej awaryjne. Zamówione
urządzenia pojawią się w prze-
strzeni miejskiej w ciągu naj-
bliższych 2-3 miesięcy.

Planowane miejsca instalacji
recyklomatów:

1. pl. Mirowski, od strony par-
ku Mirowskiego, przy Hali
Gwardii,

2. ul. Boleść/ul. Rybaki*, od
strony parkingu,

3. al. KEN, przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów,

4. ul. Kamionkowska, przy
Urzędzie Dzielnicy Praga-Po-
łudnie,

5. pl. Narutowicza, przy bu-
dynku dyspozytorni Tramwajów
Warszawskich,

6. ul. Jarzębskiego, przy Urzę-
dzie Dzielnicy Bielany,

7. ul. Potocka 1, przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji,

8. ul. Strumykowa 21, przy
Białołęckim Ośrodku Sportu,

9. ul. Jagiellońska 47i, przy
garażu wielopoziomowym,

10. ul. Rzymowskiego 32*,
przy Domu Kultury Kadr.

*Lokalizacja w trakcie po-
twierdzania.

Zebrane do tej pory ECO-pun-
kty nie stracą swojej ważności.
Dotychczas warszawiacy w za-
mian za puste butelki i puszki
mogli otrzymać rabat na kawę w
Costa Coffee, tańszy bilet do sie-
ci Multikino, Teatru Dramatycz-
nego oraz zniżki na spektakle i

imprezy w Teatrze Capitol. Od
nowego sezonu będzie też do-
stępna szersza oferta nagród.

K a m i l  D ą b r o w a
F o t .  E .  L a c h

Udoskonalenia w recyklomatach
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NNW to skrót nazwy festiwalu filmowego „Niepokorni.
Niezłomni. Wyklęci”, który corocznie jesienią odbywa
się w Gdyni. Od kilku lat nagrodzone filmy dokumen-
talne o historii najnowszej Polski pokazuje Kino Doku-
mentu w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie. W so-
botę obejrzeliśmy dzieła laureatów tegorocznej XI edy-
cji festiwalu.

Nagrodę Główną „Złoty Opornik” zdobył film Roberta Kaczmar-
ka „Paszporty „Paragwaju”, którego II reżyserem był Jacek Papis.
Ciekawy, z nerwem zrobiony obraz opowiada o Aleksandrze Łado-
siu, który podczas II wojny światowej działał w Bernie w Szwajca-
rii. Tam wraz ze współpracownikami fałszował na skalę masową do-
kumenty, co ocaliło życie kilkuset Żydom.

Sławomir Koehler we wstrząsającym dokumencie „Mała Mo-
skwa kontra Mały Londyn” przywołał wydarzenia z kwietnia 1944
roku, z gminy Trzydnik Duży, gdzie ugrupowania komunistyczne
bestialsko zamordowały trzynaście osób z Armii Krajowej i Narodo-
wych Sił Zbrojnych. Film zdobył Wyróżnienie za „przejmujący ob-
raz małej społeczności, w którym odbijają się polskie podziały”
oraz Nagrodę im. Janusza Krupskiego za „odwagę, trud poszuki-
wania i przedstawiania tematów i postaci niepokornych, niezłom-
nych, wyklętych”.

Oba filmy zrobiły duże wrażenie na publiczności, która ogląda-
ła je w skupieniu i milczeniu, a po projekcjach nagradzała brawa-
mi. Na jej dodatkowe pytania i uwagi odpowiadali reżyserzy Jacek
Papis i Sławomir Koehler, obecny był również pomysłodawca i dy-
rektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski. Dodajmy, że jury
przewodniczyła reżyserka Maja Dłużewska.

Pokaz został zorganizowany we współpracy ze Studiem Filmo-
wym Kalejdoskop, a sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy, dzięki czemu publiczność uczestniczyła w nim bez-
płatnie. Partnerem pokazu było Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich. A B U

Galeria Brama Bielańska ul. Czujna otworzyła swoje
wnętrza dla wystawy „Władysław Orkan poeta uci-
śnionych”. Prezentowane prace są efektem pleneru
malarskiego poświęconego temu wybitnemu twórcy i
społecznikowi. 

Dla większości z nas znany jest jako jeden z twórców Młodej
Polski - piewca Podhala, pisarz, poeta i społecznik. Był związany z
Krakowem. Prawdziwe nazwisko Orkana brzmi Franciszek Ksa-
wery Smaciarz, które potem zmienił na Smreczyński, od nazwiska
rodowego matki Smreczak. 

Zadebiutował w roku 1898 tomem Nowele, do którego przedmo-
wę napisał Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Z jego twórczości może-
my wiele dowiedzieć się o realiach ówczesnej wsi, której był zako-
chany i której poświęcił swoje utwory. Jest autorem powieści W Roz-
tokach, pisał dramaty, wiersze, powieści i nowele, utwory publicy-
styczne, w tym reportaż Drogą Czwartaków, w którym opisał wła-
sne wspomnienia, jako kapitana Legionów. 

Na wystawie możemy oglądać głównie obrazy i rysunki nawią-
zujące do epoki, w której Orkan żył. Znaleźć można zarówno por-
trety przedstawiające jego samego oraz osoby z nim związane m.
in. jego matkę. Była osobą niezwykłą. Z rodzinnej wioski chodziła
boso kilkadziesiąt kilometrów do Krakowa, gdzie uczył się Orkan.
Zanosiła mu rozmaite wiktuały zdobyte w zamian za nauczanie
miejscowych ludzi. Potrafiła bowiem czytać i pisać, co w tamtych
czasach nie było częste na wsiach. 

Organizatorami wystawy są: Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Warszawie oraz Muzeum Niepodległości. 

Organizatorzy: dr Janusz Gmitruk - Dyrektor Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego i dr Tadeusz Skoczek - Dyrektor Mu-
zeum Niepodległości zapraszają do oglądania tej niecodziennej
wystawy łączącej historię, literaturę i sztukę. 

Galerii Brama Bielańska, ul. Czujna. Wjazd na teren Muzeum od
strony Wisłostrady. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Zapewne jeszcze niewielu
warszawiaków zdołało się
zorientować, że w samym
centrum miasta, w odre-
montowanym pałacyku
generałowej Marii Agapi-
jewej z końca XIX wieku,
przy alei Szucha 17/19, od
kilku miesięcy działa
lwowska restauracja Ba-
czewskich. 

Eleganckie wnętrza, przemiła
atmosfera, wykwintna kuchnia i
oczywiście słynne trunki Baczew-
skich, to jeszcze nie wszystko. Co
najmniej dwa razy w miesiącu
występuje tu gościnnie Lwowski
Kabaret Literacki Czwarta Rano.
Nie trzeba zatem wyjeżdżać do
Lwowa, żeby rozkoszować się
lwowską piosenką i humorem.

Miałem przyjemność obejrzeć
ostatni program (Serducha na
Szucha w niedzielę 20 paździer-
nika) i kabaretowy wieczór w
wykonaniu lwowskich artystów
gorąco państwu polecam. Tak
roztańczonego, rozśpiewanego i
skrzącego się dowcipem progra-
mu już dawno nie oglądałem.
Są w nim zarówno stare przed-
wojenne piosenki, śpiewane z
sentymentem, jak i piosenki

współczesne, przeplatane wspo-
mnieniami, anegdotami i licz-
nymi niespodziankami.

Piątka młodych utalentowa-
nych artystów (Tetiana Dzhu-
mak, Natalia Kukhar, Oksana
Shulba, Wiktor Lafarowicz i
Dmitro Chwostenko) oraz pro-
wadzący imprezę, kierownik ze-
społu Sławomir Gowin, dosłow-
nie dwoją się i troją, żeby pu-
bliczność rozbawić i oczarować
śpiewem, tańcem i lwowskim
humorem. Na szczególne uzna-
nie i podziękowanie zasługuje
grający na instrumentach klawi-
szowych Grisza Skałozubow za
żywiołowe aranżacje i oprawę
muzyczną całego spektaklu oraz
Julia Skyba za choreografię.

Kabaret Czwarta rano działa we
Lwowie od niedawna, ale już ma
na swoim koncie sporo artystycz-
nych osiągnięć. W kwietniu zasły-
nął programem Tyle jest Gwiazd i
wielką fetą poświęconą Mariano-
wi Hemarowi w 118. rocznicę je-
go urodzin, a w maju programem
Dziewczyna i Generał, będącym
wyśpiewaną historią wielkiej miło-
ści Renaty Bogdańskiej i generała
Władysława Andersa. Za oba te
programy kabaret został we wrze-

śniu uhonorowany tegorocznym
Złotym Liściem Retro, przyzna-
nym z okazji XVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Retro im. Mie-
czysława Fogga.

Najbliższa okazja obejrzenia
najnowszego programu kabare-
tu Czwarta Rano nadarzy się już
w niedzielę 10 listopada o godz.
19. Będzie to program Warsza-
wiak z sercem Batiara, przygoto-
wany z okazji 70. rocznicy uro-
dzin Stanisława Wielanka (ur.
13 listopada 1949 roku). Zmar-
ły przedwcześnie (2016) piosen-
karz warszawski, kompozytor i
akordeonista, autor antologii

Szlagiery starej Warszawy, wy-
chowany na Czerniakowie, pro-
wadził przez wiele lat Kapelę
Czerniakowską (1970-1984), a
później Kapelę Warszawską, kul-
tywował tradycje przedwojen-
nych orkiestr podwórkowych,
był niezrównanym popularyza-
torem starych ballad warszaw-
skiego i lwowskiego folkloru,
piosenek żydowskich i więzien-
nych (był także laureatem Złote-
go Liścia Retro’2008). Za przypo-
mnienie tej barwnej postaci na-
leżą się lwowskiemu kabaretowi
słowa szczerego uznania.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Czwarta rano u Baczewskich

Orkan w obrazach

NNW czyli historia na ekranie
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Od kilku lat Jacek Fredo Ojda organizuje
w ramach programu  Obecność Galerii
Działań „S. M. B. Imielin” dla naszych
uczniów w SP 323 spotkania z Wielką
Sztuką. Pod koniec października ucznio-
wie klasy II c wraz z wychowawczynią
Krystyną Kasprzyk  gościli u siebie ma-
larkę Ewę Sokołowską, która uzyskała
dyplom A.S.P. w Warszawie na Wydziale
Malarstwa. 

Na początku warsztatów artystka przedstawi-
ła swoje prace, które w dużej mierze są zapisem re-
lacji człowieka z otoczeniem. W bardzo ciekawy
i przystępny sposób opowiadała jak powstawały
obrazy, obiekty, wizualizacje,  fotografie i wydru-
ki graficzne. Dzieci z wielkim zainteresowaniem
oglądały prace pełne symboli, znaków i kontra-
stów a także rytmów, które bardzo fascynują  ma-
łego odbiorcę. 

Następnie uczniowie przygotowali miejsce pra-
cy – na ławkach pojawiły się plakatowe farby,
pędzle, kubki z wodą i białe kartony A – 3. W tym

samym czasie malarka Ewa Sokołowska przygo-
towała obiekty  do malowania: ozdobną butelkę
i kubek oraz  materiały, które tworzyły tło. Wszyst-
ko w odcieniach niebieskiego. Uczniowie przy-
stąpili do pracy, jedni  zdecydowanie, inni zasta-
nawiali się jak zacząć. Po chwili już wszyscy w ci-
szy i skupieniu malowali, każdy ze swojej per-
spektywy. Dla jednych ważne było tło, a dla innych
ornamenty  na butelce i kubku. I to im poświęci-
li większość czasu.

Pomimo, że malowanie martwej natury z obser-
wacji jest bardzo trudne dla tak młodych twórców,
to wszyscy sprostali zadaniu na szóstkę. Spotka-
nie z Wielką Sztuką jak zawsze dało uczniom wie-
le radości i satysfakcji z wykonanej pracy. Mamy
nadzieję na dalszą współpracę z Galerią Działań.

Dziękujemy Wydziałowi Kultury m. st. Warsza-
wy za życzliwość i wsparcie dla dzielnicy Ursynów
w edukowaniu młodego pokolenia.

G r o n o  P e d a g o g i c z n e
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  3 2 3

I m  P o l s k i c h  O l i m p i j c z y k ó w

Galeria Działań w SP 323

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Sobotnie jesienne przed-
południe spora grupa ur-
synowian mogła spędzić
podziwiając piękno przy-
rody. Organizatorem spa-
ceru  na zlecenie Urzędu
Dzielnicy Ursynów było
Stołeczne Towarzystwo
Ochrony Ptaków (STOP).
W ramach jednego ze zwy-
cięskich projektów ursy-
nowskich do  Budżetu Par-
tycypacyjnego 2019 “Ursy-
nów - naturalnie! 

Wielopokoleniowe
spacery przyrodni-
cze po Kabatach i

Natolinie” przewidziano do reali-
zacji łącznie 6 spacerów.  Sobot-
ni, już ostatni spacer jesienny,
poświęcony był głównie drze-
wom  z Parku Przy Bażantarni i
Alei Kasztanowej. Wycieczkę
prowadziła dr Marzena Suchoc-
ka dendrolog z SGGW oraz Do-
rota Zielińska ze STOP. 

- Dzisiejszy spacer poświęcony
jest drzewom - przypomniała pa-
ni Dorota. - Ale nie pominiemy
pozostałego otoczenia przyrod-
niczego, w tym ptaków. Ptaki,
które najczęściej spotykamy, i są
też teraz w pobliżu, to są kawki.

Są one spokrewnione z krukiem
i przejawiają bardzo dużą inteli-
gencję. W Warszawie występuje
wiele różnych przedstawicieli
krukowatych, to są na przykład
wrony siwe, sroki, gawrony.  Są
one jak z czarno - białego filmu,
to ich dominujący kolor, tylko
sroka i troszkę gawrony mają
lekko fioletowe odblaski, wi-
doczne w słońcu. Natomiast je-
den ptak z krukowatych jest ko-
lorowy. To sójka, powinniśmy ją
dzisiaj spotkać. One bardzo lubią
żołędzie i tam, gdzie są dęby, jest
szansa spotkać sójki - opowia-
dała Dorota Zielińska.

Piękna słoneczna pogo-
da eksponowała barwy
jesieni. Wśród kolorów

czerwonych, pomarańczowych,
żółtych i brązowych, przebijało
się jeszcze bardzo dużo zieleni.
Tegoroczna jesień jest bardzo
przyjazna, a Park Przy Bażan-
tarni i Aleja Kasztanowa ciągną-
ca się wzdłuż ulicy Jeżewskiego
cieszyły swoim urokiem. Ludzie
cenią przyrodę głównie za jej es-
tetykę. Dla niektórych liście albo
martwe drewno nie jest estetycz-
ne. Jednak jest to nasza bioróż-
norodność, której bardzo potrze-
bujemy w mieście, żeby ten eko-
system był stabilny.

Dr Marzena Suchocka
przyniosła ze sobą dwa
narzędzia diagno-

styczne, proste, ale bardzo sku-
teczne. Jeden to gumowy mło-
tek, służący do opukiwania
drzew i pełniący faktycznie funk-
cje tomografu. Dla specjalisty sy-
gnał dźwiękowy jest źródłem

bardzo wielu informacji o stanie
drzewa. Drugie narzędzie to me-
talowa sonda, czyli długi kawa-
łek grubego, sztywnego drutu z
rękojeścią, umożliwiający spraw-
dzanie grubości i twardości po-
szczególnych struktur drzewa.
Delikatnie operując można rów-
nież zbadać, co się dzieje w dziu-
pli, czy drewno i jej struktura jest
zdrowa.  W dalszej części wy-
cieczki uczestnicy, a zwłaszcza
licznie przybyłe dzieci, spraw-
dzali odgłosy przy opukiwaniu
drzew i przyglądali się strukturze
próchna z wykorzystaniem son-
dy. 

- O, proszę popatrzeć na to
drzewo, to jest topola - zwróciła
uwagę dr Marzena Suchocka. -
Dla wielu osób to drewno bez-
wartościowe, nawet na opał się
nie nadaje. To jest topola biała,
trochę zmieszana z osiką, bo ma
takie podobne listki osikowe.
Występuje cały czas mieszanie
się gatunkowe. Nasze rodzime
topole to białe,  osika (osika też
jest topolą!),  czarna i szara. Jak
czarna z białą się pomieszają, to
jest wówczas topola szara. To są
drzewa bezcenne dla nas - ro-
dzime, długowieczne. Ta  topo-
la biała ma spokojnie koło stu
lat, a będzie żyła drugie tyle, jak
nie więcej.  Na Saskiej Kępie jest
topola, której obwód ma około 7
m, pomnikowa topola jeszcze
większa stoi nad Jeziorkiem
Czerniakowskim - opowiadała
dr Suchocka.

- No dobrze, ale mówi się jed-
nak, że topole są bez wartości, że
to chwast drzewny - zapytał pan

Łukasz z Imielina, który przy-
szedł na wycieczkę z dziesięcio-
letnim Kubą.  - Czasem faktycz-
nie są bez wartości, schorowa-
ne, wykrzywione - odpowiedzia-
ła dendrolog dr Suchocka. - Ale
topole też mogą być bardzo cen-
ne. Mówi się, że dla zastąpienia
takiego starego drzewa potrzeba
1200 sadzonek. Ja się nie zgodzę
z tym absolutnie. Zastąpienie ta-
kiego drzewa jest niemożliwe w
cyklu 100 czy 200 lat. Żadne
1200 sadzonek nie będzie peł-
niło takie roli jak to wielkie drze-
wo. Czasem się mówi, że wytnie-
my, posadzimy, zrobimy nasa-
dzenia zastępcze. Nie, one swo-
ich zaawansowanych wiekowo

poprzedników nie zastąpią. Mó-
wi się, że w takim drzewie żyją
tysiące różnorodnych gatunków,
w martwym drzewie inne tysią-
ce gatunków, w glebie jeszcze
inne tysiące. Występuje fanta-
styczna bioróżnorodność, ale my
tego właściwie dobrze nie zna-
my. Tym bardziej należy się ta-
kim wielkim drzewom należyty
szacunek - spuentowała dr Ma-
rzena Suchocka.

- Ale w mieście drzewa mają
trudniejsze warunki egzysten-
cji, czy zatem powinno się je co
jakiś czas wymieniać? Ostatnio
sporo czytałam o tym na ursy-
nowskich forach fejsbukowych
- zapytała pani Jola z Kabat. -
Zaraz sprawdzimy, czy to drze-
wo ma dziuplę w środku - wy-
jaśniała dendrolożka. - Ono
może być bezpieczne, mając
grubość ścianki zdrowego
drewna około 3 cm. Czasem te-
stujemy takie drzewa, po prostu
symulujemy huragan. Drzewa
o takiej ściance mają 3 razy
większą wytrzymałość niż po-
trzebujemy. Pamiętajcie o ru-
rze, która jest wytrzymała i jest
podstawą wielu siłowych roz-
wiązań inżynierskich. Jest taki
wytrych, że gdy pojawia się
zgnilizna, to trzeba drzewo za-
raz usunąć. A to jest niepraw-
dziwe stwierdzenie - mówiła dr
Suchocka z SGGW.

Wśród uczestników
spaceru jest prof. dr
hab.  Maciej Luniak,

przyrodnik  z Polskiej Akademii
Nauk, znakomity ornitolog i eks-
pert w dziedzinie ekologii mia-
sta. - Czym jest i czym może być
przyroda dla mieszkańców mia-
sta - pytam profesora Luniaka. -
Tak naprawdę my jesteśmy
związani z przyrodą - odpowia-
da profesor Luniak. -  Im bar-
dziej jesteśmy od niej oddaleni,

tym bardziej ją cenimy. Czło-
wiek miejski oddzielony od
przyrody potrzebuje jej. Myślę,
że właśnie takie spacery mają
duże znaczenie,  gdyż one za-
spokajają  ważne potrzeby spo-
łeczne.  Widzę to po wyciecz-
kach ornitologicznych “na pta-
ki”. Trzeba pamiętać, że w spo-
łeczeństwach rozwiniętych jest
coraz wyższa świadomość eko-
logiczna. Naciskają nas globalne
problemy, zatem konieczny jest
również wzrost kultury ekolo-
gicznej. Ludzkość się zbliża do
progu, gdzie będzie nam coraz
ciaśniej i coraz trudniej, gdyż
wyczerpujemy zasoby. Ale z dru-
giej strony jest jeszcze wartość
rekreacji. O wiele przyjemnie
jest odpoczywać w parku, w któ-
rym śpiewają ptaki, zwłaszcza,
gdy się te ptaki znaki. Tutaj śpie-
wa szpak, tutaj śpiewa kos ... .
Dawniej, sto lat temu, spacer po
parku to było przeżycie towa-
rzyskie. W tej chwili  bardziej
się szuka wypoczynku w kon-
takcie z przyrodą - opowiadał
profesor Maciej Ludwiniak. 

N o tak, zmieniają się
wartości, zmieniają się
oczekiwania. Kiedyś w

Wiśle pływały łososie i inne
wspaniałe ryby. W “byle” lesie
można było spotkać ptaki, które
egzystowały spokojnie, a błot-
niaki można było bez proble-
mów wypatrzeć na rozlewiskach
wiślanych. Gdy ostatnio udało
mi się zrobić dobre zdjęcie my-
szołowa w Lesie Kabacki czy le-
cącą czaple nad Zgorzałą, było to
wielkie “wow”.  Owszem, dzi-
kiej przyrody trochę zostało, ale
są to faktycznie szczątki. Szanuj-
my zatem to, co nam jeszcze po-
zostało, jak jakiś czas temu ape-
lował radny Tomasz Sieradz.
Szanujmy, bo to niestety na-
prawdę szczątki przyrody.

Ursynowskie drzewa w jesiennej odsłonie
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W piątkowym spotkaniu
piątej kolejki rozgrywek
drugiej ligi mężczyzn siat-
karze KS Metro Warszawa
odnieśli kolejne ważne
zwycięstwo, pokonując na
własnym parkiecie SMS
PZPS Spała II 3:1 ( 25:23,
22:25, 25:20, 25:20). Wy-
grana cieszy podwójnie,
ponieważ przyjezdni przy-
stąpili do tego meczu
pierwszoligowym składem.

Obiektywnie należy stwier-
dzić, że starcie nie stało na naj-
wyższym poziomie – pełne było
błędów w polu zagrywki, niedo-
kładnych przyjęć czy autowych
ataków. Nie jest jednak łatwo
wygrać w takich warunkach –
należy zachować zimną głowę
w najważniejszych momentach
i w tym przypadku więcej cha-
rakteru pokazali podopieczni
duetu Szczucki-Walendzik.

Pierwsza partia to świetny
start gospodarzy, którzy szybko
zbudowali sobie kilka punktów
przewagi – po wykorzystanej
przez Pawła Szczepaniaka piłce
przechodzącej było już 5:1. Póź-
niej jednak  popełnili kilka błę-
dów własnych i błyskawicznie
zrobił się remis po 6. Kolejne ak-
cje to gra punkt za punkt aż do
momentu, w którym dwóch ko-

lejnych piłek nie skończył ataku-
jący Metra – najpierw został za-
blokowany, a później uderzył w
siatkę, co pozwoliło gościom ob-
jąć prowadzenie 11:9. Był to jed-
nak jedyny moment seta, w któ-
rym inicjatywę przejęli goście.
Warszawiacy bez problemu zdo-
łali odwrócić tę sytuację na swo-
ją korzyść i już do końca partii
byli o krok przed podopiecznymi
trenera Marka Skrobola. Osta-
tecznie zwyciężyli do 23 po ze-
psutej zagrywce rywali.

Przegrana wpłynęła mobili-
zująco na zawodników ze Spały,
którzy w drugiej odsłonie nawet
na moment nie oddali prowa-
dzenia.  Co prawda stołeczni kil-
kukrotnie doprowadzili do re-
misu, ale zabrakło im skutecz-
ności, by swoje starania przekuć
na zwycięstwo. Dodatkowo w
drugiej fazie seta pozwolili ry-
walom na rozwinięcie skrzydeł,
a sami nie wystrzegali się błę-
dów – po autowym ataku Rafa-
ła Berwalda przegrywali 17:21.
Zwycięstwo spalskiej drużyny
przypieczętował as grającego z
numerem 3. Michała Cioka –
22:25.

Kilka minut przerwy oraz mo-
bilizujące słowa trenera sprawi-
ły, że metrowcy dostrzegli szan-
sę na triumf w tym spotkaniu.

Od samego początku trzeciego
seta najbardziej widoczną posta-
cią po stronie gospodarzy był
Mateusz Cackowski, który na
tym etapie spotkania wziął cię-
żar gry na swoje barki. Choć nie
można powiedzieć, że grał bez-
błędnie, to wspierany pojedyn-
czymi akcjami Mołsa i Berwalda
poprowadził swoją drużynę do
zwycięstwa w tej partii. Mniej
więcej w połowie seta zawodni-
cy Metra wypracowali pięć oczek
przewagi i taki dystans utrzyma-
li już do samego końca, dzięki

czemu objęli prowadzenie w me-
czu 2:1.

Wygraną w trzeciej partii sto-
łeczni otworzyli sobie drogę do
zgarnięcia pełnej puli punktów i
tą właśnie ścieżką podążali od sa-
mego początku, stopniowo bu-
dując coraz większą przewagę.
Po efektownym ataku z pipe’a z
drugiej piłki, w wykonaniu Rafa-
ła Berwalda odskoczyli już na
cztery oczka (8:4). Kolejne mi-
nuty tylko powiększały straty
spalskich siatkarzy, którym brako-
wało argumentów na odwrócenie

losów spotkania. Gdy kolejny raz
popełnili błąd w przyjęciu, Marcin
Kamiński wykorzystał piłkę prze-
chodzącą i było już 15:9. Po chwi-
li as Berwalda jeszcze bardziej
powiększył dystans między dru-
żynami. W siatkówce jednak mo-
że wydarzyć się wszystko, co zna-
lazło potwierdzenie także w tym
meczu – kilka skutecznych akcji
Spały oraz niewykorzystane akcje
po stronie Metra sprawiły, że nie-
spodziewanie podopieczni trene-
ra Skrobola doprowadzili do re-
misu po 20. Był to jednak ich

chwilowy zryw, bo do końca me-
czu punkty zdobywali już tylko
gospodarze, a zakończył go Ma-
teusz Cackowski, który obijając
ręce rywali, posłał piłkę na aut.

Nagrodę dla najbardziej war-
tościowego zawodnika spotka-
nia odebrał tym razem libero KS
Metro Warszawa – Tomasz Głód.
Wręczył ją wychowanek Metra
oraz dwukrotny mistrz świata –
Piotr Nowakowski, który w to-
warzystwie kolegów z klubu Pro-
jekt Warszawa – także związa-
nych z Metrem – Andrzejem
Wroną i Jankiem Królem, przy-
glądał się z trybun poczynaniom
ursynowskiej drużyny.

Cennym zwycięstwem w tak
trudnych warunkach stołeczni po-
większyli swój ligowy dorobek do
siedmiu punktów. Po pięciu kolej-
kach spotkań w grupie drugiej zaj-
mują obecnie czwartą lokatę w ta-
beli. Podopieczni trenera Wojcie-
cha Szczuckiego skupiają już swo-
ją uwagę na kolejnym przeciwniku,
jakim będzie AZS UWM Olsztyn.
Do starcia pomiędzy drużynami
dojdzie w niedzielę – 3. listopada o
godzinie 17:00, a Metro ponow-
nie wystąpi w roli gospodarza.

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

L U M I K A / K S  M e t r o  W a r s z a w a

Metro pokonuje Spałę – punkty zostają na Ursynowie!

Mnóstwo atrakcji, wspaniała zabawa pełna Arena Ur-
synów małych i dużych “stworów” - tak w skrócie moż-
na podsumować Strasznie Fajny Piknik Rodzinny Hal-
loween, który odbył się minioną niedzielę 27 paździer-
nika w Arenie Ursynów.

Podczas strasznego pikniku małe stwory mogły aktywnie uczest-
niczyć w potwornie ciekawych warsztatach, gdzie największe za-
interesowanie wzbudziło drążenie lampionów w  dyniach. Oczywi-
ście, nie mogło zabraknąć malowania twarzy, robienia potwor-
nych masek, puchowych duszków, czy skarbonek na cukierki.

Na dzieci czekały również rozstawione wielkie bombowe dmu-
chańce, takie jak 30-metrowy tor przeszkód, statek piracki, zjeżdżal-
nia oraz bungy run.

Na atrakcje mogły liczyć także duże stwory w specjalnie przygo-
towanej przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, potwornie
sportowej strefie. Mogli się zmierzyć w konkursie pompek i brzusz-
ków na czas, zagrać w piłkarzyki stołowe, pojeździć na rowerach. 

Dla stworów zmotoryzowanych również znalazła się atrakcja: sy-
mulator, w którym można przeżyć kontrolowane dachowanie lub
usiąść na fotelu zderzeń. W trakcie całej zabawy można było zaja-
dać się strasznie słodkim upominkiem, którym były pyszne pączki.
Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze.
Dziękujemy za tak liczne przybycie. 

Strasznie fajny piknik 
w Arenie Ursynów
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Po tragicznym wypadku na Bielanach, gdzie jadący z nadmierną prędko-
ścią zmotoryzowany kretyn zabił na pasach mężczyznę pchającego wó-
zek z dzieckiem, media jak zwykle dały drogowym piratom do wiwatu.

Zaostrzyć przepisy, wtrącać do więzienia, podwyższyć wysokość mandatów i ta-
kie tam inne. Pytanie tylko, na jak długo piractwo drogowe zagości na pierwszych
stronach gazet i we wstępniakach telewizyjnych serwisów informacyjnych. Jak znam życie, medial-
ny wrzask zakończy się najpóźniej za dwa - trzy dni, a politycy tradycyjnie – sugestie mediów i lu-
du poruszającego się pieszo – przyjmą jednym uchem, by zaraz wypuścić je drugim. Jestem kierow-
cą od zarania dziejów, z własnym samochodem, nie pamiętam kiedy ostatnio otrzymałem mandat
i od dawna stoję w jednym szeregu z pieszymi oraz wąską, niestety, grupą kierowców, którzy sza-
nują przepisy o ruchu drogowym.

Jeśli chodzi o statystyki, to drogową zarazą jest wychowane na „Szybkich i wściekłych” pokole-
nie osób obojga płci w przedziale wiekowym 22-40 lat. To oni najczęściej, jakby naśladując nasze-
go kierowcę Formuły 1 Roberta Kubicę, pędzą na złamanie karku, powodując wypadki ze skutkiem
śmiertelnym, często pod wpływem alkoholu, to oni dają na drogach upust swojej głupocie, organi-
zując na przykład w miastach uliczne wyścigi, które kończą się tragedią. W Jeleniej Górze pędzą-
cy z prędkością 135 km/godz. dwudziestokilkuletni bęcwał zabił na pasach kobietę i mężczyznę.
To bardzo ciekawy przypadek ze względu na podejście do sprawy miejscowej prokuratury. Uzna-
ła ona mianowicie, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu sprawca działał „w zamiarze ewentu-
alnym, przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonych i godząc się na to”. Tym samym
nie powinien odpowiadać za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym (do 8 lat pozba-
wienia wolności), lecz za zabójstwo drogowe (od 8 lat). Co ważne, sąd podzielił argumentację pro-
kuratury, tymczasowo aresztował sprawcę i nie zakwestionował przyjętej kwalifikacji czynu. 

Poprawni politycznie jajogłowi natychmiast zmieszali jeleniogórską prokuraturę z błotem zarzu-
cając jej m.in. manipulację zapisami kodeksu karnego. Te liberalne i wyjątkowo tolerancyjne posta-
cie chyba przeoczyły, że interpretując prawo w taki właśnie sposób polscy prokuratorzy nie są w Eu-
ropie wyjątkiem. Włosi wprowadzili bowiem już kilka lat temu pojęcie zabójstwa drogowego. Usta-
wa wprowadza kary od 8 (a nie jak u nas do 8) aż do 12 lat więzienia dla kierowców, którzy prze-
kraczając dozwoloną prędkość o co najmniej 50 kilometrów na godzinę spowodowali wypadek ze
skutkiem śmiertelnym. Jeśli zginie więcej niż jedna osoba wymiar kary może wzrosnąć do 18 lat. Pa-
miętam jak w latach siedemdziesiątych Sąd Wojewódzki w Częstochowie skazał na 25 lat pozbawie-
nia wolności sprawcę wypadku, w którym zginęła grupa idących poboczem dzieci, kwalifikując ten
czyn jako zabójstwo drogowe. Społeczeństwo w pełni zaakceptowało tak surowy wyrok. 

T rwa spór o właściwą interpretację zapisu o “zamiarze ewentualnym” i zapewne niepręd-
ko się on zakończy. Dla mnie, człeka kwalifikującego siebie na średnim szczeblu społecz-
nej drabiny i starającego się wyważać rację każdej ze stron, sprawa jest oczywista: jeśli kie-

rowca prowadzi samochód w mieście z prędkością ponad 100 km/godz. gwałcąc w ten sposób prze-
pisy o ruchu drogowym i nie interesują go przejścia dla pieszych, czerwone światła oraz sami pie-
si, to niewątpliwe mamy do czynienia z tak zwaną zimną obojętnością, czyli zamiarem ewentual-
nym. Taki ktoś, nawet jeśli uda mu się uniknąć wypadku, powinien zostać surowo ukarany. Man-
datu w wysokości 500 zł, który od 22 lat obowiązuje na polskich drogach, nie można nazwać suro-
wą karą. To po prostu śmiech na sali.

Na Zachodzie piractwu drogowemu
wydano walkę na śmierć i życie, stosu-
jąc w wielu przypadkach drakońskie
kary. W lipcu w szwajcarskim mieście
Winterthur 19-letni kierowca jechał po
mieście z prędkością 151 km/godz.,
przekraczając przepisy aż o 90
km/godz. Natychmiast odebrano mu
prawo jazdy, a policja wdrożyła postę-

powanie karne. Poza wysoką karą pieniężną nastolatek musi liczyć się z tym, że na rok wyląduje za krat-
kami. W Szwajcarii bowiem przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/godz. w terenie zabudowa-
nym traktowane jest jako czyn karalny, za co grozi od jednego roku do czterech lat pozbawienia wol-
ności.  Drakońskie sankcje obowiązują w Skandynawii. Tam wysokość mandatów może być uzależnio-
na od dochodów, czyli ustalana jest proporcjonalnie do zarobków sprawcy wykroczenia. Co istotne, tak
drastyczne karanie nieprzepisowo jeżdżących kierowców jest akceptowane i popierane przez większość
Skandynawów. Nic zatem dziwnego, że tamtejsze społeczeństwo z zadowoleniem przyjęło wiado-
mość o ukaraniu w Finlandii mandatem w wysokości 103 tys. euro dyrektora firmy Nokia za zbyt szyb-
ką jazdę motocyklem. W tym samym kraju szwedzki milioner Anders Wilkof przekroczył dozwoloną
prędkość o 27 km w strefie z ograniczeniem do 50 km/godz., więc tamtejszy policjant skroił go na 95
tys. euro. Rok później fińska policja nie miała żadnej litości dla swojego rodaka, biznesmena Reima Ku-
isla, który przekroczył dozwoloną prędkość tylko o 14 km. Musiał wyłożyć z kieszeni 54 tys. euro. 

W e Francji od 1 stycznia 2017 r. za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/godz.
kierowcy grozi... konfiskata samochodu. Za wjazd na skrzyżowanie na czerwonym
świetle polski taryfikator przewiduje od 300 do 500 złotych i 6 punktów karnych. Tym-

czasem w Niemczech mandat za takie przewinienie wynosi od 90 do 320 euro, w Słowenii - 300,
w Danii - 270, w Szwajcarii i Holandii - 230, a na Wyspach nawet 1150 euro. Korzystanie z telefo-
nów komórkowych podczas prowadzenia auta jest jedną z najczęstszych – obok prowadzenia po al-
koholu czy przekroczenia prędkości – przyczyn wypadków w Europie. W związku z tym poszcze-
gólne państwa wprowadzają regulacje i obostrzenia, które mają skutecznie zniechęcić kierowców
do sięgania po komórki w trakcie jazdy. We Francji mandat za takie wykroczenie wynosi 90 euro,
ale niezapłacenie go w przeciągu 10 dni powoduje podwyżkę do 135 euro. We Włoszech kierowcy
z telefonami przy uchu muszą spodziewać się mandatu od 154 aż do 613 euro. Takie wykroczenie
jest surowo karane m. in. w Estonii (400 euro), w Wielkiej Brytanii i w Holandii (230 euro) oraz w
Hiszpanii (od 200 euro wzwyż). Niektóre państwa nie tolerują nawet kropli alkoholu we krwi kie-
rowcy, inne dopuszczają jazdę po dwóch piwach. Duńczycy uzależniają wysokość kary od miesięcz-
nych zarobków. W Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i w Szwajcarii jazda na podwójnym gazie
kosztuje minimum 500 euro, a w Wielkiej Brytanii do 5710 euro, co stanowi równowartość około
24 tysięcy złotych. Oczywiście, obligatoryjna jest utrata prawa jazdy, a w skrajnym przypadku
więzienie, zwłaszcza po spowodowaniu wypadku. W Polsce jazda na podwójnym gazie również sta-
ła się przestępstwem, ale zmiana w prawie nie przyniosła oczekiwanych skutków. I w tym momen-
cie doszliśmy do bardzo poważnego problemu, z którym zaczyna borykać się polskie społeczeństwo,
czyli alkoholizmu. Bo według badań i statystyk pijemy dzisiaj więcej niż z czasów PRL.

Statystyki i wyniki badań są przerażające. Jeszcze niedawno statystyczny Polak wypijał rocznie
8 litrów czystego alkoholu, dzisiaj doszliśmy do 11 litrów, co plasuje nas w europejskiej czołówce
w tej konkurencji. Na początku nowego wieku ktoś musiał przeprowadzić badania rynku, co zaowo-
cowało pojawieniem się w Polsce w 2008 r. opakowań wódki tzw. małoformatowych, czyli “mał-
pek”. Dziennie sprzedaje się ich ponoć 1,4 mln (510 mln rocznie), jednak niektóre badania mówią
o 3 mln sztuk i miliardzie na przestrzeni roku. “Małpki” stały się dużą konkurencją dla piwa, a ich
sprzedaż napędzają w dużej mierze... kobiety, którym nie smakuje piwna goryczka. Dla mającej de-
likatne podniebienie płci pięknej “małpka” ma smak soczku, jest wygodna w użyciu, dobra na każ-
dą okazję, a ponadto nieźle bije w “dekiel”. Co więcej, sącząc “małpkę” przez dwie godziny za kie-
rownicą nie przekracza się 0,2 promila alkoholu we krwi, co de facto pozwala na kierowanie po-
jazdem mechanicznym z flaszką wódki w dłoni. 

P otrzebne są zmiany w przepisach i poważna polityczna deklaracja: koniec z piractwem
drogowym. Polska policja powinna otrzymać dodatkowe środki na odpowiedni sprzęt, by
eliminować z ruchu drogowego tych, którzy stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia innych

ludzi. Kompleksowy plan radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach będzie jednym z priory-
tetów rządu w nowej kadencji. Cytuję wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z tego tygo-
dnia, ponieważ daje ona nadzieję, że nie są to słowa bez pokrycia - na tzw. okoliczność - i państwo,
podobnie jak na Zachodzie, w czynach, a nie werbalnie, wypowie bezpardonową wojnę drogowym
piratom. Pan premier mógłby także zostać liderem w walce z narastającą w Polsce plagą alkoholizmu.
Na początek wystarczyłoby wydanie rozporządzenia o zakazie sprzedaży alkoholu w opakowa-
niach mniejszych niż pół litra, ponieważ “małpki” wręcz zachęcają do zwiększonej konsumpcji. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nie naśladuj Kubicy na ulicy...

„Mandatu w wysokości 500 zł,
który od 22 lat obowiązuje na
polskich drogach, nie można 
nazwać surową karą. To po 
prostu śmiech na sali”

Z opinią, że podróże kształcą zgodzi się na pewno każdy, kto kiedykolwiek
podróżował. Istnieje też przekonanie, że warto kształcić się przed podró-
żą. Wynika to zapewne z praktyki, bo teoria teorią, jednak zanim wyru-

szymy dokądś w nieznane lepiej przygotować się do tego. Warto dowiedzieć się
czegoś o celu naszej eskapady i zaplanować pobyt w nowym miejscu. Pozwoli to
lepiej i efektywniej wykorzystać czas przeznaczony na zwiedzanie i sprawi, że cała wycieczka bę-
dzie przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek, a
o takie nie trudno jeśli wyjeżdżamy w sposób nieprzemyślany. Wiadomo, że w każdym przedsię-
wzięciu przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Im lepiej więc zadbamy o detale wyjazdu, tym le-
piej dla nas. I to niezależnie od tego dokąd się udajemy. 

Niedawno uczestniczyłem w grupowej wycieczce do Łodzi, zorganizowanej przez kolegów z Od-
działu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Wyjazd i przyjazd autokarem - więc
o transport nie musieliśmy się martwić. Jak można się spodziewać - głównym celem były tamtej-
sze galerie, no i oczywiście legendarna ulica Poiotrkowska - duma mieszkańców miasta Łodzi - jak
kiedyś mówiono (chyba dla odróżnienia, że nie chodzi o łódkę, lecz o miasto). Łódź jest miastem
nieodległym od Warszawy, a mimo to miałem okazję być tam zaledwie kilka razy i to zwykle z obo-
wiązku. Zwiedzanie odkładałem na potem, które to „potem” w moim przypadku rozciągnęło się na
kilkadziesiąt lat. Zawsze znajdowałem setki powodów by wyprawę do znanego z włókiennictwa mia-
sta odłożyć jeszcze na jakiś czas. 

Czasem potrzebujemy po prostu jakiegoś bodźca, żeby podjąć decyzję. Tym razem, takim bodź-
cem była wycieczka z naszego oddziału związku ZPAP. Co „na dzień dobry” mnie zaskoczyło, to fakt,
że w Łodzi na ulicach jest stosunkowo niewielu ludzi. Dla warszawiaka może być to cokolwiek nie-
zwykłe. Drugim spostrzeżeniem jest to, że główne ulice sprawiają wrażenie szerokich. Być może,

jest to złudzenie spowodowane skalą
zabudowań położonych bezpośred-
nio przy nich. Wyobraźmy sobie ulice
na starej Pradze poszerzone dwu-, czy
trzykrotnie. Automatycznie zabudowa
wokół będzie wydawać się niższa, a
sama ulica jeszcze szersza. W War-
szawie mamy wiele wysokich i okaza-
łych budynków położonych wzdłuż
zatłoczonych ulic, przez co nie widać,
że są szerokie. 

Można pozazdrościć łodzianom ich
centrum handlowo usługowego - Manufaktury, która jest miejscem chętnie odwiedzanym przez
mieszkańców i turystów. Można im również pozazdrościć kilku obiektów kulturalnych, m. in.:
Miejskiej Galerii Sztuki przy ul. Sienkiewicza 44; Muzeum Sztuki (Ms1) przy ul. Więckowskiego 36
i (Ms2) przy ul. Ogrodowej 19 oraz Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282. 

Oczywiście, wyjazd i rekonesans po Łodzi byłyby niepełne bez obejrzenia prawdziwej perełki -
Pałacu Izraela Poznańskiego. Budowla robi wrażenie z zewnątrz. Zbudowany dla bajecznie boga-
tego fabrykanta był zelektryfikowany, jako jeden z pierwszych w mieście. Robi ważenie swym
ogromem i bogactwem architektonicznych wykończeń oraz ozdób mających podkreślać przepych
i bogactwo. Jest niemym przypomnieniem sukcesu w tworzącym się w naszym kraju kapitalizmie.
Równie wystawny jest jego wystrój wnętrz. W zestawieniu z hukiem maszyn włókienniczych, któ-
re można zobaczyć i usłyszeć w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (podczas demonstracji dla zwie-
dzających) daje pogląd na tamte czasy. Pięknie i trafnie opisał je genialny Władysław Stanisław Rey-
mont w „Ziemi obiecanej”. Mogliśmy oglądać to również na ekranie w filmie Andrzeja Wajdy o tym
samym tytule.

Co zostało z owej „obiecanej ziemi” w Łodzi? Paradoksalnie – dużo. Wprawdzie dawne maszy-
ny, wypełniające przed wiekami hale fabryczne, trafiły do muzeów, jednak duch dawnej stolicy pol-
skiego włókiennictwa pozostał. Właśnie, w kamienicach i na ulicach, po których nikt już nie śpie-
szy do fabryk. Prym w przemyśle włókienniczym przejęli potentaci z Chin i innych krajów Wscho-
du, jednak nic nie odbierze Łodzi jej historii. 

Warto wybrać się tam choćby na jednodniową wycieczkę, przejść śladami fabrykantów i robot-
ników, pogrążyć się w historii, bez której bylibyśmy na pewno ubożsi zarówno w dziedzinie kultu-
ry, jak pozostałości materialnych. Z Łodzią związani byli znani twórcy: Katarzyna Kobro - jedna z
najwybitniejszych rzeźbiarek w dwudziestoleciu międzywojennym i Władysław Strzemiński - teo-
retyk sztuki (teorii unizmu), malarz, pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. Obydwo-
je stali się bohaterami filmu „Kobro / Strzemiński. Opowieść fantastyczna”.

Przed tym dobrze byłoby dowiedzieć się nieco więcej o tym, co możemy zwiedzić i zobaczyć. Tak
więc uczmy się przed podróżą, bo warto.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Podróże kształcą

„Warto dowiedzieć się czegoś
o celu naszej eskapady i 
zaplanować pobyt w nowym
miejscu. Pozwoli to lepiej 
i  efektywniej wykorzystać
czas przeznaczony na 
zwiedzanie”

MKWD zaprasza!

Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego zaprasza na kolejne (11) spotkanie z
czytelnikami Passy w najbliższy wtorek, 5 listopada o godz. 17 w kawiarni-galerii Na
Huśtawce (ul. Romera 8).

Autor zaprezentuje nowe teksty, będzie można porozmawiać, wypić kawę, kupić
książki i płyty, otrzymać autograf. Do zobaczenia!
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Z zapartym tchem oglą-
dałem na czarno - bia-
łym telewizorze “Szma-

ragd” fascynujące widowisko
sportowe z udziałem najwięk-
szych naonczas gwiazd futbolu,
które znałem jedynie z łamów
“Przeglądu Sportowego”. Jako
młody trampkarz mogłem na-
ocznie podziwiać wspaniałą
technikę brazylijskiego fenome-
na Pelego i czarnoskórego Portu-
galczyka Eusebio, rajdy po skrzy-
dłach krzywonogiego Garrinchy,
parady angielskiego bramkarza
Gordona Banksa oraz zmysł tak-
tyczny angielskiego dżentelme-
na Bobby`ego Charltona. Od te-
go momentu, a minęło już po-
nad pół wieku, nieprzerwanie
oglądam mundiale, z wyjątkiem
meksykańskiego w 1970 r., kie-
dy to PRL jako jeden z dwóch
krajów europejskich nie wykupi-
ła od FIFA prawa do transmisji.
Jestem kibicem sportowym po-
zbawionym jednakowoż cech
szowinistycznych. Po tylu latach
oglądania tysięcy najważniej-
szych widowisk sportowych
mam coś do powiedzenia w dys-
kusjach o piłce nożnej, boksie,
piłce ręcznej i o siatkówce.

Boks to dyscyplina, która
fascynowała Polaków
w latach pięćdziesią-

tych i sześćdziesiątych ubiegłego
wieku, kiedy słynny “Papa” Fe-
liks Stamm sformował drużynę
marzeń, wielokrotnych medali-
stów olimpiad i mistrzostw świa-
ta. Zbigniew Pietrzykowski, Je-
rzy Kulej, Józef Grudzień, Ma-
rian Kasprzyk, czy wybitny tech-
nik Leszek Drogosz, te nazwiska
jednym tchem wymieniał cały
świat boksu amatorskiego. Pie-
trzykowski miał zaszczyt skrzy-
żować pięści z największym bok-
serem wszech czasów Cassiu-
sem Clayem, później Muham-
madem Alim. Polak przegrał na
punkty w finale turnieju olim-
pijskiego w Rzymie. Jeśli nad-
mienić, że z Alim przetrwało
później pełne 15 rund jedynie
sześciu zawodowych bokserów
wagi ciężkiej z najwyższej pół-
ki, to można powiedzieć, iż Pie-
trzykowskiego otacza wielki
splendor. Ali był nie tylko naj-
wybitniejszym bokserem, ale
także wielkim człowiekiem (od-
mówił pójścia na wojnę do Wiet-
namu, za co został skazany na 5
lat więzienia) i... wielkim pyska-
czem. “Szybuję jak motyl, kłuję
jak osa”, “Ja jestem ten najwięk-
szy”, “Joe Frazier jest za brzydki,
by być mistrzem świata”, “Geo-
rge Foreman może być mistrzem
świata, ale alfonsów” - to jego
najsłynniejsze przechwałki. 

Wsportach drużyno-
wych byliśmy słabi.
Przełomu dokonał

Hubert Wagner, pseudonim
“Kat”. Wpierw prowadzona
przez niego męska drużyna siat-
karzy zdobyła mistrzostwo świa-
ta w Meksyku w 1974 roku, a
dwa lata później złoty medal
olimpijski w Montrealu. Po jego
odejściu polska siatkówka prze-
stała się liczyć. Rok 1974 był
szczęśliwy nie tylko dla siatka-
rzy. Polscy futboliści stali się ob-
jawieniem mundialu rozgrywa-
nego w RFN, wywalczając po
pokonaniu Brazylii trzecie miej-
sce. I znów ojcem zwycięstwa,
podobnie jak w polskim boksie i
siatkówce, był trener. Wagner
poddał swoich zawodników
morderczej obróbce fizycznej,
postawił na moc, dlatego w fi-

nale olimpijskim nasi okazali się
silniejsi od tradycyjnie twardych
siatkarzy ZSRR. Natomiast Kazi-
mierz Górski trafił na wyjątkowy
urodzaj jak idzie o piłkarskie ta-
lenty. Z Andrzeja Szarmacha,
Kazimierza Deyny, Roberta Ga-
dochy, Jerzego Gorgonia i in-
nych potrafił stworzyć monolit
zdolny oprzeć się każdemu ry-
walowi. Miał pan Kazimierz
rzadką umiejętność dotarcia do
wnętrza każdego z zawodników
i poukładania go wedle posia-
danych predyspozycji. 

Od tego czasu o wielkich
sukcesach sportów ze-
społowych musieliśmy

zapomnieć. Na początku XXI
wieku znów obrodziło w talenty,
tym razem w żeńskiej siatków-
ce. Pod wodzą Andrzeja Niem-
czyka Małgorzata Glinka, Kata-
rzyna Skowrońska, Agata Mróz,
Dorota Świeniewicz i inne zdoby-
ły dwa razy z rzędu mistrzostwo
Europy. Niemczyka okrzyknięto
cudotwórcą, tymczasem on nie
bazował na cudach. Był już w
przeszłości (1975-77) trenerem
kadry narodowej siatkarek, ale
nic nie wskórał i podał się do dy-
misji. Potwierdza się teza, że bez
talentów i ciężkiej pracy na suk-
cesy nie może liczyć nawet naj-
lepszy trener. Kiedy talenty się
pojawiły zaraz pojawiły się też
sukcesy, ale pod twardą trener-
ską ręką. Po raz czwarty więc oj-
cem zwycięstwa był trener. Jeśli
doda się do tego Jana Mulaka,
twórcę lekkoatletycznego Wun-
derteamu z lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych oraz Henryka
Łasaka, który polskie kolarstwo
wyprowadził na światowe wyży-
ny, słowo “trener” jawi się jako
klucz do sukcesu.

Pod  wodzą polskich tre-
nerów Ireneusza Mazu-
ra, Ryszarda Boska,

Waldemara Wspaniałego i Stani-
sława Gościniaka nasi siatkarze
nie potrafili nic ugrać. W 2004 r.
prezesem PZPS został Mirosław
Przedpełski, który podjął decyzję
o zatrudnieniu na stanowisku
trenera drużyny narodowej Ar-
gentyńczyka Raula Lozano. By-
ła to decyzja, można powiedzieć,
wiekopomna. Od tego momen-
tu siatkarską kadrą rządzą cu-
dzoziemcy. Efekty? Już w 2006
r. wicemistrzostwo świata, w
2009 mistrzostwo Europy, zaś
w 2014 i w 2018 mistrzostwo
świata. Lozano dał początek,
francuski trener Stephane Anti-
ga potrafił wejść do głów zawod-
ników, uporządkować ich psy-
chikę i ukierunkować na sukces
w postaci mistrzostwa świata, a
jego dzieła dopełnił obecny tre-
ner Belg Vital Heynen, który po-
zyskał do drużyny młode talen-
ty i wprowadził polskich siatka-
rzy do światowej ekstraklasy.
Który to raz z rzędu pada przy
słowach “sukces” i “talenty” tak-
że słowo “trener”? 

Co z naszymi siatkarka-
mi i piłkarzami? Nasze
dziewczęta zajęły w

mistrzostwach świata czwarte
miejsce, co media oczywiście
okrzyknęły jako wielki sukces.
Tylko w Polsce zdarza się, że ko-
mentator sportowy bądź dzien-
nikarz używa stwierdzenia “nasz
reprezentant X zajął dobre siód-
me miejsce”. No, mogą go jesz-
cze użyć dziennikarze z Ando-
ry, Wysp Owczych, czy Malty,
ale nie z żadnego większego kra-
ju europejskiego. Czwarte miej-
sce Polek należy traktować nie

jako sukces, lecz jako porażkę.
Mamy bowiem w reprezentacji
zatrzęsienie talentów, które, nie-
stety, potykają się o własne nogi,
a w momentach kluczowych o
własną psychikę. Na ich przykła-
dzie widać jak na dłoni ogromne
zaległości treningowe. Technika
ruchu? Zero. Zwinność (koor-
dynacja), przyspieszenie, dyna-
miczny balans? Zero. Gibkość,
elastyczność? Zero. Kiedy po-
równa się sprawność fizyczną,
szybkość i zwinność Turczynek
w meczu finałowym z Serbią z
naszymi “rozklekotanymi cięża-
rówkami” i to, co Turczynki wy-
prawiały w obronie, serce się

kroi. Ale tamtejszą kadrę prowa-
dzi od 2017 r. włoski trener Gio-
vanni Guidetti, gość z bogatą
międzynarodową karierą trener-
ską obfitującą w wiele sukcesów. 

Czwarte miejsce na mi-
strzostwach Europy od-
czytane jako sukces

przyniesie nam więcej szkody niż
pożytku, ponieważ wynik ten wy-
starczy, by polska federacja siat-
kówki nie dostrzegła potrzeby wy-
miany trenera Jacka Nawrockie-
go. Nie umniejszając jego zasług,
uważam, że jest to trener “do
ćwierćfinału”, walka o medale
olimpijskie moim zdaniem przera-
sta go. A jeśli ma się w drużynie
wybitne talenty jak Magdalena
Stysiak, która jest na celowniku
menedżerów najlepszych euro-
pejskich klubów, ostro bijąca lecz
jeszcze nieoszlifowana Malwina
Smarzek, dysponująca fantastycz-
nymi warunkami fizycznymi lecz
kompletnie niesprawna fizycznie
Agnieszka Kąkolewska, niebywa-
le bystra Natalia Mędrzyk, wielce
obiecujące Marlena Kowalewska
i Klaudia Alagierska wspierane
przez Joannę Wołosz, jedną z naj-
lepszych rozgrywających na świe-
cie, medale olimpijskie są na wy-
ciągnięcie ręki. Przydałaby się
więc kalka męskiej reprezentacji,
czyli zatrudnienie doświadczone-
go zagranicznego fachowca, któ-
ry podobnie jak Lozano, Antiga
czy Heynen ułoży drużynę, pod-
da ją morderczemu treningowi
ogólnorozwojowemu i w końcu
psychicznie zaprogramuje na 
sukces.  

P rzez ponad pół wieku
polscy koszykarze robi-
li za “czerwoną latar-

nię” europejskiego basketballu.
Po czterech latach od zatrudnie-
nia przez Polski Związek Koszy-
kówki Mike`a Taylora, amery-
kańskiego trenera rodem z Pen-
sylwanii, dotarliśmy do ćwierćfi-
nału mistrzostw świata i po ogra-
niu m.in. Rosji stawiliśmy czoła
przyszłemu mistrzowi świata
Hiszpanii, tylko nieznacznie ule-
gając tej znakomitej drużynie.
Ten 47-letni coach to postać cha-
ryzmatyczna i budząca szacu-

nek. Zauważalną już na pierw-
szy rzut oka zmianą, jaka nastą-
piła w postawie naszych koszy-
karzy, jest niezachwiana pew-
ność siebie, niebywała ambicja
oraz wiara w sukces. Tak zosta-
li zaprogramowani przez amery-
kańskiego fachowca. Przy okazji
wyszło na jaw, że i w tej dyscypli-
nie mamy w Polsce talenty, nale-
ży tylko mieć dobre oko i wyło-
wić je. Przyjemnie było patrzeć
na agresywną, kombinowaną
obronę naszych reprezentantów,
świetne rotacje i pomoc jeden
drugiemu w defensywie. Jak za
dotknięciem czarodziejskiej
różdżki Polacy zaczęli prezento-

wać “pick and roll” niczym zawo-
dowcy z NBA. Jest to bardzo sku-
teczne dwójkowe zagranie ofen-
sywne polegające na tym, że je-
den z zawodników ataku jest w
posiadaniu piłki, zaś drugi sta-
wia zasłonę. I znów padają słowa
“trener” i “talenty”.  

I tak dotarliśmy do naszych
futbolistów, narodowej
chluby, która ściąga na Na-

rodowy dziesiątki tysięcy wi-
dzów słono płacących za bilety,
nie dając im nic w zamian. Na-
kręcono gigantyczną machinę
gigantycznych oczekiwań, choć
każdy kto głębiej liznął futbolo-
wego tematu doskonale wie, że
oczekiwań nie powinno być żad-
nych. Tu największą krzywdę ki-
bicom i samej piłce nożnej wy-
rządzają nie nieudolni zawod-
nicy, lecz komentatorzy (dzien-
nikarze) - szowiniści. Kiedyś
przez dłuższy czas mecze w tele-
wizji komentował jeden dzienni-
karz (na przemian Jan Ciszewski
albo Andrzej Zydorowicz), dzi-
siaj w każdej ze stacji jest ich
dwóch - wzajemnie się przekrzy-
kujących. Ci ludzie nie tylko na-
kręcają bez sensu spiralę oczeki-
wań, usiłując wmawiać nam ja-
kich to mamy znakomitych pił-
karzy, ale także bredzą od rzeczy.
Nic nie jest w stanie postawić ich
do pionu, nawet totalna klęska
na mistrzostwach świata w Rosji,
poniesiona mimo szumnych za-
pewnień o pewnym wyjściu z
grupy i marzeń o udziale w fazie
finałowej, a nawet w ścisłym fi-
nale. Czym zakończyło się dzien-
nikarskie bredzenie dobrze wie-
my. Jeżeli dziennikarz po bla-
mażu w Słowenii i kompletnej
klapie w meczu z Austrią (po-
siadanie piłki 63:37 na korzyść
przeciwnika) powiada, że kry-
tykowanie trenera Brzęczka jest
czymś niewłaściwym i niespra-
wiedliwym, bo przecież wciąż
jesteśmy liderem w naszej gru-
pie, ręce opadają. 

Czytając i słuchając ko-
mentarzy na temat pol-
skiej drużyny narodo-

wej często mam wrażenie, że ko-
mentujący i ja widzieliśmy zupeł-

nie inne mecze. Jeśli oglądasz
wielką piłkę nożną od 1966 r. nie-
przerwanie do dzisiaj, to niewąt-
pliwe masz coś do powiedzenia w
tej materii. Jeśli interesujesz się
boksem mniej więcej od początku
lat sześćdziesiątych musisz wie-
dzieć, że bokser Szpilka jest na
zawodowym ringu nikim i nie ma
żadnych szans na tytuły. Pudro-
wanie rzeczywistości jest zabie-
giem doraźnym, na dłuższą me-
tę zupełnie bez przyszłości, bo w
końcu spod warstwy pudru mu-
si kiedyś wyjść syfek. Mamy w
Polsce od lat kumoterski i wstrzą-
sany aferami PZPN, patronujący
bylejakości oraz nieudacznictwu.

Na selekcjonera narodowej ka-
dry powołano faceta z trzeciej li-
gi polskiej i dziewiątej europej-
skiej, który nie ma na koncie spek-
takularnych sukcesów. Ale zrzu-
canie całej winy za fatalny stan
polskiego futbolu jedynie na nie-
go byłoby krzyczącą niesprawie-
dliwością, choć to, że mimo kata-
strofy na mundialu w Rosji nie
rozpędził kilku zgranych kart i
nie zaczął szukać młodych talen-
tów, by stworzyć zupełnie nowy
zespół, nie wystawia mu dobrego
świadectwa. 

J aką siłą dysponuje Jerzy
Brzęczek, o ile w naszej
kadrze narodowej w ogó-

le można doszukiwać się jakiej-
kolwiek siły? Mamy dwóch gra-
czy z pierwszej ligi europejskiej,
ale nie ze światowej ekstraklasy
jak usiłuje dowodzić większość
sportowych dziennikarzy. To Ro-
bert Lewandowski (wartość ryn-
kowa 75,5 mln euro), piłkarz
niewątpliwie obdarzony talen-
tem, ale już nieco leciwy. Dru-
gim jest Krzysztof Piątek, które-
go wyceniono wyżej, bo na 80
mln (44 miejsce w ostatnim ran-
kingu). Niestety, nasz najdroż-
szy piłkarz nie został wystawio-
ny na mecz z Austrią i kolejne,
ponieważ “przechodzi kryzys i
ostatnio nie strzela bramek”. Dla
dziennikarskiej staranności, eks-
traklasa światowa to Kylian
Mbappe (252 mln euro), Moha-
med Salah (219 mln) i Raheem
Sterling (208 mln), następnie
Lionel Messi, Jadon Sancho, Sa-
dio Mane i Harry Kane, których
wartość wycenia się na ponad
150 mln euro. Po wpadce w Sło-
wenii, gdzie nie potrafiliśmy
strzelić celnie na bramkę, ko-
mentator bredził o poniedział-
kowej rehabilitacji na Narodo-
wym, ale podczas meczu nawet
słowem nie wspomniał o braku
w składzie Piątka, jedynego po-
za Lewandowskim gracza potra-
fiącego oddać celny strzał z każ-
dej pozycji.

P iątek nie przechodzi
żadnego kryzysu, po
prostu jest to piłkarz,

który sam nie potrafi wypraco-

wać sobie dogodnej pozycji
strzeleckiej jak Messi, Ronaldo
czy Mbappe. On czeka na szyb-
kie, prostopadłe podanie otwie-
rające drogę do bramki. Piątek
to klasyczny łowca, bardzo po-
dobny stylem gry do słynnego
Gerda Müllera, jednego z naj-
skuteczniejszych napastników
wszech czasów, zwanego w
swoim kraju “jägerem”, czyli
myśliwym, łowcą. Niemiec po-
trafił na pozór bezproduktyw-
nie pętać się po polu karnym
przez 89 minut, by w ostatniej
minucie dostawić stopę i zapew-
nić drużynie zwycięstwo. Ale
miał za plecami wspaniałego
taktyka Franza Beckenbauera i
znakomitych technicznie po-
mocników w osobach Güntera
Netzera oraz Wolfganga Overa-
tha. Dostawał również piłki ze
skrzydeł od bocznych obrońców
Paula Breitnera i Berti Vogtsa. A
na kogo może liczyć Piątek? Na
grających w kratkę Grzegorza
Krychowiaka i Piotra Zielińskie-
go, zawodników drugiej ligi eu-
ropejskiej? No, ewentualnie  na
latającego bez sensu po skrzydle
z wytrzeszczonymi oczami “Tur-
bo Grosika”, o ile piłka ułoży mu
się prawidłowo na bucie.  

Nie ma dwóch prawd w
polskim futbolu, praw-
da jest tylko jedna: po-

za dobrymi bramkarzami i dwo-
ma klasowymi graczami w polu,
z których jeden jest wąsko wyko-
rzystywany, dysponujemy dzi-
siaj grupą suto opłacanych i śred-
nio utalentowanych zawodni-
ków, z których kilku powinno
natychmiast pójść pod trenerski
nóż. Jeden z nich, niejaki Michał
Pazdan, straszy na boiskach od
kilku lat i wydaje się być niezata-
pialny. “Gigantyczny sukces” w
postaci awansu do mistrzostw
Europy definitywnie zakończy
dyskusje o zmianie trenera i
przemeblowaniu zespołu, czyli
szerokiemu otwarciu drzwi do
reprezentacji uzdolnionej mło-
dzieży. Będziemy nadal syceni
przez komentatorów nadzieja-
mi na sukcesy, choć awans uzy-
skaliśmy nie po wyeliminowa-
niu rywali wymagających, tych z
wyższej półki. Ograliśmy takie
futbolowe potęgi jak Macedonia
Północna, Łotwa  i Izrael...

Wnioski dotyczące re-
prezentacji Polski w
piłce kopanej są

smutne. Obecnej drużyny nie
dałby rady ogarnąć i obudzić na-
wet najlepszy trener świata, jak
na przykład Jürgen Klopp, bo z
próżnego i Salomon nie naleje.
By liczyć na reaktywację naszej
drużyny narodowej musiałoby
się też zmienić  podejście do fut-
bolowego biznesu menadżerów
czołowych polskich klubów, któ-
rzy zamiast szukać w Polsce ta-
lentów i torować im w klubach
drogę do reprezentacji, idą na ła-
twiznę kupując za małe pienią-
dze przeciętniaków zza granicy,
przeważnie z Bałkanów. Polska
potęga siatkarska to owoc wy-
dajnej pracy w klubach, gdzie,
owszem, korzysta się z zagranicz-
nych zawodników, ale z umia-
rem, bazując przede wszystkim
na rodzimym narybku. 

J eśli PZPN nie weźmie się
ostro do roboty, nie opra-
cuje długofalowego pro-

gramu promującego (w jakikol-
wiek sposób) kluby bazujące na
piłkarskich talentach pozyska-
nych na krajowym podwórku, nie
położy nacisku (i pieniędzy na
piłkarskim stole) na rozwój oraz
wsparcie szkółek dla najmłod-
szych, futbolowymi dziadami Eu-
ropy będziemy jeszcze przez wie-
le lat. Najgorsza jest jednak ta nie-
kończąca się ułuda piłkarskiej
wielkości wciskana nam przez
sportowych dziennikarzy. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Narodowa ułuda piłkarskiej wielkości
Po raz pierwszy TVP transmitowała mistrzostwa świa-
ta w piłce nożnej w 1966 r. Podczas bezpośredniej
transmisji z meczu finałowego Anglia - RFN rozgrywa-
nego na Wembley kilkakrotnie ukazywał się pusty
ekran z napisem “Usterka na łączach. Przepraszamy”.
Mimo to telewizyjny przekaz z piłkarskiego mundialu
odbierano w Polsce w kategoriach technologicznego
cudu.
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSOOSSNNAA opałowa, 791 394 791

WWYYNNAAJJMMĘĘ pokój z kuchnią 
31 m2, oś. Stegny, tanio, 
22 847 46 90

AANNGGIIEELLSSKKII - doświadczenie,
692 651 820

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

FFRRAANNCCUUSSKKII, ROSYJSKI, 
608 058 494

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

668 218 242
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ studentki do
pomocy przy nauce matematyki w
domu dziewczynki z 7 klasy, 
Nr 884 822 801

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

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

sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, 

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

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm, Józefosław, 210 m2

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

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

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

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2,

Wierzewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

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

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840

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

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

!UUrrssyynnóóww, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz, 75 m2 + 100 m2

ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk 

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo 

ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,, WWiillaannóóww,,
MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..))..

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDEEKKAARRZZAA zatrudnię, 
601 372 385

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

FFIIRRMMAA GASTRONOMICZNA
zatrudni kierownika do kantyny
pracowniczej. Praca w
Konstancinie, 787 096 990

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

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ studentki do
pomocy przy nauce matematyki w
domu dziewczynki z 7 klasy, 
Nr 884 822 801

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

SSZZUUKKAAMM fryzjera/fryzjerki do
salonu w pobliżu metra Imielin,
więcej informacji pod nr tel.: 
514-354-149

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 
tel. 696 249 56

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharzy i
pomoce kuchenne. Praca w
Konstancinie Jeziorna.
504-180-430

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

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

DDAACCHHYY kryte dachówką, 
601 372 385

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

GGLLAAZZUURRAA, 507 604 414
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, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRAALLNNIIAA dywanów
mmyyppiieerrzzeemmyy..ppll, tel.: 795 042 082

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, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERROOWWAANNIIEE, renowacja
mebli, 501 283 986

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

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

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

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8

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  
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
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

ŚŚrrooddaa,, 66 lliissttooppaaddaa,, 1188..0000:: Wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakl dla dzieci od lat
pięciu p.t. „O Ziuku Piłsudskim
czyli odzyskana wolność” (Teatr
Za Daleki w Domu Sztuki – nie-
dziela, 10 listopada 2019, 16.00)
oraz na koncert „Marek Majew-
ski i jego goście” z udziałem Re-
naty Zarębskiej, Wojciecha Gę-
sickiego i Tomasza Szweda
(Dom Sztuki, sobota, 9 listopa-
da, 19.00).*

NNiieeddzziieellaa,, 1100 lliissttooppaaddaa,,
1188..0000:: Seans filmowy z cyklu
„W Starym Kinie ze Stanisła-
wem Janickim”. Film „Halka”
wg opery Stanisława Moniuszki
(Polska 1929-1932, reż. Kon-
stanty Meglicki). Przed projek-
cją usłyszymy pieśni Stanisława
Moniuszki w wykonaniu Toma-
sza Czaplińskiego (bas-baryton)
i pianisty Witolda Wołoszyńskie-
go). Wstęp wolny.*

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

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

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

3311..1100 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
pt. „Zamach majowy i jego kon-
sekwencje”

0055..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Agnieszką Ciecierską pt.: „Co
kryją radiowe archiwa”

0077..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.:
„Architektura romańska cz. II”

1122..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt.: „Przypowieści Ho-
gartha”

1144..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt.: „Wielkie odkry-
cia geograficzne XV–XVII w. i ich
następstwa – powstanie pierw-
szych kolonialnych imperiów.
Rywalizacja Portugalii, Hiszpa-
nii, Holandii, Anglii i Turcji”

1199..1111 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej
kultury XX wieku pt.: „Barbara
i Igor Abramow-Newerly: ak-
torka, piosenkarka i „trudny pi-

sarz” – twórcy Komitetu Kor-
czakowskiego”

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

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0077..1111,, cczzwwaarrtteekk ggooddzz.. 1188..0000 –
Wernisaż wystawy akwareli An-
drzeja FILIPOWICZA  pt. ,,Morze
w akwareli”

1144..1111,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz.. 1188..0000
– ZABAWY (Z) JĘZYKIEM,
warsztaty poprowadzą  dr hab.
Marzena STĘPIEŃ oraz dr Joan-

na  ZAWADKA  z Centrum Logo-
pedycznego  IPS UW

2288..1111,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz.. 1188..0000
– Klub Podróżnika „MADAGA-
SKAR “. Spotkanie  poprowadzą
uczestnicy WYPRAWY.

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

44..1111,, ppoonniieeddzziiaałłeekk,, ggooddzz..
1188..0000 koncert piosenki poetyc-
kiej - “Piję wino, piję życie”  w
wykonaniu: Grażyna Łapińska -
śpiew, Piotr Golla - piano, Ja-
nusz Waśniewski - gitary. Wstęp
wolny.

NNiieeddzziieellaa 0033..1111..22001199 ((PPiieecczzeenniiee zziieemmnniiaakkaa))
Coroczna wycieczka rowerowa, podsumowująca (ale nie koń-

cząca!) sezon rowerowy 2019 r. Trasa Metro “Kabaty” - Powsin -
Kierszek - Skolimów - Jastrzębie - Lasy Chojnowskie - parking
“Zimne Doły” - Piaseczno - Warszawa (ok. 40 km drogami leśny-
mi i asfaltowymi). Punktem docelowym jest parking “Zimne Do-
ły” kolo Żabieńca, gdzie będziemy palić ognisko, piec kiełbaski i
ziemniaki i podsumowywać sezon rowerowy 2019 r. (11:00-
14:00). ZZbbiióórrkkaa o godz. 09:00 przed stacją metra “Kabaty” (wyj-
ście południowe, obok supermarketu “Tesco”). PPrroowwaaddzząą:: Danu-
ta i Marek Dąbrowscy (e-mail: vagabundus@vagabundus.na7.pl).
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