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A mnie tam wisi pyton tygrysi...
S

O

d czasu, gdy w Lesie Kabackim zaginął guziec,
świnia afrykańska, która
umknęła z powsińskiej kwarantanny przed odlotem do San Diego
– na terenie Warszawy Południowej nie było istotniejszych zdarzeń
z niebezpiecznymi dla człowieka
zwierzętami, bo spacery dzików
po ulicach miasta, a zwłaszcza ich
uczty przy śmietnikach – to już od
dawna codzienny widok. Sam
wracając do domu na terenie leśnym, nieustannie napotykam dziki, czasem z niemałym trudem
udaje mi się wyminąć autem kroczącego majestatycznie łosia, miewam spotkania z lisem, a jakaś kuna wprost uwielbia robić sobie
przegryzkę z różnych miękkich
przewodów w moim aucie. Tak pokojowo kształtuje się moja z dzikimi zwierzętami koegzystencja i tylko przejeżdżając przez Konstancin, muszę uważać na Marylę Rodowicz. Ta na pozór miła blondynka pustym śmiechem skwitowała
bowiem ostatnio – szokującą publiczność wieść, iż w rejonie tej
miejscowości grasuje co najmniej
sześciometrowy pyton tygrysi, który najprawdopodobniej pragnie
koniecznie czymś się posilić. Usłyszawszy o tym, Maryla wzruszyła
tylko ramionami, komunikując,
że gdyby stanęła oko w oko nawet
z tak wielkim gadem, to prędzej
ona by go zjadła niż on ją.

koro wiemy już zatem z najlepiej poinformowanego
źródła, kto jest największym
drapieżnikiem w Konstancinie,
można w zasadzie spokojnie odetchnąć i nie zwracać uwagi ani na
to, co pełza nam pod nogami, ani
na to, co pływa w Wiśle. A ów
ogromny pyton birmański był ponoć widziany w wodach Wisły,
wkrótce potem, jak znaleziono w
okolicy Gassów jego wylinkę. Dziś
już wiemy, że pomiędzy Konstancinem i Wilanowem grasuje nie
tyle pyton, ile fotograf, który robi
zdjęcia paniom z owiniętymi wokół ich ciał wielkimi wężami. On
jednak już zgłosił się na policję,
zapewniając, że swojego pytona
ma wciąż przy sobie, więc widziany przez straż przyrodniczą wiślany pływak na pewno nie jest jego współtowarzyszem. Niejako
jednak potwierdził, iż podobny
wąż pojawia się w tamtej okolicy
z jego poręki.
rochę to przypomina sytuację sprzed lat paru, gdy w
ramach rywalizacji właścicieli atrakcyjnych hoteli na terenach zielonych w Niemczech jeden
z hotelarzy puścił plotkę, że w jeziorze, nad którym znajdował się
pensjonat konkurenta, zagościł
potężny krokodyl nilowy. Po takiej informacji w mediach, jeśli
chodzi o gości owego pensjonatu,
nastąpiło oczywiście zjawisko
pustki, określanej malowniczo: jak
wymiótł. W Australii dla odmiany
straszakiem są rekiny-ludojady.
Tym groźniejsze, że w czasie dosyć częstych na tamtym kontynencie powodzi nagle zaczynają płynąc ulicami miast. Tamże zresztą, jak głosi znowu inna plotka,
pewien na pozór zabity przez auto kangur, z który postanowił się
sfotografować kierowca – nagle
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jednak to, że ci potencjalni ludożercy jadają nader rzadko. Instruktor ze wspomnianej strony
internetowej zauważa: „Niektóre
osobniki po obfitym posiłku potrafią pościć nawet kilka miesięcy.
Moja samica – po tym jak zjadła
w ciągu trzech tygodni 3 kury i
dwa króliki – potrafiła pościć
przez 13 miesięcy”. Jak widać,
niebezpieczeństwo na nadwiślańskich łachach może być tylko iluzoryczne, jeżeli potwór nurzający
się w rzece nie jest głodny. Wszelkie służby ostrzegają jednak, że
może on pojawić się ni stąd, ni zowąd na terenie całego powiatu
piaseczyńskiego. Dlatego ostrożnisie baczą, by nie zostawiać niedomkniętych drzwi domostw albo
aut. Cholera wie bowiem, co wygłodniałemu pytonowi może
strzelić do łba – poza pociskiem
usypiającym.
odobno gadzina z Konstancina buszuje na całego i widziano ją nawet w okolicy
Otwocka, gdzie sam przeżyłem kiedyś wraz z kolegą chwile grozy, albowiem do plażujących wraz z nami dwu kobiet zapalił się nagle pasący się obok ogier i choć był spętany, gdy próbowaliśmy stawić mu
czoła, przepędził nas obu gdzie
pieprz rośnie. Spętać pytona jest,
jak się zdaje, o wiele trudniej, pomijając już to, że lubi on nader
ustronne kryjówki i zdecydowanie
unika spotkań z dwunożnymi bestiami. Najprawdopodobniej zresztą – jednej z takich bestii, rezydującej za wysokimi płotami Konstancina, zdołał uciec i cieszy się
ze świeżo odzyskanej wolności. Nie
więc się co bać, bo to żadna pełzająca rewolucja.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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ożył i mając na sobie jego kurtkę z
telefonem komórkowym oraz kartami kredytowymi ruszył w busz i
tyle go widzieli.
o do pytona jednak w zasadzie nie ma żartów, bo
całkiem niedawno zdarzyło się bodaj w Birmie lub w Tajlandii, że wygłodniały osobnik capnął
wieśniaka, który wyszedł z domu
do lasu, no i skonsumował go niemal tuż za płotem, a gdy rozcięto
trzewia gada, jego ofiara była już
w połowie strawiona. Dlatego dobrze jest dziś zapoznać się ze skalą apetytu nadwiślańskiego go-
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ścia, któremu akurat wprost idealnie sprzyja panująca w Polsce
temperatura, a i mokradła, na
których buszuje, stanowią dla niego istny raj. Na stronie internetowej „www.terrarium.com.pl” informują mnie, że na wypadek spotkania na naszej drodze tego rodzaju ogromnej gadziny, dobrze
jest mieć w kieszeni parę myszy i
poczęstować nimi owego brata
mniejszego, acz większego. To jednak bynajmniej nie wystarczy, bo
– jak radzą fachowcy – potem
trzeba stopniowo przechodzić na
szczury, chomiki, świnki morskie,

króliki, a dobrze jest też zaserwować pytonowi kurę. Najlepiej więc
poruszać się po bezdrożach z przyczepką wypełnioną takimi żywymi przysmakami.
rochę może nas martwić,
że pytony królewskie mają
skłonność do otyłości, co
oznacza, że są po prostu nienażarte. Trudno zatem wykluczyć,
czy obłaskawienie ich za pomocą
myszek i szczurów sprawi, że nie
nabiorą apetytu na nas. A są o
tyle niewybredne, że człowieka
mogą połknąć razem z butami.
Pewnym pocieszeniem wydaje się
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Zastępca burmistrza Ursynowa Piotr Zalewski:

Jak postępować z dzikami

O SOLE MIO czyli „Muzycznego
Lata na Ursynowie” ciąg dalszy
W niedzielę (15.07) o godz.
19.00 Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na drugi
koncert w ramach tegorocznego „Muzycznego Lata na Ursynowie”. Plenerowe widowisko koncertowe O SOLE MIO będzie
miał miejsce obok Urzędu
Dzielnicy Ursynów, al. KEN
61 – wstęp wolny.
Wyrafinowane stroje, gondolierzy, wyjątkowa atmosfera, niepowtarzalny nastrój i wspaniała
włoska muzyka – to wszystko kojarzy się z cudownym wypoczynkiem w słonecznej Italii, do której
przeniesie nas „O sole mio” – widowisko koncertowe w stylu włoskim. Na tę niezwykłą muzyczną

ny cykl „Muzycznego Lata na
Ursynowie”, podczas którego
zagrała Orkiestra Reprezentacyjna SGGW pod dyrekcją Tomasz Labunia, zaś jako soliści
wystąpili Judyta Nowak i Kuba
Jurzyk. Program koncertu zatytułowanego „W rytmie Wisły”
składał się z bigbandowych
aranżacji popularnych melodii
i piosenek związanych tematycznie z Wisłą.
Doskonale brzmiącej i dynamicznie grającej orkiestrze oraz
charyzmatycznym wokalistom,
do wspólnego śpiewania i zabaudało się porwać tłumnie
Pierwszy koncert za nami wy,
zgromadzoną ursynowską puW minioną niedzielę odbył się bliczność. Koncert zakończyły
koncert inaugurujący tegorocz- bisy i owacja na stojąco.
– Podczas kolejnego niedzielnego koncertu czeka nas podróż do słonecznej Italii. Ucztę
dla zmysłów będzie stanowiła
zarówno muzyka, najwspanialsze arie operowe i operetkowe
czy pieśni neapolitańskie, jak i
przepiękne stroje artystów. Ursynowian, którzy wybiorą się
na koncert O SOLE MIO, czeka
mnóstwo niezapomnianych
wrażeń, podobnie jak było na
koncercie w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW –
zachęca zastępca burmistrza
Łukasz Ciołko.

podróż w czasie i przestrzeni,
przy dźwiękach włoskiej muzyki, zapraszają gwiazdy polskich
scen operowych i operetkowych,
które gwarantują dobrą zabawę
oraz chwile prawdziwych uniesień i wzruszeń. W programie
koncertu znajdą się najpopularniejsze i ponadczasowe arie, duety oraz włoskie pieśni z kanonu
muzyki operowej i operetkowej, a
także pełne południowego temperamentu piosenki neapolitańskie. Całość dopełnią piękne głosy, doskonała gra aktorska oraz
wspaniała oprawa kostiumowa.

Jaka niecka wodna pod Kopą Cwila?
Jest już raport z konsultacji „Jaka niecka wodna pod Kopą Cwila?”. Informacje
zebrane w czasie konsultacji pozwoliły
projektantom poznać szczegółowe oczekiwania i potrzeby użytkowników Parku
im. R. Kozłowskiego względem niecki i
jej bezpośredniego otoczenia.
Konsultacje społeczne trwały od 11 kwietnia
do 6 maja 2018 roku – zorganizowano cztery dyżury projektantów w mobilnych punktach konsultacyjnych na terenie dzielnicy oraz w urzędzie.
Wszystkie spotkania były okazją do bezpośredniej rozmowy z projektantami o koncepcjach zagospodarowania niecki i jej otoczenia. Mieszkańcy poznali mocne i słabe strony każdego z dwóch
opracowanych wcześniej wariantów wstępnej
koncepcji, dowiedzieliśmy się też co warto dodać. Uczestnicy spotkań byli proszeni również o zapisywanie uwag dotyczących prezentowanych
koncepcji i naklejanie karteczek na planszach. W

czasie 4 dyżurów informacyjno-konsultacyjnych
ursynowscy urzędnicy spotkali się z ponad 120
osobami otrzymując około 150 uwag. Od 4 kwietnia do 6 maja br. wszyscy zainteresowani tematem
mogli wypełnić ankietę online która prezentowała 2 warianty i umożliwiała ocenę projektów wraz
z uzasadnieniem. Pozwalała też na zebranie uwag
do projektów. Łącznie ankietę on-line wypełniło
438 osób, spośród których 65% stanowiły kobiety; 73% to osoby w wieku 26-44 lata. Uczestnicy
konsultacji stwierdzili, że rewitalizacja asfaltowej
niecki pod Kopą Cwila jest potrzebna i oczekiwana od lat. Mieszkańcy Ursynowa wyraźnie mówili, iż cenią sobie „zielony” charakter terenu, a
także pierwotny zamysł projektanta osiedla – nieckę wodną w kształcie „wieloryba”.
Co dalej?
Większość uczestników konsultacji opowiedziała się za wariantem I koncepcji wstępnej, zakładającym rewitalizację niecki przy zachowaniu obecnego kształtu zagłębienia. Równocześnie w ankiecie online zgłoszono po około 170 propozycji zmian
w każdym z wariantów. Powtarzały się również
sugestie połączenia obu wariantów. Zespół Proinwestycja, realizujący na zlecenie ursynowskiego
urzędu konsultacje, po przeanalizowaniu wszystkich zebranych uwag, opracował wynikową koncepcje zagospodarowania niecki i jej najbliższego otoczenia. Projekt zakłada zachowanie obecnego
kształtu zagłębienia w kształcie wieloryba, odtworzenie kaskady wodnej oraz fontann w zbiorniku
oraz wprowadzenie wokół zieleni. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Burmistrz Dzielnicy Ursynów przekaże ostateczną koncepcję niecki wypracowaną w trakcie konsultacji społecznych
jako rekomendację do realizacji przez MPWiK.

PASSA: Panie Burmistrzu, dużym problemem
dla mieszkańców Ursynowa są dziki. Z czego wynika ich obecność na terenie naszej dzielnicy?
PIOTR ZALEWSKI: Rosnąca na Ursynowie liczba dzików jest skutkiem sąsiedztwa Lasu Kabackiego, a także bliskości pól i terenów zieleni w
okolicznych gminach. Jako dzielnica nie mamy
uprawnień do zmniejszania liczebności zwierzyny, możemy jedynie eliminować miejsca, w których dziki żerują, oraz edukować mieszkańców jak
się zachowywać w przypadku spotkania z dzikiami. Jeśli chodzi o ich liczebność, to kluczową jednostką są Lasy Miejskie, z którą zarówno my, jak
i Straż Miejska, jesteśmy w stałym kontakcie. Na
bieżąco wykaszane są „dzielnicowe” tereny zieleni niezagospodarowanej, występujemy także do
właścicieli gruntów o likwidację chwastów na terenach rolniczych. Oczywiście, ostatecznym krokiem, jeżeli profilaktyka zawodzi, jest zmniejszenie populacji dzików na danym terenie. Główną
metodą jej ograniczania na terenie m. st. Warszawy, jaka może być stosowana przez Lasy Miejskie
–Warszawa, w ramach posiadanych kompetencji
– jest odławianie. Na terenie naszej gminy ustawionych jest 46 odłowni, w tym na terenie dzielnicy
Ursynów – sześć.
Jak w takim razie zapobiegać wizytom dzików
w naszym najbliższym otoczeniu?
Obecności dzików na terenie prywatnych nieruchomości sprzyja przede wszystkim łatwa dostępność pokarmu. Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na prawidłowe zabezpieczanie altan
śmietnikowych poprzez ich zamykanie oraz niewystawianie na zewnątrz otwartych pojemników z odpadami. Ponadto nie należy wyrzucać jedzenia do niewłaściwie zabezpieczonych kompostowników. Ponieważ dziki chętnie żerują w
glebie w poszukiwaniu pędraków, warto zadbać
również o to, aby trawnik był zabezpieczony
przed owadami. Właściwym zachowaniem jest
też usuwanie opadłych owoców drzew oraz nasion, w szczególności żołędzi i bukwi, które przyciągają dziki. Warto przypomnieć starą prawdę,
która dotyczy nie tylko dzików, że nie należy dokarmiać dzikich zwierząt, ponieważ robiąc to,
uczymy je, że w mieście można łatwo zdobyć pokarm. Kiedy przestaniemy je dokarmiać – zwierzęta same zaczną szukać pożywienia, niszcząc
naszą okolicę. Karmienie z ręki zwierząt, które do
nas przychodzą i wydają się oswojone i niegroźne, może okazać się niebezpieczne. Z drugiej

strony, umożliwianie dzikim zwierzętom łatwego dostępu do pożywienia poprzez karmienie
ich lub udostępnianie im karmy pozostawionej na
otwartej przestrzeni robi im krzywdę, ponieważ
dzikie zwierzę po pewnym czasie obcowania w
warunkach, gdzie ma łatwy dostęp do resztek
jedzenia, odzwyczaja się od zachowania naturalnego. Dlatego cyklicznie informujemy mieszkańców, m. in. poprzez apele umieszczane na
stronie internetowej Urzędu i pisma do spółdzielni i wspólnot, czego nie robić, aby dziki nie zbliżały się do naszych domów oraz jak się zachować
po spotkaniu dzika.
A jak zachować się w czasie spotkania z dzikiem, bo takie spotkania następują często?
Przede wszystkim należy pamiętać, że dziki
niedrażnione same nie atakują. Mogą to uczynić
w przypadku, gdy zostaną sprowokowane przez
człowieka lub psa. Dlatego w miejscach, gdzie
pojawiają się dziki, psy należy wyprowadzać na
smyczy. Gdy już dojdzie do takiego spotkania, należy przede wszystkim zachować spokój, odejść w
przeciwnym kierunku, obserwując jednocześnie
zachowanie zwierząt. Choć wydaje się to oczywiste, warto uczulić szczególnie dzieci, że do dzików nie należy podchodzić, głaskać, straszyć,
przepędzać ani szczuć psami. To w jakimś sensie
także „mieszkańcy” naszej dzielnicy, z którymi
dzielimy przestrzeń życiową.

Armaty ukryte w kwiatach
W najbliższą niedzielę, 15
lipca, odbędzie się koncert
inaugurujący cykl trzech
recitali fortepianowych
organizowanych przez
Urząd Dzielnicy Ursynów
w ramach obchodów 100lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Cykl ten nosi tytuł “Armaty
ukryte w kwiatach…”. Pierwszy
koncert odbędzie się w parku
przy Bażantarni o godz. 16.00,
zaś kolejne – 5 sierpnia o godz.
19.00 przy fontannie (wewnątrz
osiedla SMB Kabaty, ul. Bronikowskiego) i 19 sierpnia o godz.
19.00 przed pałacykiem w Parku
Natolińskim. Na pierwsze dwa
koncerty wstęp jest wolny zaś
na trzeci koncert obowiązują
bezpłatne karty, które będą dostępne w Urzędzie Dzielnicy Ursynów ( al. KEN 61) w czwartek
16 sierpnia w godz. 17.00 –
19.00, piątek - 17 sierpnia w
godz. 8.15 –19.00 oraz na godzinę przed koncertem przy wejściu na teren Centrum Europejskiego Natolin.
– Tytuł cyklu zaczerpnęliśmy
ze znanego cytatu Roberta Schumanna, czyli kompozytora
współczesnego Fryderykowi
Chopinowi, który pozostając pod
wpływem jego muzyki napisał:
“Gdyby potężny samodzierżca z
Północy wiedział, jak groźny
przeciwnik czai się w dziełach
Chopina, w prostych melodiach
jego mazurków, zabroniłby tej
muzyki. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach.” Jestem przekonany, że nasze koncerty będą wspaniałym przeżyciem artystycznym, ale także
okazją do przypomnienia, że

wolność zawdzięczamy także genialnym twórcom kultury, takim
jak Fryderyk Chopin czy Ignacy
Jan Paderewski. Ich wkład w zachowanie polskiej tożsamości
narodowej jest nie do przecenienia – stwierdza zastępca burmistrza Łukasz Ciołko
Szczegółowy program najbliższego koncertu:
15 lipca 2018 – recital fortepianowy Marka Brachy
Park przy Bażantarni, ul. Przy
Bażantarni
W programie:
Tadeusz Kościuszko – Polonez
Maria Szymanowska – Polonez A-dur
Ignacy Jan Paderewski – Menuet G-dur
Fryderyk Chopin – Polonez
As-dur op. 53
Polonez A-dur op. 40 nr 1
Marek Bracha
Wykształcenie muzyczne zdobył w Warszawie i Londynie pod
kierunkiem prof. Teresy Manasterskiej, Kevina Kennera i Geoffrey’a Goviera. Jest uważany za

jednego z najciekawszych polskich artystów młodego pokolenia. Doskonale czuje się w repertuarze klasycznym i romantycznym, który z powodzeniem wykonuje na instrumentach współczesnych oraz tych z epoki.
Swoimi koncertami na całym
świecie (m. in. Chiny, Japonia,
Włochy, Grecja, Niemcy, Algieria, Etiopia, Chile) konsekwentnie popularyzuje muzykę polską. W 2010 r. Marek Bracha
zdobył II nagrodę (pierwszej nie
przyznano) na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim
w Mariańskich Łaźniach w Czechach. W tym samym roku znalazł się w grupie 4 pianistów reprezentujących Polskę w II etapie
XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Do dokonań fonograficznych pianisty należy wydana
przez NIFC debiutancka solowa
płyta z utworami Chopina oraz
nagrana dla wytwórni CD Accord płyta “Modern Soul”, na
której Marek Bracha towarzyszy
wybitnej skrzypaczce Agacie
Szymczewskiej.
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Nabór kandydatów na ławników
Prezydent m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019. Zgłoszenia będą przyjmowane będą do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00.
Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Program ,,Dobry Start” (300+)
Od 1 lipca wniosek w sprawie świadczenia ,,Dobry Start” można złożyć przez internet. Papierowe wnioski – w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów – będzie można składać od 1 sierpnia. Ponadto, w okresie od 3 do 14 września wnioski będzie można składać w publicznych szkołach podstawowych i liceach.
Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start:
rodzic, opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do
sądu wniosek o jego adopcję,
opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
osoba ucząca się – pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice
nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — świadczenie otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł. Kwota 300 zł przysługuje również na
dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra
pomocy rodzinie (PCPR).
Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.
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Rozsądek w pożyczaniu pieniędzy

Czy neon „Ursynów” znowu zaświeci?
Zakończono prace związane z renowacją legendarnego w naszej dzielnicy neonu
„Ursynów”, znajdującego
się na Megasamie. Jest to
prawdopodobnie najstarszy szeroko znany sklep Ursynowa Północnego. Konstrukcja, choć dalej pozbawiona lamp, odzyskała kolor – została w ostatnim tygodniu odmalowana w ramach całościowej renowacji marketu.
Mieszkańcy pobliskich bloków przy ulicy Surowieckiego,
widząc robotników pracujących
na dachu, zastanawiali się, czy
neon wkrótce ponownie zaświeci. W czasach rodzącego się Ursynowa był prawdziwym symbolem tej okolicy. Niestety, jego
świetność przeminęła z biegiem
lat. Mimo wielu pomysłów na
jego ponowne zagospodarowanie, nigdy nie udało się go
wskrzesić.

Jednym z nich był projekt złożony przez Bartosza Zawadzkiego
(PROJEKT URSYNÓW) do tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Zakładał on postawienie
neonu na szczycie Kopy Cwila i
neon byłby niczym słynny napis
na wzgórzach Hollywood w Los
Angeles. Szkoda, że projekt został
negatywnie zweryfikowany. Byłoby to ciekawe nawiązanie do corocznych pokazów kina plenerowego u podnóża wzniesienia –
ocenia Piotr Antosiuk ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
Tym razem nastąpił niespodziewany przełom. Remont sklepu skłonił jego właścicieli do odnowienia także zabytkowego
już, jak na realia Ursynowa, neonu. Tak oto, bez żadnych zapowiedzi i zbędnej ekscytacji, odzyskał on pierwotną, niebieską barwę. Zakryła ona pordzewiałą i
wyblakłą już blachę.
Wiadomo nieoficjalnie, że
spółdzielnia spożywców rozwa-

ża także jego oświetlenie. Czy
będzie wyglądał dokładnie jak
dawniej i wróci do centrum uwagi osób zafascynowanych dziedzictwem oraz historią Ursynowa? Dowiemy się już niebawem,
a ostatnie zmiany dają na to dużą nadzieję.
Bartosz Zawadzki

Oddawanie krwi w wakacje

W sobotę na parkingu
sklepu E.Leclerc stowarzyszenie Otwarty Ursynów
zorganizowało akcję oddawania krwi pn. „Czerwona sobota – oddaj krew
w wakacje”. Mieszkańcy
mogli oddać krew w ambulansie Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, który
czekał na nich przez 4 godziny.
Do oddania krwi zgłosiło się
nieco ponad 30 osób. 15 z nich
zostało dopuszczonych po badaniu lekarskim do oddania
krwi. Każda donacja to 450 ml
cennego płynu ratującego życie,
czy zdrowie – razem udało się
zebrać prawie 8 litrów. W lecie
zazwyczaj niedobory krwi są
największe, ponieważ krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy.
Dlatego w tym czasie krew jest
najbardziej potrzebna i stąd nasza akcja w wakacje – mówi
Piotr Skubiszewski. – W tegorocznej akcji, sporo osób zostało wykluczonych po wstępnym
badaniu laboratoryjnym i ba-

daniu lekarskim. W sumie przez
naszą akcję przewinęło się 35
osób, ale część odpadła, nawet
nie dochodząc do badań.
Wszystkim dziękujemy za udział
w naszej akcji – dodaje.
Była to druga akcja krwiodawstwa przeprowadzona przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów.
– Dziękujemy za pomoc okazaną
przez zarząd i kierownictwo
KEN Center oraz hipermarketu
E.Leclerc, który umożliwiło przeprowadzenie akcji krwiodawstwa na swoim terenie – mówi
Cezary Holdenmajer z Otwartego Ursynowa.
Zachęcamy do udziału w kolejnych akacjach krwiodawstwa.
Jedna zdrowa osoba może oddawać krew nawet co dwa miesiące. Pomimo trwających intensywnych badań nad wytworzeniem syntetycznej krwi, dotychczas naukowcy nie opracowali
metody pozwalającej na wyprodukowanie krwi w warunkach
laboratoryjnych. Nie są dostępne sposoby przemysłowego pozyskania składników krwi, więc
jedynym sposobem na pozyska-

nie krwi, jest jej oddawanie. (…)
człowiek jest jedynym źródłem
leku, którego w żaden sposób
nie można wyprodukować – pisze na swojej stronie RCKiK w
Warszawie.
Jak wygląda oddawanie krwi?
Rejestracja (wypełnienie formularza – koniecznie trzeba
mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, numerem PESEL i miejscem zamieszkania)
Wstępne badanie laboratoryjne (badanie poziomu hemoglobiny / morfologia, grupa krwi –
u pierwszorazowych dawców)
Badanie lekarskie (ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiad lekarski, badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych, kwalifikacja do oddania krwi bądź innych
składników krwi)
Oddanie krwi – donacja (krew
pełna – 450 ml krwi w czasie ok.
5 – 8 min.; podczas donacji pobierane są również próbki krwi
do badań pozwalających zdiagnozować, czy dawca nie jest nosicielem niektórych chorób zakaźnych)
Krótka regeneracja sił (po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił.
Każdy dawca opuszczając
punkt poboru krwi otrzymuje
posiłek regeneracyjny o wartości
kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady. Na prośbę dawcy wystawiane: jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole; wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd
do najbliższego Punktu Poboru
Krwi; legitymacja Honorowego
Dawcy Krwi.
Piotr Gąsowski

Życie lubi być przewrotne i
płatać nam niespodzianki. Czasem są one miłe ale
częściej musimy się mierzyć z kłopotami, które
dodatkowo są kosztowne.
Taka sytuacja może pociągać za sobą konieczność
zaciągnięcia pożyczki.
Zdarza się też, iż podążamy za trendami lub pod
wpływem reklamy decydujemy się na impulsywny
zakup na kredyt.
Zawsze powinniśmy rozważyć
czy rzeczywiście musimy wziąć
pożyczkę, czy zakup może poczekać aż zaoszczędzimy potrzebne
środki, czy wogóle potrzebujemy
danej rzeczy, czy jest to tylko
chwilowa zachcianka. Podstawowa zasada to rozróżnienie zachcianek od realnych potrzeb.
W idealnym świecie stabilności finansowej powinniśmy mieć
w naszym budżecie domowym
stworzony fundusz na nieprzewidziane wydatki z którego możemy
skorzystać. Niestety, w przypadku
nagłej awarii, remontu, okazji czy
choroby i braku takiego funduszu nasze kroki kierujemy do banku lub innej instytucji para bankowej udzielającej pożyczek.
O czym musimy pamiętać kiedy zaciągamy kredyt na konsumpcje?
Kupując rzeczy na kredyt, zgadzamy się, aby część naszego
przyszłego dochodu poświęcić
na spłatę rat powiększanych o
odsetki więc jeśli do tej pory nie
było nas stać na daną rzecz to co
zmieniliśmy w naszym budżecie
domowym, czy pojawią się dodatkowe źródła dochodu lub zaplanowaliśmy oszczędności?
Upewnijmy się również, czy
przedmiot kupowany na kredyt

będzie sprawny dłużej niż okres
spłaty pożyczki i będziemy z niego korzystać? Przykładem może
być używany samochód kupiony
na kredyt a najgorszym scenariuszem jest poważna awaria samochodu i konieczność spłacania dalszych rat.
Dowiedzmy się również jakie
są faktyczne koszty pożyczki, prowizje, odsetki, ewentualny kary.
Nie pozwól, aby spłata rat pożyczki uniemożliwiła pokrywanie podstawowych wydatków
takich jak żywność, opłaty za
mieszkanie, leki i inne niezbędne rzeczy.
Osoby starsze często są proszone przez członków rodziny o
wzięcie pożyczki gdyż mogą
udokumentować stały dochód.
Niestety jeszcze częściej później
same muszą spłacać pożyczkę
syna, wnuczki czy bratanka
gdyż faktyczni kredytobiorcy
zasłaniają się brakiem środków
na spłatę. Warto nie ulegać namową i nie przyjmować obcią-

żeń finansowych, które nie są
nasze.
Seniorze, jeżeli chcesz się poradzić albo masz pytania związane z powyższym tematem,
przyjdź i skonsultuj je z naszym
ekspertem w Fundacji Innowacja i Wiedza: tel. 22 225 25 48.
Adres: Al. Ken 18/5b. Nasze porady są całkowicie bezpłatne dla
Ciebie i finansowane ze środków
m. st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów w ramach projektu „Edukacja dla seniorów Ursynowa”.

Ogłoszenie wyników BP 2019
W najbliższy czwartek 12 lipca o godz. 18.00 w
sali J.U. Niemcewicza ursynowskiego ratusza
(al. KEN 61, metro Imielin) zaplanowano podsumowanie tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego.
– Przy tej okazji chcielibyśmy także zebrać Państwa uwagi i propozycje zmian w kolejnej edycji BP.O godz. 18.00
wspólnie obejrzymy ogłoszenie wyników Budżetu Partycypacyjnego 2019 i poznamy zwycięskie projekty. Na spotkanie zapraszamy z rodzinami i znajomymi – czytamy na stronie internetowej urzędu.
Tegoroczna gala ogłoszenia wyników odbędzie się na bulwarze gen. Pattona (na schodach przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej). Wydarzenie będzie transmitowane online na
stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

„Miejsce Przyjazne Seniorom”
– czy na Ursynowie jest takie miejsce?
„Znasz miejsce przyjazne
seniorom? Jeśli tak zgłoś
je do konkursu” – zachęca
Warszawska Rada Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy. Właśnie ruszyła IV
edycja Konkursu Miejsce
Przyjazne Seniorom w całej Warszawie.
Dla przypomnienia - ideą tego
Konkursu jest promowanie takich miejsc i instytucji, które w
swojej działalności dostrzegają
potrzeby Seniorów zarówno poprzez likwidację barier architektonicznych w miejscach świadczonych usług, oferowanie produktów czy też usług ze zniżkami. Bardzo ważna jest także
przyjazna atmosfera, jaką tworzą właściciele tych miejsc w stosunku do Seniorów , chociażby
poprzez wywieszanie wszelkich
informacji, które można bez trudu odczytać.
„Przyjaznymi miejscami” mogą być instytucje publiczne obsługujące mieszkańców, na przykład Urząd Dzielnicy, Ośrodki
Pomocy Społecznej, jak również

przychodnie zdrowia, apteki, instytucje świadczące usługi w zakresie sportu, turystyki, kultury, rozrywki, edukacji oraz gastronomii – kawiarnie, restauracje i inne.

W ubiegłym roku z inicjatywy Ursynowskiej Dzielnicowej
Rady Seniorów , po raz pierwszy
zgłoszono do konkursu 9 „przyjaznych miejsc” i aż 5 z nich zostało laureatami tego konkursu, między innymi wyróżnienie
przyznano urzędowi Dzielnicy
Ursynów.

Liczę, że w tegorocznej edycji
zgłoszeń będzie przynajmniej tyle samo. Dzielnica Ursynów
wszak „stoi” pięknymi kawiarenkami, ogromną ilością salonów
fryzjerskich, salonów kosmetycznych, bibliotek, przychodni zdrowia czy aptek. Harmonogram i
zasady tegorocznego konkursu
są podobne do tych z ubiegłego
roku i można je znaleźć na:
WWW.senioralna.um.warszawa.pl w zakładce „Miejsce Przyjazne Seniorom – Konkurs”.
Drodzy Mieszkańcy, jeżeli spotkaliście na swojej drodze takie
„Miejsce”, zgłoście je koniecznie
do konkursu. Termin zgłaszania
upływa 15 września 2018 roku.
Jest więc jeszcze trochę czasu.
Seniorzy z Dzielnicowej Rady
Seniorów chętnie podzielą się
swoim doświadczeniem i pomogą Państwu w wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego. Serdecznie
zapraszam do wzięcia udziału w
tegorocznej edycji Konkursu.
Anna Polarczyk
Radna Dzielnicy Ursynów
i Wa r s z a w s k i e j R a d y S e n i o r ó w
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Jeziorko Imielińskie – czyli jak źle obchodzimy się z przyrodą

Szkodliwy zamęt wokół niezwykłego akwenu

Istnieją jeszcze, chociaż w
znacznej mierze w stanie coraz
bardziej nadwerężonym, cenne
wartości, które powinny być zgodnie z potrzebami współczesności i przyszłości - zagospodarowane w toku urządzenia Warszawy i jej otoczenia. Są to m.
in. – tworzące podstawę ekosystemu - naturalne cieki wodne,
jeziorka, stawy, zieleń w postaci
parków, skwerów, lasów miejskich.
ą one bezcenne i jako takie powinny być odpowiednio zagospodarowywane w ramach –
preferowanego w świecie rozwoju
zrównoważonego – ukierunkowanego na zapewnienie optymalnych warunków dla zdrowia i życia ludzi, dla
przyrody i kultury. Czyni się to metodą
odpowiedniego, dynamicznego harmonizowania relacji wewnątrz i między wymienionymi segmentami rzeczywistości.
zy jednak w kategoriach takich wymogów mieszczą się –
podnoszone zwłaszcza przez
przedstawicieli nauki i opinii publicznej
– przedsięwzięcia, zaniechania i przemilczenia dotyczące planowania przestrzennego i kolejnych inwestycji w strefie tak niezwykłego akwenu, jakim jest
Jeziorko Imielińskie? Jest to, nazywany
często “perłą przyrody”, naturalny
zbiornik wód podziemnych i powierzchniowych, powstały 200 tys. lat temu.
Stanowi pozostałość po tzw. martwym
lodzie stadiału mazowiecko-podlaskiego. Znajduje się w znaczącym dla ekosystemu stołecznego miejscu powiązań
przyrodniczych: Las Kabacki, Skarpa
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Wiślana, Potok i Dolina Służewska. Od
wieków stanowił ostoję bogatej flory i
fauny, jak również znaczącą, niezbędną
naszemu miastu, strefę regeneracji i
wymiany powietrza. Niestety, tej “perle przyrody” – jak to zauważyła w 2002
r. ówczesna zastępczyni wojewódzkiego konserwatora przyrody Bożenna
Sendzielska – zagraża wielopostaciowe fatum biznesowo-technicystyczne.
ychynęło ono na początku lat dziewięćdziesiątych
XX w. z Urzędu ówczesnej
Dzielnicy Gminy Mokotów i ciągle wisi nad Jeziorkiem Imielińskim. W konsekwencji ten bezcenny akwen -–na
skutek parcia inwestycyjnego, bezczynności lub niezaradności urzędniczej – ulega pomniejszaniu, osuszaniu
i zaśmiecaniu. Na skutek usilnych starań – głównie ze strony społeczników
i pracowników nauki – rozporządzeniem wojewody z 1 IX 1993 r. ustanowiony został podlegający szczególnej
trosce ochronnej Użytek Ekologiczny
Jeziorko Imielińskie o powierzchni
10,6 ha. Rozporządzenie to jednak
uchylono zarządzeniem premiera nr
98 z 17 X 1996 r. bez podania uzasadnienia. Następnie pojawiło się kolejne
rozporządzenie wojewody mazowieckiego nr 90 z 23 X 2002 r. ponownie
ustalające użytek ekologiczny, ale już
tylko o pow. 3,95 ha, co absolutnie nie
zapewnia skutecznej ochrony tego niezwykłego akwenu; więc napór inwestycyjny trwa.
en imieliński zbiornik wodny
był obiektem badań pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW. W ich wyniku powstały założenia jego urządzenia
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w myśl wymogów rozwoju zrównoważonego. Stał się też treścią licznych publikacji prasowych /m. in. na łamach
“Passy” 10/2016, także z propozycjami konkretnych pozytywnych rozwiązań. Założenia te zostały jednak zignorowane przez czynniki odpowiedzialne
za rozwój miasta.
amęt wokół Jeziorka. Imielińskiego i jego otoczenia
znalazł wyraz także w toku
posiedzenia Komisji Zielony Ursynów
w dniu 29 II 2017 r. z udziałem przedstawicieli mieszkańców. Uznano wtedy, iż w ciągu ubiegłych dziesięcioleci ze strony Zarządu Dzielnicy nie
uczyniono nic konkretnego, aby powstrzymać presję inwestycyjną i zagospodarować ten akwen wraz z otoczeniem zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego. Postanowiono
więc, że następne odpowiednio przygotowane posiedzenie tejże Komisji
w sprawie Jeziorka odbędzie się za
kilka miesięcy. Do tego czasu Zarząd
Dzielnicy przygotuje niezbędny projekt urządzenia akwenu, a lokalna
wspólnota gruntowo-wodna /której
członkowie są właścicielami części tutejszego terenu, a której przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu Komisji/ uporządkuje w tym czasie swoje członkostwo i statut oraz przedłoży
propozycje w sprawie odsprzedaży
Dzielnicy Ursynów gruntów będących
własnością jej członków.
apowiedziane posiedzenie
Komisji Zielony Ursynów nie
odbyło się po kilku, lecz dopiero po 15 miesiącach od tamtej daty,
tj. 27 VI 2018r. Sprawy Jeziorka Imielińskiego stanowiły zaś dopiero trzeci,
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ostatni punkt jego obrad, zakończonych o godz. 21.00. O postanowieniach
posiedzenia z 29 III 2017 r. jakby zapomniano. Nie nawiązywali do nich ani
organizatorzy, ani referenci posiedzenia w dniu 27 VI 2018 r. A obecny na
tymże posiedzeniu zastępca burmistrza
Dzielnicy nie potrafił dać merytorycznej odpowiedzi na zasadne pytania
przedstawicieli mieszkańców w osobach Haliny Cwaliny, Macieja Frączaka
i innych. Usiłowali oni bezskutecznie
dociec: komu i na jakich zasadach wydano ostatnio zgodę na budowę w strefie jeziorka przy ul. Roentgena wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, do kogo obecnie należą trzy
działki znajdujące się w strefie tego
akwenu, które w rozporządzeniu wojewody nr 26 z 16 IV 2004 r. figurują jako należące do Skarbu Państwa?
karżyli się również na to, że pozostają bez odpowiedzi ich pytania w tych sprawach kierowane do Zarządu Dzielnicy, do Stołecznego Ratusza i do wojewody. Wiceburmistrz zapewniał zaś, że obiekt
mieszkaniowy przy ul. Roentgena będzie budowany zgodnie z przepisami
dotyczącymi tego terenu. W tej sytuacji
– ze strony uczestniczących w posiedzeniu mieszkańców Ursynowa – padały uwagi, że wobec takiego stosunku
władz do urządzenia inwestycyjnego
tej strefy, Jeziorko Imielińskie może
ulec całkowitemu zniszczeniu w ciągu
niewielu lat.
rwający wciąż urzędowy zamęt wokół zagospodarowania
Jeziorka stanowi znaczący negatywny przykład w zakresie przestrzegania wymogów ekorozwojowego urzą-
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dzania Warszawy i jej otoczenia. Wynika
stąd nieodzowna potrzeba powołania zespołu ?komisji?/ kompetentnych zawodowo i społecznie ludzi, który potrafi:
- zidentyfikować obiektywnie źródła
powstania i funkcjonowania powodującego ten szkodliwy zamęt fatum i wskaże sposób jego usunięcia,
- dokona w ściśle określonym czasie
analizy dotychczasowych propozycji i
planów urządzenia Jeziorka i ustali
założenia jego zagospodarowania
zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego,
- wskaże źródła finansowania realizacji tych założeń i sposób zakupu gruntów należących do lokalnej wspólnoty
gruntowo-wodnej,
- przedstawi tę problematykę właściwym urzędom i opinii publicznej.
egatywne zaszłości wokół
Jeziorka Imielińskiego i innych cennych wartości przyrodniczych przemawiają ewidentnie za
rychłym powołaniem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem stałyby się:
- przygotowanie kompetentnych zawodowo i społecznie w zakresie tej problematyki obsad kadrowych państwowych i samorządowych struktur organizacyjnych,
- przygotowanie analiz, koncepcji i
planów rozwoju zrównoważonego kraju, poszczególnych regionów, aglomeracji miejskich /poczynając od stołecznej Warszawy/, dorzeczy itp.,
- korektury istniejących już w tym
zakresie koncepcji i planów,
- gromadzenie i skuteczna popularyzacja wiedzy ekorozwojowej.
dr Stanisław Abramczyk
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Irena Kirszenstein-Szewińska sama stworzyła całą epokę historii Polski i niespotykany już wzór patriotyzmu

Była uosobieniem losów Rzeczypospolitej
uniknęła ewentualnej sowietyzacji, a Irena mogła zostać reprezentantką Polski w lekkoatletyce, choć będąc dzieckiem, nawet
nie podejrzewała, że ma talent do sportu. Mogła się wydawać raczej typem wiecznie zgarbionej nad książką intelektualistki, która
poprzez uczęszczanie na zajęcia Kółka Teatralnego w Pałacu Młodzieży przymierzała się raczej do kariery artystycznej i nawet popisowo wykonała rolę Ofelii w „Hamlecie” Szekspira.
yć może, dysponująca świetnym głosem i znakomitą dykcją panna Kirszenstein zostałaby czołową aktorką, ale
szczęśliwym zbiegiem okoliczności jej nauczycielka w.f. Liliana Buchholz-Onufrowicz złapała się pewnego dnia za głowę,
zmierzywszy Irenie czas w szkolnym sprawdzianie sprinterskim. Od
razu odkryła w wysokiej, szczupłej uczennicy najprawdziwszy talent. No i dalej wszystko poszło jak z płatka. Mieszkając w pobliżu
KKS Polonia niedoszła aktorka zaczęła tam trenować, a pierwszy
sukces odniosła na boisku Agrykoli, skoczywszy wzwyż nożycami
138 centymetrów w zawodach, zorganizowanych przez Romana
Wszołę, ojca przyszłego mistrza i rekordzisty świata w tej specjalności. Kilkanaście lat później Jacek Wszoła oraz mistrz skoku o
tyczce Władysław Kozakiewicz stali się najczęstszymi współtowarzyszami sportowych wojaży będącej już absolutną królową sprintu Ireny, która od końca 1967 roku nosiła już nazwisko męża, Janusza Szewińskiego, również lekkoatlety Polonii, a potem świetnego
fotoreportera, pochwyconego przez Przegląd Sportowy.
amieszczone obok zestawienie lekkoatletycznych osiągnięć Szewińskiej może przyprawić o zawrót głowy, chociaż najbardziej imponuje w tej kolekcji fakt przełamania
bariery 50.00 sekundy w biegu na 400 metrów oraz zyskanie w 1974
miana najlepszej sportsmenki świata. Dziś to się może wydawać niewiarygodne, ale będąc wtedy u szczytu kariery, Irena mieszkała
wraz z małżonkiem w maciupkiej kawalerce za Żelazną Bramą, a
jeździła fiacikiem 126 p. No cóż, były to jeszcze czasy sportu amatorskiego, w którym więcej było zaszczytów niż pieniędzy. Jako początkujący kierowca najlepsza sportsmenka na kuli ziemskiej nie zauważyła pewnego razu, że w jednym kole ma kapeć i przejechała
swoim „maluchem” całą Warszawę, by na pytanie męża zdumionego widokiem zmarnowanej opony odpowiedzieć, że absolutnie niczego nie zauważyła i jechało jej się doskonale.
pewnym rozrzewnieniem wspominam ten klimat dawnych czasów i sportową wielkość Szewińskiej, której przedwojenny sprinter Edward Trojanowski nadał trafne pseudo: Irenissima. Gdy już przyszło Irenissimie zamieszkać w nieco lepszych warunkach, przez jej salon przewijały się najprominentniejsze osobistości – była bowiem uważana za niedościgniony autorytet i każdy chciał się ogrzać w blasku sławy bohaterki igrzysk olimpijskich, podziwianej przez miliardy telewidzów na całym świecie.
czywiście, człowiek sukcesu zawsze musi liczyć się również z całkiem niespodziewanymi reakcjami. Tak było w
1968 roku, kiedy prowadząca antysemicką nagonkę
Służba Bezpieczeństwa PRL próbowała przyszyć Szewińskiej „żydowską łatkę”, oskarżając rekordzistkę świata o celowe upuszczenie pałeczki w sztafecie 4 x 100 m, by uniemożliwić współpartnerkom, „prawdziwym Polkom” zdobycia medalu olimpijskiego w
Meksyku. Był to, rzecz prosta, zarzut żenujący i całkowicie bezsensowny, acz znaleźli się posłuszni wykonawcy, którzy upowszechnili go w telewizji. Dziś mamy nawrót takiej szmatławej propagandy,
bo – o dziwo – wychodzi w dużym nakładzie gazeta, jawnie nawiązująca do owych esbeckich tradycji sprzed 50 lat. I ta gazeta nie uszanowała nawet majestatu śmierci, usiłując w swym zaślepieniu „dokopać” Irenie. O ile wiem, za tak haniebny postępek wspomniany
dziennik będzie musiał odpowiedzieć przed sądem.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

B

Z

Sierpień 1976, stadion Skry w Warszawie, w trójmeczu Polska - NRD - ZSRR Irena Szewińska wygrywa 100 metrów przed Niemką Renate Stecher.
FOTO MIECZYSŁAW ŚWIDERSKI

Pożegnanie sławnej lekkoatletki, Pierwszej Damy Sportu Polskiego na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym okazało się ceremonią, jaka jeszcze nigdy się tam
nie zdarzyła – z uwagi na zjazd największych osobistości światowego olimpizmu.
zefowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) – Niemiec Thomas Bach i lord Sebastian Coe
z Londynu, a także największa kiedyś rywalka Szewińskiej na bieżni, dawna reprezentantka NRD Marita Koch uczestniczyli zarówno w mszy żałobnej w kościele garnizonowym przy Długiej, jak i w
samym pogrzebie. Najwyższe słowa uznania znaleźli dla zmarłej premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda, który już
dwa lata temu wręczył jej najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Najlepsza obecnie sportsmenka polska, arcymistrzyni rzutu młotem Anita Włodarczyk odczytała w kościele fragment Apokalipsy według św. Jana, a słów tych słuchała między innymi ze łzami w oczach niegdysiejsza partnerka Ireny na bieżni,
ustanawiająca wraz z nią rekordy świata w sprincie – Ewa Kłobukowska, z którą tworzyły przecież słynny duet K - K.
ziewiętnastoletnia kariera lekkoatletyczna Ireny Kirszenstein-Szewińskiej (1961-1980), a potem jeszcze jej 20letnia działalność w MKOl (1998-2018) – to były akurat
tylko ramy czasowe nadzwyczajnej aktywności tej niezwykłej Polki na niwie sportu. W praktyce wyglądało to tak, że jako zawodnicz-
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ka Irena była w każdej chwilki na posterunku, gotowa do startu w
barwach klubowych (Polonii Warszawa) i w barwach narodowych.
Gdy było trzeba, startowała aż w pięciu konkurencjach jednego popołudnia, a potem – już jako promotorka sportu – znajdowała czas,
żeby bywać nawet na najmniejszych imprezach prowincjonalnych
i uświetniać je swoim nazwiskiem.
swoich licznych peregrynacjach trafiała wielokrotnie
również na Ursynów, bywając między innymi w redakcji „Passy”. W ostatnim czasie te wizyty na Ursynowie z konieczności się nasiliły, bowiem z powodu choroby nowotworowej siedmiokrotna medalistka olimpijska musiała poddawać się
zabiegom w Centrum Onkologii. Wcześniej – propagowała profilaktykę w walce z rakiem, firmując organizowany w parku Agrykola i Łazienkach Królewskich Samsung Irena Women’s Run. Ursynowska publiczność mogła spotykać się z Szewińską przy najróżniejszych
okazjach – chociażby wtedy, gdy organizowaliśmy na Służewcu Gonitwę Konną Aktorów i Dziennikarzy.
ycie Ireny Kirszenstein-Szewińskiej było swoistą ilustracją
splątanych losów Rzeczypospolitej. Irena urodziła się w
1946 roku w obozie dla uchodźców w straszliwie zniszczonym działaniami wojennymi Leningradzie (Sankt Petersburgu).
Jej ojciec – warszawiak Jakub Kirszenstein – był w latach trzydziestych ubiegłego wieku czołowym sprinterem Makabi. Matka, Eugenia Rafalska, wywodziła się z kolei z Kijowa. Dzięki szczęśliwej
repatriacji i zamieszkaniu tuż po wojnie w Warszawie rodzina
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IRENA KIRSZENSTEIN-S
SZEWIŃSKA XX wieku w plebiscycie „Polityki”, „Przeglądu Sportowego” i „Tempa”.
Urodzona 24 maja 1946 roku w LeninPo zakończeniu kariery lekkoatletyczgradzie (ZSRR), zmarła 29 czerwca 2018 nej promotorka sportu na arenie krajow Warszawie; córka Jakuba Kirszenste- wej i międzynarodowej. Od 1980 w zaina i Eugenii Rafalskiej. Po przenosinach rządzie PZLA (w okresie 1997-2009 na
z terenu ZSRR do Warszawy: absolwent- stanowisku prezesa). Od 1984 członkini
ka Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Komitetu Kobiecego IAAF, potem zaś RaZakroczymskiej; Liceum im. Jarosława dy IAAF oraz Rady Europejskiego StowaDąbrowskiego przy ul. Świętokrzyskiej rzyszenia Lekkoatletycznego. Od 1988 –
oraz Wydziału Nauk Społecznych (eko- wiceprezes PKOl, od 1993 – wiceprezes
nomia polityczna) Uniwersytetu War- Towarzystwa Olimpijczyków Polskich,
szawskiego, magister ekonomii (1970) a od 1994 – prezes Polskiego Stowarzyze specjalizacją – ekonomika transportu. szenia Sportu Kobiet. Od 1998 – w skłaMąż – Janusz Szewiński (fotorepor- dzie MKOl. W 1998 założyła promującą
ter sportowy, magister w.f.); synowie – sport fundację pod nazwą „Vita Activa”.
Andrzej i Jarosław; wnuczęta – Ada,
W 1975 otrzymała z rąk prezydenta
Adaś, Jaś i Piotruś.
Valery’ego Giscarda d’Estaing prestiżową
Lekkoatletka Polonii Warszawa (1961- nagrodę Francuskiej Akademii Sportu.
1980); 176 cm, 60 kg (w okresie kariery W 1994 uhonorowana nagrodą Kalos
sportowej); 50-krotna reprezentantka Kagathos jako osoba udanie łącząca kaPolski w meczach międzypaństwowych. rierę sportową z innymi aktywnościaTrenerzy: Jan Kopyto, Andrzej Piotrow- mi. Posiadaczka licznych odznaczeń pański, Edward Bugała, Tadeusz Starzyń- stwowych, łącznie z najwyższym – Ordeski, Gerard Mach, Janusz Szewiński.
rem Orła Białego, wręczonym jej w 2016
Czterokrotna zwyciężczyni Plebiscytu przez prezydenta Andrzeja Dudę.
„Przeglądu Sportowego” na 10 NajlepSPORTOWY DOROBEK
szych Sportowców Polski (1965, 1966,
ARCYMISTRZYNI
1974, 1976). Siedmiokrotna zdobywczyni Złotych Kolców – nagrody dla najlepIGRZYSKA OLIMPIJSKIE
szej lekkoatletki roku w Polsce (19711977). W 1974 najlepsza sportsmenka
Tokio 1964
świata w głosowaniu międzynarodowych agencji prasowych. W 1998 wy- 200 m – srebrny medal (23.13)
brana najlepszym polskim sportowcem
- skok w dal – srebrny medal (6,60)

- 4 x 100 m – złoty medal (Teresa Wieczorek-Ciepły, Irena Kirszenstein, Halina
Richter-Górecka, Ewa Kłobukowska)
43.69 (rekord świata)
Meksyk 1968
- 100 m – brązowy medal (11.19)
- 200 m – złoty medal (22.58 - rekord
świata)
Monachium 1972
200 m – brązowy medal (22.74)
Montreal 1976
- 400 m – złoty medal (49.29 – rekord
świata)
Moskwa 1980
- bez medalu (kontuzja w półfinale
400 m)
MISTRZOSTWA EUROPY
Budapeszt 1966
- 100 m – srebrny medal (11.5)
- 200 m – złoty medal (23.1)
- skok w dal – złoty medal (6,55)
- 4 x 100 m – złoty medal (Elżbieta
Bednarek, Danuta Straszyńska, Kirszenstein, Kłobukowska) – 44.4
Helsinki 1971
- 200 m – brązowy medal (23.32)
Rzym 1974
- 100 m – złoty medal (11.15)
- 200 m – złoty medal (22.51)
- 4 x 100 m – brązowy medal (Ewa
Długołęcka, Danuta Panasiuk-Jędrejek,
Barbara Kobzda-Bakulin, Kirszenstein-Szewińska) 43.48

Cudowny moment na Gali Lekkoatletycznej IAAF w 2000 r. w Monako:
Szewińska z dwójką złotych medalistów olimpijskich z Sydney: Kamilą
Skolimowską i Robertem Korzeniowskim.

Dwoje wielkich mistrzów sprintu i skoku w dal: Irena Szewińska i Carl
Lewis (USA).

Szewińska z czterokrotnym mistrzem olimpijskim w biegach długich
Finem Lasse Virenem.

Dwie gazele bieżni: Szewińska i Amerykanka Marion Jones.

Irenissima uświetniła organizowaną przez niżej podpisanego Gonitwę
Konną Aktorów na Służewcu. Przejechała jedną rundę samochodem.

Obchody 100-llecia olimpizmu w Paryżu: autor artykułu z Ireną
Szewińską, jeszcze przed jej wejściem w skład MKOl.
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- 4 x 400 m – 4. miejsce (Genowefa No- 100 m – złoty medal (11.3)
waczyk, Krystyna Hryniewicka-Kacp- 200 m – złoty medal (23.5)
erczyk, Danuta Piecyk, Kirszenstein-Sz- 4 x 100 m – srebrny medal (46.1)
Turyn 1970
ewińska) 3:26.4
Praga 1978
- 100 m – elimin. 12.3
- 400 m – brązowy medal (50.40)
EUROPEJSKIE
IGRZYSKA
J
- 4 x 400 m – brązowy medal (Małgorzata Gajewska, Hryniewicka-Kacp- UNIORÓW
Warszawa 1964
erczyk, Nowaczyk-Błaszak, Kirszenstein-Szewińska) 3:26.76
- 200 m – złoty medal (23.5)
- skok w dal – złoty medal (6,19)
EUROPEJSKIE IGRZYSKA HALOWE
- 4 x 100 m – złoty medal – wraz z Jadwigą Dudek, Ireną Woldańską i ElżbieBelgrad 1969
tą Bednarek (46.6)
Ranking światowy czasopisma Track
- 50 m – złoty medal (6.4)
& Field News
- w dal – złoty medal (6,38)
- Sztafeta 1+2+3+4 okr. – srebrny
1964 – 2. miejsce na 200 m; 2. miejsce
medal (4:53.2)
w skoku w dal
1965 – 2. miejsce na 100 m; 1. miejsce
HALOWE MISTRZOSTWA EUROPY na 200 m; 2. miejsce w skoku w dal:
Sofia 1971
6. miejsce w pięcioboju
- 50 m – 4. miejsce (7.5)
1966 – 2. miejsce na 100 m; 1. miejsce
- w dal – srebrny medal (6,56)
na 200 m; 1. miejsce w skoku w dal
Grenoble 1972
1967 – 1. miejsce na 100 m; 1. miejsce
- 50 m – 6. miejsce (6.39)
na 200 m; 1. miejsce w skoku w dal
Rotterdam 1973
1968 – 3. miejsce na 100 m; 1. miejsce
- 60 m – 4. miejsce (7.35)
na 200 m; 6. miejsce w skoku w dal
Göteborg 1974
1969 – 6. miejsce na 100 m; 2. miejsce
- 60 m – brązowy medal (7.20)
na 200 m; 1. miejsce w skoku w dal
Katowice 1975
1971 – 7. miejsce na 100 m; 3. miejsce
- 60 m – brązowy medal (7.26)
na 200 m; 5. miejsce w skoku w dal
San Sebastian 1977
1972 – 10. miejsce na 100 m; 3. miej- 60 m – elimin. 7.42
sce na 200 m; 9. miejsce w skoku w dal
UNIWERSJADA
1973 – 3. miejsce na 100 m; 2. miejsce
Budapeszt 1965
na 200 m

1974 – 1. miejsce na 100 m; 1. miejsce
60 m
na 200 m; 1. miejsce na 400 m
- 7.1, pomiar ręczny Warszawa,
1975 – 3. miejsce na 100 m; 2. miejsce 9.2.1974
na 200 m; 1. miejsce na 400 m
- 7.24 elektron. Göteborg, 10.3.1974
1976 – 4. miejsce na 100 m; 1. miejsce
100 m
na 200 m; 1. miejsce na 400 m
- 11.1 – (wraz z Ewą Kłobukowską)
1977 – 8. miejsce na 100 m; 1. miejsce Praga, 9.7.1965
na 200 m; 1. miejsce na 400 m;
- 11.1 (11.20) – Meksyk, 14.10.1968
3. miejsce na 400 m pł
200 m
1978 – 5. miejsce na 200 m; 3. miejsce
- 22.7 – Warszawa, 8.8.1965
na 400 m
- 22.7* – Chorzów, 1.7.1967
1979 – 8. miejsce na 200 m; 4. miejsce
- 22.5 (22.58) – Meksyk, 18.10.1968
na 400 m
- 22.0 (22.21) – Poczdam, 13.6.1974
300 m
REKORDY ŻYCIOWE
- 37.8 – Warszawa, 1.5.1967
- 60 m (w hali) - 7.20 (Göteborg,
400 m
10.3.1974)
- 49.9 – Warszawa, 22.6.1974
- 100 m - 10.9, pomiar ręczny (Warsza- 49.75 – Bydgoszcz, 22.6.1976
wa, 29.6.1974)
- 49.29 – Montreal, 29.7.1976
11.13 elektron. (Rzym, 3.9.1974)
440 jardów
- 200 m - 22.0/22.21 (Pocz- 51.3 – Londyn, 29.8.1975
dam,13.6.1974)
- 51.71 elektron. – Edynburg, 6.8.1976
- 300 m - 35.70 (Londyn, 4.7.1975)
4 x 100 m
- 400 m - 49.29 (Montreal, 29.7.1976)
- 44.2 (Maria Piątkowska, Kirszenste- 80 m pł - 10.8 (Spała, 24.7.1965)
in, Górecka, Kłobukowska) – Łódź,
- 100 m pł - 14.0 (Rzym, 17.5.1969)
13.9.1964
- 400 m pł - 56.62 (Hanower,
- 43.6 (43.69)** – Tokio, 21.10.1964
* – rekord oficjalnie nie zatwierdzony,
24.9.1977)
- skok wzwyż - 1,68 (Bari, 11.9.1966) bo do IAAF nie przesłano dokumentacji
- skok w dal
- 6,67 (Warszawa, biegu
** – rekord anulowany przez IAAF w
27.8.1968)
- pięciobój - 4705 pkt (Warszawa, związku z błędnym (jak się okazało po la6.6.1965)
tach) orzeczeniem, iż status płciowy Ewy
Kłobukowskiej jest niejasny
REKORDY ŚWIATA
REKORDY ŚWIATA JUNIOREK

200 m
- 23.1 – Tokio, 19.10.1964
skok w dal
- 6.39 – Budapeszt, 6.9.1964
- 6.39 – Łódź, 13.9.1964
- 6.43 – Tokio, 19.10.1964
- 6.56 – Tokio, 19.10.1964
- 6.60 – Tokio, 19.10.1964
4 x 100 m
- 46.6 (Jadwiga Dudek, Irena Woldańska, Elżbieta Bednarek, Kirszenstein)
– Warszawa, 20.9.1964
LICZBY
7 – tyle medali olimpijskich zdobyła
Szewińska
3 – tyle razy była mistrzynią olimpijską
10 – tyle medali zdobyła w ME
5 – tyle razy zdobyła złoto ME
16 – tyle ustanowiła oficjalnych i nieoficjalnych rekordów świata (60 m, 100
m, 200 m, 300 m, 400 m, 440 y, 4 x 100
m)
5 – tyle ustanowiła rekordów Europy
(100 y, 100 m, 200 m, 220 y, 4 x 100 m
7 – tyle ustanowiła nieoficjalnych rekordów świata juniorek
53 – tyle ustanowiła rekordów Polski:
100 m (14), 200 m (10), 400 m (5), skok
w dal (6), 4 x 100 m repr. (10), 4 x 100 m
klub. (6), 4 x 400 m repr. (1), 5-bój (1).
26 – tyle zdobyła tytułów mistrzyni
Polski, w tym 3 w hali
16 – tyle razy była liderką rankingu światowego czasopisma „Track & Field News”
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Rozmawiamy z Andrzejem Celińskim z Ursynowa, kandydatem SLD na prezydenta Warszawy

Żebyśmy nie wylecieli z zakrętu na zbity pysk...
ści, ale partyjność jest faktem.
Równoważyć ją może po części
otwarty dialog. Wyobrażam sobie forum dialogu, które tworzy
miasto. Tworzy – bo reszta zależy od ludzi i tego, czym to forum wypełnią. Moim zdaniem
zresztą, rozdrobnienie nie jest
akurat problemem. Natomiast
problemem może być przeniesienie na grunt miasta i na dodatek utrwalenie tragicznego podziału między dwiema prawicami: bardziej konserwatywną i
bardziej liberalną. Przy czym słowo „konserwatywna” jest tu użyte z wielką delikatnością.

ANDRZEJ CELIŃSKI
Ur. 26 lutego 1950 r. w Warszawie. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana i studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po tzw. wydarzeniach marcowych 1968
na Uniwersytecie relegowany z uczelni. W latach 1977-1981 członek Komitetu Obrony Robotników
(KSS KOR); animator Latających Uniwersytetów. Od 1980 członek NSZZ „Solidarność”, sekretarz
Krajowej Komisji Porozumiewawczej i szef gabinetu przewodniczącego; internowany w stanie wojennym. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Senator I i II kadencji, poseł na Sejm II, IV i VI
kadencji. W latach 2001-2002 minister kultury w rządzie Leszka Millera. Od 2016 bezpartyjny.
PASSA: Startuje pan na prezydenta Warszawy, z jakimi nadziejami?
ANDRZEJ CELIŃSKI: Z nadziejami na przyzwoitą politykę, dla której słowa odpowiedzialność, przewidywalność,
uczciwość i zdrowy rozsądek
nie są ze słownika języków obcych. Warszawa jest miejscem
wzorcotwórczym dla Polski. I
tak jak Polska, również Warszawa jest na zakręcie, a chodzi o
to, żeby z zakrętu nie wylecieć
na zbity pysk.
Co wobec tego można zdziałać z pozycji prezydenta Warszawy, żeby zapobiec nieszczęściu?
Przede wszystkim potrzebne
są nowe impulsy w zarządzaniu miastem. Odnoszę to za-

równo do spraw oczywistych,
jak skuteczność, efektywność,
terminowość, praworządność,
sprawiedliwość, jak i do sprawy zasadniczej: demokratyzacji
procesu podejmowania decyzji.
I tu dodam, że trzeba przypominać i pamiętać, iż samorząd to
ogół mieszkańców, a nie sam
prezydent, burmistrz oraz taka
czy inna rada. Otworzyć to
wreszcie trzeba przed ludźmi.
Miasto musi to zrobić przede
wszystkim poprzez informacje,
ale także poprzez dialog o przyszłości, o celach, szansach, jak
również o ograniczeniach. Jesteśmy w otoczeniu zupełnie
nowych technologii. Na razie
głównie się ich boimy. I to jedyna rzecz, która w polityce dziś
łączy starych i młodych. Tym-

czasem trzeba te technologie
wykorzystywać. Prezydent miasta może dać więc narzędzia dla
dialogu również w środowisku
Internetu, ale do tego potrzebne jeszcze otwarte głowy, tak w
samym ratuszu, jak i w całym
mieście. Stąd priorytet dla kultury i edukacji. Miasto musi być
wypełnione kulturą – tą wysoką, i tą uliczną. Dotychczas zaniedbywaliśmy tę sprawę. Stąd
nasze kłopoty.
A jeśli chodzi o obecne rozdrobnienie polityczne w mieście, to jak pan to ocenia, czy to
przypadkiem nie wypaczy wyniku wyborów, nie tylko prezydenckich?
Miasto to na pewno nie najlepsze środowisko dla partyjno-

Obecny układ polityczny w
Warszawie jest analogią do sytuacji w Sejmie, gdzie mamy absolutną dominację jednej partii. W
obu wypadkach nie jest to w interesie ogółu…
Obowiązujące ustawodawstwo nie przeszkadza jednak odpowiedzialnej władzy miejskiej
w stosowaniu twardych zasad
oparcia pracy urzędu na specjalistycznie wykształconej służbie
cywilnej. Tymczasem obecne
upartyjnienie polityki miejskiej
tworzy oczywistą patologię. Nie
lubię składać obietnic, śmieszą
mnie deklaracje jednego kandydata, że np. zbuduje dziesięć
przedszkoli i jednocześnie drugiego, obiecującego pięćdziesiąt. Ja akurat mogą obiecać z
całą odpowiedzialnością za słowo, że przy mojej prezydenturze
nie będzie nomenklatury partyjnej w urzędzie. Ani starej, ani
nowej. Tym bardziej w spółkach
miejskich.
Warszawa została wprawdzie
ogromnie unowocześniona za
pieniądze unijne, ale jej rozwój
w ostatnim ćwierćwieczu cechuje kompletny chaos, wynikający
przede wszystkim z braku lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego…
Warszawa jest pięknym miastem, beneficjentem swojej stołecznej pozycji i umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych,
a także elementarnego porządku w finansach. Mało kto z warszawiaków orientuje się, że rating Warszawy na rynkach fi-

nansowych jest podobny do ratingu Polski, czyli jak na miasto
bardzo wysoki. Warszawa prawie w całości finansuje się z własnych przychodów oraz z minimalnie oprocentowanych kredytów, udzielanych przez instytucje europejskie. Niestety, te przyjazne okoliczności – zamiast
ograniczać chaos urbanistyczny
lub go w ogóle eliminować – tylko ten stan pogłębiają. Wymownym tego przykładem jest przecięcie nową zabudową naturalnych zielonych korytarzy napowietrzających miasto.
Ktoś na to pozwolił…
No właśnie. Ale też protest
mieszkańców nie był dostatecznie silny i to tym bardziej sygnalizuje, że należy budować wspólnotę. Rolą władz miasta jest dawanie do tego odpowiednich
impulsów, a przede wszystkim
narzędzi. Technologie są tu wielką szansą. Zamiast się ich bać,
należy je maksymalnie wykorzystywać. Także dla integracji
wielotysięcznej rzeszy ludzi, którzy przyjeżdżają na stałe do naszego miasta już w wieku dorosłym. Oni też stanowią o bogactwie Warszawy, zwłaszcza jeśli
płacą tutaj podatki. Należy zintensyfikować narzędzia zachęcające przyjezdnych do pełnego wtopienia się w to miasto,
także swoją obywatelską odpowiedzialnością. Wyobrażam sobie na przykład rodzaj bonu, jaki mamy w paybacku, bonu
wspólnotowego w naturalnym
środowisku Internetu, gdzie jedni ludzie oddają innym ludziom
cząstkę swego wolnego czasu,
pozyskując za to dzięki odpowiedniej punktacji umiejętności lub możliwości tych drugich.
Może to być skorelowane z Kartą Warszawiaka. Na razie to tylko marzenie, ale warto o tym
marzyć.
Może to rzecz nie najważniejsza, ale zauważę, że umarł warszawski sport wyczynowy, co
tym bardziej mogliśmy sobie
uświadomić, żegnając na Powązkach największą sportsmenkę Polski, a tym bardziej Warszawy – Irenę Szewińską, która

od pierwszego kroku w sporcie
miała warunki do rozwijania talentu lekkoatletycznego. Dziś
Warszawa – zamiast oferować
nowe możliwości uprawiania
sportu wyczynowo – zamyka
obiekty nawet tej miary, co kompleks Gwardii. Sam Stadion Narodowy, mający błędne założenia ekonomiczne, niczego nie
załatwia…
Jako nastolatek biegałem w
Międzyszkolnym Klubie Sportowym Agrykola. Trenerami byli
Tadeusz Paprocki i Roman
Wszoła. Trenowałem za darmo,
rodzice nie płacili ani złotówki.
Dziś, gdy rodzice posyłają
swoją pociechę do szkółki piłkarskiej, muszą płacić 300 złotych miesięcznie. Jeżeli to byłby tenis, niemalże taką kwotę
trzeba byłoby zapłacić dziennie...
No cóż, obecnie sport dzieci i
młodzieży to w dużej mierze
funkcja kasy rodziców. Całe
szczęście, że przynajmniej talenty na wyczynową miarę nie są
uzależnione od grubości portfela rodzicieli.
Czy jest jakaś kwestia specjalna, na którą pan chciałby zwrócić uwagę?
Wprawdzie polityka ma w zasadzie tylko czas przyszły, ale
jest coś, co muszę otwarcie powiedzieć. Otóż wielkim obowiązkiem miasta, wspólnoty jego mieszkańców i władz jest walka ze wszelkiego rodzaju wykluczeniami. A dzisiaj państwo wykluczyło właściwie ludzi, którzy
mieli jakikolwiek związek ze
służbami PRL, w tym nawet wybitnych sportowców, kiedyś
członków klubów pionu gwardyjskiego po prostu. Wykluczenie nastąpiło za pomocą topornej ustawy, w której do jednego
worka wrzucono zarówno
oprawców, jak i zwyczajnych ludzi. Efektem działania tego skandalicznego aktu jest już 45 ofiar
śmiertelnych. Jak widać, nie
trzeba wcale stanu wojennego,
wystarczą kamienne serca osób
sprawujących władzę, by ludzie
zaczęli umierać.
Rozmawiał
M AC I E J P E T R U C Z E N KO

Ratusze Warszawy – Ochota (VI)
Ochota jest jedną z tych dzielnic
współczesnej Warszawy, które
powstały m. in. na terenach
włączonych do miasta rozporządzeniem generała-gubernatora Hansa von Beselera 8
kwietnia 1916 r. Granica Warszawy – na odcinku obecnej
ochoty - w pierwszych latach XX
została przesunięta z (obecnego) Placu Zawiszy do zbiegu ul.
Grójeckiej z ul. Kaliską
Tak więc późniejsze centrum tego rejonu, tj. Plac Narutowicza, już przed
1916 r. było w granicach naszego miasta. Pomimo pewnych elementów lokalnego osiedla, które pozostały z najwcześniejszego okresu, to dopiero urbanistyczny plan w wyniku którego
ukształtowano Plac Narutowicza i okolicę, wykształcił wielkomiejską dzielnicę stolicy.
W dniu 29 września 1938 r. weszła w
życie ustawa z 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminnym Warszawy. Na jej
mocy powołane zostały rady dzielnicowe (art. 31-38). Henryk Pawłowicz – jeden z wiceprezydentów za kadencji Stefana Starzyńskiego – podał w swoich
wspomnieniach, że w okresie okupacji
istniały cztery dzielnice, którymi kierowali: Czesław Jankowski (Śródmieście), Cyprian Odorkiewicz (Północ),

Stanisław Tyszkiewicz (Południe) i Bronisław Chajęcki (Praga). Oznacza to, że
podział na dzielnice w rzeczywistości
zrealizowano dopiero po II wojnie światowej. We wspomnieniach Pawłowicza
nie ma żadnej informacji na temat siedzib władz dzielnicowych. Wydaje się,
iż kierownicy dzielnic po prostu urzędo-

wali w stołecznym Ratuszu przy Placu
Teatralnym. Z dostępnych danych wynika, że przed wojna nie istniały ratusze
dzielnicowe. Później budowie takich
obiektów nie sprzyjała także wielokrotna zmiana podziału administracyjnego Warszawy dokonywana w okresie
Polski Ludowej.

Efektem tego jest bardzo niski standard i przypadkowość lokalizacji budynków miejskiej administracji dzielnicowej po drugiej wojnie światowej.
Przykładem jest siedziba władz Ochoty, którą stanowi część biurowca przy
ul. Grójeckiej 17A. Został on wybudowany w latach 50. XX w. dla Pol-

skich Kolei Państwowych. W 2005 r.
część tego budynku przekazano notarialnie na własność miasta stołecznego. W 2010 r. podjęto zaś decyzję o jego przebudowie i rozbudowie. Część
gmachu, w której mieści się ochocki
ratusz, zajmuje powierzchnię (zabudowy) 618 metrów kwadratowych. Kubatura tej części budynku wynosi 15 300
metrów sześciennych. Projektantem
frontowej fasady wykonanej w technologii strukturalnej, szklanej ściany
osłonowej jest mgr arch. Halina Kostrzewa.
Ochota jest najgęściej zaludnioną
dzielnicą Warszawy. Na jednym kilometrze kwadratowym mieszka tam 8
705 osób, gdy średnia dla całego miasta
wynosi 3317. W 2016 r. mieszkało tam
84,1 tys. osób.
Ratusz Ochoty
Adres : Urząd Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy, ul. Grójecka 17a; 02-021
Warszawa.
Według informacji z 2 września 2016
r. w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st.
Warszawy zatrudnionych było 198 osób
na 197,25 etatach. Statystycznie na jeden etat w urzędzie przypada na Ochocie 426,3 mieszkańców.
(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
L e c h K r ó l i ko w s k i
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Przynajmniej kawałek Płaskowickiej (może) będzie dwujezdniowy

Na początek światełko w tunelu
Bogusław Lasocki
Zaniedbania planistów wciąż
dają się we znaki, ale jest nadzieja, że ulica Filipiny Płaskowickiej stanie się przestronniejsza i znikną dotychczasowe
korki.
– Najgorzej jest rano - mówi pan Piotr,
jeżdżący codziennie z Imielina do swojej firmy za Piasecznem. – Czasem korek zaczyna się już w połowie Roentgena, a jeszcze trzeba pokona rondo przy
Auchan, no i tę jedną jezdnię Płaskowickiej do Puławskiej. To istny koszmar. W
tym roku już kilka razy straciłem tam
nawet ponad pół godziny. Na szczęście
z Puławską jest lepiej, bo rano główny
ruch jest w kierunku Śródmieścia, a
gdy ja wracam na Ursynów, to oni jadą
w kierunku Piaseczna – uśmiechnął się
pan Piotr, być może na myśl, że ktoś
ma jeszcze gorzej niż on.
Informacje sprzed kilku dni o bardzo
prawdopodobnej możliwości poszerzenia ul. Płaskowickiej od Gandhi do Puławskiej napełniły nowymi nadziejami
kierowców tkwiących w tworzących się
tam korkach i marzących o drugiej jezdni w obu kierunkach.

na zaplanowane już i priorytetowe inwestycje. Chodziło m. in. o trzy stacje
nowej linii metra i bazę techniczną Mory. Te nieoficjalne informacje z ratusza
dosyć szybko się potwierdziły. W pierwszych dniach października 2016 r. nowa
wiceprezydent Renata Kaznowska poinformowała, że nie będzie drugiej jezdni na Płaskowickiej od Dereniowej do
Rosoła – właśnie ze względu na potrzebę przeznaczenie zwiększonych środków w celu przyspieszenia finalizacji
drugiej linii metra.
Jednak już po kilku dniach temat nabrał nieco innego wymiaru, gdy burmistrz Robert Kempa w rozmowie z

dlowego? I zamieścił wizualizację inwestycji wraz z informacją: “Tak ma
wyglądać ul. Płaskowickiej na wysokości centrum handlowego! Wstępne porozumienie pomiędzy m. st. Warszawa
a właścicielem centrum podpisane.
Trzymajcie kciuki za dalsze etapy porozumienia, które pozwoli zapomnieć o
koszmarze korków w tym miejscu! Wartość inwestycji drogowej szacowana jest
na ok. 65-70 mln zł”.
Pytanie burmistrza sprawia wrażenie jego chęci konsultacji z ursynowianami, ale w praktyce wyjściowe decyzje, umożliwiające dalsze procedowanie, zostały już podjęte, co wyniknęło

miarę upływu czasu realizacja tej idei portalem haloursynów wyjaśnił, że
wkrótce odbędzie się spotkanie wicezaczęła się jakby oddalać.
prezydenta Michała Olszewskiego,
Nie, bo koszty, ale...
władz Ursynowa oraz prywatnego inAczkolwiek zgodnie z pierwotnymi westora w sprawie poszerzenia ulicy
planami poszerzenie ul. Płaskowickiej Płaskowickiej na odcinku od zaplanomiało być dokonane po zakończeniu wanego przedłużenia Gandhi do ul. Pubudowy POW w 2020 r., już na począt- ławskiej. Tym potencjalnym inwestoku 2016 r. pojawił się pomysł, by rozbu- rem okazał się Unibail - Rodamco władowę ulicy powierzyć GDDKiA i Astal- ściciel Centrum Ursynów. Firma, m. in.
di – wykonawcy POW. Takie rozwiąza- ze względu na zainteresowanie ułanie nie tylko obniżyłoby koszty, ale spo- twieniem dojazdu klientów do Cenwodowałoby również szybszą optyma- trum, na własny koszt przebudowałaby
lizację ruchu i zmniejszenie uciążliwo- ulicę Płaskowickiej do dwujezdniowej w
ści komunikacyjnych dla kierowców. każdym kierunku. Rozmowy i negocjaJak informował portal haloursynów, w cje trwały długo, a ich efekty ujawniły
lipcu 2016 r. odbyło się spotkanie przed- się dopiero kilka dni temu.
stawicieli miasta z GDDKiA, na którym
Kto zyska, kto zyska więcej
podjęto decyzję o przygotowaniu doW czwartek 5 lipca burmistrz Robert
kumentacji w celu zawarcia porozumienia o przebudowie Płaskowickiej. Kempa na fejsbukowym portalu ObyJednak prawie równolegle zaczął ujaw- watele Ursynowa zapytał społeczność:
niać się inny nurt koncepcyjny i wątpli- co sądzicie o pomyśle modernizacji Pławości, czy miastu wystarczy funduszy skowickiej na wysokości centrum han-

wprost w trakcie wymiany postów między burmistrzem i internautami. Jak
informował burmistrz, wszystkie koszty poniesie właściciel CH, przy czym
wielkość zajmowanego przez CH terenu nie ulegnie powiększeniu. Zostaną nie tylko dodane nowe jezdnie, ale
będzie również przebudowane skrzyżowanie Płaskowickiej z ul. Puławską.
Będzie również zjazd z POW do Centrum Handlowego, co jednak zmusi
do korekty projektu, ponieważ wyjściowa koncepcja węzła zachodniego
POW nie przewidywała możliwości
skrętu w lewo z ul. Płaskowickiej. – No
i dziś na sesji Rady Warszawy nastąpił
podział projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego –
wyjaśnił burmistrz Kempa. Oznacza
to, że będzie można już rozpocząć procedowanie związane z modyfikacją
mpzp, co jednak znajdzie finał dopiero w przybliżeniu za rok. – Niedługo
będzie więcej wizualizacji i projektów,

wodnicy Warszawy i oczekiwanie, że
po zakończeniu inwestycji POW, ulica
uzyska zoptymalizowaną przepustowość, a więc również po dwie jezdnie
w każdym kierunku na całej długości.
Zgodnie z założeniami projektowymi
wykonawca POW po zakończeniu budowy miał przywrócić stan sąsiadujących ulic do poprzedzającego ich degradację w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi. Logika podpowiadała, że faza odbudowy ulic byłaby najlepszym momentem, by skorygować i rozbudować ul. Płaskowickiej,
ze względu na uruchomiony front robót i zgromadzony sprzęt. Jednak w

Ulica zapomniana przez planistów
Miejscami dobrze przejezdna, bo
dwujezdniowa, ul. Płaskowickiej posiada jednak na kilku krótkich odcinkach
“wąskie gardła”, skutecznie utrudniające przelotowość. A przecież dotychczas
to najważniejszy , obok ul. Ciszewskiego, szlak komunikacyjny, łączący Ursynów oraz dalej - Wilanów i Konstancin
- z ul. Puławską. I lada moment, po wybudowaniu łącznika ul. Branickiego z
Miasteczka Wilanów, stanie się najważniejszym lokalnym szlakiem komunikacyjnym, kierującym ruch do poszczególnych rejonów Ursynowa i dalej do sąsiadujących dzielnic Warszawy.
Wyjazd z Ursynowa ulicą Płaskowickiej w kierunku Puławskiej, zresztą również cała ulica, zawsze sprawiał
wrażenie miejsca zaniedbanego przez
planistów. Udostępniona w końcu lat
80 -tych ubiegłego wieku w okresie
rozbudowy innych szlaków komunikacyjnych Ursynowa, ulica wyglądała
na niedokończoną, zwłaszcza w zakresie wyraźnie tymczasowych odcinków jednojezdniowych. Stan ten nie
budził wątpliwości ze względu na spodziewane rychłe rozpoczęcie budowy
równoległego tunelu Południowej Ob-

a także spotkanie informacyjne – skwitował burmistrz Kempa.
Burzliwa dyskusja, która wywiązała
się po informacji burmistrza, rozszerzyła spojrzenie na inwestycję, jednak
wywołała sporo wątpliwości.
– A dlaczego nikt nie zauważa, że
chodzi o rozbudowę centrum handlowego i że po jego powiększeniu może
być tak, że problem z przejazdem będzie taki sam jak dziś, bo ruch się zwiększy? – zwróciła uwagę internautka Katarzyna.
– To logiczne, że się rozbudują – skomentował Jacek. –Tam na razie jest
marnotrawstwo przestrzeni na wielki i
nieużywany parking. Poza tym na tyłach będzie obwodnica i pewnie tamtędy będzie można wjeżdżać. Dla mieszkańców ta rozbudowa nie będzie miała raczej żadnego negatywnego wpływu. A poza tym stawia pod znakiem
zapytania sens budowania galerii na
Kabatach – dodał Jacek.
– Mimo że mieszkam obok tego miejsca, a nikt nie chce mieć centrum handlowego pod nosem, to jest to zdecydowanie lepsza lokalizacja na większy
obiekt handlowy niż Tesco na Kabatach
- tam w naszym wspólnym interesie jest
„ochrona” estetyczna ściany Kabat –
skomentowała Olga.
– Pamiętajcie jednak, że ktoś kto inwestuje w rozbudowę hal handlowych, zakłada też zwiększenie obrotów w tychże obiektach – włączył się
do dyskusji Mirek. – Żeby to się opłacało, musi być więcej klientów, a z
punktu widzenia takiego masowego
molocha, liczy się tylko klient zmotoryzowany. Nie da się ukryć, że ruch
samochodowy będzie większy. Ile razy większy? W takiej sytuacji dodanie pasa może nam, mieszkańcom Ursynowa nic nie dać - korki generuje
rondo i skrzyżowanie z Puławską –
pogłębił wątpliwości Mirek.
– Ale ruch w tej okolicy zmieni się
przecież diametralnie przecież – odparował Jacek. – Teraz korkuje się ul. Płaskowickiej przez skrzyżowanie z Puławską. Ale gros ludzi jadących obecnie
Płaskowickiej wali do Puławskiej, aby
wbić się na obwodnicę. Kiedy oddadzą
Gandhi, którą będzie można wbić się
na obwodnicę, to ruch się będzie zupełnie inaczej rozkładać. Także zjazd z
POW w okolicach Rosoła, czy w Wilanowie przekieruje dużą część aut. To
wszystko będzie wyglądać inaczej.
Mam nadzieję – spuentował Jacek.
Cóż, przedstawione wątpliwości internautów, nie tylko te najistotniejsze,
gdyż jest ich więcej, wymagają wyjaśnienia. Dobrze, że burmistrz obiecał
spotkanie informacyjne dla ursynowian, które – miejmy nadzieję – rozwieje wątpliwości.
Zatem, Panie Burmistrzu – czekamy
na zaproszenie na spotkanie – co dalej
z przebudową Płaskowickiej i rozbudową CH Ursynów.
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Piórem Derkacza
Piłkarski
przekładaniec
Radość ze zdobytej bramki jest
okazją do różnorakich zachowań.
Jeden wykonuje gest torreadora,
inny wkłada piłkę pod koszulkę,
pokazując, że będzie ojcem. Inny
robi salta w przód, a nawet i w tył.
Największe wrażenie na kibicach
i zawodnikach, robi „piramida”,
w której udział może brać cała
drużyna. Strzelec bramki kładzie
się na trawie, a na niego warstwowo układają się następni. Wychodzi na to, że najbardziej „spłaszczony” jest zdobywca bramki. Wiedzieli o tym nasi zawodnicy, i w
obawie przed taką sytuacją, starali się nie strzelać bramek. Przezorny zawsze ubezpieczony i wytłumaczony.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

W służbie zdrowia coś drgnęło
a temat naszego systemu opieki zdrowotnej narosło wiele opinii i mitów.
Należy do nich m. in. pogląd, że najlepiej trzymać się od lekarzy jak najdalej. Być może jest w tym jakiś głębszy sens. Przecież każdy, kto miał
do czynienia z lekarzami, zwłaszcza z publiczną (za przeproszeniem) służbą
zdrowia wie, że już od tego tylko można podupaść na zdrowiu. A jeśli już do tego dojdzie…. Wtedy przepadło. Nic dziwnego, że powszechne jest w przekonanie: żeby się leczyć
trzeba mieć końskie zdrowie. Życie i codzienna praktyka zdają się je potwierdzać. Choć co do koni i ich zdrowia, to bywa z tym różnie. Ale to już temat na inną okazję… Stajemy się nie tylko ofiarami naszych niedoskonałości cielesnych, ale też szeroko rozumianego systemu, który objawia się
pacjentowi w całym swym majestacie jako wszechpotężna struktura. W dodatku panują w niej skostniałe zwyczaje i reguły.
Po pierwsze, już przy próbie pierwszego kontaktu z przychodnią, gdzie czeka na nas lekarz
pierwszego kontaktu (w każdym razie, takie jest założenie) zostajemy brutalnie sprowadzeni do
rzeczywistości. Po prostu w rejestracji nie odbierają naszego telefonu, choć próbujemy i próbujemy
(niedawno udało mi się połączyć po sześćdziesięciu kilku próbach). Jeśli mamy szczęście i uda nam
się przebić przez sygnał zajętości, usłyszymy „zatroskany” żeński głos, który poinformuje nas o braku numerków. Najlepiej więc, gdybyśmy przyszli osobiście i spytali lekarza. A nuż nas przyjmie? Jeśli nie, to trzeba przyjść następnego dnia, z rana. Z własnego doświadczenia wiem, że nie należy
wybrzydzać, a już na pewno nie należy mówić miłej pani w rejestracji, że ów dostępny lekarz – pani lub pan, tzw. „doktór” wydaje się być w wieku, który utrudnia kontakt z pacjentem, a to z powodu przejawów braku koncentracji, czego przyczyną może być demencją. Ustawodawca widocznie
nie przewidział, że dla wielu pacjentów kontakt z takim lekarzem pierwszego kontaktu może być
kontaktem ostatnim. W każdym razie dla mnie.
Po spotkaniach z kilkoma takimi lekarzami robię wszystko, by więcej do nich nie trafić. Wielkim
problemem dla nich jest bowiem urządzenie zwane komputerem. W dodatku podłączonym do sieci, nad czym jest niezwykle trudno zapanować. Trzeba na tym czymś wypisywać rozmaite rzeczy dotyczące pacjenta, a także recepty. Trudno się dziwić, że takie „utrudnienie” w skądinąd i tak ciężkiej
i niezwykle potrzebnej pracy odkłada się w postaci stresu na większości lekarzy tzw. starej daty. Wpisanie w odpowiednią rubrykę danych dotyczących wizyty zajmuje znacznie więcej czasu niż ten przewidziany dla jednego pacjenta. Lekarze wypełniają rubryczki w czasie, kiedy powinni zająć się pacjentem następnym. Rośnie więc kolejka przed drzwiami gabinetu. Co więcej, staje się to normą.
Żeby jednak moje negatywne doświad„Niektórzy (łącznie ze mną) czenia ze służbą zdrowia i refleksje nad
takiego stanu rzeczy nie wpłytwierdzą, że moloch, jakim poprawą
nęły na jej ogólny obraz, muszę dodać, że
jest służba zdrowia, to twór coś drgnęło. Coś się zmienia i możliwe, że
jest to zmiana na lepsze. Mianowicie na
niereformowalny i na zadrzwiach gabinetów pojawiły się nowe
uważalną poprawę trzeba klamki. Właściwie nie byłoby to istotne,
gdyby nie fakt, że jednocześnie zniknęły
będzie długo czekać”
klamki dotychczasowe, które pozwalały
pacjentowi wejść do gabinetu. Teraz jest to niemożliwe, bowiem nowa klamka jest uchwytem, który niczego nie otwiera. Drzwi otworzyć może znajdujący się w gabinecie lekarz. To on decyduje, kiedy poprosi pacjenta. W tym celu musi osobiście pofatygować się i otworzyć mu drzwi.
Z mojego punktu widzenia to nie takie złe. Oto Jego Wysokość lekarz osobiście zaprasza mnie,
zwykłego obywatela. Gorzej, jeśli nie robi tego przez kolejne kwadranse, a pacjentów przybywa...
Właściwie sam pomysł nie jest nowy. Podobne rozwiązania były już wcześniej stosowane i to z
dobrym skutkiem. Głównie w szpitalach, na oddziałach zamkniętych, gdzie wprowadzono je w trosce o pacjenta, żeby nie uciekł i jakiejś krzywdy sobie albo innym nie wyrządził. Z tą różnicą, że z
placówki POZ pacjent wciąż może uciec. A jeśli to zrobi np. zdegustowany przedłużającym się
oczekiwaniem na upragniony kontakt z lekarzem, będzie to z korzyścią dla wszystkich pozostałych.
Kolejka skróci się w sposób oczywisty o jednego pacjenta.
Niektórzy (łącznie ze mną) twierdzą, że moloch, jakim jest służba zdrowia, to twór niereformowalny i na zauważalną poprawę trzeba będzie długo czekać. Trudno się jednak z takim stanem rzeczy pogodzić, a jeszcze trudniej to zwykłym ludziom zaakceptować. Dlatego czekamy wciąż na prawdziwe reformy prowadzące do uzdrowienia całego systemu. Także w takich kwestiach, jak refundowanie leków i świadczeń. Coś w tej skomplikowanej materii się zmienia, ale nie na tyle, żeby wpłynęło to na ogólną ocenę społeczeństwa na temat opieki zdrowotnej.
Wszelkie reformy powinno się zacząć od dołu, tzn. od personelu pomocniczego. To z nim pacjent
kontaktuje się najpierw. Równocześnie, należy stworzyć lub zweryfikować istniejący system kontroli. Przecież ktoś za całą tę służbę płaci, ma więc prawo wymagać i powinien to robić. Należy przyjrzeć się przepływowi pieniądza. Nic tak bowiem nie rozzuchwala, jak brak skutecznego nadzoru.
Panuje przekonanie, że pieniądze publiczne są niczyje, więc można wydawać je lekką ręką. Zadłużają się szpitale i inne placówki, a skutkiem tego jest przejmowanie długów przez państwo. Ostatecznie płaci za wszystko podatnik, który przecież również bywa pacjentem. Koło się zamyka, a w
takiej sytuacji trudno nazywać służbę zdrowia – bezpłatną.
A służba zdrowia to złożony mechanizm. Żeby dobrze działał, wszystkie tryby muszą ze sobą współpracować bez zarzutu. Nie wystarczy do niej jedynie dopłacać. Dotacje państwa do niezapłaconych
„nadwykonań” niczego nie rozwiążą, jeżeli nie będzie nadzoru nad każdą wydawaną złotówką. Finanse, kadry, właściwa organizacja i odpowiednie zarządzanie to główne filary, bez których nie uda
się jej postawić na nogi. Jednak mówienie o służbie zdrowia wyłącznie źle byłoby wielce niesprawiedliwe. Nie brak w niej ludzi (zwłaszcza wśród młodych lekarzy), którzy wypełniają swe obowiązki sprawnie i z oddaniem. A na dodatek komputer im nie przeszkadza...
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Place zabaw w dobrym stanie
Stołeczne place zabaw w
coraz lepszym stanie – tak
strażnicy miejscy podsumowują zakończone kontrole warszawskich miejsc
zabaw dla dzieci. Ujawnione nieprawidłowości
najczęściej dotyczyły drobnych uchybień. Ogółem
skontrolowano 919 placów zabaw, zarówno miejskich, jak i będących w zarządzie podmiotów prywatnych. Stan większości
nie budził zastrzeżeń.
Czyste i bezpieczne – takie
powinny być place zabaw. Czy
takie są – przez ostatnie tygodnie sprawdzali to strażnicy
miejscy. Kontrole ujawniły drobne nieprawidłowości w 171
przypadkach. Strażnicy podkreślają, że z roku na rok uchybienia są coraz mniejsze.
Stan techniczny nawierzchni, ogrodzeń, piaskownic, huśtawek, zjeżdżalni i innych
urządzeń zabawowych oraz
obecność i czytelność tablic informacyjnych – to przede
wszystkim na te elementy
zwracali uwagę strażnicy miejscy podczas kontroli prowadzonych w miesiącach wiosennych. Funkcjonariusze formułowali zalecenia pokontrolne,
które przekazywali zarządcom
obiektów i wyznaczali czas na
usunięcie usterek. Po upływie
wyznaczonego terminu odbywały się rekontrole, podczas

których sprawdzano, czy administratorzy usunęli nieprawidłowości. W większości
przypadków zalecenia strażników zostały wykonane w wyznaczonym terminie.
Największy odsetek wśród
ujawnionych uchybień stanowiły niekompletne lub uszkodzone urządzenia zabawowe,
uszkodzone ogrodzenia, zanieczyszczone lub uszkodzone piaskownice i uszkodzone
ławki. Rzadziej odnotowywane były przypadki uszkodzeń
lub braku tablic z regulaminem korzystania z placu, przypadki napisów na urządzeniach czy zanieczyszczonej nawierzchni.
Najwięcej placów – ponad
220 – skontrolowano na terenie na terenie II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej obej-

mującego swoim zasięgiem Ursynów, Mokotów i Wilanów.
Skontrolowano nie tylko miejskie place zabaw i obiekty w
parkach, ale również place na
terenie obiektów będących w
zarządzie prywatnych podmiotów (administracji czy osiedli
mieszkaniowych).
- Część placów zabaw, które
jeszcze rok temu kontrolowaliśmy, została zlikwidowana. Pozytywne jest to, że powstają kolejne, które są nowoczesne, bezpieczne, atrakcyjne i stają się
osiedlowymi miejscami rekreacji – mówi Marek Kubicki naczelnik VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. - Strażnicy skontrolowali wiosną 22 nowe place zabaw;
w trakcie kontroli okazało się
też, że 19 starych zostało zlikwidowanych.
Choć trwające wiosną działania zostały zakończone, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na place zabaw w ciągu całego roku. Również sami mieszkańcy, jeśli będą mieli zastrzeżenia do stanu użytkowanego
placu zabaw, mogą przekazać
informacje straży miejskiej – numer alarmowy 986 – lub administratorom obiektów. Przeprowadzone działania są jednym z
elementów interdyscyplinarnego projektu „Warszawskie place
zabaw”.
Foto: archiwum Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y

80 autobusów gazowych w przyszłym roku
Zyska środowisko i pasażerowie. W nowej hali obsługi technicznej na terenie
zajezdni „Woronicza” Miejskich Zakładów Autobusowych podpisano umowę
na dostawę 80 autobusów gazowych z
firmą MAN Bus & Truck.
– To największe zakupy autobusów niskoemisyjnych w historii naszego miejskiego przewoźnika.
Po ulicach stolicy jeździ obecnie 35 autobusów
gazowych, a w przyszłym roku ich liczba wzrośnie
aż o 80 sztuk. Ekologia to nasz priorytet, dlatego
planujemy już kolejne zakupy. W 2020 roku w
taborze MZA będzie już ponad 300 pojazdów gazowych i elektrycznych – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
50 autobusów przegubowych i 30 12-metrowych marki MAN zasilanych sprężanym gazem
ziemnym CNG przyjedzie do zajezdni „Kleszczowa” w pierwszym kwartale przyszłego roku. Paliwo i infrastrukturę do tankowania zapewni, na
mocy oddzielnej umowy, konsorcjum tworzone
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Nowe autobusy zostaną standardowo wyposażone w biletomaty, klimatyzację, monitoring
oraz elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną.
– Ta umowa o wartości 132 mln złotych to kolejny krok naszej firmy w drodze do zbudowania
jednej z najbardziej ekologicznych firm, która poza niskoemisyjnymi autobusami korzysta też z takich energooszczędnych rozwiązań jak własna
elektrownia słoneczna czy panele fotowoltaiczne na dachach autobusów – dodaje Jan Kuźmiński, prezes zarządu MZA. – Z dumą prezentujemy
też nową halę obsługi technicznej.
– Podpisaliśmy dziś umowę na zakup 80 niskopodłogowych autobusów miejskich MAN Lion’s City z napędem CNG. Jestem przekonany, że wybór
naszej oferty to potwierdzenie doskonałej wzajemnej współpracy oraz faktu, że autobusy MAN
we flocie MZA sprawdziły się jako niezawodny
środek transportu. Cieszy nas fakt, że wybierając
markę MAN zdecydowali się Państwo na autobusy, które zostały wyprodukowane w zakładach

MAN Bus w Starachowicach. Autobusy z Polski dla
stolicy Polski to doskonały wybór – mówi Jean-Sylvain Delepaut, członek zarządu Man Truck & Bus
Polska.
Nowe pojazdy dołączą do autobusów niskoemisyjnych eksploatowanych przez MZA – 35 gazowych przegubowców LNG firmy Solbus oraz
czterech hybrydowych Solarisów. Miejskie Zakłady Autobusowe mają też w swoim taborze pojazdy bezemisyjne – 31 autobusów elektrycznych
dostarczonych przez firmy: Solaris i Ursus. W
2020 roku stołeczny przewoźnik będzie miał już
ponad 300 autobusów bezemisyjnych i niskoemisyjnych – elektrycznych i gazowych. Tym samym
miejska spółka stanie się jednym z najbardziej
ekologicznych przewoźników na naszym kontynencie.
Komunikacja miejska to najchętniej wybierany
przez warszawiaków środek transportu. Autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów rocznie, z czego około pół miliarda – autobusy.
Adam Stawicki
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Na drodze do Niepodległości – lipiec 1918

Sukcesy gen Ferdynanda Focha na froncie zachodnim
1 lipca
Zatwierdzenie instrukcji gen.
Józefa Hallera o formowaniu oddziałów polskich w Murmańsku
– przez gen Frederica Poole`adowódcę angielskich wojsk na
północy Rosji.
2 lipca
Stany Zjednoczone uznały
Czechosłowacką Radę Narodową za tymczasowy rząd czechosłowacki.
4 lipca
W dniu tym, przed odpłynięciem do Szkocji, a stamtąd do
Paryża – gen J. Haller mianował
płk Lucjana Źeligowskiego generałem i dowódcą wszystkich oddziałów polskich na wschodzie,
a płk Michała Żymierskiego szefem Komisji Wojskowej w Moskwie. „Wcześniej w Moskwie –
pisze Marian Kukiel – nastąpiło
porozumienie między generałem a Radą Zjednoczenia Międzypartyjnego, reprezentującą
prawicę emigracji w Rosji. Zapadły decyzje o zorganizowaniu
nowych sił wojskowych na
wschodzie, przewidywano skupienie wojskowe pod Murmańskiem, gdzie jest baza koalicyjna
i oddziałek polski. Drugie skupienie tworzyło się na Kubaniu
(przyszła dywizja gen Żeligowskiego), trzecie na Syberii (dywizja Czumy).” ( Marian Kukiel
, Dzieje Polski porozbiorowej
1795-1921. Paris 1984, s. 613)
Prezydent USA Woodrow Wilson swym orędziu z okazji święta państwowego przedstawił cele Stanów Zjednoczonych:
a. Obalenie panowania autokratycznego, nie opierającego
się na woli ludu.
b. Zgoda wszystkich państw
na regulowanie w przyszłości
wszelkich konfliktów drogą negocjacji, w poszanowaniu prawa narodów.
c. Uznanie przez wszystkie
kraje prawa narodów do samookreślenia.
d. Ustanowienie międzynarodowej organizacji na rzecz pokoju.
6 lipca
Grupa lewicowych eserowców, na czele z Jakowem Blumkinem, krytykując politykę Lenina wobec mocarstw centralnych (układ brzeski), zabiła w
Moskwie ambasadora Niemiec
– hrabiego Wilhelma von Mirbacha-Harffa. Zbuntowani eserowcy zajęli siedzibę Czeki i pocztę
centralną. Aresztowali Feliksa
Dzierżyńskiego . Antybolszewickie wystąpienia eserowców –
obok Moskwy – miały miejsce w
Jarosławiu i innych miastach.
Ich akcja zakończyła się fiaskiem. Bolszewikom udało się
aresztować większość członków
Komitetu Centralnego eserowców, część z nich rozstrzelano.
Cała antybolszewicka lewicowa opozycja została brutalnie
zlikwidowana.
Oto opis Wiednia widzianego
przez księżną Marię Lubomirską:
„Wiedeń okropne mi pozostawił
wrażenie, do tego stopnia, że byłabym chciała nazad do Warszawy uciekać, bo podziemne pomruki nad Dunajem zdawały się
podkopywać powierzchnię pod
nogami. Rząd słaby, Polacy niezgodni a opozycyjni, cesarz i cesarzowa mniej popularni...atmosfera w tym mieście o wielkich tradycjach małoduszna w
sklepach przedmioty, których cena się podnosi z godzinę na godzinę. Ludzie majętni kupują pospiesznie co jest, nędza jęczy i
sarka od spodu. Uczucie walącego się świata – wiekowego gmachu o chwiejących się fundamentach. W Galicji koleje zdają się
być w rękach Polskiej Organizacji Wojskowej, grasują bandy –

zamęt – niezaradność władz austriackich... „W Austrii wszystko
trzeszczy”– rzekł do Zdzisia, nie
bez osłoniętego zadowolenia Wedel ambasador niemiecki w
Wiedniu”.
7 lipca
Na tle stosunku do Rady Stanu nastąpiło zbliżenie Związku
Ludowego mającego silne wpływy na Lubelszczyźnie – z PSL
„Piast” . Obie organizacje warunkowo akceptowały Radę Stanu, wiedząc, że nie jest to reprezentacja ogólnonarodowa. Krytycznie oceniając politykę mocarstw centralnych wobec Polski, podkreślały: „Można narodowi narzucić fizyczny gwałt,
ale nie można od niego żądać
moralnej sankcji tego gwałtu .
Sojusz wymuszony jest pozbawiony wartości politycznej dla
obu stron. Naród polski zniósł
tyle gwałtów politycznych i nie
tylko, ale zachował i utrwalił
swoją żywotność, że zniesie najcięższą dolę, która go jeszcze
może czekać, aż nadejdzie nareszcie dziejowy okres sprawiedliwości i prawa, wolności i równouprawnienia wszystkich narodów, zorganizowanych we
własne niepodległe państwo.”

Szampanii. Pierwszy pułk strzelców stoczył 15 lipca pierwszy bój
pod Esperance, a w dniach 2325 tego miesiąca ciężkie walki o
Les Boise de la Raquette, zdobywając 32 karabiny maszynowe,
biorąc paruset jeńców. Odznaczył się zwłaszcza kapitał Wacław Piekarski (późniejszy generał). W tej bitwie i następnych
było po stronie polskiej kilkudziesięciu zabitych, paruset rannych.
Ta służba bojowa dywizji, choć
krótka, ale bardzo zaszczytna,
postawiła tworzącą się polską
„armię błękitną” w rzędzie sprzymierzonych wojsk Zachodu, jako
godnych ich towarzyszy broni.
Nie było danym pierwszej dywizji wziąć udziału w wielkiej
ofensywie w Lotaryngii, do której była przeznaczona. Odwołano rozkazy , gdy już miała ładować się na ciężarówki, wobec zawarcia zawieszenia broni, ale oddział jej reprezentował Polskę w
defiladzie zwycięstwa pod Łu-

10 lipca
Gen J. Haller – w rozkazie
zwanym grunwaldzkim, który
ukazał się pod datą 10 lipca 1918
r., podkreślał: „ Tam na zachodzie łączą się wojska polskie
wszystkich zborów i Polaków
Ameryki w jedną Armię Polską.
Spieszcie zatem wszystkimi drogami pod niepodległy sztandar
polski, by nie zabrakło szczerego
Polaka w zbliżającej się walce o
ostateczne zwycięstwo.”
13 lipca
Powstała Rada Narodowa
Czeska w Pradze. Ogłosiła ona
program niezawisłości i żądanie
od Austrii uznania suwerenności
Czechosłowacji, natychmiastowego przekazania w ręce Czechów administracji państwowej.
Niemiecki Reichstag uchwalił dalsze kredyty wojenne w wysokości 17 mld marek.
Odradza się w Wielkopolsce
dobrze zorganizowany w konspiracji polski ruch narodowy.
Powstaje Centralny Komitet
Obywatelski z ks. Klosem na czele. Budzi się Sokolstwo i rozwija
skauting. Centralny Komitet
Obywatelski tworzy konspiracyjne komitety powiatowe pod
bokiem władz zaborczych.
13-1
18 lipca
Po raz pierwszy udało się armii
francuskiej dokonać przełamania frontu w Szampanii i zmusić
wojska niemieckie do wycofania
się na odległość 45 km
14 lipca
Prasa podała, że handel mięsem w Warszawie przedstawia
rozpaczliwy obraz, podobnie
zresztą jak handel chlebem i cukrem . Sprzedaż mięsa na kartki jest fikcją. Spekulanci bezkarnie podbijają ceny.
Po przybyciu do Paryża gen J.
Haller obserwował imponującą
defiladę zwycięstwa na Polach
Elizejskich z udziałem reprezentacyjnego pododdziału Armii
Polskiej i przeprowadził dłuższą rozmowę z Romanem
Dmowskim – prezesem Komitetu Narodowego Polskiego, uznawanego już przez zwyciężającą
Koalicję. Dmowski wspominał:
„Haller spadł nam jak z nieba”.
Po trzech dniach został dokooptowany do KNP.
„We Francji – pisze Marian Kukiel – pierwsza dywizja polska
była już w połowie lipca na froncie pod Saint-Hilaire-le Grand w

kiem Tryumfalnym, a generał
Haller przyjmował defiladę obok
Focha, Petaina, Haiga, Pershinga
– wodzów zwycięskich armii Zachodu.” ( M Kukiel, Dzieje porozbiorowe..., s. 614)
Niepokój w Warszawie wywołują proniemieckie projekty
działaczy litewskich w Wilnie,
gdzie Zgromadzenie Litewskiej
Rady Krajowej przyjęło do wiadomości uchwałę wpływowej
grupy o obwołaniu księcia Uracha królem Litwy.
W Warszawie zdecydowanie
proniemieckie lobby reprezentowali wówczas Władysław Studnicki i książę Michał Radziwiłł.
Studnicki na posiedzeniach Rady Stanu podkreślał że Polska
zagrożona przez Rosję, szczególnie przez Rosję bolszewicką,
skazana jest na dobrą współpracę z Niemcami.
W tym czasie w X Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej odsiadywali, czekając na wyroki sądowe, wydawcy i drukarze konspiracyjnych, antyokupacyjnych
druków, związanych z PPS i
POW np. „Sprawa chwili”. Głównym oskarżonym był inż. Aleksander Rosset, członek Rady Stanu skazany na 3 lata twierdzy.
Mniejsze wyroki otrzymali: K.
Steinbek. W. Bogusławski i T. Kołomański.

ką do odwrotu na pozycje wyj- podkreślenia decyzji przynależściowe.
ności Orawy i Spisza do rodzącego się państwa polskiego.
18 lipca
Przełomowy dzień wojny świa26 lipca
towej. Gen. Foch na linii VillersLew Trocki, pod wpływem
Cotterets wymierz decydujący ambasady niemieckiej, wydał
cios, Niemcy cofają się na 8 km w rozkaz o rozstrzeliwaniu bez sągłąb. Stacja węzłowa przechodzi du każdego Polaka przekradaw ręce Francuzów. Odtąd armie jącego się do Murmańska i anukoalicyjne spychają Niemców z lował ważność dokumentów
zajmowanych terenów bez prze- ambasady francuskiej, wydawarwy do końca wojny.
nych żołnierzom Polakom.
Aresztowany i wywieziony,
wraz z rodziną, na Syberię do
26-2
29 lipca
Jekatierinburga car Mikołaj II
Regent Książę Zdzisław Lubozostał zamordowany wyraz z żo- mirski przebywał we Wiedniu
ną Aleksandrą, czterema córka- wraz z małżonką, która w swym
mi i następcą tronu Aleksiejem Pamiętniku, pod datą 26 lipca
przez grupę czekistów, którą do- zanotowała opinię Władysława
wodził komisarz Jurowski.
Skrzyńskiego – członka austriacTegoż dnia 1 Pułk Strzelców kiego ministerstwa spraw zagraPolskich walczył we Francji pod nicznych: „1. ...Bądźmy gotowi,
Reims na zdobytych po Niem- niechaj nas Kongres ( Pokojowy
cach pozycjach. W walce zginął - p.m.) zastanie ukonstytuowaochotnik ze Stanów Zjednoczo- nych, a broń Boże w stanie płynnych por L. Chwałkowski
nym. Koalicja nas powiększy jeśli nas zastanie gotowych, by
nas od Niemców uniezależnić.
2. Strzeżmy się rewolucji. Rozpętanie przewrotowych żywiołów
w Polsce pozwoli Niemcom wycofać się z danych nam obietnic,
skłoni Anglię do oddania nas Rosji, byśmy spragnieni wolności
utonęli w tym mętnym morzu
rzekomej swobody.”

21 lipca
Zdaniem prasy warszawskiej,
znacznie wzrosła liczba zachorowań w Warszawie na influencę,
popularnie nazywaną gorączką
hiszpańską lub hiszpanką.
Trzeci dzień zwycięskiej ofensywy gen. Focha. Decydujące
uderzenie armii francuskiej i
sprzymierzonych pod Tardenois, w bitwie nazwanej drugą bitwą nad Marną zmusza Niemców do wycofania się ze wszystkich pozycji i ściągnięcia posiłków z Flandrii dla przygotowania nowej linii obrony.
22 lipca
W wyniku natarcia armii angielskiej i sprzymierzonych w rejonie Ypres, zadano klęskę Niemcom we Flandrii .

23 lipca
Zmiana polityki w Austrii . Po
ustąpieniu premiera Seidlera na
czele rządu stanął życzliwy Polakom prof. Hussarek , twórca koncepcji utworzenia z Austrii państwa federacyjnego.
Podpisaniu umowy z Czechami przez Polski Komitet Wojskowy na Dalekim Wschodzie, powołany w Omsku. Komitet uzyskał pomoc oraz gwarancję niezawisłości wewnętrznej. Czesi
w tym czasie jako liczna i dobrze uzbrojona formacja wojsko15 lipca
wa mieli pod kontrolą znaczną
Skrzyżowanie ofensywy nie- część wschodniej Rosji.
mieckiej z francuską pod Reims
. Od pierwszej chwili działania
25 lipca
artylerii niemieckiej, Francuzi
Zbrojne wystąpienie antybolkrzyżują plany, występując rów- szewickie pod Omskiem oddzianież zaczepnie. Armia gen Gou- łu polskiego mjr Ankowicza.
raud łamie natarcie i zmusza
Wiec narodowy spisko-oraNiemców do operacji obron- wski w Zakopanem. Ludność gónych. Chwilowe sukcesy odno- ralska tego regionu, podlegająca
szą Niemcy nad Marną, ale i tu dotychczas wpływom Węgrów i
święci triumf taktyka gen. Fo- Słowaków, z inicjatywy ks. Macha, który w ogólnym działaniu chaya, budziciela polskości, zbiezmusza w końcu armię niemiec- ra się tłumnie w Zakopanem dla

30 lipca
Socjalrewolucjonista Borys
Doński zastrzelili dowódcę niemieckich wojsk na Ukrainie gen
von Eichhorna, protestując przeciwko okupacyjnej eksploatacji
ziem ukraińskich. Rozruchy antyniemieckie przybrały na Ukrainie szerszy charakter.
Komentując śmierć Mirbacha
w Moskwie i Einchhorna w Kijowie księżna Lubomirska zanotowała: „Mogłaby przyjść kolej i
na warszawskiego wielkorządcę, od czego broń nas Boże. Nie
należę do tych, którzy radują
się każdym niemieckim niepowodzeniem. Niechaj ich dalej biją na zachodzie, niechaj układają ową subtelną stylistykę komunikatów wojennych po przegranej, lecz inaczej na wschodzie. Tu ich klęska naszą klęską,
ich wycofanie się z Ukrainy sygnałem rzezi Polaków. Chłopi na
Ukrainie, Podolu i Wołyniu mówią, że złego użyli systemu niszcząc dwory, a pozostawiając właścicieli przy życiu. Trzeba było
działać wprost przeciwnie”
lipiec 31
Centrowy – Narodowy Związek Robotniczy ogłosił w swym
organie „Sprawy Robotnicze” (
nr 3/1918) swoje tezy programowe:
– „Pierwszym krokiem i zadaniem klasy robotniczej musi być
walka o konstytucyjne i prawne
ugruntowanie wolności obywatelskich, demokratyzacja wszelkich urządzeń państwowych i instytucji prawodawczych. Do takich zasadniczych praw należy
republikańska forma rządu, sejm
jednoizbowym, oparty o wybory równe, tajne, bezpośrednie,
powszechne i proporcjonalne,
ministrowie odpowiedzialni
przed sejmem, wybieralność
urzędników, wolność słowa, prasy, stowarzyszeń, wyznań, równouprawnienie płci”
„By władza państwowa, demokratycznie wybrana, nie stała się
organem przymusu i absolutyzmu „światłego” powinna pozostawić szerokie pole dla samorządu, powiatów, ziem, gmin i miast”
lipiec
Z aprobatą Ignacego Paderewskiego Roman Dmowski w lipcu
1918 r. wysłał notę do rządów
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii Francji i Włoch, w której

po obszernej analizie sporawy
polskiej w latach I wojny światowej domagał się realizacji następujących propozycji:
1. Komitetowi Narodowemu
Polskiemu przyznane zostają
kompetencje tymczasowego
rządu polskiego w zakresie polityki zewnętrznej i wojny.
2. Wszelkie kroki wymienionych państw w sprawie polskiej
i sprawach bezpośrednio dotyczących interesów Polski czynione są (po oficjalnym porozumieniu się z Komitetem Narodowym Polski).
3. Oficjalni reprezentanci Komitetu Narodowego Polskiego
otrzymują kompetencję posłów
Rządów sprzymierzonych.
4. Polacy- dotychczasowi poddani mocarstw centralnych... jak
i jeńcy...zostają uznani na własne w każdym wypadku życzenie , poparte przez KNP, za obywateli polskich, jako tacy pozostają pod opieką konsularnych
organów KNP i mają prawo
wstępować do Armii Polskiej.
5. Komitet Narodowy Polski
ma kompetencję rządu polskiego
do
Armii
Polskiej.
6. Organizacja nowych części Armii Polskiej (na Murmaniu i na
Syberii) oraz rekrutacja do Armii
Polskiej prowadzona jest przez
polskie misje wojskowe, wysłane
przez Sztab Naczelnego Wodza
Armii Polskiej w porozumieniu z
Komitetem Narodowym Polskim
i wspomnianymi...rządami sojuszniczymi.”
Kontr akcja wpływowych kół
finansowych – podkreśla Stanisław Kozicki- a także polskich
przeciwników KNP, spowodowała, że tylko niektóre postulaty zawarte w nocie Dmowskiego , były respektowane przez
rządy sojusznicze, przede
wszystkim przede wszystkim
przez rząd francuski. KNP nie
otrzymał zgody na status tymczasowego rządu polskiego.
–Kościół katolicki Królestwa
Polskiego, kierowany przez Arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego z tytułem Prymasa Królestwa
Polskiego, członka Rady Regencyjnej, przygotowywał się w tym
czasie, przy pomocy Wizytatora
Papieskiego Achillesa Rattiego,
do nowej organizacji w niepodległym Państwie Polskim, do powołania nowych diecezji. Większość
duchowieństwa była szeroko zaangażowana w działalność charytatywną i oświatową, m. in. w
Polskiej Macierzy Szkolnej, prowadzącej szkoły, ochronki, biblioteki, czytelnie. Opieką duszpasterską Kościół objął Polskie Siły
Zbrojne, Sokolstwo, Związek Harcerstwa Polskiego, Polską Organizację Wojskową. Wielu księży pracowało w sekretariacie i wydziałach Rady Regencyjnej, a także w
Radzie Stanu. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to wśród hierarchów i średniego duchowieństwa
znaczne wpływy miała orientacja konserwatywno-narodowa i
narodowo-demokratyczna. Mieliśmy też księży pracujących w Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich, Chrześcijańskiej Demokracji i PSL „Piast”. Nie brakowało księży wybitnych społeczników, takich jak Wacław Bliziński
(spółdzielca), Zygmunt Chełmocki – redaktor „Podręcznej encyklopedii kościelnej”, Edward Detkens – twórca akademickiego
„Odrodzenia”, Ignacy Kłopotowski – wydawca prasy katolickiej,
Kazimirze Lutosławski – organizator ruchu harcerskiego, Jan Mauersberger – członek Naczelnej Komendy Skautowej, Józef Panaś –
działacz ruchu ludowego, Ignacy
Skorupka – organizator Komitetu
Pomocy i Opieki nad Uchodźcami, kapelan ZHP, Edward Szwejnic – twórca Związku Stowarzyszeń Akademickich.
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BIURO KREDYTOWE
Pożyczki na oświadczenie,
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN,
791 373 004

ANGIELSKI doświadczenie,
dojazd, 601 333 707
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 605 036 850
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
poprawki, matury poprawkowe,
605 783 233

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
KUPIĘ bezpośrednio małe
mieszkanie na Ursynowie
609 404 260
KUPIĘ mieszkanie ok. 30 m2 na
Ursynowie, 601 213 555
POSZUKUJĘ do wynajęcia
kawalerki lub małego mieszkania
na Ursynowie, 506 063 818
WYNAJMĘ lub sprzedam lokal
użytkowy w Piasecznie 107 m2,
602 253 180
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720 840
! Bemowo, 2 pokoje 66 m2,
piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840

! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Kabaty, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840
! Kabaty, 155 m2, piękne
mieszkanie z trzema balkonami,
dwoma garażami i dwoma
miejscami garażowymi. Winda.
Niedaleko metro, c. 1.500 tys. zł,
601 720 840
! Kabaty, niedaleko metra,
3 pokoje 67 m2. ładne i ciche
mieszkanie, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2
okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2. Cena
1,95 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1.290
tys. zł, 601 720 840,,
! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka budowlana
Józefosław, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840

Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Lokale handlowe:
! Do wynajęcia Kabaty,
mieszkanie 53 m2 (2 pok.)
z garażem. Cena 2,5 tys. zł,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczkę - pełen etat oraz
pomoc kuchenną - 1/2 etatu.
Tel. 22 643 65 34
SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni na stanowiska:
- nauczyciel religii (2 etaty,
18 godz.)
- nauczyciel wychowawca
świetlicy (1 etat, 26 godz.)
- pedagog (1 osoba na
zastępstwo, 20 godz.)
- nauczyciel wspomagający
(1 etat, wymagana pedagogika
specjalna, 20 godz.)
- nauczyciel muzyki (pół etatu, 9
godzin)
CV proszę przesyłać na adres email: sekretariat@spwmy.edu.pl,
tel. kontaktowy 22 462 85 20
- pomoc kuchenna (2 etaty)
CV proszę przesyłać
na adres e-mail:
kamil_szymanski@spwmy.edu.pl,
telefon kontaktowy - 508 760 301

SPRZEDAM firmę Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek 780
m2 pow. użytkowej, działka 2500
m2, Serock, 501 092 950

MIĘDZYZDROJE kwatery
prywatne wynajmę, 660 170 459

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
HYDRAULIKA, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia,, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, tapetowanie,
drobne remonty, 787 231 129

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium,
601 36 22 82
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT BUSEM, TANIO,
SOLIDNIE, 604 555 942

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18

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

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 601 398 426;
510 056 006
PANI do sprzątania klatek przy
metrze Pole Mokotowskie, 7 godz.
dziennie, 1600 zł netto,
504 226 160
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Ważne telefony

Dereniowa po modernizacji
Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam mój e-mail
do pana burmistrza Roberta Kempy dotyczący sytuacji na ulicy Dereniowej po dwóch latach od jej
modernizacji, do ewentualnego
wykorzystania przez Państwa.
Uprzejmie proszę o pozostawienie moich danych do wiadomości
Redakcji.
„Szanowny Panie Burmistrzu,
Po dwóch latach od modernizacji ulicy Dereniowej pozwalam sobie wrócić do tego tematu. Jak zapewne Pan pamięta, mieszkańcy
naszej ulicy protestowali przeciwko jej modernizacji, Pan zaś zapewniał, że po modernizacji będzie dużo lepiej niż przed, a przede
wszystkim, że rowerzyści będą z
pewnością korzystać z nowych pasów rowerowych. Po dwóch latach
proponuję, aby zechciał Pan bezpośrednio zapoznać się z sytuacją
na ulicy Dereniowej przeprowadzając dwie próby: jedną jako kierowca i drugą jako pieszy.
Kiedy przeprowadzając pierwszą próbę usiądzie Pan za kierownicą samochodu, proponuję, aby
wjechał Pan na któryś z parkingów zlokalizowanych przy ulicy
Dereniowej (nie mam na myśli
pasów do parkowania powstałych
wzdłuż ulicy po jej modernizacji,
tylko parkingi istniejące wcześniej,

na przykład przed budynkiem Dereniowa 13) i następnie żeby Pan
spróbował wyjechać z tego parkingu na ulicę Dereniową. Jeśli
będzie Pan miał szczęście i wzdłuż
ulicy, na utworzonym przez pana
pasie do parkowania, nie będzie
parkował żaden duży samochód,
to zobaczy Pan, czy z lewej strony
nadjeżdża jakiś pojazd. Gorzej,
jak na lewo od wyjazdu, z którego będzie Pan chciał wyjechać, będzie parkował jakiś van, czy ciężarówka. Nie zobaczy Pan wtedy,
czy z lewej strony coś jedzie, ani samochodu, ani rowerzysty. Będzie
Pan musiał podjąć decyzję, czy jechać “w ciemno”, czy może poprosić kogoś o pomoc. W każdym razie projektantom takiej modernizacji należą się super gratulacje.
Natomiast jeśli chodzi o drugą
próbę, namawiam Pana, żeby zechciał Pan przespacerować się
chodnikiem ulicy Dereniowej, na
przykład od ulicy Gandhi do ulicy
Płaskowickiej. Dobrze byłoby, gdyby nie szedł Pan sam, szczególnie
polecam spacer z małymi dziećmi, które lubią biegać. Myślę, że
miałby Pan szansę ustąpić co najmniej dziesięciu rowerzystom pędzącym po chodniku i nie robiącym sobie nic z tego, że chodnik
jest miejscem dla pieszych, a nie
dla rowerzystów. Proponuję, aby

nie zwracał Pan żadnemu z nich
uwagi, chyba, że chciałby Pan
usłyszeć stek wyzwisk pod swoim
adresem.
Dwa lata temu zapewniał Pan,
że po modernizacji wzrośnie bezpieczeństwo użytkowników ulicy
Dereniowej. Po dwóch latach możemy stwierdzić, że jest gorzej niż
było. Kilka razy już się zdarzyła
awaria autobusu ZTM, który stojąc blokował całą jezdnię, więc inne samochody stały w korku, albo
próbowały przejechać po wysepkach z trawą niszcząc je. Nie mówiąc o tym, że pojazdy pogotowia
technicznego nie mogły dojechać
do zepsutego autobusu.
Pisząc o tym wszystkim chciałem zapytać o to, jakie kroki podejmuje Pański Urząd, aby zapewnić nam możliwość bezpiecznego
spacerowania po chodniku,
zwłaszcza tam, gdzie obok biegnie
pas rowerowy. Dlaczego nie widać pracowników Straży Miejskiej, którzy mogliby pilnować,
aby rowerzyści korzystali z pasa
rowerowego i nie rozganiali pieszych na chodnikach? Czy możemy liczyć na jakiekolwiek działania Urzędu Dzielnicy w tym zakresie?
Z poważaniem,
Dane autora
d o w i a d o m o ś c i r e d a kc j i

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Jadwiga Opara
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Centrala
fax

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Z zapachem przez wieki
Czy wiecie, jak pachniał Wilanów w czasach Izabeli Lubomirskiej? Każdy może się o tym przekonać podczas warsztatów „Z zapachem przez wieki”, w trakcie których poznamy najbardziej charakterystyczne zapachy XVII, XVIII i XIX wieku, a także skomponować własne perfumy.
Uczestników czeka „zapachowa podróż” przez wieki. Z pomocą zmysłów będą poznawać historię
rezydencji wilanowskich, ówczesne roślinne nowinki oraz życie codzienne dawnych gospodarzy. Dowiedzą się, jak pachniał Wilanów króla Jana III, Izabeli Lubomirskiej i Potockich. Udadzą się na spacer do ogrodów, a następnie zajmą się komponowaniem historycznych zapachów, które będą mogli
zabrać do domu. Poznają zapachy ciężkiego piżma, poprzez korzeń fiołkowy, po będące lekiem na
wszystko castoreum. Podczas spacerów po wilanowskich ogrodach przekonają się, czym pachniał Wilanów w XVII wieku oraz, jak pachniała kompozycja oparta na aromatycznych składnikach typowych
dla baroku. Zapoznają się i odtworzą recepturę na staropolskie pachnidło – Galia Moschata.
Uczestnikom towarzyszyć będą kwiatowe zapachy na czele z jaśminem i tuberozą, a także XVIII-wieczne metody na utrwalenie „duszy kwiatu”. Równie ciekawym doświadczeniem będzie próba odtworzenia receptury znanej, lekkiej kompozycji z tego okresu – Aqua Admirabilis.
Miejsce: park i Pompownia. Spotkanie - 15 lipca, o godz. 11.00–12.30 (przy kasie).
Udział bezpłatny!
Mirosław Miroński
Obowiązuje rezerwacja: tel.: + 48 22 544 28 50

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Lesznowola
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Akcja „Lato w Mieście na
Ursynowie”*
Dom Sztuki zaprasza w lipcu dzieci (głównie z klas I-III i
IV-VII szk. podst.) na bezpłatne warsztaty plastyczne „Letnie Zabawy Dłutem i Kredką”.
Uczestnicy zapoznają się – w
lekkiej i przystępnej formie – z
podstawami rysunku, malarstwa, rzeźby w glinie i elementami ceramiki. Warsztaty mają na celu rozwijanie wyobraźni plastycznej i zdolności manualnych. Podczas warsztatów są wykorzystywane następujące techniki malarskie:
akryl, akwarela, tempera oraz
rysunek ołówkiem, węglem i
tuszem. Warsztaty prowadzą
artystki plastyczki Jolanta Frieze (I poł. lipca) i Małgorzata
Sołtysiak (II poł. lipca). Warsztaty odbywają się w poniedziałki i środy: 16, 18, 23, 25
lipca – w godzinach 10.0011.00 i 11.15-12.15. Ilość
miejsc ograniczona.
W Galerii Domu Sztuki
czynna jest wystawa prac
uczestników organizowanych
w Domu Sztuki, bezpłatnych
warsztatów plastycznych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.*

Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe
992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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