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Tu oświatowy samogwałt, tam podkładanie świni...

W

środę 13 marca mieliśmy
w Warszawie paraliż placu Zawiszy, na którym
wyraz swemu niezadowoleniu dała
grupa rolników, rozrzucając sterty
jabłek, paląc opony i podkładając
martwe świnie. Dla spieszących rano do pracy warszawiaków, a
zwłaszcza dla tego, który akurat
zmierzał na pobliską ulicę Nowogrodzką, musiało to być bardzo nieprzyjemne. Na dodatek wszystko
wskazuje na to, że niedługo czeka
nas z kolejny paraliż, ale już systemu oświaty z powodu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. I od razu
ciśnie się na usta pytanie: dlaczego
zaczyna robić się tak źle, skoro jest
tak dobrze? Przecież całkiem niedawno premier Mateusz Morawiecki zapewnił nas, iż środków budżetowych mamy tyle, że już nie wiadomo co z tą kasą robić i komu jej dołożyć, żeby był jeszcze bardziej szczęśliwy, więc postanowiono dołożyć
tym, którzy stanowią relatywnie
największy elektorat, mogący ewentualnie zagłosować na rządzącą
partię. Okazuje się jednak, że Ewangelia według premiera Mateusza
nie na wszystkich wpłynęła kojąco,
a już nauczyciele podnieśli największe larum, choć jeszcze bardziej mogłaby narzekać wiecznie niedofinansowana służba zdrowia.
o cóż, jeszcze się taki premier nie urodził, co by
wszystkim dogodził, a

N

strajki, protesty, żądania podwyżek – to w społeczeństwie cywilizowanym stały fragment gry i każdy rząd musi się z nimi liczyć.
Wprawdzie nic nie straciło na aktualności tak zwane prawo Urbana (rząd się sam wyżywi), ale z
drugiej strony trzeba mieć świadomość, że bez odpowiedniego poparcia społecznego – żaden rząd
na pewno się nie utrzyma. Stąd
gwałtowna potrzeba kokietowania bądź bezpośredniego, niczym
niezawoalowanego kupowania
elektoratu.
eśli chodzi o czekający nas
strajk nauczycieli (od 8 kwietnia), to tylko na Ursynowie
obejmie on ponoć co najmniej 40
placówek oświatowych (szkół i
przedszkoli), przy czym miałby
storpedować między innymi egzaminy gimnazjalne, utrudniając
ewentualnie młodzieży przebrnięcie i tak wyjątkowo trudnego – wobec szkolnej reformy – przejściowego etapu. W skali całej Warszawy
byłaby to ogromna liczba uczniów
i przedszkolaków, którą należałoby
się awaryjnie zaopiekować. Nic
dziwnego, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski już powołał na tę
okoliczność sztab kryzysowy. Tak
czy siak, rodzice dziatwy szkolnej i
przedszkolnej muszą przygotować
się na istny Armagedon, jaki mają
zgotować przedstawiciele korpusu
pedagogicznego pod skrzydłami
Związku Nauczycielstwa Polskiego
i oświatowej „Solidarności”. Widać
cierpliwość tego środowiska już się
wyczerpała. Tym bardziej, gdy się
widzi, iż na opłacanie znajomków
i protegowanych junta directiva dobrej zmiany – jakoś znajduje pieniądze. A już szlag ludzi trafił, gdy dowiedzieli się ile wpływa do kieszeni
pozostających „w stanie spoczynku” raptem 40-letnich prokurato-
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czący powstrzymania kompromitującej fali pedofilii w szeregach
księży, spośród których miano największego łajdaka zyskał obecnie
jeden z najwyższych hierarchów
Kościoła Rzymskokatolickiego – australijski kardynał George Pell, skazany na karę 6 lat więzienia za wymuszanie stosunków seksualnych z
małoletnimi. Myślę, że ta realna
plaga pedofilska (również na gruncie polskim) powinna panią kurator o wiele bardziej zaniepokoić, bo
przecież księża są teraz w naszych
szkołach pełnoprawnymi wychowawcami, upoważnionymi nawet
do obejmowania funkcji klasowych
wychowawców.
trakcie watykańskiego
szczytu Ojciec Święty ucałował w rękę – na przeprosiny – polską ofiarę księdza-pedofila i ten symboliczny akt, potwierdzający fakt obrzydliwego wykorzystywania młodych ludzi, zależnych
od duszpasterzy, mógłby dać szanownej pani Barbarze co nieco do
myślenia, jakkolwiek byłoby grubym nadużyciem stwierdzenie, że
co ksiądz, to pedofil, bo to raczej
margines w środowisku sług bożych.
czywiście, trudno wątpić,
że jedną z głównych przyczyn pedofilii wśród duchownych naszego Kościoła jest
obowiązkowy celibat, którego nie
wszyscy księża są w stanie przestrzegać. Może więc, mając dziś
prawa pedagogów całą gębą, pójdą jednak oni za radą jednego z
prezydenckich ministrów, który
zwrócił uwagę domagającym się
podwyżek nauczycielom, że jak im
mało kasy, to przecież nie są ograniczeni celibatem i niech sobie dorobią poprzez 500 plus...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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rów i jaką kasę płaci się najprzeróżniejszym pańciom i paniczykom
ulokowanym przy prominentach
władzy. Aniołki Glapińskiego w
NBP i grupa tzw. „misiewiczów”
stanowi tu ekstremalny przykład.
gdybyż w nabrzmiewających coraz bardziej konfliktach chodziło li tylko o pieniądze! Otóż nie, bo chodzi również o kwestie programowe i moralne. Przedmiotem sporu politycznego stało się nagle podpisanie
przez prezydenta Trzaskowskiego
Deklaracji LGBT+ (skrót LGBT
oznacza: Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender). Deklaracja zapowiada potraktowanie osób z tego
kręgu na zasadzie równorzędności
z resztą społeczeństwa, bez dyskryminacyjnych działań. W reakcji
na Deklarację małopolska kurator oświaty Barbara Nowak wy-
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raziła wszelako obawę, że tego rodzaju akt to próba wprowadzenia
do szkół nowego modelu edukacji
seksualnej , zaproponowanego
przez europejski oddział WHO
(Światowej Organizacji Zdrowia),
a ten model „promuje treści ewidentnie propedofilskie”. Pani kurator wyraża chęć obrony dzieci
przed tym wielkim zagrożeniem.
o ciekawe, komentatorzy
po prawej stronie sceny politycznej ostrzegli między
innymi, że wedle wspomnianego
programu małolaty będą uczone w
szkole... masturbacji, co jest z pewnością absolutnym wypaczeniem
zasygnalizowanych przez WHO
punktów edukacji związanej z seksualnością człowieka.
iebezpieczeństwo „seksualizacji” dzieciarni podkreślił w swoich ostatnich re-
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feratach nawet nieoficjalny naczelnik Polski Jarosław Kaczyński. Ja
akurat nie próbuję oceniać owego
programu zalecanego przez WHO,
jakkolwiek bynajmniej nie dzielę
przerażenia pani kurator, obawiającej się, że potencjalni edukatorzy mieliby przekazywać maluchom informacje na temat masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. Choćby dlatego, że podana
we właściwym momencie i we właściwy sposób wiedza na temat życia płciowego człowieka na pewno
byłaby czymś lepszym niż zafascynowanie filmikami pornograficznymi, do których dziatwa ma dzisiaj łatwiutki dostęp w internecie.
ak na ironię zresztą, z toczoną u nas dyskusją na temat
wychowania w zakresie seksu
zbiegł się zwołany przez papieża
Franciszka watykański szczyt doty-
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Rozmawiamy z wiceburmistrzem Ursynowa Klaudiuszem Ostrowskim

Kultura w kalejdoskopie…
spektaklu Chodź ze mną do łóżka, Dominikę Ostałowską w
spektaklu Cudowna terapia oraz
będziemy mogli obejrzeć premierowe przedstawienie ursynowskiego Teatru Kontrapunkt –
Antygona w Nowym Jorku.
Co jeszcze wyjątkowego jest w
kalejdoskopie ?
Kalejdoskop to różnorodność
i taka jest też nasza propozycja
na drugą połowę marca. To
zróżnicowana oferta, więc jestem przekonany że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Mamy propozycję dla różnych
grup wiekowych – zarówno dla
widzów dorosłych, jak i dla
dzieci. Różnorodność wynika
także z miejsc, bo cykl przedsięwzięć kulturalnych obejmuje swoim zasięgiem cały Ursynów . W ramach kalejdoskopu
wydarzenia odbędą się w Ursynotece, Dzielnicowym Ośrodku Kultury, Multikinie Ursynów,
Natolińskim Ośrodku Kultury
oraz Domu Sztuki. Sądzę, że to
propozycja, która pasuje swoją
konwencją do przypadającej w
tym czasie zmiany w kalendarzu czyli początku kalendarzowej wiosny.
PASSA: Panie Burmistrzu, co
w zakresie oferty kulturalnej na
najbliższe tygodnie przygotował
urząd?
Klaudiusz Ostrowski: Urząd
Dzielnicy Ursynów już po raz
czwarty przygotował dla mieszkańców Ursynowa wydarzenie
kulturalne, które – jak sądzę –
na stałe zagościło w ursynowskim kalendarzu, czyli Ursynowski Kalejdoskop Teatralny. To
cykl wydarzeń którego celem jest
prezentacja naszym mieszkańcom pełnego wachlarza sztuki
teatralnej: od dramatu po komedie, od teatrów profesjonalnych
po teatry amatorskie, ale zawsze
z przesłaniem. Jest to istny kalejdoskop nastrojów mieniący się
barwą, klimatem, humorem, pa-

tosem przenoszący nas w świat
miłości, dramatu, bajki i marzeń.
W kalejdoskopie, czyli urządzeniu optycznym mamy zazwyczaj
dwa zwierciadła – w naszym kalejdoskopie tymi zwierciadłami
są oczywiście aktorzy i publiczność. Sądzę że magia przeżywania kultury to ta chwilowa niezwykła relacja jaka powstaje
między widzami i osobami na
scenie. A w tym roku na gościnnych ursynowskich scenach zobaczymy m. in.: Adama Ferencego w spektaklu Cudotwórca, Jerzego Trelę i Piotra Cyrwusa w
spektaklu Teatru STU Wariacje
Tischnerowskie, Olafa Lubaszenkę, Izabelę Kunę i Renatę Dancewicz w spektaklu Ludzie Inteligentni, Sonię Bohosiewicz w

Co czeka ursynowską publiczność w najbliższych miesiącach?
Przed nami wielkie wydarzenie – w tym roku ukończymy
budowę Ursynowskiego Centrum Kultury i pragniemy zorganizować konsultacje w sprawie
oczekiwań mieszkańców dzielnicy Ursynów co do działań programowych. Tylko w ten sposób
możemy zapewnić, by oferta
trafiła w gusta i ambicje mieszkańców. Trwają także intensywne prace związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, a
także plenerowych. Znamy już
datę kolejnej edycji Dnia Cichociemnych na Ursynowie – w tym
roku piknik edukacyjny o tematyce militarno-historycznej od-

będzie się 26 maja. Niezmiennie
zachęcam do częstego odwiedzania strony internetowej
www.ursynow.pl, na której na
bieżąco publikujemy informacje o organizowanych przez nas
wydarzeniach. Warto również
śledzić nasz popularny fanpage
na Facebooku. Pragnę także
przypomnieć, że co miesiąc na
Ursynowie ukazuje się nasz Informator Kulturalny – publikacja obowiązkowa dla tych którzy
cenią sobie kulturę. A korzystając z okazji pragnę zaprosić
mieszkańców na wyjątkowy
koncert. W związku z ogłoszonym Rokiem Moniuszkowskim
dokładnie w dwusetną rocznicę
urodzin Stanisława Moniuszki,
czyli 5 maja 2019 r. odbędzie się
na Ursynowie koncert prezentujący twórczość tego kompozytora. Na wydarzenie serdecznie zapraszam do kościoła pw.
bł. Władysława z Gielniowa przy
ul. Przy Bażantarni 3. Do współpracy w tym zakresie udało się
pozyskać Fundację Filharmonii
Warszawskiej, reprezentującą
Filharmonię Narodową, która
otrzymała dotację na zorganizowanie koncertu, a w programie znajdą się fragmenty z najsłynniejszych dzieł tego kompozytora. Podczas koncertu wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie
pod kierunkiem Jana Lewtaka.
Solistą będzie jeden z czołowych
polskich wokalistów Wojciech
Gierlach. Ale to nie wszystko.
Słowo wiążące podczas koncertu, odnoszące się zarówno do
kompozycji ujętych w programie, jak i samego kompozytora
wygłosi popularny prezenter radiowy Paweł Sztompke. Sądzę,
że to jedno z ciekawszych wydarzeń kulturalnych tego roku, na
które tak jak na wydarzenia w
ramach kalejdoskopu teatralnego serdecznie zapraszam.

ła na wysokości budynków przy ulicy Lokajskiego oraz o pokrycie ekranów akustycznych po wschodniej stronie ulicy pnączami.
Zależy mi na tym, aby ulica Rosoła, jako
jedna z głównych arterii dzielnicy, stała się
bardziej atrakcyjna dla oka poprzez zazie-

Już 17 marca o godz. 15.00 będziemy świadkami oficjalnego Meczu Gwiazd dla Fundacji Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, na której konto trafi cały dochód z akcji.
W programie m. in. licytacje sportowych przedmiotów
z autografami oraz możliwość spotkania gwiazd na żywo. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122. Wstęp wolny
Liczne gwiazdy pojawią się w obu zespołach, by wspólnie wesprzeć
Fundację Rak’n’Roll – Wygraj Życie! Warszawiacy będą mieli okazję
spotkać się m. in. z Michałem Polem, znanym i cenionym polskim
dziennikarzem sportowym, legendą piłkarskiej reprezentacji Polski
Dariuszem Dziekanowskim, czy też z Cyber Marianem, którego
wręcz nie da się nie znać. Na miejscu zostaną zorganizowane również
wyjątkowe licytacje wartościowych przedmiotów w tym plastrona
startowego z podpisem Kamila Stocha, pochodzącego z konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, czy koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski z autografem samego Zbigniewa Bońka.

Dziękujemy za rozmowę.

Radny woła o zieleń na Rosoła

Więcej zieleni na ulicy Rosoła to
propozycja zawarta w interpelacji
radnego Piotra Skubiszewskiego ze
Stowarzyszenia Otwarty Ursynów.
– Zwróciłem się w interpelacji o nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulicy Roso-

Wielki Finał Wykopmy Raka 2019!

lenienie oraz aby drzewa chroniły mieszkańców przed hałasem – mówi o pomyśle
radny Piotr Skubiszewski. Ekrany dźwiękochłonne mają zostać osłonięte zielenią a
dodatkowe drzewa i krzewy mają zmniejszyć hałas i dać ulicy zupełnie nowy wygląd. Jak czytamy w interpelacji „w mojej
opinii zasadne jest rozważanie pokrycia
ekranów pnączami. Liście mogłyby przyczynić się do wytłumienia dźwięku oraz do
polepszenia nie najlepszej estetyki tych
ekranów”. Dodatkowo radny argumentował, że takie pnącza wychwytywałyby kurz
i inne zanieczyszczenia z powietrza oraz
podnosiły jego wilgotność. W wyniku złożonej interpelacji ulica Rosoła została ujęta
w planach miasta jako teren do wykonania
aranżacji zieleni. W marcu w wyniku ogłoszonego przez Zarząd Zieleni m. st Warszawy zostanie wybrany wykonawca koncepcji, a w trakcie jej opracowywania przewidziano konsultacje społeczne.

Dzień Kobiet w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów
W Dniu Kobiet kwiaty i życzenia rozdawali w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów przedstawiciele zarządu dzielnicy.
Odwiedzające w tym dniu urząd panie mogły liczyć na
piękne goździki. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w
imieniu władz dzielnicy odwiedził Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa.
– O seniorach pamiętamy na Ursynowie cały rok, ale w święto kobiet nie mogło zabraknąć kwiatów i życzeń. Dlatego wszystkim
Paniom życzę dziś, aby poczuły się wyjątkowo, aby każdy dzień był
szczęśliwy i pełen radości oraz pogody ducha – powiedział podczas
spotkania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Jakub Berent.

#StopPrzedeptom
– zgłoś przedept do urzędu
Jak poinformował Urząd Dzielnicy Ursynów, ruszyła
akcja #StopPrzedeptom której jest celem jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej Ursynowa. Oczekiwanym skutkiem akcji jest doprowadzenie do likwidacji przedeptów poprzez zastąpienie ich chodnikami lub poprzez odtworzenie trawników.
- Razem z mieszkańcami chcemy zadbać o zieleń na Ursynowie,
ale także o estetykę i użyteczność chodników. Liczę, że ursynowianie włączą się w akcję wskazując nam lokalizacje przedeptów - mówił radny Piotr Skubiszewski. Dlatego urząd prosi mieszkańców,
najlepiej znających swoje codzienne piesze trasy, o zgłaszanie do
nas przedeptów do likwidacji. Na zgłoszenia mieszkańców Urząd
Dzielnicy Ursynów czeka do końca kwietnia. Można je przesyłać
na adres przedepty@ursynow.pl – prosimy o podanie w mailu w
miarę dokładnej lokalizacji, propozycji zmiany (wybudowanie
chodnika, odtworzenie zieleni) oraz jeśli to możliwe o dołączenie
zdjęcia/zdjęć. - Te z pozoru drobne działania poprawią estetykę
wielu miejsc w naszej dzielnicy - mówi Zastępca Burmistrza Bartosz Dominiak. - Jestem przekonany, że bezpośrednie sygnały od
mieszkańców, wskazujące dokładne lokalizacje, pozwolą nam na
szybkie i skutecznie działanie – dodaje Dominiak.
Czym są przedepty?
Przedepty są efektem tego, że człowiek w mieście prawie zawsze
gdzieś się spieszy. Dlatego skraca sobie drogę. Czasami przez
trawnik. Gdy wiele osób czyni tak w tym samym miejscu, powstaje przedept. Jest to sygnał, że być może w danym miejscu powinien powstać chodnik. Ale warto też pamiętać, że zdarzają się
krótkie przedepty, będące efektem bardziej lenistwa niż wygody.
Co urząd zrobi ze zgłoszeniami mieszkańców?
Zgłoszone przedepty urzędnicy poddadzą analizie i dla każdego zaproponują rozwiązanie: budowę chodnika lub odtworzenie zieleni.
Następnie lokalizacje zostaną podzielone na:
zarządzane przez Dzielnicę Ursynów – weźmiemy się do roboty i będziemy sukcesywnie likwidować przedepty,
zarządzane przez inne podmioty (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, spółdzielnie, wspólnoty) – wystąpimy do właściwych jednostek o likwidację przedeptów i będziemy dopytywać się o podejmowane przez nie działania.
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Otwarto Punkt Interwencji Kryzysowej w Mrokowie

Przedstawiciele gminy, powiatu i POIK podczas uroczystego otwarcia nowego ośrodka.

Wójt Maria Jolanta Batycka-W
Wąsik otwiera palcówkę w Mrokowie.
We wtorek 12 marca w Mrokowie otwarto Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Placówka znajduje się za Ośrodkiem Zdrowia, w budynku apteki przy ul. Górskiego 6a. Jest to zamiejscowy punkt Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK) z Góry Kalwarii. W ceremonii otwarcia ośrodka wzięli m. in. udział wszyscy zaangażowani w powstanie tego miejsca – radni gminni, radni powiatowi z terenu gminy Lesznowola i Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.
– Miejsce to ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy
Lesznowola i okolic – mówił podczas otwarcia dyrektor POIK Łukasz Kopydłowski, podkreślając jednocześnie, że takie punkty jak
ten nowo otwarty w Mrokowie, powinny znaleźć się w każdej gminie powiatu piaseczyńskiego.
Do placówki PIK w Mrokowie można zgłaszać się bez skierowania. Najlepiej na spotkanie wcześniej umówić się telefonicznie. Pomoc specjalistów znajdą tam zarówno osoby, które przeżywają kryzys spowodowany utratą pracy czy zdradą, jak i osoby doświadczające przemocy domowej, seksualnej, uwikłane w konflikty rodzinne i pogrążone w depresji po śmierci bliskiej osoby.
A . A . Kameralne i przytulne wnętrze ośrodka będzie sprzyjało rozmowom o trudnych sprawach.

Miliony na likwidację barier architektonicznych
Stołeczny ratusz w 2019
roku odmieni blisko 100
miejsc, które dotychczas
utrudniały poruszanie się
po mieście. Likwidacja barier architektonicznych
przyczynia się do poprawy
dostępności, ale również
bezpieczeństwa na warszawskich drogach.
– Systematycznie usuwamy z
ulic architektoniczne przeszkody
tak, by wszyscy warszawiacy
mogli komfortowo poruszać się
po mieście. Obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych,
ostrzegawcze płyty, pasy prowadzące realnie wpływają na poprawę dostępności, ale też i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami i starszych warszawiaków.
W tym roku metamorfozę przejdzie blisko sto miejsc.– mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.
Projekt usuwania barier powstał kilka lat temu we współpracy twórców Warszawskiej
Mapy Barier, stołecznego ratusza
z zarządcami dróg czyli urzędami dzielnic i Zarządem Dróg
Miejskich. W tym roku na poprawę funkcjonalności ulic dzielnice wydadzą 1,2 mln zł. W projekcie udział wezmą Ochota,
Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wesoła i Włochy,
które wskazały do likwidacji 63
bariery. Dzielnica Rembertów
zajmie się m.in. ul. Roty, Szew-

ską i Magenta. W Śródmieściu
zaplanowana jest przebudowa
przejść dla pieszych m.in. przy
ul. Foksal, Sowiej i Górskiego.
W Wesołej na przemianę czeka
ul. Chodkiewicza, przy której

95 zgłoszonych miejsc. I tak, obniżone zostały krawężniki na kilkudziesięciu skrzyżowaniach
ulic Rembertowa (m.in. ulice
Pielgrzymów, Kordiana i Konwisarska). W Wesołej moderniza-

W planach Zarządu Dróg
Miejskich w tym roku są kolejne
miejscowe remonty nawierzchni, krawężników oraz wymiana
zniszczonych elementów infrastruktury drogowej. Do przetar-

znajduje się przedszkole i lodowisko. Mieszkańcy Ursynowa
zmiany zobaczą przy ul. Braci
Wagów i Kiedacza. Modernizację przejdzie również ul. Pruszkowska i Barska na Ochocie oraz
ul. Promienista i Lechicka we
Włochach.
W 2018 r. siedem dzielnic
otrzymało 1,1 mln zł na zmianę

cję przeszły piesze ciągi na ul.
Orlej i Uroczej. Nowe przejścia
są też w Śródmieściu, we Włochach, na Ochocie oraz Pradze-Południe. Bezpiecznymi drogami dla spacerujących mogą się
cieszyć mieszkańcy Wawra –
tam remont przeszły m. in. ul.
Naddnieprzańska, VIII Poprzeczna i IX Poprzeczna.

gu, wartego 1,8 mln zł, zgłosiło
się trzech wykonawców. Z wyłonionym w ramach postępowania wykonawcą podpisano już
umowę.
Tylko w ubiegłym roku warszawscy drogowcy w ubiegłym
roku poprawili komfort 25 śródmiejskich lokalizacji. Wśród nich
znalazła się ul. Ludna, Solec,

Okrąg, Czerniakowska oraz
Wioślarska i Wiejska. Dodatkowo zmiany przeszła al. J. Ch.
Szucha, pl. Unii Lubelskiej oraz
popularna ul. Wawelska. Bariery zostały usunięte także przy
okazji remontów nawierzchni
chodników ul. Bazyliańskiej, Jagiellońskiej, Miodowej i Radzymińskiej.
W tym roku przebudowane
zostanie również skrzyżowanie
al. Niepodległości i ul. Batorego. Na północnym wlocie teko
skrzyżowania pojawi się nowe
przejście dla pieszych i przejazd
dla rowerów, a kierowcy zyskają wydzielone fazy do skrętu w
lewo z al. Niepodległości w obu
kierunkach. Dodatkowo, z myślą
o osobach starszych i z niepełnosprawnościami, a także rodzicach z wózkami, wybudowane
zostaną naziemne dojścia do
przystanków tramwajowych
znajdujących się nad stacją metra Pole Mokotowskie. Wkrótce
rozpocznie się przetarg, który
wyłoni wykonawcę tej inwestycji. Szacowany koszt prac to blisko 4 mln zł.
W ostatnich latach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostało przystosowanych
ok. 250 przystanków Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dzięki nowym krawężnikom
przy przystankach, mieszkańcy mogą bez problemu wsiąść
do niskopodłogowego autobusu
np. razem z wózkiem. Przy kra-

wędziach pojawiły się też pola
oczekiwania, które orientacyjnie wyznaczają drzwi pojazdu.
W ten sposób przystosowane są
także nowo powstające przystanki – np. te, które już w tym
roku zbudowano na Mokotowie, w związku z uruchomieniem al. Polski Walczącej. W
2018 r. modernizację przeszły
aż 102 przystanki Warszawskiego Transportu Publicznego. W
tym roku Zarząd Transportu
Miejskiego planuje budowę 17
nowych przystanków oraz remont trzech pętli i ponad 30
przystanków. Kontynuowane
będą także prace związane z
dostosowaniem stacji I linii metra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W tej chwili większość przystanków komunikacji miejskiej
jest dostępnych dla osób o ograniczonej mobilności – spośród
4316 wszystkich przystanków
Warszawskiego Transportu Publicznego 4086 jest w pełni
(3738 miejsc) lub częściowo dostępnych (348 miejsc – przystanek częściowo dostępny to taki,
z którego pasażer z niepełnosprawnością może skorzystać
przy wsparciu innej osoby) a jedynie 230 (ok. 5 proc.) jest niedostępnych (przystanki niedostępne to takie, które są np. na
wiaduktach, nie mają dojścia w
poziomie ulicy, nie mają windy,
pochylni itp.).
To m a s z D e m i a ń c z u k
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Kulturalny Mokotów
KULTURA
Wystawa „Regał – spotkania z książką
autorską” od 4 do 29 marca 2019
Regał to w założeniu rodzaj wystawy objazdowej, prezentującej książki autorskie,
połączonej ze spotkaniami i warsztatami
prowadzonymi przez samych autorów.
Książki to wypożyczone na czas wystawy/warsztatów dzieła artystów, które nie
ujrzały świateł księgarń. Książki autorskie
– przepiękne, zabawne, o głębokiej treści,
nietuzinkowym wykonaniu, osobiste wreszcie mają swoją szansę!
I to najlepszą z możliwych, bo nie dość, że
mają szansę na kontakt z czytelnikiem, to
jeszcze na ich podstawie autorzy będą mogli
przeprowadzić wyjątkowe warsztaty. Książki autorskie to takie książki tworzone przez
„jednoosobowe fabryki”, od A do Z. Książki
autorskie to pojemna kategoria, która łączy
w sobie zarówno książki artystyczne jak i picturebooki czy ilustrowane opowieści. Warunek jest jeden – muszą one być wymyślone i
zaprojektowane przez jedną osobę.
Wystawie towarzyszy warsztat pt. „Zielnik pocztowy” z udziałem Anny Trzpil-Zagórskiej – 20 marca, godzina 17.00
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i
Młodzieży XXXI, ul. Tyniecka 40a
Warsztat Kreatywnego Pisania
Zapraszamy młodzież, dorosłych i bardzo dorosłych na inny warsztat kreatywnego pisania. Czekamy na osoby, które są ciekawe siebie i INNEGO. Na tych, którzy pra-

gną otworzyć się na rozmowę, rozwinąć
swą kreatywność we wspólnym działaniu
i popracować nad swoim – także tym nieodkrytym! – talentem pisarskim.
Podczas zajęć: udoskonalisz swój warsztat
pisarski, poznasz w praktyce podstawowe
narzędzia, jakimi dysponuje pisarz (formy i
język narracji, środki stylistyczne, budowanie
postaci, fabuły itd.), poćwiczysz pisanie dialogów i monologów, stworzysz kilka krótkich form literackich, dowiesz się, jak wystrzegać się najczęstszych błędów, weźmiesz
udział w tworzeniu i nagraniu słuchowiska.
Zajęcia są nieodpłatne. Prowadzi: Monika ABRAMOWICZ – mgr filologii polskiej
(UW), arteterapeutka (AUS), redaktorka,
dziennikarka, copywriter, poetka, autorka
reportaży, tekstów piosenek, bajek i tekstów o sztuce.
Spotykania odbywają się we wtorki:
12, 19, 26 marca 2019 r.
2, 9, 16 kwietnia 2019 r.,
7, 14 maja 2019 r. zawsze w godzinach
16.00 – 18.30.
Miejsce: Multimedialna Biblioteka dla
Dzieci i Młodzieży nr XXXI na Mokotowie,
ul. Tyniecka 40 a. Udział w warsztacie można zgłaszać pod adresem: mkabramowicz@gazeta.pl (w tytule: Warsztat Kreatywnego Pisania) lub telefonicznie pod
nr telefonu: 501 137 450. Liczba miejsc
ograniczona. ORGANIZATOR: Biblioteka
Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w
dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych” PARTNER: Centrum „Łowicka”.

DLA DZIECI
Bajka do zjedzenia
17 marca (niedziela) o godzinie 11.00
odbędzie się spektakl Bajka do zjedzenia.
Teatr TAK z cyklu MAŁY TEATR do Centrum Łowicka przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie.
Dlaczego cukier jest zły? co warto jeść?
czego się wystrzegać? Dzieci zobaczą, jakie moce mają warzywa i owoce, i dlaczego tak ważny jest ruch. Spektakl bardzo
zdrowy, lekkostrawny, pełen witamin i endorfin. Wstęp wolny
SPORT
Zajęcia z gimnastyki dla dorosłych
Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski
zaprasza na zajęcia z gimnastyki dla dorosłych połączone z elementami tańca towarzyskiego. Zajęcia zarówno dla grupy początkującej, jak i dla osób kontynuujących
naukę rozpoczętą w poprzednich edycjach
odbywać się będą w 2 grupach:
poniedziałek 10.00-11.30 i środa 10.0011.30
poniedziałek 11.30-13.00 i środa 11.3013.00
Edycja wiosenna projektu potrwa do 7
lipca, zaś edycja jesienna odbywać się będzie w okresie 9 września – 11 listopada.
Zapisy w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza
44a.
Nr do kontaktu: 22-443-67-70.
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Wywiad wydobywczy z wiceburmistrzem Ursynowa Bartoszem Dominiakiem

Smart City czy Smog City?
Dziś raczej nie ma zagrożenia,
że będzie inaczej, ponieważ powstał odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego i
przewiduje się tam utrzymanie
charakteru parkowego. W przyszłym roku zostanie nawet uruchomiona fontanna. Tyle że
wciąż trwają rozmowy w sprawie przywrócenia poprzedniego stanu prawnego, a miasto
szuka dla Kościoła działki zamiennej. Na razie jednak, gdy
organizujemy pod Kopą Dni Ursynowa, trzeba występować do
Archidiecezji o zgodę, która jest
na szczęście bez żadnych oporów wydawana.

MACIEJ PETRUCZENKO: Naszliśmy pana burmistrza o poranku w celu natychmiastowego
przesłuchania na najróżniejsze
okoliczności. Uprzedzam, że
wszystko, co pan od tej chwili
powie, może być użyte przeciwko panu...
BARTOSZ DOMINIAK: Mam
zatem wezwać swojego adwokata, czy milczeć?
Niech pan mówi prawdę i tylko prawdę.
Powiem prawdę, jak zawsze.
Już od 42 lat jest pan członkiem
– dziś już blisko 160-ttysięcznej –
ursynowskiej bandy. Czy jeśli chodzi o ten okres działania ma pan
wyłącznie czyste sumienie?

Niemal całe moje życie spędzone na Ursynowie było poświęcone działaniu dla rozwoju dzielnicowej wspólnoty. Tu
chodziłem do przedszkola i
szkoły na Puszczyka. Tu obserwowałem jak niemal z niczego
powstaje nasze ursynowskie
miasto.
Jest pan w gronie członków
obecnego zarządu dzielnicy bodaj jedynym rodowitym ursynowianinem. Czy to ułatwia pracę w samorządzie?
Jest to zarówno pomocą, jak i
utrudnieniem. Pomocą, bo topografia i problemy Ursynowa
są dla mnie czymś naturalnym,
czego nie muszę się uczyć. A
utrudnieniem, bo w wielu wy-

padkach muszę wyłączać podejście emocjonalne.
Nie tak dawno był pan członkiem Rady Warszawy, która w
2005 roku dość pochopnie oddała Archidiecezji Warszawskiej
atrakcyjny grunt pod Kopą Cwila o powierzchni 6,5 tys. metrów
kwadratowych. Ponieważ to
miejsce stanowi faktycznie agorę dzielnicy, grunt miał wrócić
do miasta, ale do dzisiaj nie wrócił. Co pan na to?
Przede wszystkim wyjaśnię,
że w momencie, gdy Rada podejmowała wspomnianą uchwałę, nie byłem jeszcze jej członkiem. Zawsze uważałem, że cały teren przy Kopie Cwila powinien służyć celom rekreacyjnym.

watną własność, na tym gruncie stoi blaszany hipermarket i
władze lokalne bezpośrednio nic
do tego nie mają. Z drugiej strony, między innymi z inicjatywy
okolicznych mieszkańców, dojdzie być może do korekty miejscowego planu zagospodarowania, który zmniejszy potencjalną uciążliwość nowej inwestycji
w tamtym miejscu. A jeśli chodzi
o samochody codziennie przyjeżdżające z Konstancina i innych miejscowości, to trzeba po
prostu kija i marchewki. Marchewką jest stworzenie dobrej
komunikacji zbiorowej poprzez
ulicę Rosnowskiego, a kijem –
może być jakaś forma odpłatnoDzisiejsze problemy Ursyno- ści za całodzienne parkowanie.
wa to chociażby częściowe ograniczenia komunikacyjne w
Czego po 42 latach istnienia
związku z budową Południowej megaosiedla Ursynów najbarObwodnicy Warszawy. Czy po dziej brakuje mieszkańcom?
ukończeniu prac w dzielnicy bęOczekiwania rosną wraz ze
dzie żyło się lepiej, czy wprost wzrostem komfortu naszego żyprzeciwnie?
cia i zawsze będzie nam czegoś
Ukończenie budowy tunelu brakowało. Jeśli dziś miałbym
POW pozwoli zbudować nad wskazać jedną rzecz, która ponim park linearny, który będzie winna pojawić się na Ursynowie,
perełką na skalę całej Polski. A to to byłoby to pełnowymiarowe
niewątpliwie podniesie jakość boisko piłkarskie z bieżnią lekkożycia na Ursynowie. A także atletyczną i niewielkimi trybuwartość okolicznych mieszkań. nami. Nie oznacza to, że nie ma
innych drobnych braków, mająW tej chwili toczy się dyskusja cych wpływ na jakość życia na
o zagospodarowaniu terenu na Ursynowie.
Kabatach w związku z nowymi
planami rozbudowy TESCO. Czy
W całej dzielnicy faktycznie
komfort życia w tej części Ursy- nie ma ani jednego stadionu ani
nowa może się w związku z tym nawet boiska z prawdziwego
pogorszyć? Już teraz mamy taką zdarzenia, jak pan wspomniał.
sytuację, że mieszkańcy podwar- Czy to trochę nie kompromituje
szawskich miejscowości traktują Ursynowa, uchodzącego za oazę
parking pod TESCO jako swoją nowoczesności?
garażownię, żeby przesiadać się
Boisko jest bezsprzecznie poz samochodów w metro. Kabaty trzebne. W tym celu między innyprzestają być okolicą zaciszną... mi moje ugrupowanie lokalne zaW okolicach stacji metra Ka- warło porozumienie z Koalicją
baty jest grunt stanowiący pry- Obywatelską. Jestem przekonany,

że do końca kadencji taki obiekt w
naszej dzielnicy powstanie.
Tylko gdzie – przychodzi zapytać...
Obecnie analizujemy różne
warianty lokalizacji.
Czy przewidziana wcześniej
lokalizacja przy Hirszfelda już
przestała być aktualna?
Problemem tej lokalizacji jest
zarówno wielkość działki, jak i
związane z nią problemy własnościowe, choć to właśnie usytuowanie – obok Areny Ursynów
– byłoby dobrym rozwiązaniem.
Jako samorządowiec jest pan
szczególnie czuły na kwestie
ochrony środowiska, myśląc o
tym, żeby Ursynów stał się swego
rodzaju inteligentnym miastem,
smart city, jakby automatycznie
zaspokajającym oczekiwania
mieszkańców. Tymczasem wciąż
nie wiadomo, czy u wylotów tunelu POW zostaną ostatecznie
zainstalowane filtry, likwidujące
wyziewy z samochodów...
Kandydat partii rządzącej krajem, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, kandydując na
prezydenta Warszawy, zapewnił, że instalacja filtrów jest już
załatwiona. Chciałbym mu ufać,
jednak doświadczenie życiowe,
a także niejednoznaczne doniesienia z Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad nakazują
trzymać rękę na pulsie. Dlatego
samorządowcy i mieszkańcy Ursynowa muszą wciąż o te filtry
zabiegać.
Po to, żeby Ursynów zamiast
Smart City nie stał się Smog
City?
Właśnie dlatego.

Rowery Veturilo wróciły na ulice

W nocy z czwartku na piątek skończyła się zimowa przerwa Veturilo –
1 marca oficjalnie rozpoczął się nowy sezon rowerów miejskich. W tym
roku system zostanie rozbudowany
o kolejnych 8 stacji, które zostaną
uruchomione na Bielanach, Ochocie, Targówku oraz Ursynowie, a
także o kolejną stację rowerów elektrycznych.
„Warszawa startuje z sezonem rowerowym. Popularność tego środka transportu
rośnie, co widać po liczbie użytkowników.
Rozwijamy nie tylko system Veturilo. Budujemy i modernizujemy infrastrukturę, łącząc drogi rowerowe w spójną sieć. Mieszkańcy mogą też korzystać z parkingów rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy,
bezpłatnych wypożyczalni rowerów towarowych oraz trójkołowych dla seniorów. Stawiamy również na edukację. W akcję „Rowerowy Maj” angażujemy coraz więcej szkół i
przedszkoli” – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy i dodaje – „Rower to

nie tylko doskonały środek transportu.
Umożliwia również dbanie o kondycję i rekreację warszawianek i warszawiaków w
każdym wieku.”
Przed nami ósmy sezon Veturilo. Do dyspozycji warszawiaków i odwiedzających
miasto będzie ponad 5500 rowerów i ponad 380 stacji. Osiem nowych stacji zostanie
uruchomionych dzięki inicjatywie poszczególnych dzielnic – Bielan (Park Kępa Potocka, Marymoncka – Przy Agorze, Wólczyńska
– Conrada, Arkuszowa), Ochoty (PKP Żwirki i Wigury, Rondo Zesłańców Syberyjskich),
Targówka (Łabiszyńska – OSiR Targówek)
i Ursynowa (al. KEN – Przy Bażantarni).
Została również uruchomiona kolejna stacja rowerów elektrycznych. Będzie z niej
można skorzystać przed budynkiem Koncernu przy ul. Bielańskiej. To już 11 stacja rowerów elektrycznych w Warszawie i zarazem pierwsza uruchomiona we współpracy
z partnerem komercyjnym.
„Warszawiaków nie trzeba przekonywać
do korzystania z Veturilo. Każda nowa stacja

sprawia jednak, że system zyskuje nowych
użytkowników, umożliwia kolejnym pracującym lub mieszkającym w jej pobliżu osobom wygodne poruszanie się po mieście.
System jest rozbudowywany dzięki poszczególnym dzielnicom, ale również partnerom
prywatnym. W Warszawie jest już ponad 40
stacji sponsorskich, które funkcjonują przy
galeriach handlowych, stacjach paliw, zakładach pracy, biurowcach, czy po prostu –
w kluczowych punktach miasta. Pracujemy
nad pozyskaniem nowych partnerów – liczymy, że ich liczba będzie nadal rosła” –
mówi Robert Lech, prezes Nextbike Polska.
Veturilo to największy system rowerowy
w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz
rowerów standardowych można w nim wypożyczyć również rowery elektryczne (ich
stacje znajdują się na Powiślu i wzdłuż Traktu Królewskiego), dziecięce, które można
znaleźć w okolicach parków i terenów rekreacyjnych, a także tandemy.
Warszawskie Veturilo jest również w pełni kompatybilne z Konstancińskim Rowerem Miejskim, Piaseczyńskim Rowerem Miejskim, a także działającym od zeszłego roku
w Markach systemem KołoMarek. Oznacza
to, że wypożyczone w tych miastach rowery
można zwracać w Warszawie i odwrotnie.
We wszystkich tych miastach obowiązuje
również ten sam, zakładający bezpłatne 20
minut każdego wypożyczenia, cennik.
Aby skorzystać z Veturilo, wystarczy zarejestrować się na stronie Veturilo.waw.pl, poprzez aplikację lub terminal, i doładować
konto kwotą co najmniej 10 złotych. Potem
wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami – na terminalu stacji wypożyczeń wpisać swój numer telefonu, kod PIN i numer roweru lub skorzystać z aplikacji mobilnej Veturilo i zeskanować kod QR roweru. Trwa to
zaledwie kilka sekund.Sezon Veturilo potrwa do końca listopada.
Marek Pogorzelski

Warszawskie podwyżki
dla nauczycieli
W czwartek 7 marca radni Warszawy podjęli uchwałę
o zwiększeniu uposażenia nauczycieli stażystów i kontraktowych. Są to podwyżki samorządowe, finansowane z budżetu Warszawy.
– Tak jak obiecałem, wprowadzamy podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli, po to, aby z jednej strony przyciągnąć do pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej
– zatrzymać już obecnie pracujących. Warszawskie podwyżki obejmą 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Przy najbliższej wypłacie nauczyciele otrzymają większe pieniądze i to z wyrównaniem od stycznia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.
Zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie 39 mln złotych na zapowiedziane w programie „Warszawa dla wszystkich” podwyżki dla
nauczycieli – 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z
tymi samymi kwalifikacjami. Już teraz wyższą pensję otrzymają także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą.
Wyższe wynagrodzenie otrzyma 9,6 tys. nauczycieli. To pierwszy
etap podwyżek. W grudniu 2018 r. podnieśliśmy też zarobki pracowników obsługi szkół.
Przypomnijmy, w ramach programu „Warszawa dla uczniów”,
oprócz podwyżek dla nauczycieli, realizujemy między innymi takie
projekty jak 100 złotych rocznie dla stołecznych uczniów na wyjścia do instytucji kultury, nauki czy sportu, rozwijamy indywidualne doradztwo dla nastolatków, przygotowujemy szkoły na podwójKamil Dąbrowa
ny rocznik. Intensyfikujemy budowę szkół.
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Strażnik Miejski steruje lądowanie drona.

Dron w akcji.

Kopciuch drona nie pokona
Bogusław Lasocki
Okres od jesieni do wiosny
bywa dla ursynowian często bardzo dokuczliwy. Powoduje to smog, którego
główną przyczyną są najczęściej źle funkcjonujących piece, wolno stojące
domy, emitujące szkodliwe, niespalone gazy, substancje chemiczne i cząstki stałe.
Również złej jakości paliwo,
wrzucanie do pieców “byle czego”, żeby tylko się spaliło czy nawet śmieci, przyczynia się do powstawania szkodliwego, ciężkiego dymu. Walkę z tymi szkodliwymi zjawiskami ułatwią specjalistyczne drony, zakupione
ostatnio przez urząd miasta.

Na razie latają
tylko dwa
Podczas bezwietrznej, wilgotnej pogody, powietrze zmieszane z dymem przypomina ciężką, wilgotną zawiesinę, przesyconą substancjami chemicznymi, bardzo niekorzystnie wpływającymi na drogi oddechowe,
zwłaszcza dzieci, osób starszych
i oczywiście chorych. To właśnie
smog, a jego źródła w postaci
kopcących kominów widoczne
są z daleka. O ile identyfikacja
takich miejsc jest stosunkowo łatwa, sam pomiar składu dymu
wylatującego z kominów był dotychczas dosyć trudny. Z pomocą przyszły drony – nieduże ,
zdalnie sterowane statki powietrzne, które dzięki wyposażeniu w cztery lub więcej silników
mogą dolecieć w dowolne miejsce i zawisnąć w powietrzu. Wyposażone w czujniki i sondy pomiarowe drony mogą bardzo łatwo określić skład dymu i jakość
spalin, wykonać inne niezbędne pomiary i zdjęcia do celów
dowodowych. Wyniki przesyłane są następnie zdalnie do stojącego na ziemi samochodu wyposażonego w sprzęt monitorujący i rejestrujący pomiary.
Przełom w Warszawie nastąpił po decyzji wyposażenia straży miejskiej w dwa drony pomiarowe. Zaprezentowane uroczyście w dniu 18 stycznia z udziałem prezydenta Rafała Trza-

skowskiego, służbę wraz z pięcioma samochodami wyposażonymi w przyrządy do badania
składu powietrza rozpoczęły już
21 stycznia. Drony wyposażono
w bardzo bogate i zarazem praktycznie oprzyrządowanie. Posiadają czujniki i sondy dymu,
umożliwiające pomiar zawartości różnorodnych składników dymu – zarówno cząstek stałych,
jak i substancji gazowych. Dodatkowe możliwości stwarza dołączana kamera termowizyjna
oraz kamera fotograficzna i filmowa, pozwalające szybko i bardzo precyzyjnie namierzyć źródła trujących spalin oraz kopcących kominów nawet wieczorem
czy w nocy.
Pierwszy okres to oczywiście
badania i pomiary testowe połączone z prezentacją możliwości na terenie poszczególnych
dzielnic. Nie oszukujmy się –
dwa drony, nawet najlepiej wyposażone, nie rozwiążą problemu identyfikacji kopciuchów w
całej Warszawie, których liczba
jest szacowana na ponad 20 tysięcy. Dlatego też równolegle
prowadzone są akcje pokazowe
i promocyjne, zachęcające do
większej dbałości o ochronę środowiska i naszych płuc.

mi cząstek stałych PM10 i PM
2,5. Mamy również urządzenia
służące do kontroli wody oraz
inne, umożliwiające po wejściu
np. do kotłowni określenie obecności i zawartości różnych szkodliwych gazów, w celu sprawdzenia czy funkcjonariusz podejmujący interwencję będzie
tam bezpieczny. Natomiast czujniki drona mogą mierzyć zanieczyszczenia powietrza pyłami
PM1, PM2,5 i PM10, a także formaldehyd i cyjanowodór, których obecność świadczy o spalaniu odpadów. Zamiennie zamiast czujników możemy stoso-

liwości interpretacyjne. Możliwości czujników w prezentowanych dronach Straży Miejskiej są
znacznie większe.
– U nas pomiar odświeża się
co 10 sekund - wyjaśniał Leszek
Kowalski z referatu kontroli środowiska. – Wartość tego właśnie 10 - sekundowego pomiaru
kierowana jest elektronicznie
do samochodu i tam rejestrowana w tabeli. To nie jest średnia, ale wartości, które wykazują zmienność w miarę na przykład zmieniania się warunków
atmosferycznych – tłumaczył Leszek Kowalski.

czona. Wynika to z faktu, że Ursynów w stosunku do innych
rejonów, jak na przykład Białołęka czy Wawer ma najmniejszy problem z paleniem śmieciami w piecach domowych.
– W tej części Ursynowa większe zanieczyszczenia generuje
ulica Puławska niż okoliczni
mieszkańcy – zwrócił uwagę
również obecny na pokazie burmistrz Robert Kempa. – Tutaj
prawie wszyscy podłączeni są
do gazu. Większy problem jest
tam dalej od ulicy Puławskiej,
gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury. W tej części jeśli

piecznych substancji – przypomniał zastępca burmistrza Bartosz Dominiak. – Warszawa
podwyższyła kwotę na wymianę do 12 tys. zł, co w większości przypadków jest sumą stuprocentowo wystarczającą na
dokonanie wymiany. Każdy
mieszkaniec może takie wnioski
składać, o co gorąco apelujemy
i zachęcamy. Powietrza nie możemy wybierać i oddychamy takim, jakie się w naszej okolicy
znajduje. Przecież osoby które
przyczyniają się do emitowania
zanieczyszczeń, również te zanieczyszczenia wdychają. War-

Lądowisko na
Zielonym Ursynowie
W czwartkowe popołudnie 7
marca dziedziniec przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury przy
ul. Kajakowej zamienił się w dronowe lotnisko. Właśnie tam, z
inicjatywy Zarządu Dzielnicy i
Straży Miejskiej, odbył się pokaz
drona posiadającego specjalistyczny osprzęt, współpracującego z samochodem wyposażonym w urządzenia pomiarowe i
monitorujące, oraz prelekcja
wyjaśniająca możliwości nowatorskiego sprzętu.
– Chcielibyśmy pokazać dzisiaj Państwu jeden z radiowozów wraz z wyposażeniem oraz
tak zwanego drona czyli bezzałogowy statek powietrzny dłużący do pomiaru zanieczyszczeń
powietrza - rozpoczął prelekcję
kierownik referatu ds. kontroli
środowiska Straży Miejskiej Leszek Kowalski . – Takich samochodów mamy pięć sztuk i
wszystkie są tak samo wyposażone, natomiast na obecną chwilę dysponujemy dwoma dronami. Samochody są wyposażone
w kamerę umieszczoną nad dachem i podłączoną do monitora
znajdującego się wewnątrz samochodu. Sąsiadujący monitor
wyświetla tabelkę pokazującą
wyniki pomiarów dokonywanych przez drona, między inny-

Test praktyczny czujnika smogowego przeprowadza burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
wać kamerę wizyjną lub termowizyjną, umożliwiające odczytanie faktu dokonania zrzutu
nieczystości do środowiska leśnego – opowiadał Leszek Kowalski z warszawskiej Straży
Miejskiej.
Bardzo ważną możliwością
czujników jest dokonywanie pomiaru w bardzo krótkich interwałach czasowych. Dotyczy to
w szczególności cząstek stałych,
z których najdrobniejsze – PM1
i PM2,5 – przenikają do krwioobiegu i pęcherzyków płucnych
i mają silne właściwości kancerogenne. Tradycyjne metody pomiarowe polegały na zbieraniu
osadu pyłów na specjalnych filtrach w ciągu kilku dni lub dłuższego okresu i następnie ważenie
filtrów na precyzyjnej specjalistycznej wadze. Uzyskany wynik był niestety tylko jakąś średnią, ograniczającą bardzo moż-

Najbardziej atrakcyjnym momentem dla zebranych widzów
był przelot i precyzyjne sterowanie drona. Urządzenie
wzniosło się w powietrze i posłuszne ruchom drążków sterowniczych operatora zmieniało pozycje i dokładnie wykonywało zaplanowane ruchy. Te
możliwości ewolucyjne są niezbędne, żeby dotrzeć do właściwego miejsca np. w pobliżu
komina, aby najlepiej wychwycić wydobywający się stamtąd
dym i dokonać pomiarów. Za
chwile dron wzniósł się ponad
Dzielnicowy Ośrodek Kultury i
przeleciał bardzo blisko zakorkowanej już ulicy Puławskiej,
dokonując pomiaru zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów okazały się w tym miejscu zaskakujące. Pomimo dużej ilości samochodów żadna z norm zanieczyszczeń nie został przekro-

ktoś pali w piecu, to raczej z przyzwyczajenia a nie z faktycznej
potrzeby – zauważył burmistrz
Kempa.

Miasto nadal
dotuje wymianę
Władze stolicy walczą ze smogiem również poprzez udzielanie dotacji na wymianę pieca źle
spalającego paliwo. Wymiana
pieca kosztuje średnio 12 tys.
złotych i do tej kwoty została w
Warszawie podniesiona wysokość dotacji dla osób fizycznych
bez stosowania jakiegokolwiek
kryterium dochodowego.
– Mieszkańcy Warszawy, którzy mają piece niespełniające
norm, mogą jeszcze do 31 marca składać wnioski do Biura
Ochrony Środowiska o dofinansowanie wymiany tych palenisk
na paleniska ekologiczne czy
takie, które nie emitują niebez-

to wymienić więc ten piec, przecież na koszt miasta, ale zarazem dla naszego wspólnego dobra – przekonywał Bartosz Dominiak.
Wymiana pieców “kopciuchów” to szansa dla nas wszystkich – dla naszych płuc, serca,
całego organizmu. Dlatego też
miasto zwraca obecnie tak dużą
uwagę na walkę ze smogiem. W
tym roku stolica przeznaczy 30
mln zł na walkę o czyste powietrze, w 2020 roku kwota ta będzie dwa razy wyższa, osiągając
60 mln zł, zaś w kolejnych
dwóch latach osiągnie łącznie
201 mln zł. Pieniądze te przewidziane są między innymi na likwidację starych pieców, przyłączanie kolejnych budynków do
miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej, modernizację oświetlenia oraz dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.
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Nadzór budowlany poszuka nieprawidłowości

Rosną emocje wokół Stawu Głębokiego
tosz Dominiak. - Możemy oczekiwać
od inwestora - mieszkańcy, radni, urząd
jeden, drugi, wszystkie instytucje, a
nawet dopilnować go, by wykonywał
swoje inwestycje zgodnie z prawomocnymi pozwoleniami. Budynki powstaną, odnowiony staw, gdy już powstanie, powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców, a całość inwestycji
nie wpłynie na stosunki wodne. A świadomość inwestora, że jego otoczenie
ciągle patrzy mu na ręce, będzie korzystna niewątpliwie dla obu stron.
Możemy jako urząd nie posiadać pewnych uprawnień, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, byśmy czuli się gospodarzem tego terenu. Po prostu, rolą zarządu dzielnicy, jak i radnych, jest walka tam, gdzie również nie mamy pełnych kompetencji, ale na problemy możemy oddziaływać w sposób pośredni
- uzyskując wsparcie od właściwych instytucji, dysponującymi odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami stwierdzał Bartosz Dominiak.

Kuluary czyli diabeł
tkwi w szczegółach

Zachodni brzeg Stawu Głębokiego z zachowanymi resztkami ekosystemu

Bogusław Lasocki
Inwestycja Polkomtel SA wokół
Stawu Głębokiego przy ulicy Baletowej wzbudza coraz silniejsze
emocje. Problem zniszczenia jak uważają mieszkańcy Zielonego Ursynowa - dziewiczego
użytku ekologicznego, pojawił
się w momencie zakupu działki
w końcu lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku przez Polkomtel. Protesty mieszkańców nieco
przycichły, ale ostatnio ponownie uległy nasileniu.

Dlaczego kontrola
nadzoru budowlanego
Próby zasypania części Stawu Głębokiego już we wstępnej fazie prac budowlanych wywołały fale protestów i
działań prawnych, w wyniku których
inwestycja uległa przyhamowaniu. Jednak około połowy 2018 roku prace ponownie ruszyły pełną parą. Równocześnie ponownie ożywili się miłośnicy
naturalnej przyrody z Zielonego Ursynowa. W rezultacie w dniu 8 marca br.

odbyła się kontrola inwestycji dokonana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W inspekcji uczestniczył również zastępca burmistrza Ursynowa Bartosz Dominiak i radny z Komisji Zielonego Ursynowa Leszek Lenarczyk.
- W końcu stycznia 2019 roku wpłynęło do urzędu pismo radnego Leszka
Lenarczyka - mówił wiceburmistrz
Dzielnicy Ursynów Bartosz Dominiak
podczas inspekcji. - Radny Leszek Lenarczyk zwracał uwagę, że przy prowadzonej inwestycji wokół Głębokiego
Stawu u zbiegu ul. Baletowej i Puławskiej dzieją się rzeczy jego zdaniem niepokojące i występują nieprawidłowości. Wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska przedyskutowaliśmy sprawę,
rozważając co jeszcze moglibyśmy zrobić. To jest inwestycja, która ma wszystkie pozwolenia, z a drugiej strony z
prawnego punktu widzenia urząd nie
ma uprawień, by przeprowadzić kontrolę przebiegu tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy o pilne zajęcie się tą sprawą
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego - instytucji, która zajmuje się nadzorem oraz ma przekrojową
wiedzę prawną, również w zakresie
ochrony środowiska czy pozwoleń oraz
prawa budowlanego i wodnego. Uważam, że jako Urząd powinniśmy reagować, a nawet jeśli nie mamy odpowiednich uprawnień, to występować do organów, które takie kompetencje posiadają. W rezultacie PINB podjął kontrolę i przysłał swojego inspektora na wizję lokalną. Pan inspektor dokonał prze-

Staw Głęboki mocny przysypany od strony Baletowej.

glądu dokumentacji, odbył wizytację
w terenie. Musimy teraz uzbroić się w
cierpliwość i poczekać na protokół z
kontroli PINB - mówił zastępca burmistrza Ursynowa.
Nie ulega wątpliwości, że taki inwestor jak Polkomtel, dopełnił należytej
staranności i zadbał o posiadanie
wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń. - Jednak ja uważam, że zwrócenie się do PINB to był ważny krok - dodał wiceburmistrz Dominiak. - Krok
ważny, chociaż może wydawać się mało znaczący. Jednak dzięki temu inwestor wie, że jego działania są pod obserwacją PINB, urzędu dzielnicy, radnych,
ale przede wszystkim mieszkańców.
My w tej chwili nie możemy zmienić
pozwolenia na budowę czy pozwolenia wodno - prawnego, bo to są prawomocne decyzje. Jednak warto przypomnieć, że urząd dzielnicy przed wydaniem pozwolenia wodno - prawnego
na przełomie 2014 i 2015 roku negatywnie opiniował sprawę przesuwania
stawu. Niestety, wbrew tej opinii Biuro Ochrony Środowiska wydało inwestorowi stosowne pozwolenia wodno prawne i takie są fakty - wyjaśniał zastępca burmistrza Bartosz Dominiak.
Dążenie do jakichkolwiek zmian czy
nadzieje na uzyskanie wpływu na przebieg trwającego już procesu inwestycyjnego byłoby naiwnością. Nie oznacza
to jednak, by usiąść i płakać albo przyglądać się z założonymi rękami.
- W obecnej sytuacji możemy osiągnąć z pozoru niewiele, ale jednak coś
istotnego - mówił wiceburmistrz Bar-

Wśród uczestników inspekcji w siedzibie inwestora zastępczego Laris Development przy ulicy Puławskiej przebywali oprócz reprezentantów Zarządu i Rady Ursynowa również kilkoro
pracowników urzędu i spora grupka
aktywistów z Zielonego Ursynowa. By
nie przeszkadzać inspektorowi PINB
skupionemu w wyodrębnionym pomieszczeniu na analizie pokaźnych tomów dokumentów budowlanych,
uczestnicy próbowali dowiedzieć się
czegoś o trwającej budowie od pracowników inwestora.
My bardzo duży nacisk kładziemy na
ekologię - mówił reprezentant inwestora Tomasz Cyperling. - Zwracamy również uwagę na rozwiązania alternatywne, w rozumieniu alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Jeśli chodzi o
sam staw, to będzie on nadal istniał. Jeśli staw miał na początku powierzchnię,
powiedzmy w przybliżeniu 1000 m2, to
po zakończeniu inwestycji będzie miał
taką samą, a nawet większą o kilkadziesiąt metrów kwadratowych a przy
okazji pojemność zbiornika również
ulegnie zwiększeniu. Zbiornik nie ulegnie zmniejszeniu czy zasypaniu, ale
przesunięciu. Będzie miał tylko zmieniony układ brzegowy. Od strony ulicy
Baletowej i Puławskiej staw ulegnie niewielkiemu pomniejszeniu, ale za to będzie trochę jakby poszerzony bokami,
przy czym część zachodnia, wraz z roślinnością w zasadzie nie ulegnie zmianie. Tak na prawdę ten zbiornik stanie
się czysty i uporządkowany, z uregulowaną linią brzegową oraz nasadzonymi
drzewami. To się zrobi kawałek miasta, na prawdę zielonego. Poza tym w
żaden sposób nie zostanie zachwiany
bilans wodny – tyle ile wody mógł zgromadzić, a nawet więcej będzie mógł
pomieścić po przebudowie, o to jeste-

Wykop pod fundamenty od strony ul. Puławskiej.

śmy spokojni. Nawet jeśli spadnie wielki deszcz, nic nie powinno się wydarzyć, gdyż pojemność stawu pozostanie taka sama, a może nawet większa wyjaśniał Tomasz Cyperling z Laris Development.
Przysłuchujący się w pobliżu mieszkańcy Zielonego Ursynowa mieli jednak wątpliwości.
- Ale tu nie ma drenażu na około włączył się pan Henryk, aktywnie dyskutujący podczas ostatniego posiedzenia połączonych Komisji Rady Ursynowa, poświęconemu inwestycji przy Stawie Głębokim. - Woda gruntowa spływa
do stawu. Jak żeście teraz zepsuli
wszystkie kanaliki, to odpływ będzie
utrudniony. Nigdy drenaż w pierwszym
roku nie działa. Trzeba paru lat, żeby
woda gruntowa wyrobiła sobie nowe
kanaliki i przepływy. Powierzchniową
wodę, owszem, może zebrać, ale gruntowej to już nie. Niech pan zobaczy co
się dzieje, jak pojedzie pan Baletową
dalej do ulicy Spornej. Tam woda ciągle
stoi - tłumaczył pan Henryk.
- Ja od 90 -tych lat prowadzę tę sprawę i pilnuję tego stawu - włączył się do
rozmowy radny Leszek Lenarczyk. - Jak
to się stało, że dostaliście zezwolenie
wodno - prawne, kiedy miasto zwróciło się do urzędu dzielnicy o zaakceptowanie tych warunków, a urząd dzielnicy dał odmowę? Przecież wiosną tu tysiące ludzi zostanie zalanych! Co z tego,
że wszyscy inspektorzy zgodzą się, że w
papierkach jest wszystko dobrze, kiedy
to jest zbiornik retencyjny, który chroni tysiące ludzi! A dziś mieliście prawo
zasypać, jeszcze gruzem w dodatku. To
jest rozbój! - skwitował emocjonalnie
radny Leszek Lenarczyk.
Na taki komentarz odpowiedź reprezentanta inwestora mogła być tylko jedna: - Wszystko odbyło się zgodnie z prawem i dokumentacją, my złożyliśmy
właściwy wniosek, odpowiedni urzędnicy podjęli decyzję- odpowiedział Tomasz Cyperling.
Problem zdecydowanie jest, natomiast trudno w tej chwili powiedzieć,
jak bardzo nowa sytuacja zagraża ludziom i czy w ogóle wystąpi zagrożenie. Raport inspektora PINB będzie dostępny wkrótce, jednak kontrola dotyczyła tylko zgodności formalno - prawnej dokumentów i realizacji inwestycji
. Natomiast sprawa stosunków wodnych i występowania podtopień po
większych opadach, występujących co
kilka lat, jest doskonale znana mieszkańcom Zielonego Ursynowa. Stąd też
wynikają ich wątpliwości i obawa o
bezpieczeństwo osobiste i własnego
mienia. Musimy jednak uzbroić się w
cierpliwość i poczekać na wynik kontroli. Znając determinację mieszkańców Zielonego Ursynowa, można przypuszczać, że na tym się nie skończy.
Będziemy zatem konsekwentnie śledzić sprawę Stawu Głębokiego i przekazywać Szanownym Czytelnikom nowe informacje.
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Współczesne przemiany w sztuce
Otwarta 22 lutego Międzynarodowa wystawa INTERDISCURSIVE NON-OBJECTIVE stanowi pierwszą z trzech planowanych w Polsce w roku 2019 odsłon twórczości artystów reprezentujących różne
pokolenia, postawy i nurty współczesnej
sztuki geometrycznej, dla których wspólnym mianownikiem jest idea interdyskursywności.
Tę tendencję sztuki geometrycznej po raz pierwszy zdiagnozował i opisał w 2016 roku prof. Grzegorz Sztabiński w tekście „Interdyskurs we współczesnej sztuce geometrycznej”.
Proponowana koncepcja stanowi rodzaj kontynuacji i polemiki z koncepcją interdyskursu
stworzoną przez niemieckiego językoznawcę i literaturoznawcę Jürgena Linka. Sztabiński uważa, że „w przeciwieństwie do dawnego dyskur-

wość ciągłego wzbogacania zestawu elementów
poprzez uwzględnianie nowych rodzajów ujęć
wyjściowej formy”), Josefa Linschingera („nieoczywistość transkrypcji elementów fonetycznych języka”), Marka Starela („łączenie i uzgadnianie dwóch rodzajów dyskursów: statystyki i
malarstwa geometrycznego”), Gerharda Hottera („kwestia stosunku tego, co konkretne, wzrokowe lub słuchowe, do ogólnej zasady, której
skomplikowanie zwiększa się wraz ze wzrostem
ilości branych pod uwagę składników”), czy twórczości własnej („zestawiane i uzgadniane dyskursów: przyrody i logiki”).
W wystawie w Galerii Działań w Warszawie
(czynnej do 22.03.2019) bierze udział 18 artystów z Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec,
Polski, Słowacji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii:
Richard van der AA (F), Milija Belic (F), Deb Co-

su geometrycznego, który był w miarę jednolity
w założeniach, choć wielopostaciowy, współczesna twórczość tego typu ma nieostre granice zarówno w sferze założeń teoretycznych jak praktyki”. Dodaje też, że dyskursy geometryczne
„znajdują wyraz przede wszystkim w dziełach artystów, ale także w wypowiedziach odautorskich
i krytyczno-teoretycznych”, wchodzą w złożone relacje z innymi nurtami współczesnej kultury. „Polegają na próbach łączenia dyskursów,
porównywania ich, krzyżowania, eksperymentalnego nakładania, czy uzgadniania, a czasami
wykazywania niezgodności, nieprzystawalności, desynchronizacji”. Jako przykłady wskazuje
na twórczość Tadeusza Mysłowskiego („możli-

vell (GB), Nick Grindrod (GB), Konrad Hajdamowicz (PL), Peter Holm (DK), Viktor Hulik (SK),
Jeffrey Cortland Jones (USA), Gosia Koscielak
(USA), Gerda Kruimer (NL), Josef Linschinger
(A), Roland Orépük (F), Ivo Ringe (D), János Saxon Szász (H), Mark Starel (PL), T. Michael Stephens (USA), Przemysław Suliga (PL), Joa Zak
(PL). Kolejne dwie edycje, uzupełnione o artystów z Australii, Francji, Holandii i Polski będą
miały miejsce w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie) oraz Galerii XS, Instytut Sztuk Pięknych
UJK w Kielcach.
Wystawa czynna do 22 marca 2019, pon.-pt., w
godz. 14.00-20.30.
Wiesław Łuczaj

Ratusze Warszawy – Włochy (XVII)
Dobra ziemskie Włochy (pod różnymi
nazwami) przez setki lat przechodziły z
rąk do rąk. Ostateczna ich parcelacja
nastąpiła w 1928 r. Teren był atrakcyjnie położony, albowiem znajdował się
przy linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W okresie międzywojennym zaczęła powstawać tu zabudowa w typie
„miasta-ogrodu” (proj. F.Polkowski i H.
Kotyński).
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 17 marca 1930 r. (Dz.U. RP, 1930 nr 27,
poz. 236) utworzona została gmina Włochy. W
jej skład weszły: Włochy, Solipsy, Wiktoryn, kolonia Marianówka, osada Wiktoryn-Rappówek
oraz poforteczne tereny Fortu V. Siedziba władz
włochowskiego samorządu mieściła się przy ul.
Cienistej 20.
Na mocy dekretu ministra spraw wewnętrznych i premiera Felicjana Sławoj Składkowskiego z 27 marca 1939 r. Włochy uzyskały status
miasta.
Na mocy rozporządzenia1 Rady Ministrów z
5 maja 1951 r. powierzchnię miasta powiększono z 14 148 ha do 42 725 ha, tj. nieco ponad
trzykrotnie. 20 grudnia 1951 r. (uchwałą obowiązywała od 1 stycznia 1952 r.). W Wyniku
tej kolejnej „wielkiej inkorporacji”, w granicach stolicy znalazło się m.in. miasto Włochy.
Obszar Warszawy został podzielony na 11 dzielnic Śródmieście, Stare Miasto, Żoliborz, Wola,
Ochota Mokotów, Wilanów, Praga Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe i Wawer).
Włochy włączone zostały do dzielnicy Ochota.
W 1994 r. wyniku wejścia w życie drugiej ustawy warszawskiej powstała gmina WarszawaWłochy, która objęła także Okęcie. Bez zmiany
granic, z dniem 27 października 2002 r. Gmina Warszawa-Włochy przekształcona została
w Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy. Ludność

dzielnicy Włochy w 2016 r. liczyła 40,3 tys.
mieszkańców.
Powstanie w 1994 r. Gminy Warszawa-Włochy
stworzyło zapotrzebowanie na własną siedzibę.
Początkowo, w latach 1994-1995 włochowski samorząd urzędował wspólnie z samorządem Ochoty w budynku PKP przy Grójeckiej 17a. Od 1995
r. do maja 2000 r. siedziba Urzędu Gminy mieściła się w budynku PZL i Instytutu Lotnictwa przy al.
Krakowskiej 129.
Dnia 6 maja 2000 r. miało miejsce oficjalne
otwarcie własnej siedziby przy al. Krakowskiej
257. Budynek, który stanowi dziś siedzibę włochowskiego ratusza do 1995 r. należał do spółki
„Art. B”. Był to trzynastoletni obiekt typu „Lipsk”
w stanie surowym od kilku lat niezabezpieczony,
co spowodowało znaczną jego destrukcję. W 1995
r. Gmina Włochy, po spłacie siedmiomilionowego długu spółki „Art. B”, weszła w posiadanie nieruchomości . Dnia 2 czerwca 1995 r. – wmurowaniem kamienia węgielnego - rozpoczął się planowany na 65 tygodni proces wzmacniania konstrukcji, modernizacji, nadbudowy i rozbudowy.
Autorem projektu była architekt Małgorzata Cieśliczak-Patris. Prace budowlane zostały zakończone dopiero w 2000 r.
Powierzchnia całkowita włochowskiego ratusza
wynosi 4 999 m kw., powierzchnia użytkowa
2785 m kw., powierzchnia komunikacji wewnętrznej 1220 m kw., powierzchnia techniczna 994 m
kw., a kubatura 22 200 metrów sześciennych.
Adres: Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, al. Krakowska 257; 02-133 Warszawa.
Według informacji z 2 września 2016 r. w Urzędzie
Dzielnicy Włochy zatrudnionych było 157 osób na
155,625 etatach. Statystycznie na jeden etat w urzędzie przypada we Włochach 258,9 mieszkańca.
(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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Kto zostawia błoto?

Urząd Gminy Włochy – maj1999 roku

Nowy Włochowski ratusz w budowie - maj 1999 roku

Zwracam się do Państwa z
uprzejmą prośbą o zainteresowanie
się tematem kompletnego braku
dbałości o otoczenie przez Spółdzielnie/ZDM. Chciałbym zaznaczyć,
że ta sytuacja trwa już wiele lat.
Pierwsza lokalizacja: róg ul.
Barwna/ul. Cybisa (na zdjęciu):
trwa to co najmniej od kilkunastu
lat, jak nie dłużej, chodziłem do
pobliskiej szkoły podstawowej,
więc pamiętam, że tutaj nigdy nie
było dbałości, błoto aż kipi, jest to
naprawdę przykre.
Druga lokalizacja: trwa od kilku
miesięcy budowa przy komisariacie

na Janowskiego. Budowany jest hotel z apartamentami na wynajem.
Pytanie – dlaczego od co najmniej kilku tygodni jest pełno błota na ul. Janowskiego (od wysokości komisariatu aż do wyjazdu do
ul. Herbsta). Po interwencji u
Straży Miejskiej zostaje to uprzątnięte na jakiś czas. Wszystkie okoliczne uliczki mają błoto na swojej nawierzchni, ponieważ jest to
błoto roznoszone przez samochody jadące tą ulicą. Chciałbym wiedzieć, dlaczego jest problem z należytym myciem samochodów budowlanych na tej budowie..

Trzecia lokalizacja: na ul. Janowskiego od komisariatu na tej
ulicy do rogu ul. Janowskiego/ul.
Herbsta.
Chciałbym zainteresować Spółdzielnie/ZDM/Władze Dzielnicy
o wykazanie należytej dbałości o
nasze otoczenie. Jesteśmy bogatym miastem, bogatą gminą,
smutne jest, że tak wiele miejsc na
Ursynowie jest zaniedbanych –
błoto, brak porządku przy krawężnikach jest w naszym mieście,
w naszej dzielnicy w wielu miejscach niestety normą.
Krzysztof Daniluk
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MATURA BEZ MATEMATYKI?
12 marca: Dzień Matematyki, 14 marca: Światowy Dzień Liczby p
Ogłoszono raport NIK-u:
W nauczaniu – brak wyników!
Alarmują też rodzice:
Dramat na matematyce!

Episkopat na to czeka,
Posłusznego chce człowieka.
Zamiast mędrców z pierwszej ligi,
Woli lekcje mieć religii.

Czy w resorcie edukacji
To przyczyną jest frustracji?
Ależ skąd! Rząd tryska formą,
Zachwycony swą reformą.

Byle tylko każdy facet,
Wiedział ile dać na tacę,
By karmiony katechizmem,
Znów do władzy wybrał Dyzmę.

Nikt rozsądny nie zaprzeczy,
Że czas zmienić ten stan rzeczy!
Jak to zrobić? Rząd jest gotów
Szybko pozbyć się kłopotu.

Żeby rząd mógł do ostatka
Oszukiwać na podatkach,
Żeby głupca i jełopa,
Rżnąć na procentowych stopach.

Zamiast szukać dróg poprawy,
Zniszczmy wszystko! Nie ma sprawy!
Przecież można, już w tym roku,
Znieść maturę. Będzie spokój.

By nikt, czcząc kolejne święta,
Nie połapał się w przekrętach,
Kto nam daje, a kto bierze,
Wznosząc wieże (w co nie wierzę).

Bardzo słusznie! Jestem za tym!
Szkołę spisze się na straty,
Raz! Dwa! I już po kłopocie!
Młodzież będzie mieć sto pociech.

To są do zwycięstwa klucze,
Więc wystarczy, żeby uczeń,
Liczył tylko w tym zakresie:
Ile jest przykazań? Dziesięć!

Po co ludziom wykształcenie?
Czy myślenie jest dziś w cenie?
Po co każdy ma bezczelnie
Szukać prawdy samodzielnie?

By uczniowie to wykuli:
Siedem grzechów i trzech króli,
Żeby ich uczyła szkoła
O dwunastu apostołach.

Po co nam matematyka?
Cóż dobrego z niej wynika?
Masz być jak tabaka w rogu!
Za to biegły w dekalogu.

Jestem za tym! Idźmy dalej!
Po cholerę nam szpitale?
Teatr, Puszcza Białowieska?
Nie wystarczy nam Zalewska?

Łatwiej rządzić ciemnym ludem
Ewangelią lub talmudem,
Więc jedynie boże słowo
Trzeba znać obowiązkowo.

Władza jest nadzwyczaj bystra,
Wkrótce zmieni nam ministra.
Najważniejsze, żeby kretyn
Umiał dobrze ciąć konfetti.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Właściwa pora na jeziora!
naturze zdarzają się sytuacje, kiedy to coś następującego szybko i gwałtownie pozostawia długotrwałe skutki. Wszyscy możemy sobie wyobrazić nagłe pogorszenie zdrowia, w wyniku czego trzeba się leczyć latami, a efekty leczenia pozostaną mizerne i często trzeba żyć z przewlekła chorobą.
Takim gwałtownych zdarzeniem było najprawdopodobniej zatamowanie Wisły
przez niesione z nurtem drzewa, a do tego doszła mroźna zima powodująca piętrzenie się kry w miejscach zatorów. Na skutek tego rozlała się ona poza swoje główne koryto. Tak, według znawców rzecznych tematów, powstało dobrze znane warszawiakom Jeziorko Czerniakowskie. Nie znajdując ujścia
wody dały nam coś cennego, co w zasadniczy sposób zmieniło wygląd znacznej części Mokotowa i
w dużym stopniu wpłynęło na życie mieszkańców Czerniakowa, Sadyby, Siekierek i okolic. Trudno
uwierzyć, że to piękne miejsce jest dziełem przypadku, choć trzeba przyznać szczęśliwego.
Niekiedy procesy zmieniające wygląd jakiegoś obszaru przebiegają niezauważalnie, inaczej niż
w przypadku wybuchu wulkanu, czy trzęsienia ziemi (na szczęście, nieczęstych w naszej szerokości geograficznej), kiedy mamy do czynienia z gwałtownym zdarzeniem. Czasem, staramy się odwrócić powstałe zmiany, jeśli może to przynieść jakąś korzyść. Do takiej kategorii trzeba zaliczyć projekt przekopu Mierzei Wiślanej. Królowa polskich rzek, której uroki znane są dobrze warszawiakom,
bo stanowi nierozłączny element stolicy, jest też swojego rodzaju utrapieniem dla mieszkańców położonych nad jej brzegami miast. I to nie tylko w „syrenim grodzie”, gdzie dzieli miasto na dwie części, które trzeba łączyć ze sobą przy pomocy kosztownych mostów, a w przyszłości może też tuneli Metra, dla ruchu kołowego i pieszego. Nanosi ona osady, żwir, piach przy ujściu do morza, tworząc rodzaj kosy, która z czasem przekształ„Odcięte od głównego
ca się w mierzeję. Odcina ona przybrzeżny
fragment morza od reszty akwenu. Dopóki
akwenu jeziora ulegają
nie jest to całkowite zamknięcie, mamy do
eutrofizacji. Pozostawione czynienia z zalewem.
Widocznym tego przykładem jest własamym sobie zarastają
śnie wspomniana Mierzeja Wiślana. Kiei z biegiem lat znikają”
dy zaś nastąpi zamknięcie kosy, kiedy jej koniec połączy się z lądem, utworzy się jezioro przybrzeżne. W wyniku różnych procesów ulega ono wypłycaniu aż do całkowitego zniknięcia. W miejscu dawnego zalewu powstanie ląd. Taki proces można zaobserwować na jeziorach nadmorskich min.: Jamno, Kopań, Bukowo, Wicko oraz inne. Odcięte od głównego akwenu jeziora
ulegają eutrofizacji. Pozostawione samym sobie zarastają i z biegiem lat znikają. Taki los czekałby też nieuchronnie Zalew Wiślany, gdyby nie interwencja ludzi. Planowany przekop nie tylko spowolni i powstrzyma znikanie zalewu, ale też przywróci mu funkcje komunikacyjne. Oczywiście,
nie chodzi tu o wielotonażową żeglugę, a jedynie pomocniczą, która pozwoli na transport towarów znacznie bardziej ekologiczny niż gdyby miał on się odbywać drogą lądową. Zyskać może na
tym leżący nad zalewem Frombork i cały region. Zwłaszcza, jeśli chodzi o walory turystyczne. Również rybacy, którzy używają tych samych kutrów do połowów na morzu i na Zalewie Wiślanym będą mogli nimi przepływać z jednego akwenu na drugi bez potrzeby przeciągania ich lądem, czy
korzystania z Cieśniny Piławskiej w obwodzie Kaliningradzkim. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi
o ekosystem zalewu, przekop przywróci częściowo stan sprzed kilkuset lat, kiedy to jeszcze mierzeja była przerwana w okolicy Przebrna.
Z podobnym zjawiskiem, jak zalew wiślany spotykamy się w przypadku wspomnianego wyżej
największego w Warszawie naturalnego zbiornika wodnego – Jeziorka Czerniakowskiego. Wprawdzie powstał tam Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie z rezerwatami krajobrazowymi, ale
nie rozwiązuje to głównych problemów. Te zaś to zanieczyszczenie i spadek poziomu wód. Wciąż
brak jest kompleksowego programu mającego na celu zapobieżeniu stopniowemu zarastaniu i wysychaniu głównego zbiornika. Znawcy przedmiotu biją na alarm, jednak nie idą za tym konkretne
rozwiązania. Co więcej z podobnymi problemami, co Jeziorko Czerniakowskie spotykamy się w przypadku innych zbiorników położonych niedaleko – z Jeziorem Wilanowskim, Lisowskim.
Niektóre inwestycje spowodowały, spadek poziomu wód gruntowych, co w nieodległej przyszłości może okazać się zabójcze dla nadwiślańskich jezior.

W

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Co warta sztama z krajem Wuja Sama
błuda nie jest kwestią słów bądź czynów. Nasza obłuda ujawnia się wówczas, kiedy skrzętnie ukrywamy własną winę i zachowujemy się tak, jakby nie stało się nic strasznego. Obłuda jest przyrodnią siostrą hipokryzji.
W antycznej Grecji hipokryta to aktor, który na scenie występował w masce. Nasza
hipokryzja ujawnia się wtedy, gdy to, co wypychamy na zewnątrz, stoi w sprzeczności z tym, co tkwi w naszym wnętrzu. Te dwie siostry całkowicie zdominowały politykę. I to na całym świecie. U Arystotelesa polityka rozumiana jest jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Gdyby genialny Stagiryta cudem zmartwychwstał i przyjrzał się temu, co dzisiaj wyprawiają politycy, zawyłby pewnie z oburzenia i szybciutko wrócił do swojej pieczary.
Świat Zachodu to świat wartości chrześcijańskich zakorzenionych na kontynencie od wieków. Tamtejsze elity polityczne to w większości chrześcijanie i w 100 procentach demokraci. Demokracja...
To słowo praktycznie nie schodzi elitom z ust i dzisiaj niewiele już znaczy. Służy ono bowiem jako
narzędzie pomagające maskować popełniane przez polityków łajdactwa. Najczęściej używane jest
w USA, które nie wiedzieć czemu nazywane są “kolebką demokracji”. To wierutne kłamstwo wciskane przez media otumanionemu ludowi. Prawda jest taka, że w kraju nie ma już autentycznego
“demosu” (z gr. władzy ludu). Został on zastąpiony tak zwaną demokracją fasadową, czyli na pokaz. Są to rządy bogatych nad biednymi, kapitału nad uczciwą pracą, a przede wszystkim grup interesów nad coraz bardziej bezwolnym społeczeństwem, trzymanym w ryzach przez pazerne i
bezwzględne banki.
Niezależnie od nazwiska zwycięzcy kolejnych wyborów prezydenckich mechanizmy władzy w USA
nie ulegają zmianie. Nadal rządzi tam wielki kapitał z Wall Street, kilkanaście agencji federalnych,
żyjących własnym tajnym życiem, oraz kompleks wojskowo - przemysłowy, przed którego zwiększającymi się wpływami ostrzegał w styczniu 1961 r. ustępujący wówczas z urzędu prezydent Dwight
Eisenhower. W powietrzu wisi coś niedobrego i ludzie zaczynają to instynktownie wyczuwać. Nie trzeba bowiem być prorokiem, by prognozować jak bardzo niebezpieczne dla rodzaju ludzkiego mogą
być skutki takiego status quo. Jeśli szybko nie położy się kresu dominacji koncernów wielonarodowych oraz ich żądzy zysku, korek od butelki wypełnionej rosnącym w szybkim tempie gniewem ludu w końcu wystrzeli w wydaniu globalnym. Lepiej nie myśleć, czym mogłoby się to zakończyć.
oraz częściej pojawia się teza, że to Stany Zjednoczone ponoszą główną odpowiedzialność
za panujące dzisiaj na świecie chaos i niepewność jutra, jak również za wzrost napięcia w
stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo to od momentu powstania dąży do panowania nad światem i narzucenia groźbą lub siłą własnych rozwiązań systemowych, czyli hegemonizmu, iluzji wolności, słowem, tzw. demokracji amerykańskiej. Stany to bardziej pała (rozwiązania
siłowe, czyli Hard Power) niż rapier (rozwiązania pokojowe, czyli Soft Power), jak idzie o dążenie
do dominacji i hegemonii. Ale często hegemon obrywał kopniaka w tyłek, mimo posiadania pod
bronią 1.300.300 żołnierzy i oficerów oraz 811.000 rezerwistów, 5.137 samolotów bojowych, 430
okrętów wojennych, w tym 19 lotniskowców, 450 międzykontynentalnych rakiet balistycznych, 63
satelitów szpiegowskich, 8.720 głowic nuklearnych, 800 rakiet balistycznych i samolotów zdolnych
do przenoszenia broni nuklearnej i 180 taktycznych bomb nuklearnych (tzw. pola walki).
Pierwszego tęgiego kopniaka w tyłek Stany otrzymały w 1961 r. od sąsiadującej z nimi niewielkiej wyspy Kuba. Na początku XX wieku wprowadzona w USA prohibicja zmusiła szukających rozrywki Amerykanów do uprawiania tury„Coraz częściej pojawia
styki połączonej z degustacją wysokoprotrunków i tanim seksem poza
się teza, że to Stany Zjedno- centowych
granicami kraju. Ówczesna Kuba była
czone ponoszą główną
wymarzonym miejscem, oddalonym od
Wuja Sama ledwie o kilkadziesiąt mil
odpowiedzialność za
morskich. Tamtejsi prezydenci byli mocpanujące dzisiaj na świecie no proamerykańscy i ułatwiali Amerykanom prowadzenie biznesu na wyspie.
chaos i niepewność jutra”
Także amerykańskim gangsterom. Turyści mogli korzystać z alkoholu bez ograniczeń, a setki kasyn, klubów nocnych i tysiące prostytutek
zamieniły Kubę w największy burdel w tym regionie świata.
Biznesowa i turystyczna sielanka zakończyła się 1 stycznia 1959 r. wraz z przejęciem władzy przez
rewolucyjny rząd Fidela Castro. Paradoksalnie, pierwszym państwem, które nawiązało stosunki
z nowym rządem były... Stany Zjednoczone. Jednak już w październiku 1960 r. USA nałożyły embargo na handel z Kubą, które obowiązuje do dzisiaj, a następnie zerwały stosunki dyplomatyczne. W kwietniu 1961 r. kubańscy emigranci z Florydy, finansowani przez służby wywiadowcze USA,
wylądowali na Playa Giron, by siłą obalić Castro i na powrót wprowadzić stare, dobre amerykańskie porządki. W trzy dni zostali zmiażdżeni przez armię kubańską. Takiego policzka największe mocarstwo świata nie mogło wybaczyć, stąd obowiązujące od ponad pół wieku embargo. Kolejnego
kopniaka Amerykanie dostali w Wietnamie, a potem w Afganistanie. Nie powiodło się również w
Iraku. Mit o niezwyciężoności amerykańskiego żołnierza prysł niczym bańka mydlana.
lutym 2014 r. świat dowiedział się o masowym ludobójstwie w Korei Płn. rządzonej przez
zbrodniczy reżim. W Genewie opublikowano raport ONZ o łamaniu praw człowieka w
tym kraju. Według ONZ 40 procent populacji cierpi tam z powodu niedożywienia. Korea Płn. jest ostatnim istniejącym gułagiem na naszej planecie. W sześciu obozach koncentracyjnych,
każdy o powierzchni średniej wielkości miasta, zamkniętych jest ponad ćwierć miliona ludzi. Liczba uwięzionych zwiększa się z roku na rok. W kraju rządzonym przez krwawego satrapę Kim
Dzong Una stosuje się odpowiedzialność zbiorową, zgodnie z zasadą “eksterminacji po trzecie pokolenie”. Do obozów zsyłane są całe rodziny. “Zbrodnie reżimu są uderzająco podobne do zbrodni Niemiec nazistowskich” – powiedział na konferencji prasowej Michael Kirby, przewodniczący komisji ONZ. -–”Nie możemy już mówić, że nie wiedzieliśmy”.
Chiny Ludowe to państwo komunistyczne. W kraju tym powszechnie łamie się prawa obywatelskie, stosuje się długie przetrzymywanie podejrzanych w areszcie bez procesu, wymusza się zeznania torturami, ogranicza się wolność słowa i zgromadzeń, zabrania się zrzeszania, a wolność prasy to iluzja. Chiny są światowym liderem w zakresie stosowania kary śmierci, w 2004 roku wykonano tam około 90 proc. wszystkich egzekucji na świecie. Państwem rządzi Komunistyczna Partia
Chin. Słowem, komuna w pełnym wydaniu. Jednak podchodzące z obrzydzeniem do komunistów
i wszelkich odmian komunizmu USA nie widzą nic zdrożnego w nawiązywaniu przyjaznych stosunków z komunistami chińskimi. Może dlatego, że Państwo Środka jest silne ekonomicznie i militarnie. Tego rodzaju komuniści są według Waszyngtonu dobrymi komunistami. Natomiast znacznie biedniejsi komuniści kubańscy, którzy publicznie nie wykonują wyroków śmierci, otaczają na
wzór zachodni gejów i lesbijki ochroną prawną, dają ludziom skromnie, bo skromnie, żyć w spokoju, oddając im do dyspozycji najlepiej funkcjonującą na świecie służbę zdrowia, to bardzo źli komuniści. Może dlatego, że Kubańczycy nie chcą znaleźć się w strefie wpływów USA i pragną pozostać państwem suwerennym.
Jednak najbardziej odrażającym akcentem amerykańskiej polityki jest bratanie się ich prezydenta z krwawym satrapą Kim Dzong Unem. Fidel Castro powiedział w jednym wywiadów: “Czy to źle
być dyktatorem? Widziałem, jak Stany Zjednoczone zaprzyjaźniały się z niektórymi dyktatorami”.
Gdyby El Commandante żył, przekonałby się jak prorocze były jego słowa. Przyjacielskie spotkanie
Donalda Trumpa z północnokoreańskim rzeźnikiem, wypowiadane dusery, szczególnie ze strony amerykańskiego prezydenta, jak również braterskie poklepywanie Kima po plecach, było dla mnie widowiskiem odrażającym, pełnym obłudy i hipokryzji. Większości polskich mediów nie raził ten nagły przypływ przyjaźni pomiędzy prezydentem “kolebki demokracji” i facetem kąpiącym własny naród w morzu krwi. Mało tego, zamiast nazywać tego typa spod ciemnej gwiazdy po imieniu – padały stwierdzenia w rodzaju “północnokoreański przywódca” czy “szef północnokoreańskiego rządu”.
To wyjątkowa obłuda także naszych mediów, której podłożem jest służalczość wobec Amerykanów.
zas najwyższy skończyć z kurczowym trzymaniem się amerykańskiej klamki i potulnością
wobec Wielkiego Brata, tym bardziej że Polska niewiele skorzystała na tej, za przeproszeniem, przyjaźni. Lepiej dynamizować współpracę z Indiami, z państwami ASEAN, z Afryką, a stosunki z Iranem, największym państwem Bliskiego Wschodu, starać się po ostatniej wpadce poprawić. Normalizacji i uzdrowienia wymagają stosunki Rzeczypospolitej z Federacją Rosyjską,
którą, wzorem Niemiec, należy traktować nie jako wroga, lecz jako ważnego partnera handlowego. Polityka jest obłudna i będzie, ale własnym obywatelom obłudy należy oszczędzić.
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Nasza sąsiadka z Ursynowa Agnieszka Metelska napisała rewelacyjną książkę o Halinie Konopackiej

Prawda o dwu Białych Orłach
MACIEJ PETRUCZENKO: Zacznijmy od Adama i Ewy. Wyuczyła się pani na prawniczkę,
została dziennikarką, by na finiszu kariery zawodowej przeistoczyć się w adwokata. A tu nagle mamy Agnieszkę Metelską –
literatkę...
AGNIESZKA METELSKA:
Wszystko to jednak ma jakiś
zdrowy sens. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim zdobyłam
dyplom Studium Dziennikarskiego i przez 20 lat pracowałam jako dziennikarka. W tym
czasie wydałam zbiór reportaży
„Pokuta po polsku”, z których jeden został włączony przez Mariusza Szczygła do wyboru najlepszych i najważniejszych tekstów reporterskich w Polsce XX
wieku. Dotyczył odbioru transformacji ustrojowej po 1989 roku przez przeciętną polską rodzinę. Wydałam też dwa zbiory
wywiadów : „Szukanie pointy
życia” i „Gdzie diabeł nie może
…”. Przymierzałam się poza tym
do napisania książki o relacjach
polsko-żydowskich. Ale żeby ją
napisać, musiałabym wyłączyć
się z toku normalnej pracy co
najmniej na rok. Szukałam więc
desperacko sponsora, ale nie
znalazłam. Dziennikarstwo, jakie do tamtego momentu uprawiałam, już mnie trochę znużyło. Stąd, między innymi, decyzja o zmianie zawodu. Pierwszy
raz w życiu zdawałam test i stanęłam przed komisją egzaminacyjną, dopuszczającą do czteroletniej aplikacji adwokackiej.

Halina Konopacka-M
Matuszewska-S
Szczerbińska w pełnej krasie sportowej

Halina z mężem Ignacym Matuszewskim

o tym kompletnie nie wiedziałam do momentu, gdy poproszono mnie na jednym ze zjazdów o
odczytanie wiersza Haliny Konopackiej pt. „Zachód słońca”.
Ten wiersz do tego stopnia mnie
urzekł, że bliżej zainteresowałam się jej osobą. Nie zdawałam
sobie sprawy, iż była to pani bardzo wielu talentów, dużej energii życiowej, no i – last but not least – niepośledniej urody.
To fakt, Konopacka wyjęta
żywcem z lat dwudziestych mogłaby śmiało być dzisiaj wziętą
modelką, a już na pewno wzorem elegancji w każdym calu jako wielka dama na salonach
Warszawy, jako kierowca luksusowych limuzyn, a także jako
sportsmenka, występująca nieodmiennie w gustownym nakryciu głowy...
Rzeczywiście, Halina była bardzo piękną, postawną kobietą o
wzroście 181 centymetrów , 66
kilogramach wagi i talii osy. Urodą twarzy urzekała nawet z daleka, startując w zawodach lekkoatletycznych. Dość powiedzieć, że w Amsterdamie zyska-

śniu 1939 roku skarb narodowy
w postaci kilkudziesięciu ton złota w sztabach, zgromadzonych
w zasobach Banku Polskiego.
Prowadziła sama jeden z autobusów miejskich, którymi wywożono to złoto pod bombami niemieckimi do Rumunii i dalej poprzez Turcję, Syrię i Liban a potem drogą morską do Francji.
Razem z Matuszewskim Halina
udała się na emigrację do Ameryki, gdzie on kontynuował polityczną działalność przy bardzo
aktywnym wsparciu żony. A jego głównym celem było przywrócenie Polsce niepodległości
w przedwojennych granicach.
Ignacy w Nowym Jorku dowiedział się o śmierci córki Ewy z
pierwszego małżeństwa, która
zginęła w Powstaniu Warszawskim. A z kolei jego brat zmarł w
niemieckim
obozie koncentracyjnym w Litomierzycach.
Antysowieckie wystąpienia i
publikacje Matuszewskiego w
USA spotykały się z niezrozumieniem, a nawet z wrogością
amerykańskich władz i w pewnym momencie otrzymał on nakaz zarejestrowania się jako tzw.

Trzeba przyznać, że to była
niebywała wolta zawodowa, ale
się udała, pracuje pani jako adwokat i nawet przez dwie kadencje pełniła funkcję rzecznika prasowego polskiej adwokatury. Widać jednak, że i to pani
nie wystarcza...
Tak naprawdę, nigdy nie odeszłam od pisania. Już będąc adwokatem, wydałam dwa tomiki
wierszy pt. „Pamięć „ i „ Ślad”,
ilustrowane grafikami mojej córki Justyny, która również wykonuje zawód adwokata. A żeby
już wyczerpać listę moich pisarskich dokonań, przyznam się, że
jestem autorką eseju o procesach Autorka książki Agnieszka Metelska
politycznych w Polsce w latach
nadziei i przełomu 1956-1989. ła nieoficjalne miano Miss foreign agent z odmową zgody
Igrzysk. W starych gazetach z te- na pobyt na stały. Była to zatem
Ma pani zatem piękny i ambit- go okresu zachowała się relacja odważna postawa tego wielkieny dorobek, ale to wszystko nie dziennikarza niemieckiego w go patrioty odróżniająca go potłumaczy nagłego zainteresowa- „Berliner Tageblatt”. Halina bar- litycznie od premiera Władysłania naszą pierwszą wielką mi- dziej przypominała mu filmową wa Sikorskiego, który w ramach
strzynią sportu, złotą medalistką piękność niż sportsmenkę.
okresowej polityki alianckiej doIgrzysk Olimpijskich 1928 w rzustosował się do poczynań Churcie dyskiem Haliną Konopacką.
Już 20 marca na rynku ukaże chilla i Roosevelta, układających
O ile wiem, sportem się pani me- się pani biograficzne arcydzieło się ze Stalinem. Nawiasem mócenas nigdy nie interesowała i na temat nie tylko samej Kono- wiąc, Sikorski – podczas swoich
nawet nie brała „Przeglądu Spor- packiej, lecz również jej sławne- wizyt w USA – ostro krytykował
towego” do ręki...
go męża, czołowego piłsudczyka Matuszewskiego.
No to teraz ja panu dopiero Ignacego Matuszewskiego.
odpalę! Owszem sportem się nie Wiem, że ta książka ma podwójProchy tego ostatniego zostainteresowałam, ale „Przegląd ną wartość: historyczną i beletry- ły w 2016 roku sprowadzone
Sportowy” zawsze był w moim styczną. Zdaje się, że tą książką z Ameryki. A prezydent Andrzej
domu, ponieważ mój syn Kuba zawstydzi pani całe zastępy hi- Duda z kolei nadał pośmiertnie
jest absolwentem AWF w War- storyków...
order Orła Białego, najwyższe
szawie, a sport to jego sposób
Książka pod tytułem „Złota. odznaczenie RP – Halinie Kona życie. Niemniej, moje nagłe Legenda Haliny Konopackiej” nopackiej. Można śmiało powiezainteresowanie Haliną Kono- ma istotnie dwoje bohaterów: dzieć, że ona na ten order zapacką wzięło się stąd, że odkry- Halinę i Ignacego, który – jak służyła jak mało kto, ale czy Orłam w pewnym momencie jej wiadomo – ogromnie się zasłu- łem Białym nie należało jednopoezję. A zdarzyło się to na jed- żył ojczyźnie jako twórca super- cześnie odznaczyć Matuszewnym ze zjazdów rodziny Kono- nowoczesnego wywiadu w woj- skiego?
packich, do której ja również na- nie 1920 roku z bolszewikami, a
Myślę, że Halina – gdyby jeszleżę. Moja babcia ze strony ma- w następnych etapach życia do- cze żyła – powiedziałaby, że ten
my to Monika z Konopackich konał również rzeczy wielkich. order należy się przede wszystWalczakowska.
Od momentu, gdy w grudniu kim jej mężowi. Mam więc na1928 roku Halina wyszła za nie- dzieję, że Matuszewski zostanie,
Takie powinowactwo panią go za mąż, dalsze jej losy były tak samo jak jego żona, kiedyś
mecenas nobilituje, bo przecież zdeterminowane wyborami mę- pośmiertnie doceniony przez
Konopaccy to stary rycerski ród... ża, przez pewien czas ministra dzisiejszą Polskę.
Podobno spokrewniony z Mi- skarbu, a na gruncie sportu
kołajem Kopernikiem. Wśród członka Międzynarodowego KoAgnieszka Metelska – „Złota.
moich antenatów byli też uczest- mitetu Olimpijskiego. Halina ra- Legenda Haliny Konopackiej“, wynicy narodowych powstań. Ale ja zem z nim ratowała we wrze- dawnictwo Czarne, stron 362.
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AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

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

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SPRZEDAM drzwi meblowe w
okleinie naturalnej dąb, używane
i nowe 200/400 zł,
tel. 798 691 851
WYKŁADZINY dywanowe
używane sprzedam, 4 zł/m2,
tel. 798 691 851

ANGIELSKI, doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
FRANCUSKA TELEWIZJA,
509 610 850
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 693 329 929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361
KUPIĘ bezpośrednio mieszkanie
3 pokojowe, parter z ogródkiem,
Ursynów, Mokotów,
502 356 731
KUPIĘ prawo do użytkowania
działki w ROD Ursynów,
511 523 543
KWATERY wynajmę,
728 899 673
MOKOTÓW, Pasaż Racławicka,
blisko metra pilnie pawilon
handlowy 21 m2, cena 15000 zł
lub wynajmę, 785 175 966
SPRZEDAM 3-pokojowe,
Ursynów, 510 321 530
SPRZEDAM 53 m2, 3 pok.,
Sopot 0/10, 440 tys.zł
Trójmiejski Park Krajobrazowy,
696 419 909
WYNAJMĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61

Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Józefosław, 3 pok.70 m2,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Nowa Iwiczna, 84 m2, 4 pok.
100 m po podłodze z garażem i
komórką, tylko 520 tys. zł do neg.,
oś. zamknięte, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Ursynów, Kabaty 2 pok.
52 m2, do wejścia, dobry standard,
c.500 tys.zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m
na dachu, cisza, spokój, 1 mln
700 tys. zł - do neg.,
601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
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, dom 120 m2
c. tylko 565 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 75 m2,
470 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica
c. 1 milion 490 tys. zł.,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 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
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.400
+ 200 (garaż) zł/m-c,
601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,
601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje
do wynajęcia, 2600 zł/m-c z
garażem podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. c.
1 mln. z VAT
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną,
stan deweloperski,
601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
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
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
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

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
HYDRAULICZNE,
profesjonalne, 798 691 851
HYDRAULIKA - konserwacje
budynków, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
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, hydraulika,
remonty, 501 050 907

DO WYPROWADZANIA
psiaków. Odpowiedzialne Panie:
emerytki lub studentki, lubiące
zwierzęta i spacery. Od
poniedziałku do piątku w godz.
11-15. Umowa zlecenie.
Tel. 575 340 112
KLINIKA STOMATOLOGICZNA
mieszcząca się przy metrze Natolin
zatrudni osobę do sprzątania,
690 800 414
SPRZĄTANIE bloków z terenem
zewnętrznym, 510 056 006;
601 39 84 26
ZATRUDNIĘ fryzjerkę
(szkolenia) lub podnajmę
stanowisko, 501 143 827

DJ-W
WODZIREJ,
PROWADZENIE WESEL.
Bogate doświadczenie,
tel. 501 127 942

ANTENY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY kompleksowo, firma
rodzinna, 692 885 279
REMONTY mieszkań, glazura,
794 781 765
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYKOŃCZENIA wnętrz,
787 726 963

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

15
Co i kto

Ursynów

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Sobota, 16 marca, 18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na film „ Łazuka…
dzieckiem podszyty” (Polska
2018, reż. Andrzej Sapija, 58
min.) zrealizowany dla uczczenia 80. urodzin i jubileuszu 55lecia pracy artystycznej Bohdana Łazuki. Na pokazie Bohdan
Łazuka odbierze nagrodę jubileuszową Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów
Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – honorową statuetkę. Obecny będzie również reżyser Andrzej Sapija. Pokaz zorganizowany we współpracy ze
Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partner pokazu: Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Wstęp wolny.*
Niedziela, 17 marca, 16.00:
Koncert familijny z cyklu „Tam,
gdzie gra muzyka” pn. „Dźwięki
chrześcijańskiego Wschodu” w
wyk. Zespołu Wokalnego muzyka.cerkiew.pl pod kier. Miłosza
Bogicia. Koncert w sposób atrakcyjny i przystępny zapozna słuchaczy – w tym dzieci – z chóralną muzyką cerkiewną, głównie
starosłowiańską. Usłyszymy niezwykłe wykonania dawnych
utworów z Bałkanów, Rusi czy
Serbii. Dla najmłodszych przygotowano zabawy i zgadywanki
muzyczne. Wstęp wolny.*
Niedziela, 17 marca, 18.00:
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim”. W programie jeden
z najwybitniejszych filmów w historii kina – „Ludzie za mgłą”
(Francja 1938, reż. Marcel

Carné, w rolach gł. Jean Gabin,
Mich?le Morgan i Michel Simon,
91 min.). Wstęp wolny.*
Wtorek, 19 marca, 18.00: Galeria Domu Sztuki zaprasza na
wernisaż wystawy fotografii Janusza Kasprzaka pn. „Przedwiośnie”. Wstęp wolny.
Wtorek, 19 marca, 18.00: wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl dla dzieci pt. „Fabryka zabawek” (Ursynowski
Kalejdoskop Teatralny – Teatr Za
Daleki w Domu Sztuki: sobota,
23 marca, 16.00).*
Środa, 20 marca, 18.00: wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl dla dorosłych pt.
„Cudowna terapia” (Ursynowski Kalejdoskop Teatralny – Teatr
Za Daleki w Domu Sztuki: niedziela, 24 marca, 19.00).*
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
Zapraszamy na podwójny występ kabaretowy Antoniego Gorgoń Gruchy i Szymona Łątkowskiego. W niedzielę, 17 marca, o
godzinie 18:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w biurze placówki, od środy 13 marca, od
godziny 18:00. Sfinansowano ze
środków dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy.
Zapraszamy na wernisaż wystawy malarek: Hanny Wiśniewskiej (akwarela, olej) i Doroty
Wójcik (malowanie na jedwabiu) w sobotę 23.03.2019, o godzinie 17:00. Wystawa potrwa
do 16.04.2019. Wstęp wolny. Sfi-

nansowano ze środków dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
28.03.2019, czwartek, godz.
18:00 – KLUB PODRÓŻNIKA
Zachód USA – najpiękniejsze
miejsca spotkanie poprowadzą:
ANNA SOBOLEWSKA-WAWRO
oraz WOJCIECH WAWRO
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
14.03 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Historia Ameryki Północnej
pt. „Wojna secesyjna w USA”
19.03 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Halina i Iwo
Gallowie: całe życie w służbie
teatru”
21.03 – czwartek – spotkanie
z p. Markiem Wołoszyńskim w
cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Góry, nie góry”
26.03. – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „W kręgu Rubensa:
Anton van Dyck w Anglii”
28.03. – czwartek – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Stosunki Rzeczypospolitej z
Moskwą w dobie panowania
Wazów”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

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

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

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
750 19 41
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

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
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