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Czyżby w Warszawie pedały górą?
zwłok. Policja wydaje się – wobec
szaleńczych wyczynów kowbojów
na motorach – po prostu bezsilna.
A prawdę mówiąc, nie jest nawet
ich wykroczeniami zbytnio zainteresowana.
sobny rozdział w ruchu
miejskim, a tym bardziej
podmiejskim, stanowią rowerzyści. Oczywiście, rozumiem
tych, którzy jeśli chodzi o wybór
środka lokomocji, nie mają akurat
wyboru i muszą do pracy pedałować. Ale obok nich są też amatorzy
niewymuszonej jazdy na rowerze,
połączonej z wdychaniem spalin
prosto z rur wydechowych. Szczególnie zaskakuje mnie jakiś wyjątkowy
pasjonat pedałowania w pozycji leżącej, którego stale widuję na najruchliwszych trasach Warszawy,
zręcznie przemykającego pomiędzy
autami, poruszającymi się rano w
tempie pieszego. O ile poranna jazda tego oryginała na poważnej arterii, jaką jest Puławska na odcinku
od Piaseczna do Służewca, mogła
mnie tylko lekko zdziwić, o tyle jego widok na Trasie Siekierkowskiej
mógł już zapierać dech w piersiach.
Od razu przypomniałem sobie, że w
Stanach Zjednoczonych jazda rowerem na drogach szybkiego ruchu
jest wprost niewyobrażalna i policja
od razu, by przyskrzyniła takiego
delikwenta. Tym bardziej, że w USA
(zresztą nie tylko tam) na takich
szlakach obowiązuje przez wszystkim prędkość minimalna, a jeśli się
jej nie jest w stanie osiągnąć – to fora ze dwora.
o cóż, jako lekko spóźnieni
w rozwoju cywilizacyjnym
w stosunku do Zachodu,
staramy się bezmyślnie małpować
tamtejsze rozwiązania, nie bacząc
na to, że w naszych warunkach
wszystkiego przetransponować się
nie da i że Warszawa nie jest Am-
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ychodząc z domu, zawsze spoglądam z czułością na pięć rowerów,
zaparkowanych pod wiatą, bo
wiem, że te nowoczesne bicykle służą do relaksowych przejażdżek po
leśnych duktach i na pewno nie kojarzą mi się z koniecznością przebijania się przez warszawskie korki. Do tego ostatniego celu muszę,
niestety, wyprowadzać ze stajni
automobil, bez którego – wobec zaangażowania zawodowego na różnych frontach miasta – człowiek
jest jak bez ręki. Jeżdżąc codziennie
w sznurze aut, obserwuję – nie bez
zdziwienia – co wyprawiają użytkownicy jednośladów.
rzepychanie się w korkach
motocyklistów to już od
dawna stały fragment ulicznej gry. Jeźdźcy (a coraz częściej
są to również amazonki), dosiadający rumaków rasy Yamaha albo Kawasaki, traktują linie oddzielające poszczególne pasy ruchu jako swój odrębny pas, którym mogą pędzić ile fabryka dała. Nic
dziwnego, że niemal każdego ranka portale informacyjne rozpoczynają swój serwis miejski od wiadomości o zderzeniu motocykla z
samochodem lub z pieszym. Bilans
tych starć jest zazwyczaj taki, że
jeśli chodzi o ludzi, to już nie ma co
zbierać, żeby ewentualnie zawieźć
do szpitala. Można tylko dokonać
eksportacji pokawałkowanych
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sterdamem, gdzie kulturę ruchu
rowerowego już dawno rozwinięto
od podstaw. Zatem – godne pochwały są u nas dobrze odizolowane od ruchu samochodowego
lokalne ścieżki rowerowe, stopniowo rozszerzające się na całe miasto,
gdzieniegdzie jednak wytyczane
jednak w postaci cholernie niebezpiecznych rowerowych pasów.
rudno sobie wyobrazić, żeby
w dalszej perspektywie cała
Warszawa wysiadła z samochodów i przesiadła się na rowery,
chociaż znam parę osób, które już
to właściwie uczyniły. Jedną z nich
jest były mistrz świata w kolarstwie
amatorskim Ryszard Szurkowski,
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KREWKI URSYNÓW obchodzi swoje pierwsze urodziny

Ratują ludzkie życie

Od lewej: Tomasz Mazur, wiceprezes klubu, Karolina, dawczyni
której donacja dopełniła 40 litrów krwi oraz Jacek Okraszewski,
prezes klubu.
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK KREWKI URSYNÓW powstał z wielkiej potrzeby serca naszych aktywnych mieszkańców,
którzy swoją postawą i
chęcią czynienia dobrych
rzeczy chcą ratować ludzkie życia poprzez obdarowanie potrzebujących jedynym lekiem którego nie
można wyprodukować,
czyli własną krwią.
Jak twierdzi prezes Jacek
Okraszewski „honorowe krwiodawstwo jest najpiękniejszym
darem jakim możemy obdarować drugą osobę, ponieważ z
każdą kroplą krwi dajemy jej
cząstkę siebie”.
W trakcie roku działalności
przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów zarząd klubu zorganizował
9 autokarowych zbiórek krwi
podczas których krwiodawcy oddali krew 399 razy. W ten sposób
pozyskano łącznie 179,55 litrów

krwi pełnej (w tym 134,1 litrów
krwi w ramach akcji „40 litrów
krwi na 40-lecie Ursynowa”).
„Takim wspaniałym wynikiem
zamknęliśmy poprzedni rok kalendarzowy. Obecnie wspólnie
z urzędem prowadzimy zbiórki
w ramach których zbieramy
„100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – mówi Tomasz Mazur,
wiceprezes klubu.
Na dzień dzisiejszy klub liczy
76 członków, choć oczywiście w
naszej dzielnicy wspaniałych
krwiodawców mamy dużo, dużo więcej. Poza autokarowymi
zbiórkami krwi Krewki Ursynów
prowadzi również rejestrację potencjalnych dawców szpiku
DKMS dzięki czemu do bazy pozyskano 96 nowych dawców.
„Nasze działania to również
zbiórki używanej odzieży, którą
następnie przekazujemy do Oddziału Mazowieckiego PCK, a
także plastikowych nakrętek dla

Zbigniewa Kurtycza i Marię Koterbską, ostatnio zaś przypomnianej przez Marylę Rodowicz i Urszulę. Sześćdziesiąt lat temu trakcja konna odgrywała jeszcze w
Polsce bardzo poważna rolę, czego
najlepszym dowodem był rozrzucany w formie ulotek na poczcie
wzór wypełniania telegramu:
„Wujek Mietek: przyjeżdżam w
piątek o 17.00, wyślijcie konie na
dworzec”. Dziś, można to już tylko wspominać z łezką w oku, bo
zamiast parokonki wysyła się na
dworzec dwustukonną klimatyzowaną brykę z nawigacją.
to wie, czy tak modne
obecnie powracanie do natury, nie sprawi, iż po
przesiadce na rowery nie przesiądziemy się z kolei do bryczek i
omnibusów z zaprzęgiem konnym, restaurując dziewiętnastowieczne wzory, co wobec dzisiejszego forsowania polityki historycznej byłoby nawet – up to date? W końcu sam Naczelnik Państwa pokazał nam właściwy wzór,
konsekwentnie stroniąc od takich
głupot jak prawo jazdy, rachunek
bankowy czy Internet, który miał
być jego zdaniem li tylko niezdrową używką dla osób popijających
piwo i oglądających filmy pornograficzne. A jak bardzo poprawiłoby się bezpieczeństwo na ulicach
Warszawy, gdyby przeróżne VIPy nie musiały już się rozbijać beemwicami i mercami, tylko dostojnie defilowały w eleganckich
karetach. I już nie ze stanowiska
szofera, jeno odzianego w liberię
woźnicy awansowałoby się wówczas na generała BOR albo SOP.
Eh, właśnie ostry klakson wyrwał
mnie z tej krainy marzeń...
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

Oli Kamińskiej, która podczas
drogi na wymarzone wakacje
uległa bardzo poważnemu wypadkowi” – dodaje Sylwia Migut, sekretarz klubu.
Wszystkie szczegóły dotyczące działalności klubu znajdziecie Państwo na stronie
www.krewkiursynow.pl oraz na
facebooku: KREWKI URSYNÓW
Klub Honorowych Dawców Krwi
Dzielnicy Ursynów.
Bardzo serdecznie dziękuję naszym ursynowskim krwiodawcom za ten wspaniały, wspólny
rok i zapraszam wszystkich
mieszkańców na zbiórki krwi odbywające się w każdą ostatnią
sobotę miesiąca pod Urzędem
Dzielnicy Ursynów przy al. KEN
61. Najbliższa odbędzie się już
26 maja podczas organizowanego przez nasz klub ursynowskiego pikniku rodzinnego z okazji
Dnia Matki i Dnia Dziecka. Tym
razem poza standardowym poborem krwi i rejestracją DKMS
mamy znacznie więcej atrakcji.
Są to m.in.:– Pokazy pierwszej
pomocy;– Trampolina;– Zamek
dmuchany;– Wata cukrowa;– Popcorn;– Szturmowcy z Legionu
501 zrzeszającego fanów
Gwiezdnych Wojen.
Cieszę się, że wraz z koleżankami i kolegami z zarządu klubu
mogę aktywnie uczestniczyć w
szerzeniu idei czerwonokrzyskiej.
Do zobaczenia na zbiórkach.
Maciej Mackiewicz
Członek zarządu
K R E W K I U R SY N Ó W

drugą zaś niedawna szefowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, nasz sąsiadka z Ursynowa – Elżbieta Wiśniewska, która –
bodaj najlepiej wiedząc, jak bardzo zakorkowana jest Warszawa
– woli zostawiać auto w garażu i
wszędzie pomykać na rowerze. No
cóż, gdyby takich Wiśniewskich było w stolicy dużo więcej, a jeszcze –
gdyby wszystkie panie zapałały miłością do dwóch pedałów, życie w
mieście mogłoby być naprawdę
piękne. O ileż szybciej przemieszczałoby się wtedy samochodem!
tym, że napęd nożny jest
lepszy, przypomina nam
od czasu do czasu tak
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zwana Masa Krytyczna, czyli kawalkada rowerzystów, demonstracyjnie przejeżdżająca ulicami
Warszawy – i coraz częściej naśladowana przez rolkarzy. Nie wiem,
czy kolejnym krokiem antyautomobilowym nie będzie demonstracja pod hasłem „Wio, koniku!”, jaką zechcą urządzić ostatni już
warszawscy dorożkarze i wozacy,
do których mogą przecież dołączyć jeźdźcy ze służewieckiego toru wyścigowego. Mało kto jeszcze
pamięta, że wspomniane hasło to
był w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku tytuł bardzo popularnej piosenki z tekstem Juliana
Sztatlera, śpiewanej wtedy przez
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Wiosenny namiot burmistrza – ostatnie spotkania: Kłobucka i Natolin
Pracowity miesiąc spotkań burmistrza Roberta Kempy
z mieszkańcami Ursynowa dobiegł końca. Osiem dwugodzinnych spotkań, w tym dwa w tym tygodniu: w poniedziałek na ul. Kłobuckiej i we wtorek przy stacji metra Natolin, owocowały podobną nutą: czasem podziękowań i zadowolenia, jednak najczęściej niespełnienia
potrzeb i oczekiwań, a niekiedy nawet żądań.
Pojawiło się wiele konstruktywnych propozycji rozwiązań,
które skrzętnie notowali współpracownicy burmistrza Kempy, od czasu do czasu słychać
było jednak stanowcze “nie”
burmistrza.
Ciągnące się od momentu
zasiedlenia w domach komunalnych niedogodności mieszkańców zdają się nie mieć końca. Niedostosowanie projektu
do racjonalnych potrzeb, partackie wykonanie wielu prac,
ciągłe usterki, niedbale wykonana izolacja i wszechobecna
wilgoć – tę litanię problemów
przypominanych przez mieszkańców można ciągnąć bez
końca.
– Gdy tylko spadnie deszcz,
to przy moim domu nr 16 stoi
długo wielka kałuża. Woda nie
wsiąka, musimy chodzić nawet
w kaloszach – mówi pani Małgosia z malutką Anią. – W mojej
piwnicy rosną grzyby, normalnie z kapeluszami, z nóżką. W
mieszkaniu jest ciepło i sucho,
ale to trzecie piętro. Za to po
deszczu w piwnicy z sufitu kapie
woda – opowiada poirytowana
mieszkanka.
Problem źle wykonanej izolacji
dotyczy również innych budynków. – Proszę spojrzeć na ścianę
przy podłodze – pan Stanisław
wskazuje wnętrze na parterze
klatki schodowej budynku 16B.
– Od wilgoci odpada tynk i farba
na odcinku kilku metrów. Ściany
są jakby przegniłe i woda ciągnie
od dołu. Ja mieszkam na parte-

rze, tu przez ścianę, i w pokoju
mam tak samo – żali się lokator.
Burmistrz Kempa uważnie słucha wypowiedzi, często emocjonalnych, czasem poleca coś zapisać współpracownikom, widać,
że pewne rzeczy są dla niego nowe. Ale są również sprawy wcześniej znane, dotychczas niezałatwione. Do nich należy na pewno komunikacja miejska osiedla,
będącego w sumie peryferyjną
częścią Ursynowa. – A gdyby tak
wykorzystać starą krańcówkę
przed wiaduktem, teraz niewykorzystywaną – proponuje pan
Paweł. – Można by wówczas
przedłużyć o jeden przystanek
linię 193 i komunikacja byłaby
komfortowa. No i jeszcze te światła na przejściach, są teraz niezbędne – dodaje mieszkaniec.
– Rzeczywiście, ruch jest tu
spory – burmistrz jakby potwierdzał krytykę braku świateł. – Proszę jednak pamiętać,
że ZDM robił badania i stwierdzono, że natężenie ruchu nie
jest na tyle duże, by instalować
światła. Ale jest również dobra
wiadomość komunikacyjna –
od 1 września dotrze tu nocna
linia autobusowa. Udostępnimy też chodnik do stacji PKP
Okęcie, co na pewno ułatwi dotarcie do stacji i komunikację z
innymi dzielnicami.
– A co z placem zabaw dla
dzieci, jest zaniedbany, taki malutki i już teraz nie wystarcza. A
przecież jeszcze kilka domów
jest niezasiedlonych – niepokoi
się młoda mama z synkiem. Pro-

blem jest poważny, gdyż spore
osiedle dysponuje niewielkim
placykiem ze skromnym wyposażeniu. Obecność ledwie dziesiątki dzieci z mamusiami to prawie tłum. Tu jednak też jest światełko w tunelu, gdyż burmistrz
zapowiedział remont placu jeszcze w tym roku.
I może jeszcze jeden ważny
pozytyw, który przypomniał burmistrz Kempa. Już wkrótce, najpóźniej na początku czerwca, zostanie otworzona przychodnia
lekarska. Będą tam przyjmować
internista, pediatra, czynny będzie gabinet pobrań i zabiegowy z usg.
Wkoło szerokie chodniki, dużo przestrzeni, jeżdżą autobusy
a pod spodem metro – tu jest jakby inny świat niż na Kłobuckiej,
gdzie mieszkańcy dopominają
się zaspokojenia swoich elementarnych potrzeb. Problemy Natolina też inne. To nie wszędzie
właściwie wykorzystane miejsca parkingowe, zagadnienia komunikacyjne i drogowe, zagospodarowanie terenu nad trasą
POW, spaliny z wyrzutni POW,
Szpital Południowy.
Mieszkańcy zwracają uwagę
na niewykorzystane miejsca parkingowe na tzw. parkingach społecznych i dzierżawionych od
ZDM, w sytuacji, gdy w innych
miejscach najmniejszy skrawek
pobocza dozwolonego parkowania jest zajęty przez samochody.
– Ja uważam, że takie parkingi, przy obecnym zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe
na Ursynowie, nie powinny
mieć miejsca – stwierdza burmistrz Robert Kempa. – Miasto
ma na tyle dużo pieniędzy, że
może zrezygnować z tych niewielkich kwot, które wpływają
z dzierżawy. Widzę często nawet po kilkanaście miejsc wol-

nych, także ja jestem zwolennikiem porozgradzania tych parkingów, co poprawiłoby bilans
miejsc w okolicy – tłumaczy
burmistrz.
Kolejna grupa problemów to
zieleń dzielnicy. – Lasek Brzo-

gwarancją wyspecjalizowanej
firmy, tak że dzielnica nie poniesie tu żadnej straty, a zieleń
zostanie odtworzona.
W pewnym momencie w namiocie pojawia się poseł Rafał
Trzaskowski (mieszkaniec Ur-

Robert Kempa i Rafał Trzaskowski podczas konsultacji na Natolinie
zowy jest miejscami tak gęsty i
zapuszczony, że aż strach tamtędy przejść. A po deszczu błoto po kostki – żali się mieszkanka ulicy Belgradzkiej. Tu jest
jednak większy problem. Lasek
składa się z dwóch działek, z
których jedna należy do dzielnicy, natomiast druga do Lasów Miejskich. Powstały niedawno Zarząd Zieleni m. st.
Warszawy powinien niedługo
przejąć ten teren i zostanie tam
zaprojektowany park. Mniejszy
jest problem z uschniętymi setkami tui, nasadzonymi na polance Raabego, z których uchowało się raptem kilkadziesiąt.
Burmistrz wyjaśnia, że nasadzenia te objęte są trzyletnią

synowa), kandydat na prezydenta Warszawy w jesiennych
wyborach samorządowych, a
wraz z nim, jakby przypadkowo, grupa radnych z jego partii.
– Panie pośle – zwróca się do
Trzaskowskiego pan Eugeniusz z
ul. Migdałowej. – Czy jeśli pan
wygra wybory, poprze pan uruchomienie oddziału pediatrycznego w Szpitalu Południowym,
czy też uważa pan, że pediatria
jest zbędna?
– Pediatria na Ursynowie jest
absolutnie niezbędna. Jest tu
przecież bardzo wiele rodzin z
małymi dziećmi, które mogą
chorować. A pomoc jest potrzebna niekiedy bardzo szybko – odpowieda Rafał Trzaskowski.

– Ale co z geriatrią? – dopytuje się uparcie mieszkaniec. – Mówi się nam, że pediatria jest
zbędna, gdyż jest wyspecjalizowany oddział pediatryczny w
szpitalu przy Banacha, a na Ursynowie potrzebny jest oddział
geriatryczny, którego na Ursynowie brak. A jak będzie geriatria, to już nie będzie pediatrii –
denerwuje się pan Eugeniusz.
– Na Ursynowie niezbędna
jest zarówno pediatria, jak i geriatra. Nie wyobrażam sobie,
by taka dzielnica jak Ursynów
nie miała pediatrii. Ale oddział
geriatryczny jest również niezbędny – udziela salomonowej
odpowiedzi poseł Trzaskowski.
No cóż, zabrzmiało to przyjemnie. Warto na wszelki wypadek
zapamiętać tę wypowiedź i w
odpowiednim momencie przypomnieć.
Owocny w spotkania z mieszkańcami miesiąc dobiegł końca.
Burmistrz nie ukrywa zadowolenia z przebiegu tych rozmów.
– Formuła spotkań, którą wypracowaliśmy w poprzednich latach, bardzo się sprawdziła –
ocenia Robert Kempa. – Wcześniej spotykaliśmy się raczej w
obiektach oświatowych, później
zdecydowaliśmy się wyjść bardziej do przestrzeni publicznej i
to się sprawdziło. Natomiast myślę, że na przyszłość będziemy
też modyfikowali godziny spotkań. Na Kłobuckiej okazało się,
że godz. 16 to za wcześnie i w
przyszłości przynajmniej część
spotkań będziemy robić później.
To bardzo ważne doświadczenie – spotkać się w przestrzeni
publicznej z mieszkańcami. Jest
to niezwykle cenne dla mnie źródło informacji o bieżących sprawach dzielnicy – podsumował
burmistrz.
Bogusław Lasocki
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Kolejne 9 tysięcy sadzonek dla ursynowian

Zastępca burmistrza Ursynowa Łukasz Ciołko:

Czeka nas weekend wyjątkowych atrakcji!
PASSA: Panie Burmistrzu, w najbliższym czasie przed nami wiele wydarzeń…
ŁUKASZ CIOŁKO: Rzeczywiście, zachęcam do
tego, by zebrać siły na intensywny weekend pełen
atrakcji. W sobotę zapraszamy na Noc Muzeów,
podczas której swoje podwoje otworzą niedostępne na co dzień, a budzące ciekawość miejsca, m.
in. katakumby kościoła św. Katarzyny, Stacja
Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na
Kabatach czy Pałac Natoliński. Zwiedzić będzie
można także instytucje, które co prawda nie są
muzeami, ale za to przygotowały wiele nieoczywistych niespodzianek. Zatem gorąco polecam wizytę w ursynowskim Ratuszu, gdzie oprócz możliwości zrobienia sobie zdjęcia w fotelu burmistrza dzielnicy będzie można posłuchać gry na
pile czy pograć w planszówki. Ponadto po raz
pierwszy w ursynowskiej Nocy Muzeów weźmie
udział Dzielnicowy Ośrodek Kultury przy ul. Kajakowej 12b oraz jak co roku Ursynoteka czy Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, jak również
wiele innych instytucji, które przygotowały program niezmiennie budzący zainteresowanie
mieszkańców. Do wszystkich miejsc będą dojeżdżać autobusy bezpłatnej linii specjalnej, które
ruszać będą spod Ratusza – al. KEN 61 – Metro
Imielin 04 – od godz. 19.00. Ostatni ruszy o godz.
24.00. W każdym z nich będzie miejski przewodnik, który opowiadać będzie ciekawostki o Ursynowie.
A w niedzielę kolejna edycja Dnia Cichociemnych na Ursynowie – wiemy, że tym razem czekają nas zmiany. Jakie?
Największą zmianą jest niewątpliwie lokalizacja imprezy. Podczas dotychczasowych edycji spotykaliśmy się w u podnóża Górki Kazurki w parku, który od dwóch lat dumnie nosi nazwę Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Jak wiadomo jednak w tym roku w pobliżu parku rozpoczęła się budowa tunelu Południowej
Obwodnicy Warszawy. W związku z utrudnieniami z dojazdem i parkowaniem w tej okolicy mieliśmy dylemat, czy zawiesić na czas budowy organizację Dnia Cichociemnych na Ursynowie czy
też przenieść imprezę w nową, tymczasowa loka-

lizację. Oczywiście, wybraliśmy tę drugą możliwość, a wybór miejsca padł na Kopę Cwila w Parku Romana Kozłowskiego. Jest to miejsce doskonale znane mieszkańcom – choćby z organizowanych tam co roku Dni Ursynowa. Nowa lokalizacja zobligowała nas do przemodelowana formuły naszego pikniku i poszukiwania atrakcji, które
będą możliwe do zaprezentowania w nowych warunkach. To, co pozostaje niezmienne, to gwarancja przeżycia fascynującej lekcji historii i aktywnie spędzonego dnia.
Czy rocznica 100-llecia odzyskania niepodległości, którą w tym roku świętujemy, wpłynęła
na program VI Dnia Cichociemnych?
Zdecydowanie tak. Rozszerzyliśmy tradycyjną
już tematykę naszego pikniku o różnorodne działania i prezentacje odnoszące się do starań i walki Polaków o odzyskanie i obronę niepodległości
Ojczyzny. Zatem wśród nowych propozycji znajdą się Diorama Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Rok 1920
prezentująca wyposażenie umundurowanie żołnierzy walczących z Sowietami, stanowisko „Polskie Drogi do Niepodległości”, Punkt Orląt Lwowskich i Przemyskich czy ekspozycji związane z Powstaniem Warszawskim. Warto pokreślić, że w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości wspominamy poświęcenie i przelaną krew
wszystkich pokoleń Polaków, którzy walczyli o
wolność. Zatem jak co roku będziemy przypominać jak pięknie na kartach polskiej historii zapisali się Cichociemni Spadochroniarze AK, czyli
pierwsi polscy komandosi. Tak jak wspomniałem, niedzielne popołudnie będzie można spędzić aktywnie, ponieważ oprócz atrakcji historycznych i militarnych przygotowaliśmy bogatą
ofertę sportową, nawiązującą do legendarnej
sprawności Cichociemnych. Mieszkańcy będą
mogli sprawdzić się w dyscyplinach strzeleckich
czy zadaniach, którym musieli sprostać Cichociemni. Zapewniamy atrakcje zarówno dla ciała
jak i dla ducha, czyli nie obędzie się bez żołnierskiej grochówki prosto z kuchni polowej oraz koncertów orkiestr dętych czy orkiestry wojskowej i
dudziarskiej.

45-lecie „Promnych” w Arenie Ursynów

W sobotę, 12 maja, w Arenie Ursynów odbył się jubileuszowy koncert galowy Ludowego Zespołu
Artystycznego „Promni” im. Zofii Solarzowej. W występie udział wzięło niemal 250 artystów, którzy
zaprezentowali bogaty program. W pierwszej części koncertu przedstawione zostały tańce ludowe
pochodzące z różnych regionów Polski, m. in. Beskidu Śląskiego, Cieszyna, Rzeszowa, Opoczna, a
także podlaskie pieśni wielkanocne. Po przerwie Promni wystawili „Wesele łowickie” , artystyczne
widowisko sceniczne oparte na żywym do dziś obrzędzie. Wspólnie z Promnymi wystąpił Chór
Kameralny SGGW, który działa w strukturach zespołu od 2013 roku. Podczas koncertu krótko
przypomniano także 45-lletnią historię grupy. Trzygodzinny występ zespołu podziwiało prawie 2 tys.
osób, głównie mieszkańców Ursynowa. Partnerami wydarzenia byli Urząd Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy oraz Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie. Mecenat nad Ludowym
Zespołem Artystycznym Promni im. Zofii Solarzowej sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
F o t o S G GW

W sobotę, 12 maja, na terenie „Polanki Raabego” i
przyległym parkingu w pobliżu SP 340 przy ul. Lokajskiego 3, już po raz szósty odbył się festyn ekologiczny „Ursynowskie
Kwiaty”.
Ursynowianie po raz kolejny
pokazali, że los środowiska i
wygląd dzielnicy jest dla nich
ważny. Za przyniesione do
punktów wymiany makulaturę, opakowania szklane i plastikowe, stare urządzenia elektroniczne, elektryczne oraz baterie
mieszkańcy otrzymali sadzonki
pelargonii do wykorzystania w
swoich zielonych zakątkach i
upiększania otoczenia wokół
siebie. W trakcie festynu zebrano aż 3300 kg makulatury i
2960 kg zużytego elektrosprzętu, a w zamian wydano około 9
tysięcy sadzonek. Tradycyjnie
nie zabrakło miłych niespodzia-

nek. Urząd Dzielnicy przygotował liczne atrakcje dla wielbicieli przyrody. Uczestnicy festynu
mogli zrobić zakupy na stoiskach ogrodniczych, skorzystać
z bezpłatnych porad ogrodniczych, a także obejrzeć pokazy
urządzania balkonów oraz tarasów z wykorzystaniem euro-

palet. Dla dzieci, poza pneumatycznymi zabawkami, które zawsze cieszą się ogromną popularnością,
zorganizowano
warsztaty wykonywania kwiatów z surowców wtórnych. Organizatorem festynu był Urząd
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. F o t o R a f a ł K l e ko w i e c k i

Schody do bezpieczeństwa!
Trwa realizacja kolejnych projektów z Budżetu Partycypacyjnego. Na naklejki w szkołach –
jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy – zagłosowało ponad 2100 osób. Projekty Budżetu Partycypacyjnego wygrały tylko w dwóch z trzech ursynowskich obszarów. Budżet Partycypacyjny jest jednak inspiracją,
dlatego decyzją Urzędu Dzielnicy Ursynów (dodatkowo poza
BP) do września zostaną oklejone stopnie szkół na Ursynowie
Północnym. Wartość dydaktyczna projektu jest bezdyskusyjna.
Przebywający w szkołach
uczniowie, korzystając ze schodów, zdobywają wiedzę, która
może uratować życie.

Galeria Komiksu w DOK Ursynów
Stworzenie stałej galerii
komiksu, na pewno pierwszej na Mazowszu, ale też
chyba pierwszej w Polsce,
ma na celu popularyzację
tego gatunku sztuki wśród
wszystkich grup wiekowych, animowanie polskiego środowiska komiksowego, edukację i podnoszenie świadomości
warsztatowej komiksu.
Dzielnicowy Ośrodek Kultury
Ursynów przy Kajakowej chce
stworzyć przestrzeń prezentacji
polskiego komiksu współczesnego, platformę dyskusji nad rolą
komiksu w kulturze, miejsce
warsztatów i spotkań o ogólnopolskim zasięgu działające w lokalnym kontekście. DOK Ursynów
nawiązuje współpracę z festiwalami np.: Festiwalem Komiksu w
Łodzi, Festiwalem „Złote Kurczaki”, z wydawnictwami – np. Kultura Gniewu, wyd. Egmont. Prowadzone są rozmowy o indywidualnych wystawach z artystami
i autorami takimi jak: Michał „Śledziu” Śledziński, Janusz Ordon,
Piotr „Jaszczu” Nowicki - komiks
dziecięcy, Maciej Pałka, Norbert
„Rybu” Rybczyński, Marek Oleksicki - komiks historyczny, Mikołaj
Tkacz - Grupa Maszin.

Wystawa plakatów i okładek – „Po prostu As”, inspirowanych filmem A. Kondratiuka „Hydrozagadka”.
W działalność Galerii wpisane
są także wystawy problemowe:
wielokulturowość w komiksie
polskim, polski komiks kobiecy,
muzycy w komiksie, komiks internetowy. Każdej wystawie będą towarzyszyły wydarzenia:
wernisaż, spotkanie autorskie,
warsztaty z twórcą, przegląd
książek lub albumów autora. Ale
to nie wszystko. DOK Ursynów
planuje wydanie własnych pozycji, jak choćby album podsumowujący roczną działalność galerii, albumy podsumowujące

wystawy problemowe czy druki
towarzyszące wystawom. W planach (we wrześniu) jest także
organizacja ogólnopolskiego
konkursu dla najlepszego scenarzysty komiksowego.
Galeria ,,Środek komiksu” w
DOK Ursynów swoją inaugurację
będzie miała 19 maja br., podczas Nocy Muzeów. Warsztaty
komiksu „Lokalny superbohater” w Noc Muzeów poprowadzi Jan Sidorownin w godz. od
19.30 do 21.00.
F o t . K a t a r z y n a K r z y s z ko w s k a

Uwaga, zamknięte skrzyżowanie!
Od piątku, 18 maja, od godz. 22.00 do poniedziałku, 21 maja, do godz. 4.00 zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ulic Stryjeńskich i Belgradzkiej. Utrudnienia związane są z ułożeniem ostatniej warstwy nawierzchni na skrzyżowaniu, do którego dobudowany został nowy wlot. Objazdy
zamkniętego skrzyżowania zostaną poprowadzone ulicami: Stryjeńskich – Braci Wagów; al. Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni lub F. Płaskowickiej – al. Komisji Edukacji Narodowej.
Autobusy linii 179 i 504 pojadą objazdem ul. Przy Bażantarni i al. Komisji Edukacji Narodowej.
Natomiast trasa linii nocnej N34 w kierunku Os. Kabaty będzie prowadziła ulicami: F. Płaskowickiej – al. Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni. W kierunku DW. Centralny pojedzie ul.
Przy Bażantarni do al. Komisji Edukacji Narodowej i dalej ulicami Belgradzką, F.M. Lanciego i F.
Płaskowickiej.
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Senior jako roztropny konsument
Srebrna gospodarka, zwana również gospodarką
senioralną, są to produkty i usługi nakierowane
na wykorzystanie potencjału nabywczego osób
starszych i zaspokojenie
ich potrzeb konsumpcyjnych, mieszkaniowych i
zdrowotnych.
W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost wartości tej
gałęzi gospodarki, który jest podyktowany zwiększającą się licz-

bą osób starszych w społeczeństwie, dysponujących często nie
małymi środkami.
Niestety jednocześnie obserwujemy zwiększoną liczbę niezadowolonych starszych konsumentów, którzy czują, iż nabyli usługi lub towary niedopasowane do ich potrzeb lub wykorzystano ich wiarę w dobre
zamiary sprzedającego czy konsultanta.
W związku z tym Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów wskazuje najważniejsze zasad rozsądnego seniora-konsumenta:
1. Nie kupuj bez namysłu. Nie
kupuj pod wpływem uroku
sprzedającego, zastanów się czy
rzeczywiście potrzebujesz danego produktu, skonsultuj się z rodziną, poproś o wyszukanie parametrów i cen produktów oferowanych na prezentacji w Internecie.
2. Nie wierz w darmowe prezenty. Nic nie jest za darmo, ta-

ka jest prawda. Może okazać się,
iż aby otrzymać upominek będziesz musiał podać dane innych
potencjalnych kupujących lub
dokonać jakiegoś zakupu. Twój
czas spędzony na prezentacji jest
również cenny.
3. Nie daj sobie wmówić, że
nie masz prawa. Pamiętaj,
masz prawo odstąpić od umowy zawartej w domu lub na
pokazie w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu i możesz to zrobić bez podania
przyczyny, kto twierdzi inaczej, łamie Twoje prawa konsumenckie.
4. Bądź uważny - nie daj się
manipulacji. Nie bierz słów
sprzedającego czy konsultant
za pewnik, zawsze staraj się je
zweryfikować, doczytaj niejasne kwestie w umowie lub poproś kogoś aby Ci w tym pomógł.
5. Nie ulegaj namowom. Daj
sobie czas na przemyślenie decy-

zji i skontaktuj się ze sprzedawcą następnego dnia, jeżeli rzeczywiście chcesz kupić dany produkt. Nie wierz, że oferta czy
promocja jest dostępna tylko w
danym dniu, na kolejnej prezentacji znowu będzie dostępna jeśli uznasz, ze rzeczywiście chcesz
kupić dany towar gdyż jest Ci
potrzebny.
6. Pamiętaj, nie jesteś sam.
Jest szereg instytucji, które niosą pomoc i mogą wesprzeć Cię
w dochodzeniu Twoich praw,
skontaktuj się z rzecznikiem
konsumentów lub oddziałem
Federacji Konsumentów w

swoim miejscu zamieszkania,
jeżeli nie wiesz, jak napisać reklamację lub odstąpienie od
umowy.
Seniorze, jeżeli chcesz się
poradzić albo masz pytania
związane z powyższym tematem, przyjdź i skonsultuj je z
naszym ekspertem w Fundacji
Innowacja i Wiedza: tel. 22
225 25 48. Nasze porady są
całkowicie bezpłatne dla Ciebie
i finansowane ze środków m.
st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów w ramach projektu „Edukacja finansowa dla seniorów
Ursynowa”.

Katarzyna Wasilewska opowiada o ojcu

Jak Wieńczysław Gliński rozpraszał smutki

W cyklu prezentującym ciekawych
ludzi przedstawiam Katarzynę Wasilewską – dziennikarkę, pisarkę, jedyną
córkę znanego i lubianego aktora Wieńczysława Glińskiego, który na trwałe
zapisał się w dziejach polskiego filmu, teatru i wywarł znaczący wpływ na kulturę. Właśnie jemu poświęciła swoją nową
książkę „Wieńczysław Gliński – aktor,
amant, tata”. Przybliża w niej postać
wybitnego ojca.
MIROSŁAW MIROŃSKI:Pani Katarzyno,
postać pani ojca towarzyszyła mi odkąd pamiętam…
KATARZYNA WASILEWSKA: A on towarzyszył głównie kobietom...Jako amant filmowy, w pewnym okresie „number one”
cieszył się u nich dużym powodzeniem –
mówi z uśmiechem autorka.
Z pewnością, proszę jednak powiedzieć –
jak to jest być córką znanego i popularnego,
a jednocześnie oddanego aktorstwu ojca?
Ojciec rzeczywiście był osobą niezwykle
znaną i popularną. Nasze życie rodzinne toczyło się wokół niego. Miał znanych przyjaciół, którzy bywali u nas w domu. Miałam
możliwość zetknięcia się z ciekawymi ludźmi. Byli wśród nich wybitni aktorzy, reżyserzy, m. in. Stanisław Różewicz. Stałymi gośćmi byli Czesław Janczarski, mój przyszywany wujek, ten od Misia Uszatka, Marian
Załucki – poeta, satyryk i pisarz . Poznałam
Mieczysławę Ćwiklińską, Elżbietę Barszczewską, Władysława Hańczę, pana Wiesia
Michnikowskiego – by wymienić tylko nieżyjących, a także wielu innych sławnych ludzi, jak generał Stanisław Skalski czy generał Stanisław Tatar.
Tata grający amantów musiał przyciągać
zainteresowanie kobiet. Jaka była reakcja
pani mamy?
Muszę powiedzieć, że mama nigdy nie
była zazdrosna. Przeciwnie, to tata bywał za-

zdrosny, bo mama była piękną kobietą, osobą interesującą i bardzo wrażliwą, za którą
mężczyźni często się oglądali. Zdarzało się,
że dostawała bukiety kwiatów od wielbicieli, na których zrobiła wrażenie. Tata odnosił się do tego z umiarkowanym dystansem.
Choć miał dystans do wszystkiego, to w tej
kwestii było inaczej. Ale w ogóle nie był zazdrosny, na przykład o czyjeś sukcesy, absolutnie. To on w rodzinie był „słońcem” ,wokół którego wszystko się kręciło.
Jak pani to przyjmowała?
Byłam jedynym dzieckiem, więc trudno
było mi pozostawać w cieniu. Oboje rodzice starali się jednak, żebym nie była rozpieszczoną jedynaczką. Stosowali różne
metody wychowawcze. Na pozór był luz i
swoboda była ogromna. Mogłam robić co
chciałam. Przynajmniej, tak mi się wydawało, ale to była taka długa „smycz”. Rodzice
mieli do mnie zaufanie. Gdy miałam 12
lat, wysłali mnie samą na drugi koniec Polski, w góry. Jechałam najpierw pociągiem,
a potem musiałam znaleźć PKS i dotrzeć na
miejsce przeznaczenia na Orawie. Starałam się nie zawieść zaufania do mnie, a to
były czasy, kiedy dzieci liczyły się ze zdaniem rodziców.
Jakim ojcem był tata?
Odniosę się do przykładów. Zawsze chciałam mieć dżinsy. Dostałam je w końcu jako
ostatnia w klasie. Kiedy pytałam, dlaczego
nie mogłam mieć ich wcześniej, tata odpowiadał, że to dlatego, żeby mi się w głowie
nie przewróciło. Prawdę mówiąc, sprawy
codzienne go nie obchodziły. Raz zapytał
mnie: „Dziecko, a w której ty właściwie jesteś
klasie?…”. Bardziej interesowało go, czy dostrzegam piękno, czy mam wrażliwość na
świat i co czytam. Ogromną wagę przywiązywał do lektur, sam zawsze podsuwał mi
wartościowe książki.
Czy w dzieciństwie miała pani świadomość, czym zajmuje się pani tata, że jest aktorem?
W rodzinie tak się jakoś ułożyło, że nie tylko tata był aktorem, ale również babcia – Rosjanka oraz dziadek. Grał on sporo m. in. na
deskach Teatru Polskiego, ale i w filmach. Takim chętnie do tej pory pokazywanym filmem jest „Nie lubię poniedziałku”, w którym
dziadek grał muzyka grającego na trąbie.
Było całkiem naturalne, że myślałam o aktorstwie. Spotkałam się jednak z oporem ze
strony taty. Oboje z mamą uważali, że jest to
zawód zależny od tego, kto obsadzi aktora,
albo też nie obsadzi.
Często dzieci znanych artystów podążają
drogą rodziców. Starają się robić kariery korzystając z ich dorobku.
Oczywiście. Nie zmieniają nazwiska, żeby ich kojarzono z rodzicami. Ja nie chciałam
z tego korzystać. Rodzice użyli wobec mnie
fortelu. Mianowicie, otrzymałam możliwość
studiowania za granicą. Tata po zagranicznym tournée ofiarował cały dochód w dolarach na mój pobyt i naukę. Wtedy nie było
to tak proste, jak dzisiaj. Trafiłam na paryską
Akademię Sztuk Pięknych i Sorbonę, gdzie
studiowałam m. in. rzeźbę i archeologię, a po

powrocie- historię sztuki. Poznałam trochę
inny świat.
Nie brakowało pani wizji zostania ak torką?
Spojrzałam na wiele spraw z innej perspektywy. Wróciłam wyleczona z chęci bycia aktorką. Zresztą, zaczęłam pisać. Najpierw słuchowiska, potem felietony kulturalne. To też jest praca twórcza. Po upadku komunizmu wróciłam do Polskiego Radia. Mogłam relacjonować wydarzenia historyczne. Towarzyszyć w podróżach Wałęsie, jako
prezydentowi, premier Suchockiej. Jako
dziennikarka, a także tłumaczka dziennikarzy watykańskich miałam przyjemność
towarzyszyć w rozlicznych pielgrzymkach
naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II, ale
o tym może, jak Pan Bóg da, opowiem w kolejnej książce.
Domyślam się, że w rodzinnym domu towarzyszyła pani artystyczna atmosfera.
Co ciekawe, tata lubił podróżować. Zaraził mnie pasją podróżowania. Rodzice
uwielbiali Włochy. Tata mawiał, że tam nawet brud jest piękny. Uczył mnie wrażliwości na piękno. Byłam nim otoczona. Nie
tylko pięknymi rzeczami, przedmiotami.
Także pięknym językiem polskim, pięknymi ludźmi. Tata potrafił mówić z pamięci
tysiące tekstów, do końca życia. Mówił językiem wielkich poetów, prozaików. Wplatał ich teksty do rozmów. Używał łaciny,
francuskiego, jakby na przekór otaczającej go rzeczywistości. Często żartował, rozbawiał towarzystwo. Miał na to swoje określenie – „rozpraszanie smutków”. I traktował to poważnie, bo wierzył w leczniczą
siłę śmiechu.
Pani tata miał przecież doświadczenie kabaretowe…
Zawsze zachowywał wielkie poczucie humoru. Czasem przysparzało mu to kłopotów. Kpił sobie z powagi ówczesnych władz.
Zdarzyło mu się spóźnić do radia na nagranie. Jako przyczynę podał – „zaspałem”. Po
chwili konsternacji i oburzenia, jakie wywołał tym wyznaniem, wyjaśnił: „Śnił mi
się towarzysz Stalin”. I dodał , że oczywiście,
nie mógł przerwać tak pięknego snu. Podobne anegdoty były jego sposobem na przetrwanie w tym trudnym okresie.
Czy spotykały go jakieś przykrości ze strony ówczesnych władz?
Po spotkaniu z prymasem Stefanem Wyszyńskim, na którym była też Barbara Kraftówna i Anna German, trafił na długi czas
na czarną listę. Wyciągnięto również konsekwencje w stosunku do Anny German. Tata
nie mógł grać w telewizji przez siedem czy
osiem miesięcy. To była dotkliwa „kara”, bo
wiązało się to ze stratą zarobków, a przy
tym telewizja zapewniała największą publiczność.
Na szczęście czasy się zmieniły. Pani
książka o ojcu przypomina, że są rzeczy
trwalsze i ważniejsze niż sprawy materialne. Dzięki niej obraz Wieńczysława Glińskiego – aktora, amanta, taty przetrwa w
świadomości nas wszystkich. Dziękuję za
ciekawą rozmowę.

VI Grand Prix Warszawy
w Nordic Walking
Blisko stu zawodników stanęło w sobotę 12 maja w
szranki pierwszego z trzech marszów Nordic Walking, inaugurującego szóste już zawody Grand Prix
Warszawy. Na błonia “Starego Kampusu” SGGW przy
ul. Nowoursynowskiej przybyli nie tylko zawodnicy
spotykani na przeróżnych zawodach, również biegowych, ale również „walkerzy” chodzący tylko rekreacyjne. Celem zawodów była promocja uprawiania
sportów ogólnorozwojowych dla każdej grupy wiekowej. Wśród sponsorów znalazł się również Urząd
Dzielnicy Ursynów.
Pomimo upalnej pogody przy bezchmurnym niebie i elementów
przełajowych 5-kilometrowej trasy, trawiasty na ogół tor zapewniał
bardzo komfortowy marsz. Wszystkim dopisywał znakomity nastrój,
do czego przyczyniła się bardzo dobra organizacja imprezy.
Zwycięzcą zawodów został Przemysław Murawski, który godzinę wcześniej uczestniczył na tym samym torze w Biegu SGGW,
uzyskując bardzo dobry wynik. Wśród kobiet pierwsze miejsce
zdobyła Sylwia Rejmentowska.
Nordic Walking jest sportem specyficznym. Rekreacyjnie uprawiać go mogą właściwie wszyscy, którzy są w stanie chodzić, bez
względu na wiek. W przeciwieństwie do biegów nie powoduje zagrożeń dla aparatu ruchowego – w tym łąkotki i ścięgien Achillesa. Przy prawidłowym marszu angażuje do 90% mięśni ciała, więcej niż podczas biegania czy jazdy na rowerze. Uniwersalność tego
sportu ilustruje struktura wiekowa zawodników. Najmłodsi uczestnicy mieli niewiele ponad 20 lat, najstarsza zarejestrowana zawodniczka zaś 82 lata. Jeden z seniorów – pan Dariusz (78 lat) –
zajął bardzo dobre 12 miejsce wśród mężczyzn, dystansując wielu
młodszych zawodników.
Nordic Walking jest specyficznym elementem “łańcucha” rozwojowego wśród sportów biegowych. Wielu biegaczy - amatorów,
zaczynających karierę od 5 km, biega później 10 km, półmaratony
i maratony, a marsze z kijkami wykorzystuje jako elementy treningu kondycyjnego. Czasem, choć nie zawsze, pojawiają się jakieś kontuzje, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają bieganie. I wtedy do dyspozycji jest marsz z kijkami. Nic więc dziwnego, że zawodnicy 60+ stanowią najsilniejszą po ludziach około trzydziestki grupę „walkerów”, często skutecznie rywalizując o pierwsze miejsce w
zawodach. Kariera biegacza kiedyś się kończy, z kijkami można chodzić zaś praktycznie do końca życia, ułatwiając znakomicie funkcjonowanie całego organizmu.
Bogusław Lasocki
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Spółka Winda-Warszawa zwiększa swoje moce produkcyjne

Inwestycje w produkcję

Najnowocześniejsza z serii lasero-w
wykrawarka o mocy lasera 3 kW firmy Prima Power
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje usługi i produkty Spółka „Winda-Warszawa” postanowiła zwiększyć własne
moce produkcyjne, kluczowych zespołów dźwigowych. Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu kompletnych zestawów sterowych zawierających aparaturę i instalację elektryczną oraz produkcji mechaniki dźwigowej obejmującą liczny asortyment urządzeń i elementów od kabin i obudów aparatów elektrycznych oraz ram kabinowych, po różnego rodzaju wsporniki i uchwyty.
Produkcja sterowań realizowana jest
w Piasecznie, w pomieszczeniach o
powierzchni około 400 mkw. budynku
stanowiącym własność Spółki, gdzie
dokonano odpowiednich inwestycji w
niezbędne urządzenia produkcyjne
oraz osprzęt testowo-diagnostyczny.
Aparaturę sterową produkuje się w
oparciu o sterownik mikroprocesorowy SD-4, wytwórcy krajowego, który
dzięki systematycznym modernizacjom i ulepszeniom jest od kilku lat
stosowany z bardzo dobrymi efektami
w eksploatacji.
W ostatnich miesiącach Spółka dokonała wielomilionowej inwestycji w produkcję mechaniki dźwigowej, która będzie stanowić milowy krok w jej rozwoju. W tym celu zakupiony został
obiekt produkcyjno-biurowy w Konstancinie-Jeziornej o powierzchni ponad 1200 mkw., składający się z trzech
hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych. Po niezbędnych ulepszeniach i

adaptacjach do potrzeb produkcji, przystąpiono do wyposażania w urządzenia i maszyny. Najcenniejszą zakupioną
maszyną jest uniwersalny kombajn do
obróbki blach typu Combi Genius firmy
Prima Power. Jest to lasero-wykrawarka
najnowszej generacji i dotychczas jedyny egzemplarz w Polsce.
Obrabiarka umożliwia precyzyjne
cięcie blach palnikiem laserowym o grubości do 8 mm, a ponadto wyposażona
jest w zestaw specjalistycznych narządzi do mechanicznego wykrawania bardzo skomplikowanych kształtów. Posiadanie takiej maszyny i wykorzystanie
w pełni jej możliwości produkcyjnych,
zaowocuje dużo wyższą jakością i
zwiększeniem asortymentu wyrobów.
Oprócz tego Spółka zakupiła również inne niezbędne maszyny, charakteryzujące się wielkimi gabarytami jak:
krawędziarka do gięcia blach o długości do trzech metrów oraz gilotynę do
cięcia arkuszy blach do 3 m długości i

grubości do 8 mm. Ponadto zakupiono
urządzenia do wyposażenia spawalni i
malarni oraz warsztatu ślusarskiego i
montażowni. Należy zaznaczyć, że
Spółka uzyskała wsparcie finansowe
na powyższe inwestycje z funduszy Unii
Europejskiej w ramach programu „innowacyjna gospodarka” w wysokości
800.000 złotych.
Poczynione inwestycje stanowią wielki przełom w dotychczasowej ponad
25 letniej historii Spółki, zarówno pod
względem możliwości produkcyjnych
jak też organizacyjnych. Ponadto wraz
ze zmianami organizacji produkcji, dokonane zostały również istotne zmiany
kadrowe, ponieważ kierownictwo nad
nowymi działami objęli synowie właścicieli. Działem produkcji sterowań
dźwigowych kieruje Paweł Trudnowski, a działem produkcji mechaniki
dźwigowej Tomasz Katner. Wraz ze
zmianami technicznymi w Spółce, następuje powolna zmiana pokoleniowa
właścicieli, co należy uznać za przejaw
rzetelności i dbałości o przyszłość Spółki oraz jej klientów.
Spółka Winda-Warszawa jest jednym
z nielicznych wytwórców urządzeń
dźwigowych w Polsce, co zostało zauważone i docenione przez Urząd Dozoru Technicznego a praktycznym tego
przejawem jest powierzenie organizacji szkolenia inspektorów.

Kontrola jakości nad wyrobem jest ściśle określona przez stosowane systemy zarządzania ISO 9001, 14001, 18001

W dniach 13-14 i 20-21 czerwca
oraz 26-27 września i 27-28 listopada
2017 roku z inicjatywy warszawskiego Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego przy współpracy
z pracownikami Spółki Winda-Warszawa odbyły się cykliczne szkolenia
w ramach projektu „Praktyki u wytwórcy dźwigów osobowych”. Celem
szkolenia było zapoznanie inspektorów UDT z praktycznymi rozwiązaniami urządzeń dźwigowych i realizacją funkcji wymaganych w nowych
normach oraz metodami ich badania.
Natomiast wytwórca dźwigów prezentował autorskie rozwiązania swoich urządzeń i funkcji, dzięki temu
mógł uzyskać fachową i obiektywną
opinię o ich działaniu i przydatności.
Wszystkie szkolenia odbyły się w siedzibie Spółki w Piasecznie, gdzie przygotowano specjalne stanowisko testowo-prezentacyjne, wyposażone w
urządzenia symulujące kompletną instalację dźwigową.
Praktyki podzielone zostały na trzy
części i obejmowały następujący zakres:
Część I (teoretyczna): Założenia
projektowe dźwigu oraz dobór podzespołów.
Prelegentem tej części był mgr inż.
Tomasz Adamiak (kierownik działu rozwoju), który omówił najważniejsze różnice w porównaniu do obowiązujących
dotychczas norm dźwigowych PN-EN
81-1+A3:2010.
Część II (na stanowisku testowo-prezentacyjnym): Praktyczna realizacja

funkcji i wyposażenia elektrycznego
dźwigu.
Część tę prezentował Robert Jasik
(kierownik działu napraw gwarancyjnych), który przedstawił kompletne nowe sterowanie dźwigu, współpracujące
z modelem dźwigu na stanowisku testowym.
Część III (wizja lokalna na obiekcie):
Prezentacja dźwigu wykonanego zgodnie z nowymi normami oraz przeprowadzenie badań i prób.
W trakcie prezentacji wykonane zostały wszystkie badania i próby wymagane normami, a prowadzącym był
Krzysztof Artecki (kierownik działu
montaży).
Pomysł warszawskiego Urzędu Dozoru Technicznego na organizowanie
szkoleń u wytwórców dźwigów, jest
bardzo trafnym przedsięwzięciem i zasługuje na rozpowszechnienie i kontynuację. Korzyści płynące z takich spotkań są bardzo cenne dla wszystkich
uczestników i pozwalają bezpośrednio
konfrontować wymagania norm dźwigowych z praktycznymi możliwościami
ich realizacji. Najcenniejsze jest nawiązanie partnerskiej współpracy wielkiej
Instytucji jaką bez wątpienia jest Urząd
Dozoru Technicznego z podmiotami
gospodarczymi z branży dźwigowej co
będzie skutkowało lepszym zrozumieniem obu stron i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników jak
również ekip konserwacyjnych i montażowych.
Y BY

Bielsko-B
Biała - Dźwig panoramiczny koncepcji pracowni Projekt Praga zainstalowany na dziedzińcu zamku w Bielsku Białej. Fot. Rafał Kos
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Przygotowanie maszyny do pracy zajmuje kilka chwil

Firma kładzie duży nacisk na szkolenia pracowników każdego szczebla

Gilotyna automatyczna do cięcia blachy długości 3000 mm

Maszyna wycina laserem i profiluje w blasze dowolne kształty

Nowy park maszynowy zwiększa zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa
FOTO ARCHIWUM „WINDA WARSZAWA” SP. Z O.O.

Wykład dla inspektorów. Szkolenia branżowe prowadzone w firmie skierowane są zarówno dla pracowników jak i inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego

Ćwierćwiecze Spółki WINDA-WARSZAWA
irma działa na rynku od
1988 roku i należy do Grupy WINDA. Początkowo jako Zakład Konserwacji Dźwigów
SBM „Ursynów”, przekształcony w
roku 1992 w Spółkę prywatną pod
nazwą WINDA Sp. z o.o. (od 14.11.
2002 r. WINDA-WARSZAWA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12.
Jest największą polską firmą produkcyjną oraz liderem rynku warszawskiego w świadczeniu usług modernizacji i wymiany starych dźwigów na
nowe.
Flagowy produkt EkoWinda® powstał w wyniku wieloletniej pracy zespołu projektowego i szybko zrewolucjonizował rynek dźwigowy. Liczne
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia
przyznane przez różne kapituły oraz
zadowoleni klienci stali się potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanego produktu.
Grupa WINDA zajmuje czołowe
miejsce w branży dźwigowej i bez

F

trudu konkuruje z producentami zachodnimi. Firma reprezentuje w
100% polski kapitał, wymienia,
bądź modernizuje ponad 300 dźwigów rocznie, posiada w stałej konserwacji prawie 2,5 tysięcy urządzeń dźwigowych, produkuje samodzielnie około 70 procent podzespołów na terytorium Polski – pozostała część jest wytwarzana w specjalistycznych zakładach dźwigowych za zagranicą.

PRODUKCJA DŹWIGÓW
ferowany jest szeroki asortyment dźwigów o wysokich
parametrach technicznych i
różnorodnych standardach wykonania. W oparciu o oryginalne projekty
swoich inżynierów wytwarzane są we
własnym zakresie wszystkie najważniejsze zespoły dźwigowe – kompletne
kabiny oraz aparatury sterowe. Obecny potencjał firmy przekracza wytwarzanie pięciuset dźwigów rocznie i jest
systematycznie zwiększany.

O

ZAPLECZE TECHNICZNE
irma dysponuje powierzchnią
ponad 4.200 mkw. na której
zlokalizowane są hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe i warsztatowe. Kluczowe podzespoły, zanim zostaną zamontowane na obiektach, są
uprzednio sprawdzane na wieżach prób
i profesjonalnych stanowiskach testowych. Zatrudnionych jest ponad 130
osób, a w tym 50 wykwalifikowanych
konserwatorów, którzy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

F

WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI
łównymi zleceniodawcami są
klienci instytucjonalni (spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa budowlane), indywidualni (wspólnoty
mieszkaniowe) oraz korporacyjni. Dotychczas spółka zmodernizowała ponad
2500 wind. Realizowane są projekty w
dowolnych szybach dźwigowych wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wykonywane są kabiny o dowolnym

G

kształcie i wystroju z uwzględnieniem
indywidualnych wymagań inwestorów.

MISJA I INNOWACJE
isją firmy stało się zwiększenie dostępności użytkowania dźwigów przez osoby
starsze, cierpiące na klaustrofobię i niepełnosprawne, a także zmniejszenie
kosztów eksploatacji instalowanych
urządzeń. W spółce kładziony jest duży
nacisk na ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa technicznego oferowanych dźwigów oraz rozwój nowych technologii.

M

ZDALNY SYSTEM eWINDA
irma jako pierwsza w Polsce
uruchomiła zdalny program
do monitorowania dźwigów
eWinda, za pomocą którego właściciele dźwigów maja dostęp do informacji
o stanie technicznym swoich urządzeń,
eksploatacji oraz jakości usług konserwacyjnych. Istnieje także możliwość
potwierdzania wykonania zleconej
usługi i jej rozliczania przez internet.

F

NAPRAWA I SERWIS
półka dostarcza kompletne
dźwigi wraz z dokumentacją techniczną i montażem
oraz zapewnia całodobową obsługę
serwisową. Pod stałą konserwacją
jest ponad 2700 dźwigów oraz zapewniana jest skuteczna łączność z
ekipami ratunkowymi za pomocą całodobowej dyspozytorni, a także bezpłatnej infolinii pod numerem 0 800
15 18 18. Gwarantowany jest także
szybki dostęp do części zamiennych,
dzięki rozbudowanej strukturze produkcyjnej i magazynowej.

S

REKOMENDACJE KLIENTÓW
onad 75 procent zleceń pozyskiwanych jest dzięki pozytywnym rekomendacjom
stałych klientów. Długoletnia współpraca z architektami i deweloperami połączona z dużą troską o każde
powierzone zadanie ugruntowała
wysoką pozycję firmy na rynku
dźwigowym.

P
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Dzień Sąsiada przy Kajakowej
W najbliższą sobotę 19
maja w godz. 15 – 19,
przed Dzielnicowym
Ośrodkiem Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej
12b, odbędzie się DZIEŃ
SĄSIADA na Zielonym Ursynowie. Dzień Sąsiada
jest świętem, które oficjalnie obchodzi się na całym
świecie. W sobotę zawita
ono na Ursynów.
DZIEŃ SĄSIADA to integracyjny, sąsiedzki podwieczorek
na trawie. Dla najmłodszych
mieszkańców Ursynowa przewidzianych jest mnóstwo atrakcji:
darmowe przejażdżki na kucykach z Fundacji Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, słodki poczęstunek od Kawiarni Fryderyk ,
malowanie buziek, zabawy z
animatorem, pokazy baniek mydlanych, gry i zabawy sportowe.

W pomieszczeniach Miejsca
Aktywności Lokalnej – Polska Federacja Scrabble poprowadzi
warsztaty językowe i rozgrywki
scrabble’a. Wszyscy chętni będą
mogli wziąć udział w ćwiczeniach
jogi na świeżym powietrzu z Joga
Milano. Głównym założeniem
Dnia Sąsiada jest poznanie swoich
sąsiadów i wspólne spędzenie z
nimi czasu. To święto wszystkich
sąsiadów, dlatego warto przyjść i
wziąć w nim udział.
Warto zabrać ze sobą kocyk, jedzenie, dobry humor i oczywiście
sąsiadów. Spędźmy razem ten
dzień. Organizatorem wydarzenia jest Miejsce Aktywności Lokalnej w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b. Serdecznie zapraszamy.
Marzena Zientara
Ko o r d y n a t o r
MAL w DOK Ursynów

Wydłużmy godziny pracy urzędu!

Odmłodzić dinozaury na Olkówku!

Park Jurajski na Olkówku
przy ulicy Puszczyka przyciąga od paru lat dzieci
nie tylko z Ursynowa, ale
całej Warszawy. Wszystko
dzięki niezwykłemu tematowi placu zabaw – dinozaurom.
Ogromne, drewniane dinozaury, stanowiska archeologiczne w piaskownicach i liny do
wspinania zapewniają rozrywkę na cały dzień. Niestety, stan
techniczny atrakcji pogorszył się
w ostatnich latach.
Na pierwszy rzut oka zauważyć można ubytki w tartanowej
powierzchni, która pokrywa cały teren placu zabaw. Jeden z

tych ubytków jest wielkości
dziur, jakie pojawiają się na drogach po zimie. Miękka nawierzchnia miała zapewniać w
tym miejscu bezpieczne lądowanie bawiącym się na linach. Na
terenie parku widać łaty po starszych ubytkach. Dobrze byłoby,
gdyby pojawiły się one jak najszybciej również na tych, które
aktualnie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
Spotkani na placu zabaw rodzice i opiekunowie zauważają
też inne problemy. Część z nich
zwraca uwagę, że na drewnianych zabawkach widać już ślady zużycia. W niektórych miejscach farba odsłania drewno, w

innych stopnie schodków wytarły się od wielokrotnego używania. W ich ocenie plac zabaw
należy wyremontować, żeby
przywrócić go do stanu z poprzednich lat.
Warto pomyśleć także o rozwoju placu. W dni cieszące się
szczególną frekwencją najmłodszych, do niektórych atrakcji
ustawiają się… kolejki. Wszystko przez zainteresowanie, które przerosło najśmielsze oczekiwania projektantów. Tak oto
zwyczajnie zaczyna brakować
miejsca, huśtawek czy ławek dla
rodziców. – ocenia Bartosz Zawadzki ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
Park jest podzielony na część
dla starszych i część dla młodszych dzieci. Pomysł ten jest powszechnie chwalony, ponieważ
zapewnia dzieciom możliwość
zabawy dostosowanej do ich
wieku i możliwości. Jest jednak
grupa dzieci, które wyrosły już z
części dla maluchów, a na atrakcjach dla starszych dzieci nie czują się jeszcze całkiem pewnie.
Rozwiązaniem tego problemu
byłoby dodanie drewnianym dinozaurom schodków, które
umożliwią łatwe zejście.

Jako udogodnienie dla rodziców i dzieci zaplanowano przy
placu zabaw miejski szalet. W
zeszłym roku po serii problemów
udało się go otworzyć. To krok w
bardzo dobrą stronę i należy
trzymać kciuki, by toalety pojawiały się przy kolejnych placach
zabaw na Ursynowie.
W tegorocznej edycji Budżetu
Partycypacyjnego zostały wniesione aż dwie propozycje aktywistów PROJEKTU URSYNÓW, zakładające budowę takiej toalety
również po drugiej stronie parku, u stóp Kopy Cwila oraz dodatkowych ławek na terenie znanego placu zabaw.
Sam Park Dinozaurów stał się
w ostatnich latach wizytówką Ursynowa, o którą powinno się jednak zadbać dla komfortu i bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Odświeżenie drewnianych zabawek, remont nawierzchni czy
dostawienie dodatkowych atrakcji zapewnią, że dinozaury zyskają drugą młodość.
Piotr Antosiuk

Jako Otwarty Ursynów,
uważamy, że obecna siatka godzinowa pracy Urzędu m. st. Warszawy (w
tym oczywiście Urzędu
Dzielnicy Ursynów) nie odpowiada oczekiwaniom
mieszkańców.
Urząd pracuje w godzinach
od 8.00 do 16.00, jedynie w poniedziałki, w godzinach od 16.00
do 18.00 dodatkowe dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, kasy Wydziału Budżetowo-Księgowego,
Delegatura Biura Administracji i
Spraw Obywatelskich.
Dla wielu osób takie godziny
otwarcia Urzędu skutkują brakiem możliwości załatwienia
niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w pracy. Przykładem rozwiązania bardziej
przyjaznego dla mieszkańców
są np. godziny otwarcia urzędu miejskiego w Londynie, który czynny jest od poniedziałku
do czwartku w godzinach 8:30
– 18:00, zaś w piątki od 8:30
do 17:30.
Naszym zdaniem, urząd powinien przede wszystkim koncentrować się na potrzebach
mieszkańców i elastycznie się do
nich dostosowywać – zgodnie z
zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla
urzędu. Godziny otwarcia powinny umożliwiać załatwianie
spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących

do późniejszych godzin, na przykład do 17.00 czy 18.00.
Mimo, iż jestem zwolennikiem rozwiązań, które umożliwiają załatwianie jak największej liczby spraw przez Internet,
to zdaję sobie sprawę, że nie da
się wszystkiego załatwić tą drogą. Dodatkowo należy mieć na
względzie, iż duża część społeczeństwa wybiera jednak osobistą wizytę w Urzędzie.
Biorąc powyższe pod uwagę,
zwróciliśmy się z prośbą do zarządu dzielnicy (interpelacja
Pawła Lenarczyka) o podjęcie
działań mających na celu wydłużenie godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, aby lepiej odpowiadały potrzebom mieszkańców. Takie działania oczywiście
powinny zostać poprzedzone
analizami oraz konsultacjami
społecznymi, żeby jak najlepiej
zdefiniować potrzeby społeczne
i wybrać najlepszy z możliwych
wariantów dostosowania siatki
godzinowej otwarcia Urzędu do
oczekiwań mieszkańców.
Ze swojej strony, także będziemy podejmowali kolejne działania, których celem będzie przekonanie władz m. st. Warszawy
do wprowadzenia postulowanych zmian. Jeżeli nie zostaną
one wprowadzone, to taki postulat wydłużenia godzin pracy
Urzędu będzie jednym z punktów programu stowarzyszenia
Otwarty Ursynów.
Piotr Skubiszewski
Otwarty Ursynów
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Geneza Nocy Muzeów i Dnia
Cichociemnych na Ursynowie

Najbliższy weekend to dla
mieszkańców Ursynowa
prawdziwa gratka: w sobotę 6. Edycja Nocy Muzeów, a w niedzielę również
6. edycja Dnia Cichociemnych. Skąd pomysł na te
przedsięwzięcia? Obie imprezy zagościły na Ursynowie za mojej kadencji.
Noc muzeów to przeniesienie
pomysłu, który z powodzeniem
działa w Warszawie od 15 lat – na
grunt naszej dzielnicy. Namówił
mnie na to ówczesny naczelnik wydziału promocji Bartosz Dominiak.
Miałem z początku wątpliwości,
zważywszy że na Ursynowie nie
ma za wiele obiektów o charakterze muzealnym. Ale o dziwo impreza okazała się być strzałem w dziesiątkę. Nie bez pomocy licznych
instytucji miejskich, ale i prywatnych zlokalizowanych na Ursynowie. Szczególnym powodzeniem
cieszyły się wycieczki specjalnym
autokarem, podczas których wcielałem się w rolę przewodnika.
Historia Dnia Cichociemnych
jest dość ciekawa. Pewnego dnia
odwiedzili mnie Państwo Rowińscy, założyciele świeżo powstałej
Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Przyszli z pomysłem, by patroni ich fundacji
mieli swoją ulicę na Ursynowie.

Obiecałem przemyśleć sprawę,
ale przecież tak zacny patron nie
może mieć jakiejś małej uliczki, a
zmiana nazwy dużej jest kosztowna i kłopotliwa. Gdy mnie wkrótce raz jeszcze odwiedzili, przyszli
z osobą towarzyszącą. Okazał się
nią dowódca Jednostki Wojskowej GROM, której patronem są
właśnie Cichociemni. Uznałem,
że tak zacne wstawiennictwo musi przynieść efekty i naprędce zaproponowałem, by zaniedbany
teren zielony przed Lasem Kabackim w rejonie górki Kazurki stał się
parkiem im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Moi goście przyklasnęli pomysłowi.
Jednak nadanie nazwy parkowi wymaga czasu. Wiedząc,
że takie sprawy nie dzieją się z
dnia na dzień, zaproponowałem
byśmy możliwie szybko zorganizowali w miejscu przyszłego
parku piknik o charakterze patriotyczno-historyczno-edukacyjnym. Rozmowa miała miejsce w lutym, a dowódca Gromu
wskazał, że skoro w każdą trzecią niedzielę maja organizowany
jest zlot rodzin Cichociemnych,
byłaby to świetna data na imprezę podsumowującą ich dzień.
Odpowiedziałem na to, że jak
najbardziej, ale pod warunkiem,
że Grom uświetni ten dzień swoją obecnością, a najlepiej skokami spadochronowymi. Moi
współpracownicy uznali, że postradałem zmysły, ale dowódca
jednostki podjął wyzwanie. I
udało się! Dzień Cichociemnych
stał się największą po dniach Ursynowa impreza plenerową.
Piotr Guział
R a d n y m . s t . Wa r s z a w y
Burmistrz Ursynowa
w latach 2010-2014

Spotkanie z kombatantami na Ursynowie
W dniu11 maja członkowie Koła Dzielnicowego
Warszawa-Ursynów
Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych spotkali się z okazji
73. rocznicy zakończenia
działań wojennych w Europie.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu spotkań
aktywizujących i integrujących
ursynowskich kombatantów
przy pomocy i wsparciu władz
Ursynowa.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępcy burmistrza
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – Łukasz Ciołko i Antoni
Pomianowski, zastępca prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin” – Andrzej Zbigniew Mitak, inspektor Wydziału Kultury Dzielnicy Ursynów –
Andrzej Królak, kierownik Dzielnicowego Domu Opieki Społecznej – Lucyna Pieszyńska-Gąsiorowska, przewodnicząca Rady
Seniorów Dzielnicy Ursynów –
Irena Wuttke-Miszczak, nauczycielki i członkinie Komisji Patriotycznej zaprzyjaźnionej Szkoły

Podstawowej nr 336 im. Janka
Bytnara „Rudego” – Jolanta Szolginia i Elżbieta Rutkowska, historyk z grupy AK „Kampinos” –
Henryk Ratyński oraz weterani,
kombatanci, osoby represjonowane i inni goście.
Prezes zarządu koła Janusz
Maksymowicz – w swym okolicznościowym przemówieniu
podkreślił, że maj dla wszystkich
weteranów i kombatantów jest
miesiącem szczególnym. W tym
miesiącu nasi rodacy świętują
nie tylko Narodowy Dzień Zwycięstwa, ale pamiętają także o
innych ważnych datach dla Polaków: 1 maja minęła 14. rocznica
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja obchodziliśmy
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a dzień później Święto Narodowe Trzeciego Maja, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 1791. Nie można też zapomnieć, że w maju 1944 roku 2.
Korpus Polski przelał krew w
zwycięskiej bitwie pod Monte
Cassino.
Spotykając się z okazji zakończenia działań wojennych, Henryk Ratyński przypomniał genezę i przebieg II wojny światowej.

Podkreślił, że nie było drugiego
takiego narodu jak Polacy, który
oddałby tak wielką ofiarę na ołtarzu ojczyzny – w trakcie okupacji poległo 11 mln naszych rodaków. Nie była to jednak niepotrzebna ofiara, ówczesna sytuacja polityczna nie pozostawiła
wyboru – trzeba było walczyć.
By potwierdzić tę tezę, wiceburmistrz Antoni Pomianowski
przypomniał słowa irlandzkiego osiemnastowiecznego filozo-

fa i polityka Edmunda Burke’a:
„Jedyną rzeczą potrzebną złu do
zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi”. Po części oficjalnej
wszyscy zebrani obejrzeli program słowno-muzyczny i
wznieśli toast za zwycięstwo.
Spotkanie przebiegło w przyjaznej i serdecznej atmosferze.
Było przykładem prawdziwego,
zdrowego, pięknego patriotyzmu, który łączy pokolenia.
E l ż b i e t a R u t ko w s k a
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Czarno widzę Biały Dom
ie lubię polityki w ogóle, a międzynarodowej w szczególności. To prawdziwe bagno wypełnione kłamstwem, obłudą i hipokryzją. Czasem
jednak trzeba zabrać głos.. A chodzi mi o Bliski Wschód, który od zawsze był punktem zapalnym, a od 2010 r., czyli od wybuchu “Arabskiej Wiosny”,
region ten stał się prawdziwą beczką prochu. Siedzą na niej okrakiem najwięksi
militarni i gospodarczy mocarze naszego globu – Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Swoje trzy grosze wtrąca posiadający broń jądrową Izrael. I tu częściowo jest
pies pogrzebany. Światowi mocarze – bez mrugnięcia okiem – pozwolili Izraelowi na wyprodukowanie i posiadanie nuklearnego arsenału. Natomiast dziesięciokrotnie większemu Iranowi blokuje się rozwój nuklearnego programu.
Dzisiejszy Iran to naturalny następca powstałego w 550 r. przed naszą erą Imperium Perskiego.
Państwo ma status Republiki Islamskiej i zaludnione jest przez Persów, Azerów oraz Kurdów. Iran
jest trzecim największym eksporterem ropy naftowej w OPEC. Na początku maja irański minister
ropy naftowej Bijan Namdar Zanganeh Amir zaznaczył w udzielonym prasie wywiadzie, że “odpowiednią ceną ropy jest przedział 60–65 USD za baryłkę” i zapowiedział działania mające na celu utrzymanie ceny czarnego złota. I tu leży kolejna część pogrzebanego psa – ropa naftowa oraz jej cena.
W ubiegły piątek cena ropy Brent oscylowała w granicach 75 USD za baryłkę. Był to efekt spodziewanych sankcji, które mają być nałożone przez USA na Iran. Arabia Saudyjska, wierny sojusznik Amerykanów w tej części świata, uporczywie dąży do osiągnięcia ceny 80 USD za baryłkę. Należy to traktować jako wsparcie dla saudyjskiego giganta paliwowego Saudi Aramco.
Mówiąc krótko – wyeliminowanie z paliwowego rynku tak potężnego eksportera ropy, jakim jest
Iran, to znakomity interes dla saudyjskich i amerykańskich koncernów płacących w swoich krajach
miliardowe podatki. Większość, w tym kraje Europy, na takim posunięciu traci. Prezydent Donald
Trump – w oficjalnym wystąpieniu – poinformował, że Stany Zjednoczone zrywają porozumienie
nuklearne z Iranem. Stwierdził, że umowa była “wielką fikcją” i on posiada dowody na to, że Iran
naruszył porozumienie. Tymi dowodami ma być zapewnienie wygłoszone ostatnio na specjalnej konferencji prasowej przez premiera Izraela Benjamina Netanyahu, który ogłosił wszem i wobec, że Izrael zdobył dowody na łamanie przez Iran warunków porozumienia.
ymczasem eksperci wytknęli, iż w prezentacji izraelskiego premiera nie znalazły się żadne nowe informacje, a rzekome dowody nie potwierdzają ani jednej z postawionych przez
niego tez. Mamy więc prawdziwe pomieszanie z poplątaniem, które można nazwać kalką wydarzeń z 2003 roku. Ostatnio amerykańska CIA odtajniła pochodzący z tamtego okresu raport, który stał się argumentem usprawiedliwiającym inwazję Iraku, dokonaną przez USA i siły sprzymierzone, w tym Polskę. Wynika z niego, że administracja George’a W. Busha świadomie wprowadzała w błąd opinię publiczną, podobnie jak ekipa premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira. W
Iraku nigdy nie znaleziono żadnej
„Donald Trump jest nawet w
broni masowego rażenia, a wspomniana inwazja to wyłącznie wynik
swoim kraju wyśmiewany i
politycznych machlojek i chęć wpromimo miliardowego majątku wadzenia zachodnich koncernów paliwowych na irackie pola naftowe. Po
uważany za buraka. Jest
całkowitym zrujnowaniu Iraku “wyAmerykaninem z krwi i kości zwoliciele” przestali się nim interesować i rozpoczęli poszukiwania kolej– butnym, wywyższającym
nych ofiar. Stały się nimi Libia i Syria.
się ponad innych, przekona- Dysponującego potężnym potencjamilitarnym Iranu na razie nie runym o własnej nieomylności, łem
szano. W lipcu 2015 r. podpisano
nie szanującym nikogo”
umowę między sześcioma mocarstwami – USA, Francją, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją i Niemcami – a Iranem, której celem było ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Iran ściśle przestrzegał zapisów układu. W
ciągu 28 miesięcy obowiązywania umowy międzynarodowi inspektorzy nie stwierdzili istotnych naruszeń jej zapisów przez Iran. Mimo to Trump jednostronnie zerwał układ, stawiając, jak to w
zwyczaju Amerykanów, dęte zarzuty pozwalające na nękanie Iranu sankcjami gospodarczymi, a w
niedalekiej przyszłości usprawiedliwiające ewentualny atak militarny.
rzykład Kuby pokazuje, że można obronić się tak przed sankcjami USA. Wprawdzie Iran to
nie jest Kuba, Wietnam, czy Afganistan, gdzie “niezwyciężona” amerykańska armia dostała
tęgiego łupnia, ale ewentualny atak prewencyjny na ten kraj byłby katastrofą nie tylko dla Bliskiego Wschodu, lecz dla całego świata. Iran dysponuje bowiem najsprawniejszą armią, z jaką USA
miałyby do czynienia od ponad 200 lat. Rakiety, wystrzelone w Teheranie mogą w stosunkowo krótkim czasie dolecieć nawet do... Warszawy. Świetnie wyposażona marynarka wojenna Iranu jest w stanie błyskawicznie zablokować Cieśninę Ormuz na tak długi okres, by wyrządzić spustoszenie w światowej gospodarce. Skutkowałoby to m. in. gigantycznym skokiem cen ropy naftowej. Irańskie służby
wywiadowcze uznawane są za jedne z najlepszych i najskuteczniejszych na świecie. Popierane przez
Iran ugrupowania Hezbollah i Hamas mają dużo większe zdolności przeprowadzania ataków terrorystycznych niż Al-Kaida miała kiedykolwiek. A co do zdolności irańskich informatyków, to wiadomo,
że są one imponujące i doceniane przez cały świat. Ewentualny atak informatyczny Iranu mógłby spowodować w cyberprzestrzeni wielki chaos, wyłączenie systemów oraz zniszczenie krytycznych danych.
Donald Trump jest nawet w swoim kraju wyśmiewany i mimo miliardowego majątku uważany
za buraka. Jest Amerykaninem z krwi i kości – butnym, wywyższającym się ponad innych, przekonanym o własnej nieomylności, nie szanującym nikogo, nawet własnych sojuszników. Trump powziął decyzję o zerwaniu porozumienia z Iranem, choć nie było po temu żadnych racjonalnych powodów. Tymczasem – jak wynika z publikowanych w Stanach sondaży – zdanie podobne jak prezydent w sprawie umowy z Iranem wyraża ledwie 29 proc. Amerykanów. Amerykański prezydent
postawił na swoim, choć europejscy sojusznicy USA nieomal błagali, by nie zrywał umowy. Emmanuel Macron już ogłosił, że „Francja wraz z Niemcami i Wielką Brytanią ubolewa nad tym krokiem”.
Co się stanie, jeśli USA wycofają się z umowy z Iranem i zdecydują o nałożeniu na ten kraj sankcji gospodarczych? Należy założyć, że Teheran wznowi wówczas realizację swojego programu nuklearnego ze zdwojoną mocą, by osiągnąć to, co osiągnął cwany dyktator Korei Płn. – Kim Dzong
Un, czyli zmuszenie Stanów Zjednoczonych i Zachodu do prowadzenia rozmów pokojowych. Problem w tym, że w razie fiaska rozwiązania dyplomatycznego może dojść do militarnego starcia. Jeśli Iran rzeczywiście zacznie wzbogacać uran, bardzo możliwe jest rozwiązanie militarne – naloty
sił Izraela i USA na irańskie instalacje nuklearne. Prawdopodobnie do tego dąży Donald Trump. Wszak
każda nowa wojna (oby tylko nie na własnym terytorium) to dla USA kolejny złoty interes liczony
w miliardach dolarów. Biorąc jednakowoż pod uwagę siłę irańskiej armii, taki obrót sprawy groziłby wybuchem zbrojnego konfliktu, który może ogarnąć nie tylko cały Bliski Wschód.
am swoje zdanie na temat wyprodukowania przez Iran broni jądrowej. Jest ono tożsame ze stanowiskiem wyrażonym w książce ,,Iran le choix des armes?” przez znanego francuskiego komentatora spraw międzynarodowych François Heisbourga. Postawił on
mianowicie tezę, iż od zachowania Teheranu zależy przyszłość nie tylko Bliskiego Wschodu, ale całego świata. Wola przewodzenia w regionie, wyrażana przez Iran, może mieć bowiem całkiem pozytywny wpływ na wydarzenia w tym zapalnym regionie, a posiadanie przez to państwo broni masowego rażenia może, wbrew pozorom, zadziałać pokojowo. Tak, jak to jest w relacjach Indie – Pakistan, odkąd oba państwa posiadają własne arsenały nuklearne. Wielu zagranicznych analityków
podpisuje się pod taką tezą. Czemu właśnie Izrael ma mieć monopol na posiadanie na Bliskim Wschodzie broni atomowej? Wszak Iran nie jest państwem nieprzewidywalnym i mniej stabilnym niż miliardowe Indie, czy nękany ciągłymi niepokojami społecznymi Pakistan.
W konflikcie na linii USA – Iran cieszy stanowisko państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, które nie zamierzają tym razem ślepo poddać się dyktatowi Trumpa. I dobrze, bo najwyższy czas, by
utrzeć nosa próbującym panoszyć się na całym świecie Jankesom. Irańczycy wymierzyli już USA
pierwszego pstryczka w nos. Teheran uznał amerykańskiego dolara za walutę niepożądaną i w rozliczeniach międzynarodowych przeszedł na euro. Rozliczenia dolarowe przechodzą bowiem przez
amerykańskie banki, co dla Iranu stwarza poważne ryzyko. Z wielką niecierpliwością czekam na
kolejne kroki mogące powstrzymać imperialne zapędy lokatorów Białego Domu.

N

Marek Gaszyński
dziennikarz muzyczny, autor tekstów piosenek
Cały stadion śpiewa „Sen o Warszawie”, lecz niewielu wie kto jest autorem tekstu!. Tekst stał
się dobrem ogólnym i nieformalnym hymnem Legii. Piękno tekstu Marka Gaszyńskiego odkryli
kibice Legii, 40 lat po jego powstaniu. Można powiedzieć, że tekst ten dojrzewał jak dobre wino,
by w pełni czarować swoim bukietem. 60 lat pracy twórczej Marka Gaszyńskiego, dało wiele niezapomnianych przebojów. Marku! Życzę Ci 100 lat pracy twórczej, bo to co robisz jest dobre!
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Czy pokochamy roboty?
owe technologie od zarania dziejów wpływały na ludzi. Wynalezienie
koła zmieniło radykalnie nasze życie. Wraz z tym prostym z pozoru wynalazkiem zmianie uległo całe środowisko człowieka. Wystarczy przywołać czasy, kiedy nie było samochodów i porównać do obecnych, kiedy naszą planetę oplata sieć dróg. Zmieniły się nasze zachowania i potrzeby, a także tempo życia. Jeszcze większy wpływ na nas ma rozwój technologii cyfrowych, chociaż nie do końca sobie to
uświadamiamy. Nowe technologie uzależniają nas od siebie, czy tego chcemy, czy nie. Nawet, jeśli
wydaje się nam, że nad nimi panujemy, to w dużej mierze stajemy się ich niewolnikami. Czy potrafimy dziś żyć bez Internetu czy telefonii cyfrowej? Z pewnością nie. Prawdziwa „ rewolucja” jest jednak przed nami.
Corocznie publikowany raport Accenture Technology Vision pokazuje prognozy i trendy dotyczące właśnie nowych technologii. Wnioski są jednoznaczne – czeka nas rewolucja w niemal każdej dziedzinie. Poczynając od gospodarstw domowych poprzez inteligentnie zarządzane przedsiębiorstwa
po rozrywkę. Krótko mówiąc, nadchodzi nowa era w historii ludzkości. Wszystko zostanie wywrócone do góry nogami. Decydujący głos w wielu kwestiach będzie należał do sztucznej inteligencji.
Oznacza to ni mniej, ni więcej, że będziemy otoczeni robotami potrafiącymi myśleć. Tak, tak to nie
fikcja. Będziemy musieli do tego faktu przywyknąć, a także zweryfikować dotychczasowe znaczenie słowa „myślenie”.
Właściwie jedyna różnica między naszym myśleniem a tym w „umysłach” robotów wyposażonych
w procesory i dyski dotyczy emocji i uczuć. Różnica ta jednak będzie się zacierać, bo przecież tylko krok dzieli nas od chwili, kiedy urządzenia uzyskają własną świadomość, a więc i uczucia. Już
dziś roboty potrafią okazywać radość, a niedługo będą ją także odczuwać. Czy polubią ludzi? Czy
będą mogły pokochać właściciela, towarzysza, czy kolegę w pracy?
Ze sztuczną inteligencją jest trochę tak, jak ze sztuczną szczęką, czyli popularną protezą. Z czasem
staje się coraz bardziej potrzebna. Właśnie dlatego, że jest potrzebna, została wymyślona i już od wielu lat, w takiej czy innej postaci służy lu„Krótko mówiąc, nadchodzi dziom. Z pewnością, będzie nadal użyaż do momentu, kiedy zostanie
nowa era w historii ludzkości. wana,
wymyślone coś innego, co lepiej przyWszystko zostanie wywróco- służy się tym, którzy jej potrzebują. Tak
proteza wspomaga gryzienie i spełne do góry nogami. Decydują- jak
nia inne funkcje, które z tych czy innych
cy głos w wielu kwestiach
powodów zostały utracone lub ograsztuczna inteligencja wspobędzie należał do sztucznej niczone,
maga naszą inteligencję.
inteligencji”
Uzupełnia ją, a także wyręcza tam,
gdzie to możliwe, jednak z czasem zyskuje samodzielne możliwości. Rozwija się szybko i udoskonala, podczas gdy nasze mózgi uczą się znacznie wolniej. Przyczyną są biologiczne ograniczenia. Ludzkość pomaga sobie sztuczną inteligencją niczym protezą. Nic dziwnego, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, nie tylko rozwija się ona w błyskawicznym tempie, ale też przybiera nieznane dotąd formy. Sztuczna inteligencja, z którą już mamy
do czynienia, a która w niedługim czasie stanie się wszechobecna, przestaje być wynalazkiem jedynie uzupełniającym niedostatki ludzkiego umysłu. Nie jest już zbiorem danych wprowadzonych wcześniej przez programistów, a staje się samodzielnym bytem. Nasz mózg jest organem, który przechowuje dane, potrafi robić z nich użytek. Sięga do przechowywanych zasobów danych w zależności od
potrzeb. Potrafi formułować wnioski, komunikować się przy za pomocą zmysłów z otoczeniem, odbierać sygnały i bodźce, porozumiewać się z osobnikami tego samego gatunku. I nie tylko tego samego. Oczywiście, będzie też porozumiewać się ze sztuczną inteligencją. Jeśli cechy te uznamy za wyróżniające istoty inteligentne, już wkrótce to samo będziemy mogli powiedzieć o nośnikach sztucznej
inteligencji. Różnice pomiędzy ludźmi, a urządzeniami wyposażonymi w sztuczną inteligencję stopniowo będą się zacierać. Jest to proces wcale nie tak odległy, jak mogłoby się to wydawać.
Tak więc sztuczna inteligencja staje się bytem istniejącym równolegle do naszej. Niektórzy już snują przypuszczenia, że owszem, będzie nam ona pomagać w życiu codziennym, ale może też wyrywać się spod kontroli jej twórców. Jeśli nawet nie jest żadnym nieokiełznanym tworem, który z natury będzie pragnącym obrócić się przeciwko człowiekowi, to wystarczy zwykły błąd w obliczeniach
albo świadoma dywersja, żeby sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Jakkolwiek groźnie to
brzmi, korzyści pojawienia się w naszym otoczeniu sztucznej inteligencji mogą zmienić i z pewnością odmienią nasze życie. Zresztą, to już się dzieje, choć jeszcze sobie tego nie uświadamiamy.
Relacje robotów i ludzi pojawiały się dotychczas jedynie jako ciekawy wątek w literaturze i w filmach
science fiction. Przykładem jest amerykański fantastyczno-naukowy film z 2001 roku „Sztuczna inteligencja” w reżyserii Stevena Spielberga (scenariusz - Brian Aldiss i Ian Watson). Film rozpoczęty przez
Stanleya Kubricka, dokończony po jego śmierci przez Spielberga, opowiada o perypetiach zdolnego
do miłości robota i jego zawiłych relacjach z rodziną do której trafił, a którą uznał za własną.
Czy czekają nas też w niedalekiej przyszłości podobne dylemat i rozterki dotyczące uczuć robotów. Czy odżyje na nowo mit Pigmaliona? Czy któryś z robotów odegra rolę Galatei? Zobaczymy.
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Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

Biernacki. W programie Warsztatów między innymi: ćwiczenia
w grupach i na scenie, nauka improwizacji, praca z tekstem, interpretacja utworów. Wstęp wolny.
25 maja (piątek) godz. 18 koncert “ Odrobina szczęścia w miłości...” w programie: ludowe inspiracje, melodie świata dla naszych
mam. Wykonawcy: Zespół APASJONATA oraz uczniowie Studia
Wokalnego opieka artystyczna,
wokalna i prowadzenie koncertu
- Izabela Wardak akompaniament
i opracowanie muzyczne - Eugeniusz Strociak. Wstęp - zaproszenia do odbioru w DK imielin.

Sobota, 19 maja, 18.00: Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom Sztuki” zaprasza na pokaz pn. „Festiwal
Nowe Kino-Nowy Sącz w Warszawie”. W Festiwalu biorą udział
krótkometrażowe polskie filmy fabularne. Obejrzymy filmy nagrodzone Sędziwojami na II edycji Festiwalu, która odbyła się w listopadzie ub.r. Spotkania z twórcami
poprowadzi Dyrektor Artystyczny Festiwalu reżyser Robert Gliński. Program: „Karma” (19 min.
reż. Piotr Jeleń, Sędziwój Publiczności), „Baraż” (30 min., reż. ToKluboteka
masz Gąssowski, Złoty Sędziwój,
Dojrzałego Człowieka
Aktorski Sędziwój), „Kucyk” (14
ul. Lanciego 13 lok U9,
min., reż. Maciej Barczewski, Foto
tel. 22 370 29 29
Sędziwój), „Mleko” (15 min., reż.
Urszula Morga, Brązowy Sędzi17.05, czwartek, godz. 18:00 wój), „Krótki dystans” (20 min., cykl spotkań „KOBIETY NIEPODreż. Giovanni Pieranegli, Srebrny LEGŁOŚCI”.Wanda WIŁKOMIRSędziwój). Wstęp wolny.*
SKA, Wisława SZYMBORSKA, Janina OCHOJSKA. Spotkanie poDom Kultury Stokłosy
prowadzi Nina WOLF, projekt
ul. Lachmana 5
„KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI”
tel. 022 855 35 17
współfinansuje Dzielnica Ursynów
24.05, czwartek, godz. 18:00 27 maja (niedziela) o godzinie KLUB PODRÓŻNIKA pt. „JERO17:00 odbędzie się u nas werni- ZOLIMA – miasto miast ”. Spotkasaż prac uczestników zajęć pla- nie poprowadzi Grzegorz KOSSON.
stycznych dla dorosłych Spotkanie ze sztuką po latach. ProwaCzytelnia Naukowa nr XIV
dzonych przez ursynowską arul. Lachmana 5
tystkę plastyka Barbarę Bieleckątel. 22 855 52 20
Woźniczko. Wstęp wolny!
17.05 – czwartek – spotkanie z
Dom Kultury SMB „Imielin”
prof. Izabellą Rusinową w cyklu
ul. Dereniowa 6
wieczorów czwartkowych pt. „Ludtel./faks 22 641 19 15
ność tubylcza Ameryki Północnej”
22.05 – wtorek – spotkanie z
18 i 19 maja w godzinach prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
17:00 - 21:00 odbędzie się wio- w cyklu Od Giotta do Tycjana: hisenna edycja Warsztatów Roc- storie malarzy, historie obrazów
kowe iM Granie. W wiosennych pt. „Wdzięk i tajemnica: Pontorklimatach Warsztaty poprowa- mo, Parmigianino, Bronzino”
dzą zawodowi muzycy: wokal 24.05 – czwartek – spotkanie z dr
Aleksandra Chludek, gitara elek- Izabelą Winiarską w cyklu Język, hitryczna - Krzysztof Zawadka, gi- storia, kultura pt. „Wybitni językotara basowa - Andrzej “Pierwia- znawcypolscy:WitoldDoroszewski”
stek” Potęga, perkusja - Michał
Początek zawsze o 19:00.

Super Dni SGGW!
W piątek i sobotę (18-19 maja) wielką atrakcją dla mieszkańców
Ursynowa będą Dni SGGW. W piątkowym programie przy Nowoursynowskiej przewidziano między innymi zawody drwali i turniej
futsalu (9.00 - 15.00). W sobotę o godz. 10.50 na trawniku przed
Pałacem – prezentacja Oficerskiej Szkoły Szabli; o 11.00 – pokaz wyszkolenia psów policyjnych (o 13.15 zaś policyjnych koni na terenie za pasieką); 12.00-13.00 – tamże pokaz ptaków drapieżnych
w locie; 11.00 - 14.00 przed Pałacem – warsztaty i pokazy tańca z
udziałem Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”. O 13.00
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW w Auli Kryształowej.

Pasy rowerowe na Ursynowie do wymiany!

Minęły 2 lata od kiedy na
Ursynowie utworzono na
ul. Cynamonowej pierwsze pasy rowerowe. Ten
eksperyment miał zachęcić mieszkańców do korzystania z rowerów i jednocześnie ograniczyć ruch
samochodowy w dzielnicy.
Po ostatniej zimie malowane na jezdni pasy niemal całkowicie się już zatarły, podobnie jak i korzyści, które miały nam ze
sobą przynieść.
Oprócz Cynamonowej radykalni rowerzyści przeforsowali
także zmiany na ul. Dereniowej.
Łącznie na obu tych ulicach kosz-

towały one zamiast planowanych 700 tysięcy– aż 1.7 mln złotych! Zakładano także zwężenia
Stryjeńskich, Bartóka i Jastrzębowskiego, jednak stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW razem
z mieszkańcami skutecznie je
powstrzymało. Na kilku poświęconych tym ulicom spotkaniach
zdecydowana większość osób
opowiedziała się przeciwko pasom rowerowym, a poparte
przez setki mieszkańców Ursynowa petycje pozwoliły uchronić
te arterie przed zwężeniami.
Dziś wiele wskazuje na to, że będziemy musieli dokładać kolejne
pieniądze na poprawienie farby
na pasach rowerowych, która już
niemal doszczętnie zniknęła na
odcinku od ul. Ciszewskiego do
Gandhi. W efekcie, zamiast taniego ułatwienia, mamy studnię
bez dna, która nie dość, że wymaga ciągłego dokładania pieniędzy, to jeszcze budzi wiele
negatywnych emocji.
Podobnie sprawa wygląda z
liczbą użytkowników pasów rowerowych. We wrześniu 2017
roku stowarzyszenie Zielone Mazowsze, będące częścią rowerowego lobby w Warszawie, po in-

terpelacjach radnego Kamila Orła ze stowarzyszenia PROJEKT
URSYNÓW, przeprowadziło badania ruchu cyklistów na ul. Dereniowej i Cynamonowej. Po
sprawdzeniu okazało się, że raptem 36% rowerzystów jeżdżących po tych ulicach wybiera malowane na jezdni pasy. Pozostali użytkownicy albo nie uważają
ich za wygodne, albo boją się z
nich korzystać, z racji bliskości
omijających ich samochodów. Z
kolei kierowcy dotkliwie odczuwają zwężenia na tych ulicach,
zwłaszcza odkąd rozpoczęto budowę POW na Ursynowie. Obecna organizacja ruchu nie pozwala na ominięcie stojącego na
przystanku autobusu. Rozwiązanie to krytykowali także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 na Ursynowie, którzy w razie interwencji nie mogą
szybko ominąć sznura samochodów stojących na zwężonej Dereniowej lub Cynamonowej.
Jedynym plusem tych zmian
jest stworzenie azylów dla pieszych, którzy mogą spokojnie
przejść na drugą stronę ulicy. Jeśli chodzi jednak o bezpieczeństwo, to od momentu gdy wy-

malowano pasy, średnia roczna
liczba zdarzeń na ul. Dereniowej
w latach 2016-2017 wyniosła 42,
wobec 31 w latach 2009 – 2015.
W przypadku Cynamonowej było to odpowiednio 25 po zwężeniu i raptem 16 przed zwężeniem
(źródło: SEWIK). Ta statystyka
znacząco podważa argumenty
radykalnych rowerzystów o po-

prawie bezpieczeństwa poprzez
malowanie pasów rowerowych.
Co ciekawe, na obu ulicach
jest dość miejsca na poprowadzenie oddzielonej drogi dla rowerów. Takie rozwiązanie byłoby znacznie przyjaźniejsze dla
rodzin z dziećmi, oddzieliłoby
ruch rowerowy od samochodowego i ułatwiłoby poruszanie się

kierowcom. Chyba nie warto
bezmyślnie kopiować rozwiązań
z wybranych zachodnich miast.
Po pierwsze, mamy nieco cięższy
klimat i przez pół roku warunki
pogodowe nie sprzyjają jeździe
rowerem, po drugie, Warszawa
ciągle nie ma dość konkurencyjnej komunikacji miejskiej. Nasze 1,5 linii metra nie może równać się z 3 liniami w Pradze, 4 w
Budapeszcie, czy 5 w Wiedniu.
Podobnie sprawa wygląda, jeśli
chodzi o inne metropolie – Londyn, Barcelona, Paryż i Madryt –
wszystkie one są wyposażone w
porządną infrastrukturę, której
budowa dopiero nas czeka. Nie
ma sensu zatem wpadać w szał
zwężania dróg, dopóki nie zapewnimy kierowcom konkurencyjnej alternatywy. Tymczasem
na Ursynowie pomyślmy, czy
rzeczywiście pasy rowerowe są
tym, co do jazdy rowerem nas
zachęca. Bo może wręcz nam ją
obrzydza.
Maciej Antosiuk
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

SKUP
AUT I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN,
791 373 004

ANGIELSKI, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707
ANGIELSKI, różne poziomy.
Duże doświadczenie. Dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
ROSYJSKI, 504 213 003

BUDOWLANA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy,
65 zł/m2. Tel. 604 823 665
DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
WYNAJMĘ lub sprzedam lokal
użytkowy w Piasecznie 107 m2,
602 253 180
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

Mieszkania:
! 60 m 2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 58 m2,
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż,
601 720 840
! Mokotów, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,65 m2, dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
620 tys.zł, 601 720 840
! Ursynów, 53 m2, do wejścia,
370 tys.zł, 601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom 300 m2, Służewiec,
okolice Puławskiej, świetna
lokalizacja, 601 720 840
! 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
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1.290
tys. zł, 601 720 840,,
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,,
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 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
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINA, 22 240 36 56
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
GAZ, hydraulika, 513 965 304
GLAZURA, hydraulika,
22 240 87 31
GLAZURA, remonty,
796 664 599
HYDRAULIKA, remonty,
602 651 211

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, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

FRYZJERKĘ na dobrych
warunkach zatrudnię ul. Puławska
534, tel. 501 143 827

REMONTY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690
REMONTY łazienek
kompleksowo, 690 613 034
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
SZYBKIE remonty, 535 395 588
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT BUSEM, TANIO,
SOLIDNIE, 604 555 942

POMOC do kuchni, kelnerów
2-3 x w tygodniu, wieczorem,
506 040 519
ŚLUSARZA – operatora prasy
krawędziowej, spawacza i do
przyuczenia, 602 253 180
jozefmalecki@wp.pl
ZATRUDNIĘ kucharza, pomoc
kuchni, kierowcę. KonstancinJeziorna, także w weekendy,
święta, 600 250 437
ZATRUDNIMY Panie do
pracowni garmażeryjnej. Umowa o
pracę. Konkurencyjne zarobki.
Dobra atmosfera, Mysiadło,
603 68 65 61

NAPRAWA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889

UDROŻNIANIE kanalizacji,
maszynowo, 602 651 211
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

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

UWAGA!
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW mojego upadku na
listwach metalowych w dniu 17. stycznia 2018r. po
godz. 13-eej na stacji Metro Ursynów. Od strony
ul. Koński Jar idąc tunelem w kierunku bramek
biletowych.
Szczególnie Panią, która pomogła mi wstać udzielając
pomocy, proszę o pilny kontakt, tel. 511 970 184
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Jak to z Placem Piłsudskiego bywało...
L e c h K r ó l i ko w s k i
Obecny Plac Piłsudskiego
powstał w pasie siedemnastowiecznych fortyfikacji,
tzw. Wałów Zygmuntowskich. Dla ich realizacji
(1621 r.) wykupiono pas
ziemi wokół Starej Warszawy i jej przedmieść. Po
ustaniu tureckiego zagrożenia, w pasie dawnych
fortyfikacji powstał cały
szereg magnackich rezydencji. W tym konkretnym
miejscu powstała rezydencja Morsztynów.
a jej zrębach król August II, z saskiej dynastii Wettynów, kazał
wznieść swój pałac, którego
głównym twórcą był Carl Friedrich. Pöppelmann. W miarę
upływu lat pałac popadał w ruinę. W 1836 r. kupił go moskiewski kupiec Iwan Skwarcow, który kazał budowlę rozebrać i w
jej miejscu postawić okazałą kamienicę o przeznaczeniu rezydencjalno-biurowym (18381842).
Projektantem monumentalnego budynku był Adam Idźkowski.
Gmach wkrótce nabył rząd rosyjski z przeznaczeniem na siedzibę dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojennego (WOW).
Z niego rosyjscy generałowie
kierowali tłumieniem Powstania Styczniowego. W posiadaniu WOW budynek znajdował
się ponad 50 lat, tj. do 5 sierpnia
1915 r., gdy zajęły go wojska niemieckie, a w listopadzie 1918 r.
– władze polskie, z przeznaczeniem na siedzibę Sztabu Generalnego WP. W 1925 r. pod arkadami budynku urządzono Grób
Nieznanego Żołnierza. Budynek
sztabu został zniszczony w 1944
r., ale w stanie stosunkowo dobrym zachowały się trzy arkady
kryjące Grób. Po II wojnie światowej nie odbudowano całego
obiektu, a jedynie uporządkowano część środkową, eksponując w ten sposób narodową relikwię – czyli Grób Nieznanego
Żołnierza. Stan taki trwa do dziś.
listopadzie 1841
przed budynkiem
odsłonięto pomnik
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siedmiu polskich oficerów, zabitych 29 listopada 1830 przez powstańców za odmowę przejścia
na ich stronę. Pomnik zaprojektowany został przez Antonia Corazziego. Stał na placu do 1894
r., gdy został rozebrany i przeniesiony w inne miejsce, co związane było z budową soboru św.
Aleksandra Newskiego. Cerkiew
budowano do 1912 r. nie szczędząc pieniędzy i materiałów.
Obok cerkwi stanęła 70-metrowa wieża – najwyższy wówczas
budynek w Warszawie (70 m
wysokości mają wieżowce na
Wschodniej Ścianie ul. Marszałkowskiej). Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości sobór został rozebrany, a materiały wykorzystane m. in. do dekoracji
wnętrz Teatru Narodowego, a
także kościoła w Pyrach.
Do 1928 roku plac przed „Pałacem Saskim” nazywany był
Placem Saskim. W 1928 r. plac
otrzymał imię Józefa Piłsudskiego. W okresie hitlerowskiej okupacji był to Adolf Hitler Platz.
Bezpośrednio po drugiej wojnie
światowej wróciła nazwa Plac
Saski, a od 1946 r. do 1990 r. –
był to Plac Zwycięstwa. W 1990
r. przywrócono mu przedwojennego patrona – marszałka Józefa Piłsudskiego.Warto jeszcze
przypomnieć, że w 1923 r. na
placu ustawiono, oddany przez
Rosjan (w wyniku Pokoju Ryskiego), pomnik ks. Józefa Poniatowskiego, zniszczony później przez hitlerowców.
mojej ocenie, a myślę, że także w ocenie większości Polaków, Plac Piłsudskiego jest głównym i najważniejszym placem
Rzeczypospolitej. Grób Nieznanego Żołnierza pozostaje zaś narodową relikwią, przed którą odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe. Miejsce to
odwiedzali i odwiedzają najwybitniejsi ludzie danej epoki. W
pierwszej połowie XIX wieku
przeglądu wojsk na Placu Saskim dokonywali m. in.: cesarz
Napoleon Bonaparte, carowie
Aleksander I i Mikołaj I, wielki
książę Konstanty. We wrześniu
1897 r. miejsce to odwiedził car
Mikołaj II. Po I wojnie światowej
parady na placu oglądał marszałek Józef Piłsudski. 5 października 1939 r. plac wizytował Hitler.
Po II wojnie światowej kwiaty
na Grobie Nieznanego Żołnierza składali wielcy tego świata
odwiedzający Warszawę, m. in.
amerykańscy prezydenci i sowieccy przywódcy. Co ważne, 2
czerwca 1979 r. podczas mszy

W

świętej na placu Piłsudskiego,
papież Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: „Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi!” Jan Paweł II był tu
także 13 czerwca 1999 r., a Benedykt XVI – 26 maja 2006 r. W
marcu 1996 r. Warszawę odwiedziła królowa Elżbieta II. Po złożeniu kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza posadziła pamiątkowe drzewo opodal tego
miejsca (nadal rośnie).
Tak jak w dawnych zamkach,
pałacach i rezydencjach wydzielano jedno pomieszczenie na kaplicę – miejsce nie podlegające
utylitarnym celom, tak – w moim przekonaniu – powinno być z
Placem Piłsudskiego. W tej narodowej kaplicy nie może być kilku ołtarzy. Wyjątkiem – moim
zdaniem, nie łamiącym tej zasady – jest krzyż ustawiony na pamiątkę mszy odprawionej tu w
1979 r. przez Jana Pawła II, w
trakcie pielgrzymki, która była
przełomem w politycznej historii powojennej Polski. W 1995 r.,
formalnie na ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza, tj. w najbliższym sąsiedztwie placu odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego, zaprojektowany przez Tadeusza Łodzianę.
rzed laty współpracowałem w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta z zespołem, który zajmował się lokalizacją pomników. Podstawowym wspomnieniem z tej pracy
jest nadzwyczaj charakterystyczne zachowanie wszelkich społecznych komitetów budowy pomników, które zgłaszały się do
samorządu Warszawy z wnioskiem o wskazanie lokalizacji.
Jeżeli nasza propozycja nie dotyczyła Traktu Królewskiego (Krakowskie Przedmieście, Nowy
Świat, Aleje Ujazdowskie), to komitet obrażał się, a często rozwiązywał. Mało który wyrażał
zgodę na pertraktacje w sprawie znalezienia innej, godnej i
prestiżowej lokalizacji. Odnoszę wrażenie, że opisany mechanizm był jednym z powodów odrzucenia przez PiS propozycji lokalizacji pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej poza Krakowskim Przedmieściem. W tym
miejscu chcę przypomnieć, że
samorząd Warszawy wskazał lokalizację pod pomnik u zbiegu
ulic: Trębackiej, Focha i Moliera
(uchwała Rady m. st. Warszawy
z 9 kwietnia 2015 r.). Miejsce to
znajduje się vis a vis pomnika
Mickiewicza, 150 metrów od Pa-

P

Położenie kamienia węgielnego pod sobór św. Aleksandra Newskiego - 30 sierpnia 1894 r.
łacu Prezydenckiego i 250 metrów od Grobu Nieznanego Żołnierza. Jest to miejsce „dziewicze”, niezwiązane z żadnym wydarzeniem. Istniała więc możliwość wykreowania nowej przestrzeni miejskiej, a zarazem przestrzeni symbolicznej (niezbędne były pewne działania architektoniczne porządkujące otoczenie), która byłaby w całości i
niepodzielnie związana z katastrofą smoleńską i pamięcią o
prezydencie Lechu Kaczyńskim.
„Gazeta Wyborca” informowała wówczas m. in.: „… przedstawiciele rodzin smoleńskich zaakceptowali tę lokalizację. Rzecz
jasna nie wszyscy”. Przestrzeń
wskazana przez samorządowe
władze Warszawy nie znalazła
uznania władz „Prawa i Sprawiedliwości”. Podnoszono argument, że do części tego miejsca
są roszczenia reprywatyzacyjne.
Uważam, że był to tylko pretekst.
Preferowano wówczas stworzenie pomnika w postaci słupów
światła bijących w niebo, które
usytuowane byłyby na chodniku Krakowskiego Przedmieścia
przed Pałacem Prezydenckim.
Wielu osobom pomysł ten nadal
się podoba. Starsi pamiętają jednak, iż słupy światła skierowane
w niebo były ulubionym motywem nazistów, podobnie, jak pochody z płonącymi pochodniami. Poza tym, pomnik tego rodzaju istniałby w pełnym majestacie tylko po zmroku, co znacznie obniżało jego wymowę,
zwłaszcza że turyści zazwyczaj
zwiedzają miasto w ciągu dnia.
osyć szybko PiS zrezygnowało z tej wersji pomnika. „Gazeta Stołeczna” z 14 czerwca 2016 r. doniosła, iż prezes Jarosław Kaczyński zadecydował, że na Krakowskim staną dwa pomniki; Lecha
Kaczyńskiego na osi ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza, a ofiar
katastrofy przed sąsiadującym z
Pałacem Prezydenckim kościołem seminaryjnym. 13 kwietnia
2017 r. „Gazeta Wyborcza” poinformowała z kolei: „Społeczny
komitet budowy pomników smoleńskich ogłasza konkurs na projekt upamiętnień. Mają być okazałe i gotowe na kolejną rocznicę
katastrofy smoleńskiej”. Pomnik
prezydenta miał stanąć na osi ul.
Tokarzewskiego-Karaszewicza,
w miejscu parkingu przed Hotelem Europejskim, a smoleński u
zbiegu Krakowskiego i Karowej,
w północnej części skweru imienia księdza Jana Twardowskiego. Prezentacja zwycięskich pro-
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Hitler na Placu Piłsudskiego 5 października 1939 r.

jektów odbyła się na warszawskim Służewcu. Pierwsze miejsce
zajął projekt autorstwa Jerzego
Kaliny. Pomnik ten ma kształt
trójkąta, przypominającego statecznik samolotu, na którym znalazły się nazwiska ofiar katastrofy. W konkursie na pomnik Prezydenta komitet wyróżnił projekt
przygotowany przez Stanisława
Szwechowicza oraz Jana Raniszewskiego. Przedstawia on idącego Kaczyńskiego, przebijającego mury. Na jednym z murów
widnieje napis “Tobie Polsko” i
“Lech Kaczyński prezydent RP”.
Projekty – oględnie mówiąc – nie
zachwyciły, tak, jak i ich lokalizacja.
ie usatysfakcjonowały
także Prezesa, albowiem uruchomił mechanizm administracyjny, umożliwiający ustawienie monumentów na Placu Piłsudskiego. Wybrano więc wariant „siłowy”. W
listopadzie 2017 minister infrastruktury i budownictwa, na
wniosek wojewody mazowieckiego, przekazał mu plac w trwały zarząd. Decyzja została uzasadniona tym, że plac jako miejsce służące przede wszystkim organizacji uroczystości państwowych powinien znajdować się
pod nadzorem administracji rządowej. W tym samym miesiącu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało decyzję o ustanowieniu placu „terenem zamkniętym”, ze względu
na wymogi obronności i bezpieczeństwa państwa.
W art. 2 pkt 9 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( ) napisano, że
pod pojęciem terenów zamkniętych rozumie się: „tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych”. W
dniu 13 stycznia 1998 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie określenia rodzajów nieruchomości
uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa
państwa” (Dz.U 1998, nr 9, poz.
31), w którym enumeratywnie
wyszczególniono cele niezbędne, aby nieruchomość można było uznać za niezbędną dla obronności itd. Część z tych warunków została powtórzona w rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej z 18 lipca 2003 r.
(Dz.U. 2003, nr 141, poz. 1368)
„w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności
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państwa”. Starannie przeanalizowałem obydwa dokumenty i
nie znalazłem w nich podstaw
dla uznania Placu Piłsudskiego
w Warszawie za „teren zamknięty niezbędny dla obronności
państwa”.
wyniku przeprowadzonych przez PiS
działań administracyjnych miasto straciło na rzecz
wojewody uprawnienia planistyczne i architektoniczne w stosunku do Placu Piłsudskiego. W
związku z powyższym o jego zagospodarowaniu decyduje wojewoda mazowiecki i podległy
mu wojewódzki konserwator zabytków. Odsłonięty 10 kwietnia
2018 r. pomnik Ofiar Tragedii
Smoleńskiej stoi w południowej
części placu. Ze względu na
ciemny kolor i wysokość (7 m),
wyraźnie dominuje w przestrzeni Placu Piłsudskiego. W „Gazecie Wyborczej” z 10 kwietnia
2018 r. (s. 16) zamieszczony został obszerny artykuł na ten temat. Autor, Karol Sienkiewicz,
napisał m. in.: „W tym miejscu
smoleński pomnik nie ma szans
stanowić dominanty, nie zamyka żadnej osi, stoi po prostu
obok, a właściwie też trochę na
środku placu. Dla decydentów
najważniejsza okazała się symboliczna funkcja tego miejsca”.
W tym samym tekście nieco
dalej: „… prześmiewcy lansują
tezę o podobieństwie pomnika
do schodów z „Tytusa, Romka i
A’Tomka” czy drabinki używanej przez Jarosława Kaczyńskiego podczas miesięcznic”.
Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego (10. kwietnia 2018
r. wmurowano kamień węgielny), stanie we wschodniej części
placu, prawie w jednej linii i po
sąsiedzku z pomnikiem Józefa
Piłsudskiego. Ma być odsłonięty
10 listopada 2018 r. Będzie to
jednak inny pomnik niż ten wyróżniony w konkursie.
poniedziałek
9
kwietnia 2018 r. w
holu Sejmu odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, iż tablica
znalazła się po sąsiedzku z tablicą św. Jana Pawła II.
Plac marszałka Józefa Piłsudskiego jest najważniejszym miejscem w przestrzeni politycznej i
symbolicznej Rzeczypospolitej.
Tu działa się burzliwa historia
naszego Narodu. Warto, aby o
tym fakcie pamiętali wszyscy,
także politycy!!!
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