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Wiejska, czyli Wersal à la polonaise

P

o burzliwej nocy, jaką mieliśmy z wtorku na środę przy
ulicy Wiejskiej, można z niekłamaną satysfakcją stwierdzić, że
polski nieparlamentaryzm ma się
naprawdę coraz lepiej. Piotr Szczepanik nucił kiedyś prorocze słowa
Jerzego Millera: „nie miejska, nie
wiejska – zabawa podmiejska, wygra, kto śmielej gra” – no i ta teza
jakby zaczynała się sprawdzać w
lokalu funkcjonującym coraz częściej jako nocny klub przy wspomnianej ulicy, gdzie nie wymaga
się przychodzenia pod krawatem,
za to czasem przychodzi się pod
muchą. Książę William i księżna
Kate, którzy opuścili Warszawę
krótko przed spektaklem przedostatniej nocy, byliby może cokolwiek zaszokowani ostrymi, a nawet
niecenzuralnymi tekstami – wygłaszanymi zwłaszcza przez głównych
aktorów nowego Qui pro Quo, ale
przecież nikt nigdy nie obiecywał, że
gmin z ulicy Wiejskiej przemieni
się nagle w Izbę Lordów, a Krystyna Pawłowicz w fikającą nóżkami
Zulę Pogorzelską.
ezpośrednia transmisja telewizyjna z owej Nocy Kabaretowej w dużym stopniu
zaspokoiła niedosyt wrażeń, na jakie publiczność liczyła w odwołanym, niestety, Festiwalu Opolskim.
W porównaniu z łamiącymi wszelkie standardy bezkompromisowymi artystami z Wiejskiej – niech
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się schowają te wszystkie miernoty z Kabaretu Moralnego Niepokoju albo z Ani Mru, Mru. Można
nawet śmiało powiedzieć, że odżyła w pewnym sensie dawna tradycja telewizyjnych prześmiewców w
melonikach, Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory – z tą
drobną różnicą, że teraz mamy
akurat Kabaret Strasznych Panów
i bodaj jeszcze straszniejszych pań.
Ludzie to lubią, ludzie to kupią,
byle na chama, byle głośno, byle
głupio – zauważał kiedyś w poetyckim felietonie Wojciech Młynarski.
No to, chcąc nie chcąc, kupujemy
to, co nam oferują na owym wiejskim rynku.
warunkach cywilizacyjnego prymitywu mamy
rynsztok, który płynie
również z ust osób targujących się
o różne rzeczy, nic więc dziwnego,
że jedni drugim wymyślają od targowiczan. Nieparlamentarne słowa, a nawet całe nieparlamentarne zwroty mogły w ową gorącą noc
dopieścić niejedno wymagające
ucho. Znawcy savoir vivre’u z kolei
– z pewnością uświadomili sobie,
jak bogaty może być repertuar nieparlamentarnego słownictwa kabaretowego, w którym dworski szlif
naszej ojczyzny-polszczyzny uwypuklają w całej krasie określenia
w rodzaju „kanalie” albo „zdradzieckie mordy”, zaś nazywanie
przeciwników politycznych mordercami można zaliczyć do wyjątkowo zabawnych gierek słownych.
Na dodatek boki można po prostu
zrywać, gdy jeden z aktorów grających przedstawicieli Suwerena powiada drugiemu: won! No cóż, dobry żart tynfa wart.
rozśmieszających do łez
programach przy Wiejskiej komicy z nowego
Qui pro Quo potrafią cudownie
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cena Mała zasłynęła już z tego, że Guest Stars potrafią
rozbawić widownię już samą swoją małomównością i zamiast uciekać się do pomocy suflerów, mówią otwartym tekstem: nie
wiem, nie słyszałem, nie podpisywałem, nie pamiętam...Trochę to
dziwne, że do wykonania ważnych
ról angażuje się aktorów, którym
nie dopisuje pamięć, widocznie jednak w tym szaleństwie jest metoda.
W epoce kina niemego ci niewątpliwie utalentowani artyści zrobiliby światową karierę. Co ciekawe,
Scenę Dużą łączy ze Sceną Małą
zadziwiająco podobny wątek: i tu,
i tam pojawia się zręczny aktor,
który gra rolę szefa dyktującego
wszystkim, co mają robić, ale ten
szef na koniec za nic nie odpowiada. Wyjąwszy, rzecz prosta, odpowiedzialność przed Bogiem, historią, a nade wszystko – przed Partią,
choć kto by tam ciągnął Partiarchę przed sąd...
powodzi kabaretowych
skeczów i blekautów publika tarza się ze śmiechu najbardziej, gdy przychodzi
jej oglądać odwieczny numer o
tym, jak przyznawało się kiedyś
posady PO uważaniu i jak się teraz przyznaje według partyjnej
rozPISki.
iektórzy wprawdzie twierdzą, że kabaret z Wiejskiej
w coraz większym stopniu
przypomina już zupełnie inny gatunek sztuki i zniechęcając się do
oglądania owych popisów, mruczą po cichu pod nosem: w końcu to
nie mój cyrk i nie moje małpy. Ale
rzeczywistość rychło przekona głoszących tak pochopne opinie, jak
bardzo się mylą.
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

W

parodiować troskę o losy Rzeczypospolitej lub o dobrostan obywateli
i robiąc oko do publiczności, dają
jej do zrozumienia: sąd sądem, a
sprawiedliwość i tak musi być po
naszej stronie. Doprawdy, można
umrzeć ze śmiechu. Choćby wtedy, gdy aktor na gościnnych występach zaczyna używać nomenklatury sportowej, całkiem słusznie
zauważając, że wynik 3:5 może
być o wiele korzystniejszy niż 1:27.
wietny jest również numer,
w którym scena dzieli się
na dwie grupy: prymusów
i poprawkowiczów. Ci pierwsi
zdają każdy egzamin już za

Ś

pierwszym razem, a drudzy
chcieliby stawać do poprawki w
nieskończoność, choć z góry wiadomo, że dyrektor naczelny całej
szkółki – gdy ma zły humor, to
nie pozwoli na żadne poprawki.
Bywalcy przypominają sobie przy
okazji, że całkiem niedawno ci
sami aktorzy występowali w identycznym numerze, ale w przeciwstawnych rolach. I wcześniejsi
prymusi tak samo potrafili z niezwykłym kunsztem okazywać pogardę poprawkowiczom. Ta
wszechstronność artystów nowego Qui pro Quo musi budzić najwyższy podziw. Widowni może

się chwilami wydawać, że na
Wiejskiej funkcjonuje po prostu
scena obrotowa.
abaretowe popisy transmitowane ze sceny głównej Teatru Wielkiego przy tej ulicy znajdują znakomite uzupełnienie na scenie mniejszej, gdzie odbywa się bodaj jeszcze atrakcyjniejszy spektakl „Przesłuchań Weryfikacyjnych”. Tam akurat w rolach
głównych występują Guest Stars,
jakkolwiek największa gwiazda coś
zwleka z pojawieniem się przed
publicznością i musi z tego powodu
płacić coraz wyższe kary umowne.
Na szczęście na biedną nie trafiło.
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Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Rekordowa edycja Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicy
RAFAŁ KOS: W piątek 14 lipca podano wyniki głosowania na pomysły
mieszkańców zgłoszone w Budżecie
Partycypacyjnym na rok 2018. Znamy
także frekwencję głosujących. W tym
roku na ursynowskie projekty zagłosowało 11 156 mieszkańców. To dużo
czy mało Pana zdaniem?
ROBERT KEMPA: Ogólnie w stolicy zagłosowało mniej mieszkańców
niż w ubiegłym roku. Jednak Ursynów jest jedną z dwóch dzielnic w
Warszawie, w której zanotowano więcej głosujących. Odnotowaliśmy
wzrost w stosunku do zeszłego roku
o 1416 głosów – cieszymy się, że jest
ich więcej i wierzymy, że w przyszły
roku będzie jeszcze więcej… W mojej
ocenie jest to efekt trzech czynników.
Po pierwsze, mieszkańcy widzą już
zmian, jakie zachodzą w dzielnicy na
skutek realizacji projektów z poprzednich edycji. Po drugie, to intensywna
promocja prowadzona przez urząd i
projektodawców. Po trzecie, część
mieszkańcy przestraszyła się, że realizowane są projekty, których nie chcą.
Ponieważ w konstrukcji Budżetu Partycypacyjnego nie można głosować
przeciwko realizacji danego projektu,
zagłosowali na projekty spełniające
ich oczekiwania. Partycypacja coraz
silniej wpisuje się w krajobraz życia na
Ursynowie i jest kolejnym dowodem
na zaangażowanie mieszkańców w
budowę społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak jest jeszcze sporo do zrobienia.
Mówi Pan o realizacji projektów z
poprzednich edycji, jak ona wygląda?
Większość projektów z poprzednich
edycji jest już ukończona. Realizacja
Budżetu Partycypacyjnego 2017 idzie
sprawnie i jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można spodziewać

się, że wszystkie projekty zostaną zrealizowane.
Czy zauważył Pan jakieś istotne zmiany w preferencjach mieszkańców w tegorocznym głosowaniu?
Z pewnością mniej mamy projektów infrastrukturalnych. Tradycyjnie
zaś dużo jest projektów związanych z
ochroną środowiska i zielenią, są
wnioski na doświetlenie przejść, budowę i remonty chodników, zaskakująco mało jest natomiast typowych sportowych projektów, nie ma żadnej siłowni, placu zabaw. To, że nie wygrały żadne zajęcia sportowe, jest sporym zaskoczeniem, ponieważ w 2016
roku Zumba wraz z równoczesnymi
zajęciami dla dzieci cieszyła się sporym zainteresowaniem, a w 2017 roku bardzo szybko zabrakło miejsc na
zajęcia sportowe w ramach projektu
Aktywne my, na które po wakacyjnej
przerwie serdecznie zapraszam we
wrześniu.
Czy liczba wybranych w tym roku
wniosków w głosowaniu jest rekordowa?
Tak, liczba 58 projektów to rekord,
oznaczający znaczący wzrost, ponieważ w poprzednich latach było to około 40 projektów rocznie. W ciągu czterech edycji Budżetu Partycypacyjnego
zgłoszono 652 projekty, a do realizacji
mieszkańcy wybrali 148.
Bez wątpienia możemy też uznać
tę edycję za rekordową, bo wydzieliliśmy największą z budżetu Ursynowa
kwotę na pomysły mieszkańców w historii ursynowskiej partycypacji - 6
300 000 zł. Zgłoszono najwięcej do
tej pory projektów – 209 i poddano
pod głosowanie najwięcej projektów
od początku Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie aż 127, a do realizacji wybrano aż 58.

Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom po kolejnej edycji Budżetu
Partycypacyjnego?
Przede wszystkim chciałbym podziękować za wszystkie głosy, bo
dzięki nim wiemy, na co zostanie w
przyszłym roku wydane z budżetu
Ursynowa 6 283 515 złotych. Największe jednak podziękowania należą się projektodawcom i to nie
tylko zwycięskich projektów. Za ich
zaangażowanie i pracę na rzecz Ursynowa. Ufam, że w przyszłym roku autorzy projektów znowu włączą się w proces partycypacji i zachęcą do tego swoich kolegów, koleżanki, sąsiadów. Zachęcam do
zgłaszania w kolejnej edycji pozytywnie zweryfikowanych projektów, którym nie udało się teraz
zdobyć wystarczającej liczby głosów do realizacji. Korzystając z
okazji ,chciałbym także podziękować za bardzo aktywny udział w
pracach członkom zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz pracownikom naszego Urzędu, bez
których to przedsięwzięcie nie mogłoby się udać..
Co będzie dalej z Budżetem?
W tej chwili wszystkie zwycięskie projekty wpisywane są do projektu budżetu Ursynowa na 2018
rok. Do końca roku projektodawcy
otrzymają informację, kto będzie
zajmować się ich realizacją. Większość wniosków będzie realizowana przez pracowników ursynowskiego ratusza, ale będą też projekty prowadzone przez jednostki
miejskie. Proszę przygotowywać
już siły na kolejną edycję! Startujemy jesienią!
Dziękuję za rozmowę.
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73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował program obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Uzupełnieniem oficjalnych uroczystości będzie niedzielny koncert pieśni powstańczych.
– W tym roku po raz pierwszy na Ursynowie będziemy wspólnie śpiewać pieśni powstańcze. Wydarzenie wpisuje się w oczekiwania mieszkańców naszej dzielnicy. Na koncercie rozdamy wszystkim
słuchaczom śpiewniki, co umożliwi wspólne uczczenie pamięci Bohaterów. W obecnej kadencji staramy się, aby wydarzeń wzmacniających nasz patriotyzm było jak najwięcej – informuje zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

PROGRAM OBCHODÓW:
niedziela, 30 lipca 2017 r.
godz. 20.30 – Koncert pt. ŚPIEWAJMY RAZEM - PIOSENKI POWSTAŃCZE
wystąpią członkowie ursynowskich chórów: Ars Chori, Iuvenis i Ursynovia Cantabile pod dyrekcją
Zbigniewa Tupczyńskiego i Jakuba Kaczmarka, Plac przed kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, al. KEN 101

Ponad 200 policjantów wyróżnionych
W poniedziałek 17 lipca w Arenie Ursynów ponad 200 policjantów odebrało odznaczenia państwowe, medale za długoletnią służbę oraz wyróżnienia i nominacje na
wyższy stopień z rąk Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podinsp. Mariusza Kaszowicza oraz I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podinsp. Mariusza Idźkowskiego.
W uroczystości z okazji 98. Rocznicy Powstania Polskiej Policji wzięli udział reprezentanci władz
Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa, a także liczni goście, m.in. przedstawiciele prokuratury i straży miejskiej. W tym wyjątkowym dniu burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa nagrodził wyróżnionych
wtorek, 1 sierpnia 2017 r.
siedmiu funkcjonariuszy za ich szczególną postawę oraz skierował do wszystkich zebranych słowa pogodz. 9.00 – uroczystości na Ursynowie:
dziękowań:
– złożenie wieńców i zapalenie zniczy przez reprezentantów władz Dzielnicy Ursynów oraz przed– Dziękuję za codzienną pracę, za Wasze zaangażowanie, poświęcenie i za coś, o czym mało się mówi – za empatię w kontakcie z mieszkańcami. Niezależnie od tego, z jak trudną i niestandardową sy- stawicieli Środowiska Pułku „Baszta” i władz Dzielnicy Mokotów:
przed pamiątkowym głazem przy ul. Puławskiej 266,
tuacją macie Państwo do czynienia, zawsze staracie się znaleźć rozwiązanie z satysfakcją i poświępod Tablicą Memoratywną na ogrodzeniu Toru Wyścigów Konnych
ceniem dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nie przez przypadek znajdujemy się dziś na Ursynowie, gdzie
godz. 17.00 – uroczyste wciągnięcie na maszt flag państwowych:
funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni dbają o to, aby każdego dnia współpraca pomiędzy urzę– przed Ratuszem Urzędu Dzielnicy Ursynów
dami dzielnic a policją mokotowską, ursynowską i wilanowską przebiegała bardzo sprawnie.
– przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Wiązanki kwiatów zostaną również złożone oraz będą zapalone znicze w miejscach pamięci na terenie Ursynowa. Będą to:
1. Cmentarz przy ul. Anyżkowej:
– grób Krystyny Krahelskiej,
– grób Zbigniewa Filipowicza.
2. Pas zieleni przy skrzyżowaniu ulic Rodowicza i Ciszewskiego – obelisk poświęcony Janowi Rodowiczowi „Anodzie”.
3. Cmentarz przy ul. Łagiewnickiej – kwatery żołnierzy i poległych w Powstaniu Warszawskim.
4. W Lesie Kabackim na mogiłach pomordowanych:
– na przedłużeniu ul. Moczydłowskiej,
– na przedłużeniu ul. Rybałtów.

Trwa Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Będzie problem z przedłużeniem Belgradzkiej?

W piątek 14 lipca w Karolinie pod Warszawą odbyło się oficjalne otwarcie Finałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Wśród oficjeli nie zabrakło
przedstawicieli Ursynowa, którzy są współgospodarzem imprezy.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to najważniejsze zawody sportowe dla przedstawicieli sportów olimpijskich będących w wieku 15-16 lat. Finały poprzedzają eliminacje i tylko najlepsi z najlepszych dostają na najwyższy szczebel rozgrywek. Co roku inne województwo bierze na swe barki trud
organizacji zawodów w dwudziestu siedmiu dyscyplinach. W tym roku zaszczyt organizacji olimpiady przypadł Mazowszu. Ursynów będzie miejscem rozgrywania aż dwóch dyscyplin. We wtorek rano na obiektach Gimnazjum nr 92 rozpoczęły się trzydniowe zmagania w siatkówce plażowej. W najbliższą niedzielę, na torze na Kazurówce, który służył ubiegłotygodniowym Mistrzostwom Polski w
Wciąż trwa spór pomiędzy tymi mieszkańcami Natolina, którym pasuje przedłużenie ulicy BelgradzKolarstwie Górskim, odbędą się zawody MTB.
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) MTB w najbliższą niedzielę (23 lipca) pod Ka- kiej w rejonie Stryjeńskich z tymi, którzy uważają to za gwałt na lokalnej zieleni. Jedni chcieliby mieć
gdzie parkować i którędy dojechać do ośrodka dla osób niepełnosprawnych, innym bardziej odpowiazurką:
dałoby pozostawienie „łona natury”. Na razie jednak na osi planowanej jezdni pojawiła się nieoczeki10:30 – Otwarcie OOM MTB
wana przeszkoda w postaci resztek zabytkowej stajni, będących pozostałością po dawnej wsi Moczydło.
11:00 – Wyścig Juniorek Młodszych
Czy ważniejsze okaże się zachowanie zabytkowego charakteru tego miejsca, czy raczej prozaiczne po12:30 – Wyścig Juniorów Młodszych
trzeby kierowców, okaże się już wkrótce.
14:00 – Dekoracja medalistów OOM MTB.

Uwaga przedsiębiorcy!

III konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Urząd m. st. Warszawy organizuje kolejny cykl bezpłatnych warsztatów dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych.
Zostały przygotowane dwa rodzaje warsztatów:
Pierwsze mają na celu wyeliminowanie najczęstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorców przy wyliczaniu wartości sprzedaży napojów alkoholowych (jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu). Terminy warsztatów: 28 lipca 2017 r. i 25 sierpnia 2017 r.
Drugie obejmują informacje dotyczące zasad prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych. Terminy: 31 lipca 2017 r. i 28 sierpnia 2017 r.
Warsztaty będą prowadzone w wyznaczonych terminach w godz. 13.00-16.00 w Centrum
Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4 w Warszawie. Są jeszcze wolne miejsca, jednak jak
informują organizatorzy, w związku z ograniczoną ich liczbą zapisy będą dokonywane według kolejności zgłoszeń.
Chętni proszeni są do zgłaszania udziału w szkoleniu na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl.

Władze Ursynowa zapraszają do składania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
Dzielnicy Ursynów w 2017 roku. Termin składania ofert to 27 lipca 2017 r., a na realizację wybranych projektów zaplanowano kwotę 146 952 zł. Zgodnie z informacją udostępnioną przez ursynowskich urzędników „konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dofinansowanie będzie dotyczyło projektów z zakresu edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Ursynowa realizowanych
w okresie wrzesień – grudzień.
„Konkurs dotacyjny jest okazją do uzupełnienia i tak bogatej oraz różnorodnej oferty kulturalnej na Ursynowie. Czekamy na kreatywne i atrakcyjne projekty z zakresu edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury czy popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa” – mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
Szczegółowe informacje na www.ngo.um.warszawa.pl oraz www.ursynow.pl.
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Czy prymitywna prowizorka z czasów PRL ma jeszcze rację bytu?

Blaszaki-straszaki nie tylko szpecą
Ursynów uchodzi za tak zwaną
dobrą dzielnicę Warszawy, dlatego chętnie osiedlają się tam
osoby z pierwszych stron gazet.
Warszawskie przewodniki określają Ursynów jako nowoczesną, dynamiczną dzielnicę, która ma mieszkańcom wiele do
zaoferowania. Niestety, także
architektoniczną szpetotę.
hodzi o ohydne blaszane markety, których sporo jeszcze na
terenie reprezentacyjnej i faktycznie nowoczesnej dzielnicy stolicy
państwa, jaką jest Ursynów. Podobne
obiekty powstawały niczym grzyby po
deszczu wraz z upadkiem “socjalizmu
z ludzką twarzą” i nastaniem w Polsce
gospodarki wolnorynkowej. Przez ponad ćwierć wieku funkcjonowania
można powiedzieć, że czas dla tych budowli zatrzymał się w miejscu. Nie dosyć, że szpetne, to mało funkcjonalne,
bo bez toalet, jak również niebezpieczne. Wielkopowierzchniowe blaszaki

C

mają płaskie dachy i tylko patrzeć jak
któregoś dnia podczas ostrej zimy zwały padającego mokrego śniegu zrobią
swoje i dojdzie do tragedii. Niestety,
wszystko wskazuje na to, że szpetne
blaszaki nieprędko przestaną zaśmiecać malowniczy krajobraz nowoczesnego Ursynowa.
owody są dwa. Najważniejszy
z nich to krótki okres dzierżawy na grunt pod tego typu
obiektami. Większość z nich posadowiona jest na gruntach dzierżawionych od miasta przez spółdzielnie
mieszkaniowe. Dzierżawa przedłużana jest co trzy lata. Tak krótki okres
dzierżawy nieruchomości uniemożliwia pozyskanie poważnego inwestora,
który zawsze preferuje inwestycje na
dłuższy termin. Drugi powód to pieniądze. Spółdzielnie wynajmują blaszak
każdemu, kto zapłaci wymaganą stawkę czynszu dzierżawnego i w ten sposób zasilają dodatkowymi środkami
spółdzielcze budżety. Cała odpowie-

P

dzialność za wygląd blaszaka, jego
funkcjonalność oraz bezpieczeństwo
kupujących spada na wydzierżawiających. A ci, mając w perspektywie tylko trzy lata handlu, bo przecież nie
wiadomo co będzie dalej, maksymalnie tną koszty remontów oszczędzając
na czym tylko się da.
akkolwiek blaszaki typu kabackie Tesco, czy Auchan można jakoś znieść, ponieważ jest
to, można by powiedzieć - wyższa blaszana półka, to maszkarony w rodzaju Megasamu, blaszanego kompleksu w rejonie Domu Sztuki, czy “gargamela” przy wyjściu ze stacji metra Stokłosy upodobniają nowoczesny Ursynów do zaniedbanych miejskich suburbiów. Od ponad 10 lat przemierzam
trasę od stacji Stokłosy do redakcji
“Passy” i odwracam oczy od stojącego
tam blaszanego straszydła mającego
adres Bacewiczówny 8. Przez lata mieścił się tam sklep MarcPolu, od przeszło roku, po bankructwie sieci, pa-

J

wilon stoi pusty. W głębi duszy liczyłem, że ten nie przynoszący dzielnicy
chluby relikt poprzedniej epoki zostanie wyburzony, a na jego miejscu powstanie nowoczesny obiekt handlowy, bądź handlowo-biurowy. Srodze
się zawiodłem.
blaszaku ma powstać
sklep spożywczo-przemysłowy pewnej sieci handlowej wchodzącej na stołeczny rynek. I
można by się z tym pogodzić, gdyby
nie to, że kolejny dzierżawca wyraźnie
ogranicza się jedynie do liftingu mocno nadgryzionego zębem czasu obiektu, a nie jego gruntownego zmodernizowania i tym samym ucywilizowania go na miarę centrum Europy XXI
wieku. Tak wnioskuję przypatrując się
prawie codziennie tzw. frontowi robót. Nasuwają się trzy bardzo ważne
pytania: czy blaszany pawilon o lichej
konstrukcji, nie remontowany od lat,
będzie bezpieczny dla personelu i
klientów; co oznacza w rozumieniu

W

zarządu SBM Stokłosy termin “umowa
długoterminowa”; jak ona się ma do
powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego
rejonu, który przewiduje w tym miejscu budowę wielokondygnacyjnego
budynku mającego być urbanistycznym uzupełnieniem wieżowców wybudowanych już na narożnikach skrzyżowania al. KEN z ulicami Herbsta i
Jastrzębowskiego.
zas nieubłaganie prze do przodu, zmieniają się gusta i oczekiwania klientów, zmienia się
też sposób zabudowy na bardziej wyrafinowaną, czas więc najwyższy na urządzenie pogrzebu paździerzowym, siermiężnym reliktom PRL. Przynajmniej w
Warszawie, stolicy dużego państwa
zrzeszonego w UE. Tym bardziej, że w
wielu miastach Polski podobne blaszane koszmarki są likwidowane bądź
gruntownie modernizowane w nowej
formule architektonicznej.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola  Lesznowola

Policyjny piknik w Lesznowoli

W sobotę 15 lipca policjanci z powiatu piaseczyńskiego
obchodzili w Lesznowoli swoje święto. Współorganizatorem tego wydarzenia była wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka – Wąsik oraz tamtejszy samorząd.
Po raz pierwszy w powiecie doroczne Święto Policji zostało zorganizowane w formule otwartego pikniku dla mieszkańców. Pomysł
wspólnego świętowania okazał się bardzo udany. Publiczność dopisała i chętnie korzystała z licznych atrakcji. Impreza rozpoczęła się od
części oficjalnej, zapoczątkowanej przemówieniem gospodarza wójt
Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik. Pani Wójt złożyła życzenia i podziękowała policjantom za wzorową współpracę oraz wspólną realizację
wielu ważnych projektów z zakresu polityki społecznej. Podziękowała także komendantowi powiatowemu policji inspektorowi Robertowi Kokoszce za pomysł na nową, ciekawą konwencję uroczystości, która znakomicie wpisuje się w realizowaną od wielu lat przez polską policję filozofię „Policja bliżej ludzi”. Następnie odprawiona została
Msza św. Polowa w intencji funkcjonariuszy, a po jej zakończeniu zarządzono uroczysty Apel Policyjny, podczas którego funkcjonariusze
odebrali odznaczenia i nominacje.
Część rozrywkową zapoczątkował występ Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji pod batutą tamburmajora sierżanta sztabowego Jakuba Pietruchy. Po występie orkiestry na scenę wkroczył Big Band dla Frajdy – formacja jazzowa działająca
pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli. Podczas
Święta Policji zagrali też Ray Caballo i Tripulacion Cubana. Energetyczny występ kubańskiego zespołu był zwieńczeniem pikniku.
W międzyczasie mieszkańcy i rodziny policyjne wspólnie spędzali czas. Mieszkańcy poznawali tajniki daktyloskopii i wsiadali do policyjnych pojazdów. Najmłodsi jeździli na rowerach i deskorolkach
w Miasteczku Ruchu Drogowego, strzelali z łuków i korzystali z
“dmuchańców”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska sportowe. Czołowi zawodnicy klubów Bąkowski Fight Club, Jarosław Soroko i Sambo System Polska zaprezentowali swój kunszt
w kick–boxingu, taekwondo, MMA, capoeirze, boksie i w rosyjskiej
sztuce walki. Publiczność zobaczyła także pokaz jak bronić się
przed atakami z użyciem noża i pistoletu.
Odbył się również pokaz tresury psa policyjnego oraz zawody w
przeciąganiu liny, w których mieszkańcy... pokonali policjantów.
A.A.
Mundurowi muszą teraz czekać na rewanż cały rok.
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Mistrzostwa Polski MTB XC na Ursynowie za nami

Najlepsi Włoszczowska i Konwa!
Można normalnie trenować XC – powie- szawie wywalczyła Aleksandra Podgórdziała Maja Cieśla z Warszawskiego Klu- ska z grupy SGR Specialized.
– Przed wyścigiem nie miałam żadnej
bu Kolarskiego.
taktyki – mówiła na mecie Maja Włoszłównym punktem dnia były Mi- czowska. – Chciałam zobaczyć jak będzie
strzostwa Polski MTB XCR. Szta- się układała sytuacja. Trasa bardzo wymafetowa rywalizacja zawsze przy- gająca. Ciężko było oderwać się od rynosi wiele emocji. Tak było też tym razem. walek, bo jazda była bardzo interwałowa.
Najlepszą sposób 13 zgłoszonych ekip oka- Do samej mety musiałam trzymać równe
zała się drużyna Volkswagen Samochody tempo. Nie było to łatwe, bo łapały mnie
Użytkowe MTB Team, w składzie Marcel skurcze. Trasa dała mięśniom nieźle w
Bogusławski, Piotr Kryński, Katarzyna So- kość. Z Warszawą mam wiele wspólnego
lus-Miśkowicz i Marek Konwa.
i bardzo miło było się tu ścigać. Przede
– Trasa była bardzo ciężka i wymagają- wszystkim miło było zobaczyć tylu kibica, godna rangi mistrzostw Polski. Rywa- ców na trasie. To było fantastyczne przelizacja była bardzo zacięta. Na ostatniej życie – podkreśliła.
rundzie dałem z siebie wszystko– powierywalizacji mężczyzn wśród
dział Marek Konwa, wielokrotny medalinajwiększych faworytów
sta mistrzostw Polski.
wymieniano broniącego tyW sztafetowych zmaganiach juniorów
i juniorek młodszych triumfowała druży- tułu Bartłomieja Wawaka (Kross Racing
na Warszawskiego Klubu Kolarskiego w Team) oraz Marka Konwę (Volkswagen
składzie Dominik Górak i Matylda Szcze- Samochody Użytkowe MTB Team). Wawak rok temu przerwał zwycięską serię
cińska.
czterech tytułów z rzędu zdobytych
rugiego dnia o prestiżowe bia- przez Konwę. Od początku na prowało-czerwone koszulki mistrza dzeniu utrzymywał się ten drugi. Widać
kraju w formule XC walczyli było, że chce aby złoty medal wrócił w jeamatorzy, a w wyścigach o Puchar Preze- go ręce. Do walki o miejsca na podium
sa Polskiego Związku Kolarskiego ściga- włączyli się też Piotr Brzózka (JBG-2
li się juniorzy młodsi i juniorki młodsze. Professional MTB Team) i młodzieżoW rozgrywanych pierwszy raz Mistrzo- wiec Jakub Zamroźniak (Volkswagen
stwach Polski MTB XC Amatorów wystar- Samochody Użytkowe MTB Team), któtowało około 100 zawodników w kilku rzy ostatecznie zostawili za plecami Wakategoriach wiekowych. Dużym wyzwa- waka. Konwa dopiął swego i zwyciężył
niem były ostre nawroty, belki, rock gar- wyraźnie, wyprzedzając Brzózkę i Zaden i wymagające podjazdy. Najlepsi oka- mroźniaka.
zali się Marcin Mokiejewski i Monika
– Nie wiadomo jakby rok temu potoGrzebinoga. Kolarskim kibicom ze znako- czyła się walka o medal, gdybym wymitej strony przypomniał się Sławomir startował. Musiałem wtedy zrezygnoBarul. Olimpijczyk z Atlanty 1996 i pre- wać ze startu przez kontuzję – powiekursor MTB w Polsce zwyciężył w swojej dział Marek Konwa. – Na pewno chciakategorii wiekowej.
łem się trochę odegrać i udowodnić, że
– Jestem zaskoczony, bo to mój jestem w wysokiej dyspozycji. Cieszę się
pierwszy ukończony wyścig XC - po- też, że mój młodszy kolega z grupy był na
wiedział Marcin Mokiejewski (Serwis trzeciej pozycji. Wracamy z workiem meMowiSport), zwycięzca w kategorii M2 dali. Trasa była ciężka. Po tych wielu
(rocznik 1988-1998). – Zawody były rundach ręce były zmęczone. Atmosfera
bardzo trudne. Ustawiłem się nieco za jak na największych imprezach kolardaleko i przez pierwszą rundę musia- skich zagranicą
łem poprawiać swoją pozycję. Wyprzerezes Polskiego Związku Kolardziłem chyba ze 40 osób. Ta gonitwa byskiego Dariusz Banaszek podła bardzo męcząca. Najtrudniejszy dla
czas dekoracji zapowiedział, że
mnie był zakręt o 180 stopni na szczycie górki. Co do kamieni to faktycznie będzie rekomendował Warszawę i ekipę
sprawiały problem, jeśli wjechało się w Poland Bike do organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Polski MTB XC. Zwiąnie za wolno.
zek ma też ubiegać się o przyznanie Polwyścigach juniorów i junio- sce organizacji mistrzostw Europy w
rek młodszych o Puchar Pre- olimpijskiej formule w 2019 roku. Kto
zesa Polskiego Związku Ko- wie, czy ta impreza nie zostanie rozelarskiego triumfowali Łukasz Helizano- grana właśnie na Górze Kazury na Ursywicz (KCP Elzat Bieniasz Bike Team Tar- nowie?
nów) i Matylda Szczecińska (Warszawski
– Warszawa pokazała pazur w MTB –
Klub Kolarski).
powiedział Grzegorz Wajs, organizator
– Bacznie obserwowałem rywalizację mistrzostw Polski. – Podejmując się organaszej utalentowanej młodzieży – powie- nizacji tej imprezy zawsze podkreśladział Dariusz Banaszek, prezes Polskiego łem, że będą to najlepsze mistrzostwa
Związku Kolarskiego. – Jestem bardzo w historii. Od samego początku zaczązadowolony z poziomu sportowego łem współpracę z profesjonalistami w
dziewcząt i chłopców. Cieszę się też, że wielu dziedzinach. Nie było łatwo, bo
młodzież mogła zaprezentować się wła- były osoby które jeszcze kilka miesięcy
śnie tu, na tak wymagającej i trudnej tra- przed zawodami uważali, że to się nie
sie podczas Mistrzostw Polski w Warsza- uda. Teraz nagrodą dla mnie są wielotywie. Te zawody są znakomitą promocją sięczne tłumy kibiców, nie tylko z Warkolarstwa. Impreza świetnie zorganizo- szawy, którzy dopingowali jak na najwana pod każdym względem. Myślę, że większych światowych zawodach. Śmiamalkontenci chodzą teraz ze spuszczo- ło mogę powiedzieć, że Warszawa odnionymi głowami. Jutro szykuję dla Grzego- sła sukces w kolarstwie górskim. Zawsze
rza Wajsa, organizatora mistrzostw, dużą podkreślałem, że zrobić MTB w górach
niespodziankę.
nie jest sztuką. Natomiast zorganizowanie takich zawodów w Warszawie, to
niedzielę w zmaganiach ko- potężne wyzwanie, któremu sprostalibiet swój jedenasty tytuł mi- śmy. Chcielibyśmy, żeby Warszawa była
strzyni Polski wywalczyła gospodarzem mistrzostw Polski także
Maja Włoszczowska. Mistrzyni świata, za rok.
dwukrotna wicemistrzyni olimpijska byistrzostwa Polski MTB XC
ła główną kandydatką do zdobycia zło2017 są organizowane przez
ta. Jej start przyciągnął na Górę Kazury
firmę Poland Bike przy współtłumy kibiców. Wielu chciało zobaczyć
jak Włoszczowska radzi sobie z wymaga- pracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warjącą trasą, wybudowaną specjalnie na szawy, Biurem Sportu i Rekreacji m.st.
potrzeby mistrzostw. Ostatecznie lider- Warszawy, Urzędem Dzielnicy Ursynów
ka Kross Racing Team zwyciężyła wy- m.st. Warszawy, Polskim Związkiem Koprzedzając Katarzynę Solus-Miśkowicz larskim, Warszawskim Klubem Kolarskim
z ekipy Volkswagen Samochody Użyt- oraz Fundacją Sport.
Więcej na www.mistrzostwapolskikowe MTB Team. Co ciekawe, w takiej
samej kolejności obie zawodniczki fini- xco.pl i www.facebook.com/Poland.Biszowały podczas ubiegłorocznych Mi- ke.Marathon.
fot. Zbigniew Świderski
strzostw Polski MTB XC. Brąz w War-
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Dobiegły końca Mistrzostwa Polski MTB XC na Ursynowie. Zdaniem wielu uczestników i obserwatorów były to najlepsze mistrzostwa w historii. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Góra Kazury zachwyciła. Podobnie jak organizacja imprezy przez Poland
Bike, ekipę Grzegorza Wajsa.
piątek, 14 lipca na początek
w szranki stanęły nasze nadzieje olimpijskie czyli młodziczki i młodzicy, a także kategorie masters i cyklosport oraz sztafety. Uczestnikom dopisała piękna słoneczna pogoda.
Zmagania odbywały się na Górze Kazury, sztucznym wzniesieniu powstałym na
Ursynowie w latach 70-tych ubiegłego
wieku. Jedna pętla liczyła ok. 4 km. W zależności od kategorii, uczestnicy pokonywali wytyczoną trasę od dwóch dopięciu
razy.
Trasa była męcząca i interwałowa.
Znam te tereny, bo trenujemy tu regularnie. Ale przez ostatnie dwa miesiące miejsce to bardzo się zmieniło. Wcześniej nie
było tu żadnego dropa. Teraz wszystko
jest podrasowane. Jest też rock garden.
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Z Mają Włoszczowską nie tylko o urokach jazdy

Rzucam matematykę dla sportu
MACIEJ PETRUCZENKO: Jest pani dwukrotną mistrzynią świata i dwukrotną wicemistrzynią
olimpijską w kolarstwie. Czy wobec tego zdobycie 11. tytułu mistrzyni Polski w mountain bike’u
na ursynowskiej Górze Trzech Szczytów przy ul. Kazury to był dla pani chleb z masłem?
MAJA WŁOSZCZOWSKA: Trasa zbudowana przez organizatorów była trudna i powiem nawet,
że jak na warunki warszawskie rewelacyjna. Dlatego musieliśmy się wykazać najwyższymi umiejętnościami i nie było przypadkowych zwycięzców. Wygrali najlepsi, wykazujący się największą siłą, wytrzymałością, techniką. Oczywiście, taka trasa nie może być porównywana z naturalnymi warunkami górskimi, gdzie napotyka się po trosze podłoże skalne, korzenie i kamienie. Niemniej, wypada pogratulować gospodarzom mistrzostw świetnej roboty. Dzięki nim kolarstwo górskie miało w stolicy znakomitą promocję...
...Która trafiła na wyjątkowo podatny grunt, bo warszawiacy kochają jazdę na rowerze w ogóle, a na rowerze górskim w szczególności...
I bardzo dobrze, bo kolarstwo górskie to piękny sport, który zdecydowanie wolę od ścigania się
na asfalcie. Lepiej pedałować będąc bliżej natury. Na przykład gdzieś w lesie. To sprawia największą frajdę. A poza tym jazda na rowerze górskim wymaga o wiele bardziej skomplikowanej techniki, którą nie każdy potrafi w stu procentach opanować.
Czy pani wie, że w Warszawie można spotkać często jadącą na rowerze górskim rekordzistkę świata i mistrzynię olimpijską w rzucie młotem Anitę Włodarczyk, przemierzającą całkiem spore zielone trasy...
Nigdy o rowerowej pasji Anity nie słyszałam.
A szkoda, bo w początkach sportowej kariery Anita była międzynarodową mistrzynią speedroweru, czyli pedałowania na torach żużlowych. Gdybyście obie stanęły do sprintu rowerowego, to
przy depnięciu Anity nawet pani nie miałaby szans...
W sprincie zapewne tak, bo to przecież nie moja specjalność.
Choć jest pani mieszkanką Jeleniej Góry, to warto przypomnieć, że miejsce urodzenia Mai Włoszczowskiej
to Warszawa. Czy nie warto przenieść się do stolicy?
Swego czasu rozważałam kupno mieszkania w Warszawie, ale na dłuższą metę na pewno bym w stolicy nie wytrzymała. Nie znoszę wielkich
miast. Dlatego bardzo dobrze się
czuję w Jeleniej Górze, gdzie
zresztą mam idealne warunki
do trenowania.
Na Politechnice Wrocławskiej skończyła pani
studia w zakresie matematyki finansowej. Czy
to będzie również kierunek kariery zawodowej po zakończeniu
wyczynowej przygody
z rowerem?
To już wykluczone.
Trenuję kolarstwo od
dwudziestu lat i już za
bardzo zasiedziałam
się w sporcie. Na pewno w nim pozostanę.
MAJA
WŁOSZCZOWSKA (obecnie
Kross Racing Team w
Przasnyszu), ur. 9 listopada 1983 r. w Warszawie. Największe sukcesy w
kolarstwie: złoty medal mistrzostw świata w maratonie
(Lugano 2003), złoty medal
mistrzostw świata w cross country (Mt Sainte-Anne 2010), złoty
medal mistrzostw Europy w cross
country (Zoetermeer 2009); srebrne
medale olimpijskie w cross country: Pekin 2008 i Rio de Janeiro 2016.
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Wyrzutnie spalin z tunelu samochodowego pod Wisłostradą w rejonie Centrum Kopernika

Filtry wyrzutni spalin POW to zdrowszy Ursynów

Brońmy się przed zanieczyszczeniem wspólnymi siłami
Mieszkańcy Ursynowa już kilkakrotnie w bieżącym roku mogli
usłyszeć uparcie powtarzane
wyjaśnienia przedstawicieli inwestora Południowej Obwodnicy Warszawy (GDDKiA) i wykonawcy (Astaldi), że za granicą
coraz częściej odstępuje się od
eksploatowania systemów filtrujących spaliny z tuneli komunikacyjnych ze względu na ich
bardzo niską emisję.
– Na świecie działa kilka instalacji
oczyszczających spaliny z tunelu, ale
wszystkie są wyłączane – stwierdził Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy
Astaldi, podczas marcowego spaceru z
mieszkańcami po terenie budowy POW.
Natomiast Tomasz Kwieciński, zastępca oddziału warszawskiego GDDKiA
podczas spotkania zorganizowanego
przez stowarzyszenie Projekt Ursynów
tak wyjaśnił brak filtrów na wyrzutniach: – Na dzień dzisiejszy stwierdzamy, że w okolicach wyrzutni nie będą
występowały przekroczenia ponadnormatywne, niedopuszczalne zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
ile informacja o zaledwie kilku działających systemach filtrujących jest – najdelikatniej
mówiąc – uproszczeniem, to kategoryczne odżegnywanie się inwestora,
bez racjonalnego uzasadnienia, od instalacji filtrów na wyrzutniach POW
budzi niepokój. Tym bardziej, że światowe tendencje w zakresie ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców, nawet tylko potencjalnie zagrożonych lokalnymi szkodliwymi emisjami, zmierzają do coraz większej dbałości w tych
obszarach. Wiele takich przykładów
przedstawiłem w Passie nr 27 (868) z 6
lipca br. w artykule poświęconym problematyce filtrów spalin.
oże najbardziej pozytywnie rysuje się obraz Japonii, gdzie po raz pierwszy
miejski tunelowy system z filtrami
uruchomiono w 1979 r. Funkcjonuje
tam wiele instalacji filtrujących uruchamianych w razie potrzeby – nawet
tylko kilkadziesiąt godzin miesięcznie, a w skrajnym przypadku kilkanaście godzin rocznie (Tokyo Bay) – wykorzystując zaawansowane stacje monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Zresztą to Japończycy są znani z
kultywowania praktycznej profilaktyki zdrowotnej, nosząc na twarzy maseczki nie tylko podczas okresów
wzmożonej zachorowalności górnych
dróg oddechowych, ale również gdy
sami są przeziębieni – żeby nie zarazić
innych osób.
a tym tle niepokojąco brzmi
stanowisko przedstawiciela
GDDKiA stwierdzającego, że
“nie przewiduje się stacji ciągłego monitoringu stężeń prekursorów smogu
(w pobliżu wyrzutni spalin) ... a tylko
monitoring porealizacyjny – rok po od-

daniu inwestycji”. Potencjalne zagrożenia wynikają z faktu, że tunel ursynowskiego odcinka POW jako pierwszy w Polsce zaprojektowany został z
wentylacją poprzeczną. Powietrze zawierające zanieczyszczenia gazowe i
cząstki stałe PM odprowadzane jest
przez kanały wylotowe znajdujące się w
górnej części tunelu przy stropie. Natomiast powietrze świeże doprowadzane jest przez kanały wlotowe umieszczone w dolnej części tunelu – przy spągu. Zanieczyszczone powietrze kiero-

tanowisko analogiczne jak
GDDKiA przyjmowały również
specjaliści i władze australijskie, niechętne wyposażaniu tuneli komunikacyjnych w stacje filtrów, m. in.
ze względów ekonomicznych. Jednakże w miarę eksploatacji tuneli, spojrzenie specjalistów zaczęło ulegać zmianie. Budowany obecnie w rejonie Sydney tunel NorthConnex będzie miał
długość 9 km i zostanie ukończony w
2019 r. Zgodnie z pierwotnymi planami
tunel miał być pozbawiony filtrów i wy-

S

gowego WestConnex, zlokalizowanego w rejonie Sydney. Nowa sieć obejmuje 33 km autostrad, w tym ok. 16 km nowych tuneli. Zakończenie planowane
jest w 2023 r. Przeciwko tej inwestycji
występuje WestConnex Action Group
(WAG) – licznie reprezentowana organizacja postulująca, że budowana sieć
nie rozwiąże problemów związanych
z ruchem w Sydney, a dodatkowo spowoduje znacząco negatywny wpływ na
zdrowie. W opublikowanej w 2016 r.
obszernej analizie „Objection to the he-

O

J

C

M
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licznych mieszkańców (ochrona zdrowia i środowiska), są bardzo typowe i
niestety często spotykane w praktyce.
Przykłady australijskie pokazują, że pomimo uporu władz, organizacje i ruchy społeczne mogą próbować walczyć
o ustępstwa lobby przemysłowego i inwestycyjnego.
ednak my – na Ursynowie – jesteśmy w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. Gęsto zamieszkane osiedla, bezpośrednia bliskości wyrzutni spalin, kilkakrotnie
większe natężenie ruchu w tunelu
drogowym POW, inwestycyjne niedostatki budżetowe, może jeszcze coś.
Ale te wszystkie trudności – paradoksalnie – winny wymusić naszą aktywność w celu ochrony naszego zdrowia. W przeciwnym wypadku będziemy skazani na wdychanie spalin w
dużo większej ilości niż te, którymi
od dawna okresowo oddychają ludzie
mieszkający w pobliżu tunelu samochodowego pod Wisłostradą w rejonie
Centrum Kopernika. Tunel ten jest
stosunkowo krótki, kanały wentylacyjne rozmieszczono w kilku miejscach, problem ze spalinami może być
odczuwalny zaledwie dla kilku posesji w przypadku wiatrów z kierunków
wschodnich, no i oczywiście w warunkach smogowych. Jednak nawet
tam, w przypadku ogólnego alarmu
smogowego, następuje łączna koncentracja spalin przekraczająca ten
poziom nawet dwukrotnie, w stosunku do posesji czy ulic odległych kilkaset metrów od tunelu. U nas na Ursynowie, w rejonach oddziaływania wyrzutni, będzie znacznie gorzej.
hciałbym zwrócić uwagę na
jeszcze jeden aspekt, tym razem zdecydowanie pozytywny, jakim jest reakcja burmistrza Ursynowa na “...medialne doniesienia o
rzekomym wycofaniu się GDDKiA z
obietnicy montażu filtrów...”. Pomijając fakt, że nie było to “rzekome wycofanie się”, ale kilkakrotne zarejestrowane elektronicznie wypowiedzi uprawnionych urzędników GDDKiA i Astaldi informujących, że filtrów nie będzie, ważne jest, że burmistrz wystąpił
do inwestora z pytaniami, co musi zaowocować konkretną, rzeczową odpowiedzią GDDKiA.
ożna również wyrazić nadzieję, że tak jak burmistrz
zareagował poprzez swojego rzecznika prasowego na opublikowany w Passie list mieszkańców Ursynowa,
tak również przekaże do publikacji odpowiedź GDDKiA na swoje wystąpienie. Ułatwi to wzajemną komunikację
i rozumienie, jaka jest faktyczna sytuacja, bez konieczności domyślania się
lub szukania informacji u bliższych lub
dalszych prywatnych znajomych z kręgów bliskich urzędowi.
Bogusław Lasocki
Projekt Ursynów

Wjazd do tunelu samochodowego pod Wisłostradą
wane jest do wylotów i dalej do miejsc,
gdzie następuje koncentracja zanieczyszczeń. Następnie dopływa do systemu oczyszczającego lub do wyrzutni
zlokalizowanych w miejscach, gdzie
skoncentrowane spaliny nie będą szkodzić środowisku i okolicznym mieszkańcom.
roblem jednak polega na tym,
że kominy ursynowskich wyrzutni spalin znajdują się w odległości ok. 170 m od gęstej zabudowy
mieszkalnej. Mimo spodziewanego docelowego natężenia ruchu rzędu 120
tys. pojazdów na dobę, nie przeszkadza to stwierdzać przedstawicielom zarówno inwestora - GDDKiA, jak i wykonawcy – Astaldi, że stężenie spalin w
rejonie będzie znikome, a stacje filtrów
będą ekonomicznie nieopłacalne.

P

posażony w system wentylacji wzdłużny, nieefektywny przy tak długim tunelu. Nie zmienia to faktu, że kierownictwo NorthConnex i Roads & Maritime
przekonywało, że system dostarczy czyste powietrze. Problem został szczegółowo przeanalizowany w artykule „NorthConnex Tunnel Needs Filtration”,
opublikowanym w 2015 r. w specjalistycznym Engineering News, zakończonym konkluzją, że proponowany
system zarządzania wentylacją nie dostarczy kierowcom i mieszkańcom czystego, nieskażonego powietrza. Tunel
wymaga nie tylko lepszego systemu
wentylacyjnego, ale także systemu filtracji o wysokiej wydajności.
nalogiczna sytuacja występuje również w przypadku obecnie budowanego systemu dro-

A

alth impacts” WAG bardzo dokładnie
omawia szkodliwe czynniki, w tym zagrożenia dla zdrowia i ochrony środowiska, oraz konsekwencje negatywnemu oddziaływaniu projektu WestConnex na zdrowie zarówno mieszkańców
mieszkańców, jak również kierowców,
którzy korzystają z tuneli i dróg dostawczych. WAG – zwracając uwagę, że nie
zostały obiektywnie ocenione dostępne
systemy filtracji powietrza, redukujące
zanieczyszczenia w wyrzutniach spalin – konkluduje, że nie należy myśleć
kategoriami sukcesu projektu zapominając o ryzyku zdrowotnym.
rzedstawione powyżej na przykładzie australijskich inwestycji drogowych problemy, wynikające ze sprzecznych interesów inwestorów (minimalizacja kosztów) i oko-
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Burmistrz Robert Kempa
walczył o filtry w POW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny
oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

W ostatnim numerze „Passy” opublikowaliśmy nadesłany do redakcji list podpisany przez mieszkańców
Ursynowa, na temat Południowej Obwodnicy Warszawy przechodzącej przez Ursynów, a dokładnie o jej oddziaływaniu na otoczenie. Jest to bardzo „gorący” temat, o czym Czytelnicy dają nam znać niemal codziennie, nie tylko w listach, ale też w telefonach, dlatego
często poruszamy tę kwestię na naszych łamach. W wydrukowanym liście znalazł się fragment o niskiej aktywności Dzielnicy Ursynów w tej sprawie, na co niemal od razu zareagowały lokalne władze, co dodatkowo podkreśla wagę tego tematu.
W nadesłanym komunikacie możemy przeczytać, że burmistrz Ursynowa Robert Kempa interweniował w sprawie wyposażenia POW
w odpowiednie filtry jeszcze 13 czerwca. Być może ta wiadomość
nie dotarła po prostu do wszystkich, stąd niewiedza mieszkańców.
Poniżej przedstawiamy komentarz Dzielnicy Ursynów w tej sprawie,
a także zamieszczamy skan pisma, jakie burmistrz Robert Kempa
przesłał do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
„Szanowny Panie Redaktorze,
Po lekturze „Passy” z dnia 13 lipca, z zamieszczonym w niej listem
do redakcji, w którym zarzucono władzom dzielnicy, a w szczególności burmistrzowi, brak aktywności w związku z wyposażeniem POW
w odpowiednie filtry, wysyłam informację, z której jednoznacznie
wynika, że zarzuty stawiane burmistrzowi są w świetle faktów całkowicie bezpodstawne.
Burmistrz Ursynowa Robert Kempa, zaniepokojony doniesieniami
medialnymi o rzekomym wycofaniu się GDDKiA z umowy społecznej z
mieszkańcami zakładającej montaż filtrów, już 13 czerwcu 2017 skierował bowiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo
z prośbą o pilną informację w tej sprawie i pilne podjęcie stosownych
działań, mających na celu ochronę mieszkańców przed oddziaływaniem
czynników szkodliwych dla środowiska. Burmistrz zaapelował o zapewnienie komfortu funkcjonowania ludziom mieszkającym w okolicy tunelu POW, na których inwestycja ta będzie szczególnie oddziaływać.
Burmistrz poprosił równocześnie o pilne przedstawienie przez GDDKiA ostatecznego stanowiska w kwestii montażu filtrów na wyrzutniach
spalin – lub w przypadku, gdyby GDDKiA wycofała się z obietnicy
montażu filtrów – o przedstawienie alternatywnych, konkretnych
rozwiązań dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami,
związanymi z eksploatacją tunelu POW.
Wyrażam nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w kolejnych
materiałach prasowych, w których sądy wartościujące publikowane
w „Passie” będą opierać się na prawdziwej podstawie faktycznej.
Z poważaniem
Barbara Mąkosa- Stępkowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Ursynów”

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję,
że w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku
węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA
WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.
Inwestor, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika Pana Tomasza
Kwiecińskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej w dotyczący przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającej na: „budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na
odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA
OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości
ok. 4,6 km”.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w
sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Warszawie.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 20.07.2017 r. do 21.08.2017 r.
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, pokój nr 639, pon. - pt. w godz. 12.00-16.00).
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa
wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
WI-II.7820.1.10.2017.MS1
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Najgorzej, gdy chory jest... szpital
isją Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest “Leczenie bez barier”. To dumnie brzmiące motto widnieje na stronie internetowej tego szpitala.
Jest to pustosłowie, o czym przekonałem się dwukrotnie na własnej skórze.
Miałem ostatnio problemy natury sercowej, a z sercem żartów nie ma. W
nocy z 2 na 3 lipca pogotowie ratunkowe przewiozło mnie do szpitala MSWiA przy Wołoskiej
z trzepotaniem przedsionków i pozostawiło pieczy personelu tamtejszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Piecza wyglądała tak, że od 4.30 do 10 rano nie zainteresował się mną pies
z kulawą nogą, nie licząc przeniesienia na salę obserwacyjną i podłączenia do monitora. Około 10 dyżurna pielęgniarka zerknęła na monitor i powiedziała, że już jestem stabilny. Zapytałem kiedy wreszcie zjawi się lekarz, by potwierdził diagnozę medyka z pogotowia i cokolwiek
zalecił – może jakieś doraźne leki. Odpowiedź zmusiła mnie do zastanowienia się, czy jestem
jeszcze w szpitalu, czy już w kostnicy: “Przykro mi, ale na dyżurze jest tylko jeden lekarz, który ma dyżur również na oddziale chirurgii, więc może pana odwiedzić za godzinę, a może za
trzy godziny”.
Wypisałem się na własne żądanie i poczłapałem do domu. Nazajutrz lekarka rodzinna po wykonaniu badania EKG wydała pilne skierowanie do szpitala. Zdecydowałem się na Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów, bo cieszy się wśród pacjentów znakomitą reputacją. Szybko przekonałem się, że nie bez powodu. Przyjęto mnie bez zbędnej zwłoki na oddział kardiologii nieinwazyjnej i telemedycyny w klinice kardiologicznej i natychmiast zarządzono serią badań z zabiegiem koronarografii serca włącznie. Nie wdając się w szczegóły, mogę zakomunikować czytelnikom „Passy”, że tamtejsi lekarze uratowali mi życie. Gdyby nie ich interwencja, mój
los byłby przesądzony.
Wrócę jeszcze do SOR – umieralni przy Wołoskiej. Jakieś pół roku wcześniej kłopoty z sercem miała także moja małżonka. Noc, pogotowie ratunkowe, szybka diagnoza lekarza – ratownika (zgrzeszyłbym ciężko, gdybym powiedział jedno złe słowo na lekarzy pogotowia i ratowników medycznych), finał na SOR w szpitalu MSWiA. Tam przez ponad 5 godzin patrzyłem na
męki najbliższej mi osoby i nic nie mogłem zrobić poza czuwaniem przy łóżku i trzymaniem
jej dłoni. W końcu zjawił się młody osobnik w okularach ze stetoskopem na szyi, ale nie po to,
by pomóc pacjentce cierpiącej katusze. Chłystek pojawił się po to, by przepędzić mnie na korytarz, ponieważ rzekomo mu przeszkadzam. Odmówiłem informując, że sam wyjdę, kiedy zobaczę, że żoną zajął się lekarz. To była niebywała agresja ze strony kogoś, kto składał przysięgę Hipokratesa: stek wyzwisk i w fi„Zdecydowałem się na Wojnale wezwanie na mnie policji.
nie wiedzieli jak
skowy Instytut Medyczny przy Funkcjonariusze
się zachować.
ul. Szaserów, bo cieszy się
Przekonałem się wtedy na własnej
skórze,
że mamy w Warszawie dwie
wśród pacjentów znakomitą
służby zdrowia i dwa rodzaje persoreputacją. Szybko przekona- nelu medycznego. Przykładem służby zdrowia, który należy brać w cułem się, że nie bez powodu”
dzysłowów, są SOR–y przy Wołoskiej
oraz w szpitalu bródnowskim, które miast wyleczyć pacjenta, mogą go raczej uśmiercić. Cudzysłów
jest natomiast zbędny w przypadku kliniki w Aninie, WIM na Szaserów, czy personelu medycznego w SPZOZ Ursynów. Doskonale wiem, że w każdym środowisku może trafić się “czarna owca”,
także w środowisku medycznym, ale jeśli chodzi o SOR przy szpitalu MSWiA na Wołoskiej, to skargi na tamtejszy personel, jak i kompletną niewydolność tego oddziału mającego ratować ludzkie życie, są powszechne. Wystarczy zajrzeć do Internetu.
Osobiście mam przygotowaną obronę przed kolejną próbą przewiezienia mnie do tego
przybytku. Jeśli, nie daj Bóg, ponownie wydarzy się coś złego, zagrożę obsłudze karetki pogotowia, że prędzej wyskoczę z pędzącego na sygnale pojazdu, niż dam się zawieźć na Wołoską.
Jakimś kuriozum jest info na stronie szpitala MSWiA o wielkiej uroczystości, która odbyła się
27 czerwca w związku z “adaptacją pomieszczeń – wydzieleniem strefy zielonej oraz zakupem
wyposażenia w SOR (uroczyste otwarcie). Dzięki realizacji projektu nastąpiło: spełnienie
przez SOR w CSK MSWiA w Warszawie wymagań prawnych określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w tym zakresie; wymiana zużytego, awaryjnego sprzętu; nowy rozkład i adaptacja pomieszczeń umożliwiające zapewnienie odpowiedniej opieki nad pacjentami oddziału”. Akurat... Piszą, że wydano na ten cel 4.010.327,47 złotych. Jako pacjent, który miał nieszczęście zaledwie kilka dni po odtrąbionych fanfarach przebywać w “adaptowanych pomieszczeniach umożliwiających zapewnienie odpowiedniej opieki nad chorymi” głośno krzyczę, wręcz
drę się wniebogłosy, że nic się tam nie zmieniło. Można więc postawić tezę, iż ponad 4 miliony złotych wyrzucono w błoto.
Coś z tym należy zrobić, więc wpadłem na pomysł, że dotąd będę nękał listami i publikacjami
pana Mariusza Błaszczaka, ministra od wewnętrznych spraw, aż zwróci on swoje oczęta na Wołoską i uzdrowi tamtejszy SOR. W pierwszym rzędzie poradzę mu, by na próbę przywiózł tam incognito kogoś bliskiego, kto bardzo cierpi i wymaga natychmiastowej interwencji – najlepiej mamusię lub żonę – i to w nocy. Nie bezpośrednio na wychuchany oddział z oczekującym z drżącymi ze zdenerwowania dłońmi personelem, lecz incognito na SOR, tam gdzie trafia zwykły Kowalski. Tradycyjnie stawiam butlę markowego koniaku przeciwko flaszce “jagodzianki”, że gdyby pan
minister naocznie przekonał się, co dzieje się w podległej jego resortowi placówce, już na drugi dzień
poczyniłby radykalne kroki w celu przystosowania jej do norm obowiązujących w cywilizowanym
świecie w XXI wieku.
Proszę czytelników Passy o zgłaszanie drogą mailową bądź listowną znanych im przypadków
świadczących o niewydolności SOR przy Wołoskiej i całkowitym zrutynizowaniu tamtejszego personelu. Konieczne będą dokładne daty konkretnych wydarzeń, a także nazwiska lekarzy i pielęgniarek, którzy zdaniem czytelników nie powinni pracować w tym zawodzie. W momencie kiedy zbiorę dokumentację, skorzystam z moich uprawnień dziennikarskich i zjawię się na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, podczas którego w wolnych wnioskach obszernie opowiem posłom o wołoskiej patologii.
Na koniec pragnę publicznie złożyć serdeczne podziękowania personelowi medycznemu Kliniki Kardiologi i Chorób Wewnętrznych WIM przy ul. Szaserów, a szczególnie lekarzom kardiologom
Katarzynie Betkier–Lipińskiej, Robertowi Wierzbowskiemu, Jarosławowi Kowalowi, Konradowi Tkaczewskiemu oraz prof. Andrzejowi Cwetschowi za uratowanie mi życia.
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Waldemar Rudyk
artysta rzeźbiarz, uczestnik pleneru w Platerowie
Czas wakacji sprzyja nawiązywaniu kontaktów. W przypadku artystów plastyków, takim czasem i miejscem jest plener. Na międzynarodowym plenerze malarsko - rzeźbiarskim w Platerowie spotkałem wspaniałego rzeźbiarza – Waldemara Rudyka. Mieszkańcom Ursynowa nie jest
to postać obca. To w roku 2013 pod Kopą Cwila stanęła jego rzeźba „Pegaz”, zrealizowana z odpadów drzewnych. Co ciekawe, była to nagroda dla przedszkola za uzbieranie 5 ton makulatury. Maluchy uzbierały najwięcej makulatury w Polsce, na ratowanie koni, a Ursynów dzięki
temu zyskał rzeźbę.
Dzieła Rudyka, już w samym założeniu, nie są dziełami trwałymi. Z upływem czasu ulegają
biodegradacji, za to wielkość artysty Waldemara Rudyka jest trwała jak granit.
Jerzy Derkacz

Wo j t e k D ą b r o w s k i

CO MNIE TO OBCHODZI?
Pytam kumpla, który mieszka pod Warszawą,
Czy jest gotów poprzeć ze mną protest w Sejmie
Przeciw władzy, która jawnie łamie prawo?
A on na to: Przecież mnie to nie obejmie.
Drugi kumpel wpadł wieczorem na kolację,
Więc go pytam, czy jest gotów protestować
Przeciw władzy, która psuje demokrację?
Wstał od stołu i pożegnał się bez słowa.
Przyjaciela, który ze mną zdał maturę,
Też wezwałem, żeby poparł protest w Łodzi,
Przeciw władzy co wprowadza dyktaturę.
A on na to: Co to wszystko mnie obchodzi?
Przyjdź na wiec – prosiłem kumpla spod Sieradza,
Przeciw władzy, która łże na każdym kroku,
Co nas z Unii konsekwentnie wyprowadza.
Machnął ręką. Ja tam wolę święty spokój.
Dołącz do nas – ślę kumplowi list pod Radzyń
Przeciw władzy, co chce trzymać nas na smyczy,
Zmienia ustrój i trójpodział znosi władzy.
On odpisał: Ale mnie to nie dotyczy.
Dwóch młodzieńców, których znałem z Iwonicza,
Zachęcałem okrzykami: Chodźcie z nami!
Przeciw władzy, która wolność ogranicza.
Odwrócili się, wzruszając ramionami.
Cóż ode mnie mógł usłyszeć kumpel w Spale?
Nie bądź bierny, broń wartości, zbudź się, chłopie!
Zaprotestuj przeciw zmianom w trybunale.
A on na to: Teraz jestem na urlopie.
Namawiałem do oporu panią Łucję,
Ciocię Zosię i bratanka panny Krysi,
Przeciw władzy, która gwałci Konstytucję.
Usłyszałem: Mam to w nosie. Mnie to wisi.
Stąd u władzy ta bezkarność, taki tupet,
Niszcząc sądy, kpi, że dba o nasze dobro.

Lecz za rok, gdy każdy z was dostanie w dupę,
Zrozumiecie czym to grozi, kim jest Ziobro.
Zechcesz mediom wytknąć powrót do cenzury,
To cię zaraz przywołają do porządku.
Znajdą haki. Dyspozycje przyjdą z góry.
Sąd cię skaże. I pozbawią cię majątku.
Gdy oburzysz się, że znowu gaz podrożał,
Politykom fałsz zarzucisz prosto w oczy.
To wystarczą dyrektywy z Żoliborza.
Przegrasz sprawę. I już więcej nie podskoczysz.
Twoja firma może podpaść ważnej pani,
Ta doniesie, że machlojki robisz z VAT-em.
Pan minister wezwie sędziów na dywanik.
Zniszczą firmę. I zasądzą konfiskatę.
I tak każdy, chociaż nie jest w ciemię bity,
I krytyczne w polemice waży słowa,
Ma się bać, gdy adwersarzem jest polityk.
Delikwenta można śmiało zapuszkować.
A co zrobi zwykły student, skromny fryzjer,
Gdy miał pecha, bo pan poseł gnał do żony
I przez niego w centrum miasta miał kolizję?
Co go czeka? Wyrok z góry przesądzony.
Niby można się odwołać, zgodnie z prawem,
Nie ma szans, by dalej żywot wieść beztroski.
Najpierw zmienią prowadzących sporną sprawę,
Potem cały odwołają skład sędziowski.
Mądry Polak… Czas już ocknąć się po szoku!
Czy znów z ręką obudzimy się w nocniku?
A kto milczał? Kto pozwalał? Kto stał z boku?
Kto popierał? Kto tych wybrał polityków?
Zamach stanu? Jeszcze tylko brak nam swastyk.
A my tylko złorzeczymy, narzekamy.
A gdzie byliście w piętnastym, w siedemnastym?
Więc nie dziwcie się, że mamy to co mamy.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
Także na Facebooku

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Akcja „Lato w Mieście na Ursynowie”
Przez cały lipiec Dom Sztuki zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty artystyczne w
ramach akcji „Lato w Mieście na Ursynowie”: plastyczne – „Letnie zabawy dłutem i kredką” (poniedziałki i czwartki do 31 lipca, w godzinach 10.00-11.00 i 11.15-12.15) oraz bębniarskie – „Bębnij ile sił!” (wtorki i piątki do 28 lipca, w godz. 10-11.00 i 11.15-12.15). Zapisy w sekretariacie Domu Sztuki.*
W Galerii Domu Sztuki jest czynna wystawa prac uczestników bezpłatnych warsztatów plastycznych (dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów). Wstęp wolny.*
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (Pięciolinii 10, 22 643 02 10) i Modelarni
Lotniczej (Służby Polsce 1, 22 643 12 82).
*Sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
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Mirosław Miroński

Kultura zamiast „ogórków”
a prawdziwy sezon ogórkowy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Z powodu niesprzyjającej pogody rodzime, gruntowe ogórki dopiero rosną na
grządkach. Upłynie trochę czasu, zanim pojawią się masowo w sklepach
i na straganach.
Ogórek (Cucumis L.) przywędrował do nas z Azji Środkowej i szybko się zadomowił. Wkroczył śmiało na polskie stoły, a ponadto stał się symbolem okresu spowolnienia w wielu obszarach życia. Spowolnienie takie to efekt kanikuły, urlopów, wyjazdów na wakacje etc. Wypada ono w porze zbioru ogórków – stąd „sezon ogórkowy”. To okres, w którym informacje pojawiające się w mediach są lżejsze niż w pozostałych porach roku. Ludzie w sezonie ogórkowym nie
bardzo chcą słuchać o sporach w polityce, nawet w tej największej.
Lato potrafi dawać się każdemu we znaki. W tym roku również nas nie rozpieszcza. Pomimo zapowiadanego ocieplenia klimatu jakoś mało jest „lata” w tym lecie. Taka chwiejna aura wywiera negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Wiele mediów w tym czasie stara się zaciekawić odbiorców „sensacyjnymi” doniesieniami, prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi. Mają one zwiększyć poczytność i oglądalność, a przede wszystkim zapobiec medialnej nudzie.
W przeszłości, właśnie w sezonie ogórkowym media zalewały nas niusami o pojawiających się
tu i ówdzie niezwykłych potworach. Starsi czytelnicy pamiętają zapewne rozmaite „paskudy”, które wyłaziły z wody (np. z Wisły). Innym razem widywano coś równie tajemniczego i nieuchwytnego w pozostałych częściach kraju. Trzeba było wykazywać się wielką naiwnością, by takim historiom dawać wiarę, ale autorzy tych informacji osiągali swój cel – nudy nie było.
Jak już wspomniałem wcześniej, na
„Możemy się przekonać, że
naszą smaczną roślinkę z rodziny dyniomusimy jeszcze poczekać. Tymsezonu ogórkowego w kultu- watych
czasem jej brak możemy sobie zrekomrze właściwie nie ma. Warpensować dawką kultury i rozrywki,
które możemy dozować wedle uznaszawiacy bez względu na
nia. Wystarczy prześledzić kulturalną
wiek mają to szczęście, że
ofertę (choćby na oficjalnej stronie stolicy), aby znaleźć w niej to, co nas zainoferta kulturalna w stolicy
teresuje.
jest bogata i zróżnicowana”
Możemy się przekonać, że sezonu
ogórkowego w kulturze właściwie nie
ma. Warszawiacy bez względu na wiek mają to szczęście, że oferta kulturalna w stolicy jest bogata i zróżnicowana. Nie powinni więc uskarżać się na niedostatki w tej dziedzinie.
Jedną z ciekawszych propozycji jest z pewnością cykl koncertów muzyki klasycznej – „Klasycznie na trawie” w warszawskiej Królikarni przy ul. Puławskiej 113a.
W niedzielę, 6 sierpnia o godz. 12.00 wystąpi Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. W repertuarze znajdą się: Divertimento D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, cztery Tańce słowiańskie Antonina Dvořáka oraz Serenada C-dur op. 48 Piotra Czajkowskiego.
Kolejny koncert – w niedzielę 20 sierpnia o godz. 12:00 – zapowiada się równie ciekawie. Przed
publicznością wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. W repertuarze znajdą się: Uwertura Leonora nr 3 op. 72b Ludwig van Beethoven oraz VI Symfonia F-dur op. 68 „Pastoralna”, a także uwertura do opery „Wesele Figara ” Ludwiga van Beethovena. Na koncerty te mamy wstęp wolny.
Organizatorem jest Centrum Łowicka wraz z Filharmonią Narodową.
Koncerty na trawie mają wieloletnią tradycję. Kompozytorów zawsze fascynowała muzyczna onomatopeja, oddawanie dźwięków natury przy pomocy głosów śpiewaków i brzmień instrumentów.
Już w wiekach średnich w utworach (m. in. renesansu) wprowadzano śpiew ptaków, odgłosy burzy, wycie wiatru etc. Podobne efekty obecne były również w operze barokowej, jednak dopiero VI
Symfonia F-dur Beethovena zawiera w sobie prawdziwie dużą dozę elementów muzycznych inspirowanych naturą. Nawet jej poszczególne części zostały nazwane przez kompozytora w sposób odnoszący się bezpośrednio do natury jak: „Burza”, „Pieśń pastuszka – radosne i dziękczynne uczucia po burzy”.
No cóż, lato, a zwłaszcza sezon ogórkowy mają swoje uroki. Potrafili je dostrzec dawni wielcy mistrzowie. Cieszmy się nimi i my!
Nie samymi ogórkami człowiek żyje. Korzystajmy z tego, co jest dostępne! Korzystajmy z „darów”
kultury, i rozrywki – „na trawie” lub gdziekolwiek!
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#Warszawa2030:

Bądźmy jak Elon Musk
Władze miasta zakończyły konsultacje społeczne projektu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy, której horyzont czasowy ma wyznaczać rok 2030. To dobry moment, aby dokonać recenzji tego zwięzłego dokumentu, który - w pewnych okolicznościach - może wpłynąć na kierunek zmian w stolicy Polski.
Prace na aktualizacją strategii trwają od jesieni 2015 roku. Chyba jeszcze nigdy miasto nie włożyło tyle wysiłku, aby włączyć mieszkańców na taką skalę w proces przygotowywania miejskiego dokumentu, co w tym przypadku. Opracowanie treści strategii podzielono na kilka etapów: wizja, diagnoza, cele, monitoring i realizacja. Do wspólnych prac zaproszono mieszkańców, przedsiębiorców
i ekspertów. Utworzono pięć grup roboczych. Zrealizowano 3 debaty i 1 konferencję oraz kilkadziesiąt mniejszych wydarzeń. Przeprowadzono badania opinii publicznej, panele eksperckie i analizy statystyczne.
To wszystko zasługuje na pochwałę i szacunek. Widać, że pomysłodawcom strategii zależy, aby ostateczny dokument otrzymał należną rangę nie tylko dlatego, że będzie nosił nazwę “strategia”. Lecz
również, a może przede wszystkim dlatego, że powstał w szerokiej dyskusji wszystkich interesariuszy i jest wynikiem konsensusu.

Co z treścią?
Na pierwszy rzut oka przedstawiony do konsultacji projekt strategii #Warszawa2030 (w ten sposób określanej hashtagiem w mediach społecznościowych) jest interesującym dokumentem. Czyta się
go dobrze i trudno zarzucić mu niedociągnięcia i braki. W opisanej tam Warszawie chce się żyć: mieszkać, pracować i wypoczywać.
Jednak drugie czytanie dokumentu, a także bardziej szczegółowa analiza jego poszczególnych treści zmusiła mnie do zastanowienia się nad pytaniem: po co jest ten dokument? Jaki jest cel tworzenia strategii? W czym ona ma pomóc Warszawie?

Lalka na scenie i na ulicy

Najstarsza na świecie marionetka – Kasparko, międzynarodowej sławy artyści, unikatowe marionetki
i pacynki, katarynka, spotkania od kuchni z artystami, pergamano, magia
kolorów, dźwięków, gestów, słów…
To wszystko atrakcje, które czekały na widzów podczas II Międzynarodowego Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka
na Scenie”. W tym roku festiwalowe wydarzenia miały miejsce:
w Teatrze Rampa i na Rynku Nowego Miasta w Warszawie.

Podczas ostatniego weekendu
międzynarodowej sławy artyści
gościli widzów – bez względu
na wiek w zaczarowanym świecie teatru ulicznego. Wśród lalek, marionetek i pacynek na
scenie pojawiła się najstarsza na
świecie grająca, już stuletnia –
drewniana marionetka Kasparko, która stała się symbolem
warszawskiego Festiwalu „Lalka
na Scenie”.
Teatr Rampa oraz na Rynek
Nowego Miasta zamieniły się na
czas festiwalowych dni w magiczną krainę zawładnięta przez
lalki, animatorów i liczną grupę

– widownię. Można było zaopatrzyć się w krzesełka, koce, poduchy, aby wygodnie rozkoszować
się występami.
Wszystko to, by swobodnie
oddawać się teatralnym emocjom.” – powiedziała Grażyna
Karwowska-Winiarek, dyrektor Festiwalu, prezes Fundacji
Meritum.
W trakcie tegorocznej edycji
widzowie mieli okazję poznać
m. in. brytyjski Covent Garden Punch, Judy & Baby, węgierskiego komicznego bohatera – Viteza Laszlo, Dona Juana granego
unikatowymi drewnianymi marionetkami, a także historię Herkulesa i posłuchać opowieści Kasparka – granego przez najstarszą na świecie marionetkę. Włoski Pulcinella zachwycił i rozbawił publiczność charakterystycznymi dźwiękami, śliczna marionetka Dona Isabella malowała
obrazy w zaczarowanej teatralnej katarynce.
Mogli też obejrzeć teatr uliczny „od kuchni”. Poznać tajniki
pracy z wyjątkowymi aktorami:
marionetkami i pacynkami.
W tegorocznej edycji wystąpili wybitni artyści teatru lalkowego, m. in: profesor Clive
Chandler z Wielkiej Brytanii,
Bruno Leone z Włoch, Ivan
Gontko ze Słowacji, František
Petrák, Vydrová Miroslawa, Marcela Šiková, Pavlína Kordová z
Czech.
Na wszystkie spektakle festiwalowe wstęp był wolny.
Mirosław Miroński

W moim osobistym odczuciu strategia rozwoju naszego miasta powinna wyznaczać wizję Warszawy, w jakiej chcemy jako wspólnota samorządowa żyć za kilkanaście lat. Ambitna wizja, którą niekoniecznie musimy osiągnąć w 100 procentach. Bo ważniejsze jest w tym wypadku samo dążenie do
jej realizacji niż jej zrealizowanie; gonienie króliczka niż jego złapanie. Czy projekt strategii oferuje
taką wizję? Na pierwszy rzut oka - tak. Po głębszej analizie - nie.
Przedstawiona strategia to w dużej mierze oddanie stanu dzisiejszej Warszawy i już obecnych w naszym mieście trendów. To, co zapisane jest w strategii do 2030 roku, już dziś jest, choć - co oczywiste - nie jest jeszcze w pełni zrealizowane. Cztery cele strategiczne obecne w dokumencie to: Odpowiedzialna wspólnota, Wygodna lokalność, Funkcjonalna przestrzeń, Innowacyjne środowisko. W każdym z tych 4 obszarów wiele się dzieje: trochę za sprawą świadomej polityki miasta, trochę dzięki
ogromnemu zaangażowaniu części mieszkańców, trochę za sprawą trendów o charakterze globalnym.

Warszawa niczym Elon Musk
Te cztery cele strategiczne, poza kilkoma drobiazgami, nie oferują nic, czego dziś nie ma w Warszawie. To nie jest wizja rozwoju miasta na 13 lat w przód w świecie, który gna z prędkością światła.
13 lat to dziś epoka. 13 lat temu powstał Facebook. Najbliższe 13 lat to - dla Warszawy - musi być czas
pogoni i zmniejszania dystansu do światowych metropolii. Nowy Jork, Barcelona, Londyn, San Francisco Szanghaj, czy bliższe nam do porównań Berlin, Wiedeń Kopenhaga, Sztokholm, Oslo - te
wszystkie miasta, choć stoją na bardzo wysokim poziomie rozwoju, chcą dalej przyspieszać.
Aby pójść ich drogą, nie wystarczy grzeczna strategia, którą czyta się łatwo, lekko i przyjemnie. Strategia, którą wszyscy od razu pokochają, a radni bez sprzeciwu przyjmą w głosowaniu. Warszawa potrzebuje na najbliższe kilkanaście lat strategii kontrowersyjnej, wyrazistej, ambitnej. Strategii, z której nieżyczliwi naszemu miastu będą się śmiali, ale której realizacja będzie krokiem milowym w historii stolicy Polski.
Gdyby Elon Musk nie miał marzeń o wysłaniu człowieka na Marsa, to pewnie nie zrealizowałaby
w krótkim czasie swoich wielkich projektów: PayPal (serwis płatniczy), Tesla Motors (samochody elektryczne z górnej półki), SolarCity (energetyka odnawialna) oraz SpaceX (podbój kosmosu). Warszawa też potrzebuje marzeń.
Bartosz Dominiak
Autor jest wiceprzewodniczącym Otwartego Ursynowa.
N a c o d z i e ń p i s z e o i n t e l i g e n t n y c h m i a s t a c h n a S m a r t C i t y B l o g ( w w w. s m a r t c i t y b l o g . p l )
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SKUP KSIĄŻEK
i staroci
666 900 333

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327

DO WYNAJĘCIA PAWILON
HANDLOWO-USŁUGOWY 50 m2,
ul. GAWOTA (URSYNÓW),
607 430 488
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:
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 3 pok.50m2,
ul. Podchorążych (k.Łazienek),
kamienica, 601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840
Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,
Las Kabacki, 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 1,49 mln.
zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę.
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840,
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł.
601 720 840
! Ursynów, 380m2 /400 m2
działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
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, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Konstancin - do wynajęcia
dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. Cena 10 000
zł., tel. 601 720 840
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy 76
m2. Cena 725 tys.zł lub wynajem
5300 zł +VAT za m-c. Dobry
punkt, 601 720 840
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
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

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 667 619 662
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
DOMOFONY, 603 375 875
GLAZURNIK
KOMPLEKSOWO,
690 61 30 31
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

PORADY prawne, 22 822 41 92;
604 77 22 82
PRANIE dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej,
794 027 037

PRZEPROWADZKI
tanio, solidnie
501 535 889
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

MĘŻCZYZNĘ do prac
porządkowych na strzeżonym
osiedlu, 606 73 76 78
PIELĘGNIARKI, LEKARZY:
neurologa, medycyny pracy,
medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa,
605 440 831; 22 651 70 75;
609 373 582

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALARSKIE, tapetowanie,
22 644 94 55; 607 775 259
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

POMOGĘ w codziennych
czynnościach osobie starszej,
samotnej, 798 464 184
POTRZEBNA woźna/y do
Szkoły Podstawowej nr 343,
ul. Kopcińskiego 7 od 1 września
2017. Informacji udziela kierownik
gospodarczy p. Jadwiga
Rzepczyńska, tel. 22 643 84 54
w. 22
PRALNIA W PIASECZNIE
ZATRUDNI KOBIETĘ
(DOŚWIADCZENIE MILE
WIDZIANE) PRACA STAŁA,
UMOWA, TEL: 575-942-929
SKŁAD BUDOWLANY w
Piasecznie zatrudni magazyniera,
22 756 97 81
ZATRUDNIĘ MASAŻYSTKI ero,
prywatnie, centrum, 793 961 228

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7, DOJAZD I
EKSPERTYZA - 0 zł
ANTENY, 603 375 875
BALKONY/TARASY, remonty,
budowa, hydroizolacje,
690 613 031
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety, meble na
zamówienie, 602 27 17 18

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

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

REMONTY wykończenia, wolny
termin, 690 61 30 31
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
STOLARSTWO, naprawy,
606 126 099
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI Piaseczno,
22 757 20 19, 601 870 594
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Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

List otwarty do MINISTRA ZDROWIA
Pana Konstantego Radziwiłła
List ten piszę jako członek Ursynowskiej Rady
Seniorów z inspiracji
swoich przyjaciół jak ja
seniorów(60+) w sprawie która głównie seniorów dotyczy.
ZAĆMA to choroba głównie seniorów (choć podobno nie tylko).
To niezwykle uciążliwa i częsta dolegliwość ludzi starszych.
Do pokonania jedynie przez
operację.
Na swoim przykładzie ja polski rencista pod lekarską opieką
NFZ opiszę swoją „drogę” do takiej niezbędnej operacji.
Moje badanie okulistyczne
dokonane zostało w ciągu trzech
miesięcy w 2016 r. przez Poradnię Okulistyczną w Warszawie (
szpital Kliniczny Lindleya 4).
Otrzymałem skierowanie na
operacje do szpitala – zaćma w
obu oczach.
Pani w sekretariacie Poradni
oświadczyła ,że na NFZ jest do
wykonania taka operacja w
tym szpitalu dopiero za 2 lata!! .Jednocześnie dodała (widząc moje zdziwienie), że podobno są w Polsce zakłady
lecznicze, które mają krótsze
terminy! Uwierzyłem. Jednak
zawiodłem się. Nie znalazłem
takiego szpitala w Polsce, żeby zaproponował mi termin
krótszy.
Rozpacz narastała, bo „moja„
zaćma coraz stawała się bardziej
dokuczliwa.
Co ciekawe, pytano mnie najpierw w szpitalach, czy operacja
ma być na koszt NFZ czy prywatnie? Odpowiedz prawie
wszędzie jednakowa. Operacja na NFZ za około 2 lata. Prywatnie za ok. 4-5 tygodni i jedynie za 2600-3500 złotych (w
tym wizyta pooperacyjna bezpłatnie).
Taka prywatna operacja dla
seniora to jedna, półtorej albo
nawet dwie emerytury!!!
W poszukiwaniach jakiegoś
sensownego rozwiązania moje-

go problemu okulistycznego dotrwałem do 2017 r.
W rozmowie z moim przyjacielem Edkiem zamieszkałym w
czeskiej Pradze zwierzyłem się
o mojej zaćmie 22 czerwca 2017
r .Obiecał pomóc.
Za godzinę zadzwonił ponownie i podał telefon do prywatnej
„ ocni kliniki” – Ocznej Kliniki
Gemni
w
Ostrawie(tel.=48324449530-polska@gemn.cz).
W dniu 23 czerwca zadzwoniłem pod wskazany telefon. Miła
pani z sekretariatu (mówiąca po
polsku) na moje pytanie, czy mogę się tam poddać operacji zaćmy, odpowiedziała prostym pytaniem: kiedy chcę być operowany? Oniemiałem, sądząć, że
to żarty! Palnąłem więc bez zastanowienia, że w środę 28
czerwca 2017 r.
Miła pani odpowiedziała ..natychmiast: „proszę bardzo, oczekujemy w naszej „ocni klinice” w
Ostrawie 28 czerwca o godz.
9.30. Potrebne było skierowanie
od okulisty, dowód osobisty i
17000 koron czeskich (równowartość ca 2000 złotych).
Dalej nie wierząc, że to możliwe, poprosiłem o potwierdzenie
tej oferty na mojego e-maila. Pani potwierdziła.
W tej sytuacji 28 czerwca stawiłem się o 9.30 w „ocni klinice” w Ostrawie. Po około 5 minutach zostałem oddany pod
opiekę pielęgniarce. Przebadanie stanu moich oczu w czterech gabinetach trwało około 2
godzin (w polskiej poradni trzy
miesiące).
W piątym gabinecie – sali operacyjnej –w ciągu 15 minut dokonano usunięcia zaćmy z prawego oka.
Przed opuszczeniem „ ocni kliniki„ w Ostrawie otrzymałem:
– lek i instrukcję rehabilitacji oka
-okulary
-fakturę i wniosek dla NFZ
do refundacji kosztów w Polsce

-zalecenie obowiązkowej
kontroli stanu oka u ”swojego”
okulisty.
Szczęśliwy 28 czerwca wróciłem pociągiem o godz. 18 30
do Warszawy.
Zgodnie z zaleceniem „ocnii
kliniki” 3 lipca:
- złożyłem wniosek do Mazowieckiego NFZ o refundację
kosztów operacji
-zgłosiłem się do poradni na
Lindlea o „okulistyczną ocenę
mego oka po czeskiej operacji,
lecz miła pani poinformowała
mnie że „mój” okulista (dr
Krzysztof W.), który po trzymiesięcznych badaniach w Poradni
wydał skierowanie na operację,
może mnie do kontroli tej operacji przyjąć –w ramach NFZ za...
dwa lata!
Przymuszony logiką zdecydowałem się na „okulistyczną ocenę” –prywatnie za 150 złotych.
Panie Ministrze Zdrowia! Oto
moje (i nie tylko moje) pytania:
1. Dlaczego w Polsce na operację zaćmy w ramach NFZ trzeba czekać aż 2 lata?
2.Dlaczego o znacznie szybszym wykonaniu operacji np. w
Czechach nie informuje się w
polskich placówkach wydających „Skierowania do szpitala”?
3. Dlaczego NFZ, zwracając
mi jakieś koszty operacji zaćmy
nie jest zainteresowany, czy operacja polskiego pacjenta w Czechach została prawidłowo wykonana. Taką ocenę mógłby wydać lekarz, który wypisał skierowanie do szpitala.
4. Dlaczego polski senior wykonujący operację w Czechach
nie jest wcześniej informowany
o wysokości zwrotu kosztów?
Lub też kosztów dojazdu do
Ostrawy?
Z poważaniem i wyrazami
szacunku
Uszczęśliwiony - okulistyczny
pacjent NFZ
Sławomir Litwin
Członek Ursynowskiej
Rady Senioróww

Cantrala
fax

Jak przed tygodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Wanda Powała
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

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

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 56 51 400
22 56 51 402
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

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