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Powstanie to nie polityczna trampolina...

C

hociaż z zasady nie krytykuję kolegów po fachu, cokolwiek im z gęby wyleci,
spod pióra wypłynie lub w obiektyw wpadnie, to przyznam, że w
jakże ważnym dla Polaków w ogóle, a warszawiaków w szczególności dniu 1 sierpnia rano lekko mnie
zmroziło, gdy na portalu „wPolityce.pl” u samej góry home page’u
powitała mnie enuncjacja: „/.../ III
RP gardziła martyrologią. Koniec
tej wioski, nadchodzi Trzaskowski – to hasło i spoty mówią naprawdę wszystko”. Ów anons był
zajawką artykułu, w którym depcze się Rafała Trzaskowskiego jako kandydata PO na prezydenta
Warszawy, wskazując, że „nawet
Wyborcza przestała na niego stawiać”. Zaraz obok zaś – jako
pierwsza w rzędzie wiadomości
dnia widniała kolejna zajawka:
„TYLKO U NAS: Wyjątkowe wideo z Szydło”.
przedwyborczą bijatykę
w Warszawie nie zamierzam się wtrącać, szanując wszystkich kandydatów na mera miasta i jeśli jakieś medium opowiada się za jednym z nich, a kopie
drugiego – to proszę bardzo, ani
mnie to ziębi, ani grzeje. Tylko jeśli się komuś zarzuca nieszanowanie martyrologii i jednocześnie samemu nie szanuje powagi chwili,
jaką jest kolejna rocznica Powstania Warszawskiego, eksponując

W

własne politykierstwo – to jest w
tym chyba zadziwiająca sprzeczność. Tym większa, że zamiast zdjęcia jednego z powstańczych bohaterów umieszcza się w centralnym
miejscu home page’u wizerunek
mówiącej o Powstaniu wicepremier
Beaty Szydło, anonsując jej „wyjątkowe wideo”, jakby to ona osobiście
zdobyła PAST-ę albo zaciekle broniła gmachu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
ani Beata, owszem, mówi w
tym klipie o wielkim czynie
powstańców i o bestialstwie
Niemców, ale nie jest akurat w tym
mówieniu wyjątkiem, bo wyjątkowość wypada przypisywać samemu czynowi powstańczemu. No
cóż, pewnie jestem na tym punkcie
cokolwiek przeczulony, będąc synem żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego. I dobrze
wiem, że owo poderwanie się przeciwko Niemcom w roku 1944 był w
sensie moralnym – pięknym przykładem zjednoczenia Polaków, więc
gdy dziś – w ramach brudnej walki politycznej – próbuje się społeczeństwo podzielić, to ani to działanie patriotyczne, ani chrześcijańskie – choć zwolennicy tej „linii” lubią powoływać się w swojej pysze na
Boga Najwyższego, na Maryję Zawsze Dziewicę i po raz już nie wiadomo który powołują Jezusa Chrystusa na króla Polski. Gdy jednak
ktoś usiłuje wykorzystać symbolikę
religijną lub patriotyczną dla własnej promocji i gdy z Powstania
Warszawskiego robi polityczną
trampolinę, to ja akurat – w reakcji na to dalej rzygam niż widzę.
a temat sensu lub – jak
uważają niektórzy – bezsensu powstańczej walki
w 1944 napisano już tomy i powiedziano w zasadzie wszystko,
zgadzając się jednak bezdyskusyj-

RYS. PETRO/AUGUST

P

N

sprzed lat, dzieląc ich sobie podle
politycznych upodobań, niezależnie od tego, że ci niemile widziani
walczyli kiedyś ramię w ramię z
mile widzianymi – o wspólną sprawę narodową. Dlatego coraz częściej podlane sosem politycznej
stronniczości fety rocznicowe napawają mnie po części obrzydzeniem.
Bo jedni pragną 1 sierpnia śpiewać patriotyczne pieśni i ronić łzy,
inni natomiast nawet w takiej
chwili wolą sączyć jad i napadać na
bliźnich.
tym numerze „Passy”
wspominam wspaniałą
postać Haliny Konopackiej, zdobywczyni pierwszego złota olimpijskiego dla Polski (Amsterdam 1928) i współsalwatorki
złota Banku Polskiego we wrześniu
1939 roku. Mało kto tak zasłużył
na pośmiertne uhonorowanie najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego – jak
Halina. Tyle że to uhonorowanie
jakoś dziwnie odwleka się w czasie,
chociaż już wiele lat w Urzędzie
Prezydenta RP złożył odpowiedni
wniosek PKOl. Mam nadzieję, że w
90-lecie olimpijskiego triumfu Konopackiej w rzucie dyskiem Andrzej Duda nie zapomni o tej nieprzeciętnej Polce, jak również o jej
nieprzeciętnym mężu – pułkowniku Ignacym Matuszewskim, który wśród licznych zasług dla ojczyzny miał również tę może najważniejszą – wprost mistrzowskie rozpracowanie wywiadowcze bolszewików w wojnie 1920 roku.
o nie chciałbym, żeby jak
niektórzy poprzedni prezydenci szanowny pan Andrzej wybrali w tej kwestii rozwiązanie typu: dudy w miech...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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nie, że uczestnicy tego patriotycznego zrywu przeciwko niemieckiemu okupantowi byli najprawdziwszymi bohaterami. Dlatego
co roku, gdy nadchodzi 1 sierpnia, dzwonię do mojego starszego
kolei z Przeglądu Sportowego Zygmunta Głuszka, który do tych najprawdziwszych bohaterów Powstania należał. I to on, naówczas 16-letni smarkacz z Szarych
Szeregów, brawurowo wykonał
arcyważną misję, zleconą przez
Komendę Główną AK – przepływając Wisłę pod niemieckim
ostrzałem. I to on ma prawo po latach oceniać, co wtedy miało sens,
a co nie, bo sam doskonale pamię-

ta atmosferę tamtych dni i przeogromną chęć, żeby bić Niemca. A
za nieprzemyślane i pochopne rozkazy dowódców Zygmunt przecież nie może ponosić odpowiedzialności, bo to nie on posyłał ludzi na śmierć.
ie tylko ja się wzruszam,
wstępując w progi Muzeum Powstania Warszawskiego, którego ojcem-założycielem
był Lech Kaczyński i nie tylko ja
przechowuję dobrą pamięć o powstańcach, w tym o moim stryju
Henryku Petruczence (Batalion
„Kiliński”), o którego niebywałych
dokonaniach w 1944 dowiedziałem się dopiero na jego pogrzebie –

N

z ust towarzyszy broni, bo sam
Henryk nie zwykł się chwalić, nawet w gronie rodziny. Dziś już nawet ci, którzy za bardzo nie wyrośli z krótkich majtek usiłują sobie
doczepiać wizytówkę AK, a zwyczajne bandziory zasłaniają swoje
niecne czyny mającą symboliczną
wymowę Kotwicą. O tempora, o
mores ! – chciałoby się powtórzyć
za Cyceronem, ale byłoby to tylko
rzucanie słów na wiatr.
atwo obecnie zauważyć mądrali, którzy w zaciszu gabinetów, wciskając dupy w wygodne fotele, pławią się w różnych
archiwach i z pozycji domorosłej
wyroczni oceniają ludzi i ich czyny
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74. rocznica Powstania Warszawskiego – pamiętamy!

Jak co roku, uroczyście
obchodzono na Ursynowie
kolejną, tym razem już 74.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy uczestniczyli w wielu wydarzeniach upamiętniających walkę powstańczą.
Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
rozpoczęły się już w niedzielę, 29
lipca – przed kościołem pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Przybyli liczni mieszkańcy Ursynowa i
innych dzielnic, zachęceni tytułem koncertu „Śpiewajmy razem
dla Niepodległej” . Spośród kilkunastu utworów wykonanych
tego wieczora wymienić można
m. in. „Marsz Mokotowa”, „O mój
rozmarynie”, „Piechotę” oraz
„Warszawiankę” i „Warszawskie
dzieci”, odśpiewane przy niema-

łym wzruszeniu widzów. Świadectwem entuzjastycznego przyjęcia chórów były głośnie oklaski
oraz bisy, w czasie których zabrzmiały m. in. „Czerwone maki
na Monte Cassino” oraz „Piosenka o mojej Warszawie”.
We środę , 1 sierpnia, tradycyjnie o godz. 9.00 złożono wieńce
przed pamiątkowym głazem
przy ul. Puławskiej 266 i pod Tablicą Memoratywną na ogrodzeniu Toru Wyścigów Konnych. To
jedne z niewielu miejsc na terenie Ursynowa, na których toczyły się walki powstańców z niemieckim okupantem. W czasie
wojny, na tym terenie znajdowało się lotnisko – a więc ze strategicznego punktu widzenia było to ważne miejsce na mapie
ówczesnej Warszawy.
W uroczystości wzięli udział:
prezydent Miasta Stołecznego

Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz, delegacje władz samorządowych Dzielnicy Ursynów i
Mokotów, przedstawiciele: Środowiska Pułku AK „Baszta”, Ursynowskiego Koła Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych,
Policji Warszawa-Ursynów,
przedstawiciele Straży Miejskiej
oraz Torów Wyścigów Konnych
oraz innych organizacji.
Pamięć o Powstaniu Warszawskim uczczono także
przed ursynowskim ratuszem.
Władze dzielnicy wraz z licznie zebranymi mieszkańcami
Ursynowa oraz harcerzami z
ursynowskiego hufca harcerzy
„Rawicz” z flagami w dłoniach
– o godzinie „W” wstrzymali
ruch na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej oraz
ul. I. Gandhi, oddając hołd poległym. Chwilę później przy
dźwiękach polskiego hymnu na
maszt przed ratuszem została
wciągnięta flagę narodowa z
powstańczą kotwicą oraz flagi
stolicy.
– Zarówno poprzez udział w
koncercie, poprzez złożony wieniec czy też udział w uroczystym
wciągnięciu flagi – upamiętniamy uczestników Powstania Warszawskiego. I choć to już 74.
rocznica – pamięć o bohaterskiej
walce pozostaje. Dla mnie szczególnie cenne jest to, że co roku w
wydarzeniach, jakie organizujemy, są obecni uczestnicy Powstania Warszawskiego. Dumny jestem także z naszych mieszkańców, którzy bez względu na wiek
uczestniczą w naszych wydarzeniach – co roku coraz liczniej –
mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.
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Ursynowskie Lato Filmowe trwa
Już w czwartek (2.08) kolejny pokaz plenerowy w ramach
obecnej edycji Ursynowskiego Lata Filmowego na Ursynowie.
Dla wielbicieli kina zaplanowano pokaz filmu PRAKTYKANT.
Start seansu o godzinie 21.15 – jak zwykle pod Kopą Cwila.

Rozmawiamy z Piotrem Machajem

Nasz Ursynów wyciąga rękę do sąsiadów
PASSA: Podobno jako stowarzyszenie Nasz Ursynów rzucacie hasło jedności działania
ugrupowań społecznych w
dzielnicy w obliczu wyborów samorządowych...
PIOTR MACHAJ, prezes Stowarzyszenia Nasz Ursynów:
Prawdopodobna data wyborów
21 października sprawia, że to
już rzecz pilna. Jako ruch miejski
byliśmy pionierami nie tylko na
Ursynowie, ale w całej Warszawie, wystartowawszy w 2006
roku. Potrafiliśmy przekonać
społeczeństwo, żeby zaufało
spontanicznie powstałej organizacji, nie będącej partią polityczną. Inspiracją do założenia Naszego Ursynowa było pamiętne
spotkanie w Domu Sztuki, na
którym mieszkańcy ulic Koński
Jar i Nutki wystąpili w obronie
zielonych terenów pod Kopą

Cwila, przeciwstawiając się ich
zabudowie. Za namową tych
właśnie mieszkańców założyliśmy stowarzyszenie, wystawiając swoją reprezentację w wyborach do samorządu 2006. Od razu udało się osiągnąć duży sukces, bo uzyskaliśmy aż 6 mandatów w Radzie Dzielnicy.
Wsparliście społeczność walczącą o utrzymanie zielonego
charakteru pięknego terenu pod
Kopą. Czy ostatecznie udało się
obronić ten teren przez zabetonowaniem?
Tak, jak najbardziej i do dzisiaj nie tylko mieszkańcy Nutki i
Końskiego Jaru, ale cały Ursynów mogą się cieszyć, mając w
rejonie Kopy jakby swoją dzielnicową agorę, gdzie przecież odbywają się coroczne Dni Ursynowa
i wiele innych imprez. Przy okazji przypomnę, że w pierwszym

programie naszego stowarzyszenia były również dwa arcyważne
punkty: metro nocą i Szpital Południowy. To my zaczęliśmy naciskać na władze miasta w tych
sprawach, no i pierwsza została
załatwiona niemalże od ręki, a
druga jest właśnie w stadium realizacji. W kolejnym podejściu
wyborczym zdobyliśmy w dzielnicy aż 10 mandatów i weszliśmy do koalicji sprawującej przez
cztery. W wyborach 2014 nasz
wynik też nie był zły – zdobyliśmy
siedem mandatów – i znowu zostaliśmy drugą siłą w obrębie rady. Nasze sukcesy stały się zachętą do zakładania innych ugrupowań miejskich na Ursynowie,
które poszły jakby za naszym
przykładem.
Ale w związku z tym doszło
do rozdrobnienia sił społecznych, co chyba nie jest korzystne

w perspektywie kolejnych wyborów...
Oczywiście, bowiem system
D ‘Hondta, obowiązujący w wyborach samorządowych, prefe-

ruje partie, zwłaszcza duże, a
znikome szanse daje takim małym organizacjom jak te na Ursynowie, w następstwie czego głos
społeczny przegrywa w więk-

szości wypadków z głosem partyjnym. No i w efekcie do władz
lokalnych trafiają ludzie przynoszeni w teczkach, a niejednokrotnie przy podejmowaniu decyzji interes partyjny przeważa
nad interesem mieszkańców. Zatem, podchodząc do sprawy
pragmatycznie, zwracam się na
łamach „Passy”, jako największej platformy prasowej Ursynowa, o zwarcie szeregów przez
istniejące w dzielnicy ugrupowania społeczne. Krótko mówiąc, Nasz Ursynów wyciąga rękę do: Inicjatywy Mieszkańców
Ursynowa, Projektu Ursynów,
Otwartego Ursynowa oraz Miasta Ursynów. Zamiast pozostawać w rozdrobnieniu, zjednoczmy się, żeby w wyborach zdobyć jak najwięcej mandatów jako połączone ugrupowanie, bo
przecież w jedności siła.
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Kolejny Recital Fortepianowy na Ursynowie

Szkoła Podstawowa nr 319

Wakacyjne remonty ursynowskich
placówek edukacyjnych idą pełną parą
Trwają prace remontowe i modernizacyjne w ursynowskich placówkach
oświatowych. Jak co roku czas wakacji
to dla ursynowskich urzędników i pracowników ursynowskiej oświaty pracowity czas, aby pod nieobecność uczniów
poprawić warunki nauki i przeprowadzić niezbędne prace.
Trwa remont bloku sportowego w SP nr 319
przy ul. Wokalnej 1 oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej 303 przy ul. Koncertowej 8. W Szkole Podstawowej nr 343 przy
ul. Kopcińskiego 7 zaplanowano naprawę pokrycia dachowego oraz remont podłóg w salach
zajęć. Prace remontowe w wakacje obejmą także korytarze, szatnię i pomieszczenia administracyjne w Przedszkolu 286 przy ul. Mandarynki 1. W Szkole Podstawowej 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 trwa remont sanitariatów oraz
wymiana kanalizacji sanitarnej. Remont sal i korytarzy oraz schodów zewnętrznych to zakres

Szkoła Podstawowa nr 16

najbliższych prac w Szkole Podstawowej 16, ul.
Wilczy Dół 4.
„Okres wakacji to czas intensywnych prac obejmujących remonty i rozbudowę ursynowskich placówek
oświatowych. Przypominam, że łącznie dysponujemy w tym roku rekordowym w historii Dzielnicy
Ursynów budżetem na oświatę w wysokości ponad
291 mln zł. Z tej kwoty realizujemy ambitne inwestycyjne oświatowe na które zaplanowano 28,5
mln, na remonty przeznaczymy ponad 9,5 mln zł.
Ale realizowane już prace i plany na ten rok to oczywiście nie koniec inwestycji w ursynowską oświatę.
Pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 10,6
mln na lata 2018-2020. Pieniądze umożliwią rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul Mandarynki, Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka. Sądzę że niezaprzeczalnym efektem działań w
obecnej kadencji będzie poprawa warunków nauki w ursynowskich placówkach oświatowych –
mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Szkoła Podstawowa nr 343

BP: nowe przejście na Stryjeńskich

W niedzielę, 5 sierpnia, o godzinie 19.00 odbędzie się drugi z cyklu koncert recitali fortepianowych organizowanych przez
Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Cykl ten nosi tytuł “Armaty ukryte w
kwiatach…”, a pierwszy koncert w ramach cyklu odbył się 15 lipca. To niezwykłe wydarzenie muzyczne odbędzie
się na Forum przy fontannie, wewnątrz
osiedla SMB Kabaty (ul. Bronikowskiego) – wstęp wolny.
W programie:
Fryderyk Chopin - Nokturn Des-dur
op. 27 nr 2
Ignacy Jan Paderewski - Nokturn Bdur op. 16 nr 4
Fryderyk Chopin - Mazurek B-dur op.
17 nr 1
Ignacy Jan Paderewski - Mazurek Adur op. 9 nr 3
Fryderyk Chopin - Mazurek a-moll
op. 17 nr 4, Ballada f-moll op. 52
Ignacy Jan Paderewski - Legenda As-dur op. 16 nr 1
Fryderyk Chopin - Walc As-dur op. 34
nr 1, Polonez As-dur op. 53.

Rezerwuj boiska przez Internet
Wraz z początkiem wakacji Dzielnica Ursynów m.
st. Warszawy pilotażowo
wprowadziła internetowy
system rezerwacji boisk
umożliwiający mieszkańcom dostęp do wybranych
szkolnych boisk sportowych – nie tylko piłkarskich.
Dzięki temu obiekty przy dziewięciu ursynowskich placówkach oświatowych są efektywnie wykorzystywane, a mieszkańcy mogą znaleźć inne osoby
chętne do wspólnej rozgrywki.
“Już od kilku lat w trakcie wakacji boiska były udostępniane
mieszkańcom, teraz postanowiliśmy pójść krok dalej. Dzięki internetowemu systemowi można
nie tylko mieć pewność, że w wybranym terminie boisko będzie
wolne. Jego wielką wartością, na
której nam zależało, jest możliwość znalezienia ekipy do wspólnej gry. Nie każdy jest w stanie
skrzyknąć drużynę znajomych
na konkretną datę, a za sprawą
naszej strony nawet pojedyncze
osoby mogą znaleźć innych graczy i skompletować skład. To z
pewnością zwiększa dostępność
sportu dla mieszkańców Ursynowa” – mówi Antoni Pomianowski, wiceburmistrz dzielnicy, odpowiedzialny za sport
Na półmetku wakacji można
stwierdzić, że wprowadzone rozwiązanie sprawdza się doskonale.
Dzięki funkcjonalnej i intuicyjnej stronie www.otwarteboiska.ursynow.pl mieszkańcy Ur-

Bibliobox –
jak oddać
książkę 7 dni
w tygodniu

Pod koniec lipca na ul. Stryjeńskich pojawiło się nowe przejście dla pieszych. Jest to
kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo na Ursynowie. Projekt „Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową” zakładał wyznaczenie nowej „zebry” na wysokości budynku Stryjeńskich 13D.
Projekt został wybrany głosami 900 mieszkańców obszaru Ursynów Wysoki Południowy.
„W ramach prac poszerzyliśmy istniejącą wyspę i przebudowaliśmy ją na azyl, aby piesi mogli bezpiecznie przekroczyć jezdnię. W najbliższym czasie zostanie także wymieniona oprawa istniejącego
oświetlenia, po to żeby przejście było lepiej doświetlone. Dzięki nowemu przejściu łatwiej będzie się
dostać do parku Moczydełko czy na pobliski bazarek” – informują urzędnicy z ZDM.
Foto ZDM

Obok budynku „Ursynoteki” przy ul. Na Uboczu 2
działa „Bibliobox”. Zakup
oraz montaż urządzenia
zostały sfinansowane ze
środków Budżetu Partycypacyjnego projekt poparło
w głosowaniu 937 osób.
Dzięki urządzeniu do oddawania książek czytanie jest
jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. Książki wypożyczamy
tradycyjnie, ale jeśli nie możemy ich zwrócić w godzinach
pracy biblioteki wystarczy
książki wrzucić do biblioboxu,
a pracownik Ursynoteki odłoży
je na półki.

synowa w różnym wieku chętnie
korzystali z boisk do piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki, piłka
ręcznej czy siatkówki plażowej.
Największym zainteresowaniem
cieszyły się godziny objęte zapisami, ale nie brakowało też osób,
które skorzystały z “otwartych”

- w Parku im. Jana Pawła II –
boisko wielofunkcyjne,
- w Parku Lasek Brzozowy –
boisko do koszykówki,
- przy ul. Dembowskiego
(obok Szkoły Podstawowej nr
322, przy ul. Dembowskiego) –
boiska do koszykówki,

terminów, w których można było po prostu przyjść na boisko i
skorzystać z niego na zasadzie
“kto pierwszy, ten lepszy”. Najbardziej oblegane były boiska do
piłki nożnej, ale nie brakowało
także zainteresowania innymi
grami zespołowymi.
Program „otwartych boisk”
potrwa do końca wakacji.
Warto przypomnieć, że oprócz
dostępnych w systemie boisk
szkolnych do dyspozycji mieszkańców jest również 6 dzielnicowych, ogólnodostępnych obiektów, z których korzystać można
od rana do późnego wieczora:

- przy ul. Puszczyka (obok bloku z nr 9) – boisko do piłki nożnej oraz dwa boiska do koszykówki,
- nad Jeziorem Zgorzała przy
ul. Kórnickiej – boisko do piłki
nożnej,
- „Orlik” przy ul. Przy Bażantarni 3, boisko do piłki nożnej
oraz wielofunkcyjne.
Dodatkowo, w ramach programu „Lato w Mieście”, na „Orliku” przy ul. Bażantarni 3, od 2
lipca do końca wakacji prowadzona jest Wakacyjna Szkółka
Piłki Nożnej.
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Nareszcie chodnik do przejścia!

Kolejne ursynowskie murale
Przy ulicy Małej Łąki 7 jest jeszcze bardziej zielono! Jak informuje Urząd Dzielnicy Ursynów, ukończono właśnie nowy mural,
będący efektem realizacji projektu „Ursynowskie Murale” złożonego do Budżetu Partycypacyjnego. Pomysł otrzymał poparcie
1503 głosujących. W ramach tego projektu powstaną jeszcze 2
murale: przy ul. Kazury 8 i ul. Na Uboczu 6. Obecnie trwają
prace przy ul. Kazury 8 – zakończenie planowane jest w połowie
sierpnia.

Chyba od zawsze brakowało porządnego chodnika przy południowowschodnim wyjściu z stacji metra Imielin w kierunku ul. Cynamonowej i
enklawy Osiedla Na Skraju. Sytuacja ta była przedmiotem drwin i oburzenia, ale co ważniejsze była
też przedmiotem licznych
interpelacji i zapytań lokalnych działaczy społecznych. Po wielu latach
wreszcie chodnik wybudowano, ale jego historia
jest pełna wybojów.
W 1995 roku, gdy oddano do
użytku pierwszy odcinek metra,
szlak pieszy do stacji Imielin, był
uczęszczany przez tysiące
mieszkańców podążających z
miejsc swojego zamieszkania,
ulic: Cynamonowej, Szolc-Rogozińskiego, Grzegorzewskiej, a
nawet Nowoursynowskiej czy
Arbuzowej. Widać to bardzo widowiskowo na zdjęciach satelitarnych dostępnych w miejskim
serwisie mapowym. Ogromny
przedept rysuje się tuż od stacji
w kierunku osiedli. Przez lata
mieszkańcy podążając do metra mieli wątpliwy wybór, czy
iść wąskim chodnikiem pamiętającym jeszcze czasy pierwszej
budowy Ursynowa, czy może
błotnistą ścieżką, a może drogą
dojazdową. Sytuacja zmieniła
się w październiku 2013 roku,
gdy oddano do użytku budynek
Cynamonowego Domu. Wtedy
wąski chodniczek z płyt betonowych zastąpiony został szerokim chodnikiem prowadzącym
wzdłuż budynku do metra. To
naprawdę poprawiło warunki
komunikacyjne. Aczkolwiek te
działania nie były odpowiedzią

na prośby i petycje, lecz działaniem bardziej samorzutnym.
Warto w tym miejscu dodać, że
inwestycję realizowano w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a o wybudowanie
infrastruktury dla pieszych zabiegał Zarząd Dzielnicy z burmistrzem Piotrem Guziałem na
czele. Realizacja tak szerokiego
chodnika zmieniła znacznie charakter komunikacji pieszej, ale
prywatna inwestycja nie mogła
zaspokoić wszystkich potrzeb,
więc ogromna wydeptana ścieżka przebiegająca niemalże równolegle do tej nowo powstałej,
nie mieszcząca się już w obrębie
inwestycji, pozostała na kolejnych 5 lat. Dopiero na wiosnę
2018 roku, a więc po 23 latach
(!) powstała kompletna infrastruktura przy południowo-

wschodnim wyjściu z metra
Imielin, w kierunku ulicy Cynamonowej. Wydarzyło się to za
sprawą projektu z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. Projekt pod nazwą „Zielona Oś Ursynowa” zakładał realizację linearnego układu parkowego.
Autor projektu Mikołaj Pieńkos
przewidywał budowę chodników, postawienie ławek, koszy
na śmieci, latarń, dosadzenie
roślin. Realizacja tego projektu
nie tylko zdecydowanie polepszyła jakość przestrzeni przy
wyjściu z metra, co przede
wszystkim zlikwidowała okrutny przedept pełen błota i kurzu.
Cała historia zakończyła się pozytywnie, ale meandry na drodze do jej realizacji pokazują co
najmniej dwa ważne aspekty
sztuki samorządowej.

Po pierwsze, sprawy lokalne
powinny być w gestii mieszkańców i to oni powinni decydować o priorytetowych inwestycjach lokalnych, takich jak
chodnik. Po drugie, Budżet Partycypacyjny to świetne narzędzie do takich działań. Skoro
ostatnia inicjatywa mieszkańca
Ursynowa, ujęta w demokratyczny mechanizm głosowania,
okazała się sukcesem i doprowadziła do realizacji chodnika,
to trzeba taką inicjatywę wspierać. A ponieważ głosy obywatelskie stają się coraz ważniejsze w każdym kolejnym rozdaniu samorządowych kart, mam
cichą nadzieję na rosnące
wsparcie dla budżetu obywatelskiego od składu przyszłej
Rady Dzielnicy.
Jan Mieczysław Ławrynowicz
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Śpiewajmy razem dla niepodległej
Bogusław Lasocki
Bodaj najbardziej wzruszającym sposobem czczenia pamięci
uczestników Powstania Warszawskiego jest intonowanie patriotycznych pieśni, szczególnie
tych, które w 1944 śpiewali sami powstańcy.
– W ciągu najbliższych dni, nie tylko
teraz wspólnie śpiewając, ale i potem,
pamiętajmy i pochylmy się nad bohaterami, dzięki którym możemy tutaj być.
Zarówno tym, którzy przez 123 lata
niewoli zarówno czynem artystycznym
jak i czynem zbrojnym walczyli, by Polska nie została zapomniana; którzy od
1918 r. skutecznie walczyli, by Polska
odzyskała państwowość, jak i dla tych
wszystkich wspaniałych bohaterów Powstania Warszawskiego sprzed 74 lat.
Zatrzymajmy się w dniu 1 sierpnia o
godz. 17, uczestniczmy jak najliczniej
w uroczystościach poświęconych i z
udziałem tych wspaniałych bohaterów,
których tak niewielu zostało. Okażmy
szacunek i pamięć ich wspaniałym czynom - powiedział burmistrz Robert

Kempa, otwierając wieczór pieśni patriotycznych.
To już drugi w historii placu kościoła pod wezwaniem Wniebowstąpienia
Pańskiego wieczór pieśni patriotycznych “Śpiewajmy razem dla Niepodległej”, przy czym pozytywne zdziwienie
wzbudzała liczba uczestników. O ile na
pierwszy wieczór pieśni w 2017 r. przybyło ok. 400 mieszkańców, w tegorocznym wieczorze brało udział ponad 1000
osób. Śpiewanie jest najlepszym, najpiękniejszym sposobem pamiętania o
tradycji. Bo przecież te właśnie pieśni
wychodziły z ust tych, którzy walczyli o
wolność Ojczyzny i oddawali za nią życie – zarówno podczas I jak i II wojny
światowej.
W wieczorze uczestniczyły trzy połączone chóry: ursynowskich Ars Chori i
Iuvenis oraz gościnnie chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego, wykonując patriotyczne pieśni
jak m. in. „Marsz Mokotowa”, „O mój
rozmarynie”, „Piechotę”, „Warszawiankę”, „Warszawskie dzieci”. “Modlitwa
obozowa” i kilka innych pieśni została
odśpiewana przez widownię na stojąco.
Niezależnie od wieku odbiorców, dało
się zauważyć, jak dużo emocji są w stanie przekazać te pieśni. Nieukrywane
wzruszenie i nierzadko towarzyszące
mu łzy płynące po policzkach starszych
i młodszych uczestników koncertu, stały się świadectwem, że pamięć o Powstaniu Warszawskim jest ciągle żywa
w społeczeństwie.
– Na śpiewnikach jest zdjęcie wykonane przez Eugeniusza Lokajskiego – w

nastroju uroczystej powagi zwrócił się
do publiczności wiceburmistrz Łukasz
Ciołko. – Jedno spośród 1000 innych z
Powstania Warszawskiego, kiedy dokumentował zbrodnie niemieckich żołnierzy i losy powstańców. Mówię o tym, po-

wspomnieniach, w tym, co przekażemy
potomnym. Eugeniusz Lokajski ma swoją ulicę na Ursynowie na Natolinie, jest
także szkoła podstawowa nr 340. Jesteśmy zobowiązani, abyśmy dzieciom i
wnukom przekazywali historię, abyśmy

nieważ tak ważne jest, abyśmy zachowali pamięć nie tylko o historii, o dacie, ale
także o poszczególnych osobach, które tę
historię tworzyły. Dopóki pamiętamy o
nich, oni żyją. Żyją w nas, w naszych

na pytanie “kim był Eugeniusz Lokajski?” – potrafili odpowiedzieć. Abyśmy
potrafili naszym dzieciom, wnukom
przekazywać historię całej naszej ojczyzny – powiedział Łukasz Ciołko.

Na kulturalnej mapie Ursynowa rok
2018 jest rokiem szczególnym. W ramach jubileuszu stulecia odzyskania
niepodległości odbędzie jeszcze bardzo wiele przedsięwzięć. Będą to zarówno koncerty fortepianowe, będzie
Dzień Patrona we wrześniu, Dzień błogosławionego Władysława z Gielniowa, będzie również wielka triada koncertowa: we wrześniu, październiku i
listopadzie, której głównym bohaterem będzie Ignacy Jan Paderewski jeden z ojców naszej wolności. Koncert trzeci, największy, odbędzie się
11 listopada w Filharmonii Narodowej, gdzie w uroczystej oprawie w repertuarze znajdą się utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
I może jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości stało
się podsumowanie wypowiedziane
przez wiceburmistrza Łukasza Ciołko:
... proponuję, by ostatnim zdaniem,
mottem naszego spotkania, jak i naszych ursynowskich obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, stał się wiersz piosenki “Pamiętaj
Warszawo, że prócz piosnki i łzy, jam
gotów Ci życie poświęcić”...
Czy to potrafią zrozumieć słoiki, które podczas syren 1 sierpnia o godz. 17
jechały bez zatrzymania ul. Ciszewskiego czy Rosoła, niepomne licznych wcześniejszych apeli? Na szczęście przeciwwagą są liczne, bardzo liczne środowiska patriotycznej młodzieży, które nie
tylko pamiętają, ale tę pamięć pogłębiają i rozwijają.

Albo szambo, albo kanał na Zielonym Ursynowie
Osoby mieszkające w tzw.
zielonej części Ursynowa
nigdy nie miały łatwego
życia. Zmagają się z podstawowymi problemami
życia codziennego, a przecież płacą podatki i są pełnoprawnymi mieszkańcami miasta stołeczneo Warszawy. Mimo to wciąż borykają się z niewyobrażalnymi dla przeciętnego
warszawiaka trudnościami, takimi jak brak chodników, oświetlenia czy sieci wodociągów.
Przy ul. Karczunkowskiej i ul.
Ludwinowskiej istnieje poważny i niebezpieczny dla mieszkańców problem, polegający na braku chodnika. Spędza to sen z powiek rodzicom dzieci, które chodzą pieszo do szkoły. Głównym
problemem ul. Baletowej i ul.
Krasnowolskiej był jeszcze do
niedawna brak komunikacji
miejskiej, który na szczęście po
batalii udało się rozwiązać –
choć przy Krasnowolskiej tylko
częściowo – udało się puścić autobus jedynie do ul. Poloneza,
co nie do końca satysfakcjonuje
mieszkańców. Wg ZTM na od-

cinku Poloneza – Kądziołeczki
jest zbyt wąska ulica. Nie przeszkadza to jednak przy kursowaniu wozów asenizacyjnych
wywożących z całego terenu
szambo. I właśnie największym
problemem, królującym nad
wszystkimi innymi dla mieszkańców Zielonego Ursynowa jest
brak kanalizacji i sieci wodociągów. Choć trwają już prace nad
kanalizacją w rejonie ulicy Krasnowolskiej, to wciąż wiele rejonów czeka na swoją kolej.
Choć trwa obecnie budowa
przepompowni ścieków w ul.

Trombity, co umożliwi podłączenie wspomnianej ulicy, jak
również ul. Dumki i ul. Nawłockiej, to kanalizacja na Zielonym
Ursynowie wciąż jest dobrem
luksusowym. W zeszłym roku
wysłałam kilkadziesiąt pism
podpisanych przez mieszkańców do MPWiK i do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o umożliwienie
budowy sieci kanalizacyjnej w
rejonie ul. Krasnowolskiej.
Wpłynęłoby to pozytywnie na
środowisko naturalne poprzez
likwidację kilkuset szamb oraz

zmniejszenie ruchu ciężkich
wozów asenizacyjnych. Zapewne poprawiłoby to również samopoczucie mieszkańców. Głos
mieszkańców i wyartykułowanie ich potrzeb zaowocowało
przygotowaniami do budowy
kanalizacji. Sukces!!! Jednak
radość mieszkańców nie trwała
długo. Okazało się, że pominięto w planach największe osiedle
mieszkaniowe znajdujące się na
Krasnowoli, które ma na swoim
terenie 69 szamb! Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie to się zmieni. Pomimo interwencji w MPWiK i Urzędzie
Dzielnicy Ursynów wciąż brakuje pozytywnej odzewu w tym
temacie. Od MPWiK możemy
się dowiedzieć za to, że wszystko idzie w dobrym kierunku i w
ciągu kilku najbliższych lat ma
być zakończona budowa przepompowni ścieków P-7 w rejonie ul. Farbiarskiej. Ponoć
umożliwi to budowę sieci kanalizacyjnej dla posesji znajdujących się przy ul. Baletowej i
sąsiadujących z nią ulic. Według
planów ma to nastąpić do 2025
roku. Jednak, kiedy w rzeczywistości to szczęście spotka War-

szawiaków z szambem na posesji? Nie wiadomo.
Brak kanalizacji to nie tylko
oczywiste problemy codziennego
życia. Wiąże się również z utrudnieniem otrzymania pozwolenia
na budowę, a w zasadzie niemożliwością jego otrzymania.
Pomimo wiedzy o braku kanalizacji Rada Miasta Stołecznego
Warszawy
Uchwałą
NR
XXVI/652/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. uchwalając miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma
Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej
wydała nakaz podłączenia
wszystkich budynków (z wyjątkiem budynków gospodarczych,
kiosków oraz wolno stojących pomieszczeń na śmietniki), do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jednocześnie
zakazano budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych.
Jednakże dopuszczono eksploatację istniejących szamb na potrzeby istniejących już budynków
do czasu wybudowania miejskiej
sieci kanalizacyjnej. Kuriozum w
najczystszej postaci, której nawet

chyba mistrz Bareja nie dałby
wiary. Teren przeznaczony na
budowę mieszkaniową i usługową, na którym żaden inwestor
nie dostanie pozwolenia na budowę, bo nie ma kanalizacji, a
szamb budować nie wolno. Ale
jak już szambo jest to już wolno.
A jak są szamba to kanalizacja
niepotrzebna. Zagmatwane,
prawda? Czasem sądzę, że w naszych pokręconych realiach nikt
nie jest w stanie funkcjonować. A
mimo to są tacy inwestorzy, którzy funkcjonują całkiem nieźle.
Czyżby kolejny warszawski cud?
Nam, mieszkańcom pozostaje
czekać…trzymając oczywiście
rękę na pulsie. Wszyscy się zgodzą, że kanalizacja jest potrzebna, tylko jakoś od lat nic z tego
nie wynika.
Kinga Sydrych-Stolarek
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Czas na koalicję bezpartyjnych mieszkańców!

Gdy większość z nas myśli o tym, jak
ukryć się przed upałami, niektórzy intensywnie myślą już o nadchodzących
wyborach samorządowych. Choć najbardziej widoczna jest kampania kandydatów na prezydenta Warszawy, za 3 miesiące wybierzemy także radnych – Sejmiku województwa, Rady m. st. Warszawy
oraz, co dla nas najważniejsze, radnych
Ursynowa.
To w tych wyborach mieszkańcy zdecydują komu powierzyć rozwój dzielnicy na najbliższe 5
lat (nowelizacja ustawy wydłużyła kadencje samorządów - przyp. aut.). Na kogo warto postawić?
Partie polityczne patrzą na samorządy jak na łup
wojenny w drodze do ostatecznego celu, jakim
jest dla nich większość sejmowa. Ponieważ mamy
dziś w Polsce dominację dwóch ugrupowań, ich
nadrzędnym celem jest wykończenie „tego drugiego”. Z tego względu, choć partyjni kandydaci pozorują działania lokalne i troskę o samorząd, tak
naprawdę w większości ich wystąpień kryje się
mniej lub bardziej zawoalowana wiadomość: „ci
drudzy są źli”. Nawet jeśli w szeregach partii znajdują się autentycznie zaangażowani samorządowcy, w praktyce muszą się oni podporządkować
partyjnym nakazom „z góry”, nawet jeśli jest to
wbrew interesowi lokalnej wspólnoty.
Słyszałem kiedyś historię z pewnej gminy, gdy
podczas burzliwej sesji rady jeden z rajców zasugerował otworzenie okna. Ponieważ radny ten
należał do partii opozycyjnej, przewodniczący zarządził... głosowanie w tej sprawie. Jakież było
zażenowanie obserwatorów, gdy okazało się że
rządząca większość, jak jeden mąż, odrzuciła ten
wniosek który z kolei jednomyślnie poparła partia opozycyjna! Tak właśnie funkcjonują partie
polityczne, dla których plemienny podział jest po
prostu gwarantem istnienia. Dlatego właśnie partyjni szefowie uparcie dzielą Polaków na lepszy i
gorszy sort, lub na tych oświeconych i ciemnogród.
Partyjni radni rzadko są zainteresowani sprawami dzielnicy. Wystarczy prześledzić sobie aktyw-

ność ursynowskich radnych PO i PiS, żeby szybko
zauważyć, że w większości są kompletnie bierni i
jedyne, w co się angażują, to demonstracje pod Sejmem czy miesięcznice smoleńskie. Na Ursynowie
uaktywniają się kilka miesięcy przed wyborami,
naprędce prosząc burmistrza o wskazówki merytoryczne, bo sami przez 3 i pół roku w ogóle nie
interesowali się dzielnicą. Czy naprawdę takie
osoby mogą być dobrymi reprezentantami mieszkańców?
Na szczęście w dzielnicowych wyborach nie jesteśmy skazani na ten przysłowiowy wybór między dżumą a cholerą. Największą aktywnością i zaangażowaniem przez całą kadencję wykazują się
właśnie bezpartyjni radni, co można zaobserwować chociażby po liczbie złożonych interpelacji. Co
więcej, reprezentowane przez nich stowarzyszenia zrzeszają wielu lokalnych aktywistów, którzy
całkowicie społecznie angażują się w sprawy dzielnicy, od akcji charytatywnych po zbiórki podpisów
w ważnych dla mieszkańców sprawach. Dziś w Radzie Dzielnicy Ursynów zasiadają przedstawiciele aż czterech lokalnych stowarzyszeń: Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa (IMU), Otwartego Ursynowa (OU), Projektu Ursynów (PU) oraz Naszego Ursynowa (NU). Ktoś, kto nie śledzi uważnie
wydarzeń lokalnych, może się w tych wszystkich
nazwach pogubić.
Choć mnogość lokalnych podmiotów świadczy
o dużej liczbie zaangażowanych przez nich
mieszkańców, w perspektywie wyborczej jest to
niestety ogromna słabość. Ordynację wyborczą
pisały partie polityczne, więc oczywistym jest, że
faworyzuje ona duże podmioty. Niestety, w wyborach prosta matematyka zawodzi: premiowane jest ugrupowanie z najlepszym wynikiem.
Widać to choćby po obecnym Sejmie, w którym
38% głosów w wyborach przełożyło się na ponad
połowę ogólnej liczby posłów dla obecnie rządzącej partii. Z tego względu ursynowskie komitety
lokalne muszą się zjednoczyć, aby móc realnie reprezentować głos mieszkańców w przyszłej Radzie Dzielnicy. W przeciwnym razie zostanie ona
zdominowana przez dwie partie polityczne, a
debaty radnych będą głównie skupiały się na jałowych sporach przeniesionych wprost ze sceny
ogólnokrajowej.
Jako Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa
(IMU) od dawna apelujemy do wszystkich lokalnych aktywistów abyśmy połączyli siły i stworzyli jedną, wspólną koalicję bezpartyjnych mieszkańców. W końcu wszyscy mamy jeden cel –
chcemy, aby Ursynów był dzielnicą, w której
jeszcze lepiej się mieszka, jeszcze wygodniej podróżuje i jeszcze przyjemniej spędza czas wolny.
Za pośrednictwem gościnnych łamów PASSY
zapraszam do udziału w tej koalicji każdego. W
końcu 98% mieszkańców Ursynowa to osoby
bezpartyjne.
Antoni Pomianowski
Wiceburmistrz Ursynowa
Prezes IMU

Nie utrudniajcie nam życia

Poruszając się po mieście, łatwo zauważyć wiele utrudnień komunikacyjnych.
Dotyczy to szczególnie tras dla pieszych.
Właściwie należy mówić nie o utrudnieniach, a o przeszkodach, na które natrafiają piesi poruszając się po wyznaczonych dla nich chodnikach.
Prawdziwą zmorą są sterczące z nich słupki,
latarnie, znaki drogowe, drzewa, donice i inne
wynalazki. Słupki to wszechobecna plaga. W Warszawie są ustawiane na każdym kroku jako zapora dla kierowców parkujących na chodnikach. Zamiast karać nieprzestrzegających przepisów kierowców, karani są w ten sposób piesi. Trudno
przecisnąć się między ciasno ustawionymi słupkami w pojedynkę, a idąc z dzieckiem za rękę jest
jeszcze trudniej. Przejechanie wózkiem dziecięcym
wymaga prawdziwej ekwilibrystyki. Na wielu
skrzyżowaniach wciąż brakuje podjazdów. Zjechanie i wjechanie na wysoki chodnik uniemożliwia poruszanie się w takich miejscach. Tyle mó-

wi się o udogodnieniach dla inwalidów i osób niepełnosprawnych ale niewiele się robi, by wyeliminować przeszkody z ulic i chodników. Panowie i
panie decydenci, to wielki wstyd, że miasto stołeczne obfituje w tego rodzaju utrudnienia.
Zupełnym absurdem jest zostawianie drzew na
środku chodnika. Żeby była jasność – jestem wielkim zwolennikiem drzew i wszelkiej zieleni. Jednak w miejscach odpowiednich, w których nie są
zawalidrogą. Jednym z przykładów graniczących
z kompletnym idiotyzmem jest pozostawienie starego rozrośniętego drzewa na ul. Zdrojowej na
Sadybie. Piesi, idąc chodnikiem, napotykają przed
sobą drzewo, które zajmuje całą szerokość chodnika rozpychając przy tym betonowe płyty. Żeby
je obejść, trzeba zejść na jezdnię, narażając się na
kolizję z pojazdami. Zresztą cała ulica Zdrojowa to
przykład niechlujstwa i nonszalancji zarządzających nią wobec użytkowników.
Pamiętajmy o takich sprawach przy najbliżMirosław Miroński
szych wyborach.

Pasy rowerowe do poprawy czy do wymiany?
W ostatnich dniach na ulicy Cynamonowej pojawili
się drogowcy, których zadaniem było odmalowanie oznakowania pasów
rowerowych, które zatarły
się po 2 latach użytkowania. Projekt przebudowy
ulicy został zrealizowany
z Budżetu Partycypacyjnego, jednak od samego początku budził kontrowersje. Czy pasy rowerowe to
dobre rozwiązanie na ursynowskich ulicach?
Celem projektu przebudowy
ulicy Cynamonowej i Dereniowej była poprawa bezpieczeństwa na tych ulicach. W jego ramach ulice zwężono do jednego pasa, a w miejscu drugiego
wyznaczono miejsca parkingowe i pasy rowerowe. Na pochwałę zasługuje wykonanie azyli dla
pieszych, jednak to właśnie kwestia ruchu rowerów na ulicach
budzi największe kontrowersje.
Pas rowerowy położony jest
między pasem ruchu dla samochodów a miejscami parkingowymi. Wielu rowerzystów boi się
korzystać z infrastruktury wy-

znaczonej na ulicy. Potwierdzają
to badania zlecone przez Dzielnicę Ursynów na wniosek radnego Kamila Orła ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW. Jedynie 36% rowerzystów poruszających się po Cynamonowej i Dereniowej korzysta z pasów na jezdni! Reszta wybiera chodnik, ponieważ nie czuje się pewnie i bezpiecznie na ulicy. Co ciekawe zarówno przy Cynamonowej i Dereniowej jest miejsce na oddzielną ścieżkę rowerową przy chodniku taką jak ta wzdłuż al. KEN,
którą chętnie poruszają się po
Ursynowie. Co więcej istniał gotowy projekt takiej ścieżki przy
ul. Dereniowej, który nie został
zrealizowany przez budowę pasów rowerowych.
Statystyki dotyczące liczby
zdarzeń drogowych na zwężonych ulicach również nie wskazują na znaczącą poprawę bezpieczeństwa. W latach 2009-2015,
przed zwężeniem średnia roczna
zdarzeń drogowych na Cynamonowej wynosiła 16, a po zwężeniu – 25. W przypadku Dereniowej jest to odpowiednio 31 przed
zwężeniem i 42 po zmianach.

Wprowadzone rozwiązanie
nie spełniają więc swoich założeń. Błąd ten można naprawić,
budując oddzielne ścieżki rowerowe przy chodnikach, które są
chętnie wykorzystywane przez
wszystkich rowerzystów. Pewnie czują się na nich zarówno
rodziny z dziećmi, młodzi ludzie jak i seniorzy. Po 2 latach
można stwierdzić, że eksperyment z pasami rowerowymi nie
sprawdził się.
Piotr ANTOSIUK

Wymieniają listwy w metrze
W ostatni weekend rozpoczęły się prace na związane z wymianą śliskich listew dla niewidomych na
stacjach metra. Wszystko
w związku z serią poślizgnięć i wypadków do jakich doszło podczas ostatniej zimy. Stowarzyszenie
PROJEKT URSYNÓW postanowiło wówczas podjąć
interwencję w tej sprawie,
której pozytywny finał widzimy dziś – ZTM montuje
nowe, ryflowane listwy na
posadzkach metra.
Wszystko zaczęło się od nieszczęśliwego wypadku jednej z
mieszkanek Natolina, pani Ewy,
która w listopadzie zeszłego roku, w śnieżny dzień poślizgnęła
się na mokrych listwach. Woda
+ metal = bardzo niebezpieczna powierzchnia. Pani Ewa w
trakcie zdarzenia wywróciła się
i niefortunnie uderzyła głową o
posadzkę. Choć musiało interweniować pogotowie, szczęśliwie nie doznała poważnego
uszczerbku na zdrowiu. Historia ta spowodowała, że postanowiliśmy zająć się niebezpiecznymi listwami, na których poślizgnięcia zgłaszało coraz więcej
mieszkańców Ursynowa. „Nie
możemy lekceważyć bezpieczeństwa pasażerów metra. Stoimy na stanowisku, że taka infrastruktura powinna być planowana z uwzględnieniem pełnej
funkcjonalności na lata.” – komentował Piotr Pieńkosz ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
Stowarzyszenie wystosowało
w tej sprawie petycję do ZTM,
którą w krótkim czasie podpisało ponad 600 osób. Początkowo
urzędnicy kręcili nosami, ale pod
naporem maili i szumu medialnego zmienili zdanie. Podjęli de-

cyzję o pilotażowej wymianie listew na dwóch stacjach metra –
Kabaty i Imielin.
Na pierwszy ogień poszła stacja Imielin. Od ostatniej niedzieli na kilkudziesięciometrowym
odcinku przy południowym wyjściu możemy podziwiać już antypoślizgowe listwy. Prowadnice
dla niewidomych będą teraz testowane tak, aby docelowo ZTM
rozważył czy spełniają one swoją role. Te znane z innych stacji
metra zawodzą – z ich powodu
rocznie zgłaszanych jest kilkadziesiąt wypadków.
W weekend 4-5 sierpnia wymiana ma nastąpić także na stacji Kabaty. Dzięki temu metro
stanie się bezpieczniejsze. Dotychczasowe prowadnice dla
niewidomych krytykowały nawet same organizacje zajmujące
się ich opieką. Gdy podejmowaliśmy w tej sprawie działania, zapytaliśmy o zdanie Polski Związek Niewidomych, który rów-

nież dostrzegł niebezpieczeństwo w „starych” listwach.
Przykład listew w metrze pokazuje, że można skutecznie
działać na rzecz mieszkańców.
Czasem potrzeba tylko odrobiny
determinacji i presji na urzędników. Dlatego PROJEKT URSYNÓW będzie chciał reprezentować Państwa głos w kolejnej kadencji Rady Dzielnicy.
Maciej Antosiuk
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Takie zaćmienie Księżyca trafia się raz na 100 lat
Bogusław Lasocki
Zaćmienia Księżyca należały zawsze do zjawisk elektryzujących
ludzkość. Księżyc w pełni świecący tak jasno, że przedmioty
rzucają cień, niespodziewanie
od jednej strony zaczyna ciemnieć, staje się najpierw czerwonawy, wreszcie cały przybiera
rdzawy kolor.
Jest coś niepokojącego w tej wielkiej
ciemnoczerwonej tarczy. I równie niespodziewanie pojawia się jasny pasek,
przechodzący w jaskrawo srebrzysty
sierp, coraz bardziej grubiejący, konsekwentnie rozprzestrzeniający się na całą powierzchnię Księżyca.

Następne takie
zaćmienie w 2023
Tegoroczne zaćmienie faktycznie należało do wyjątkowych. Trwało bardzo długo, gdyż faza pełna, a dokładniej cień fazy pełnej, widoczny był około 102 minut.
Pierwsze wrażenia obserwatorów nie były porażające. Ot, pojawił się Księżyc nad
południowo - wschodnim horyzontem,
tylko jakby przymglony, ciemniejszy, z
nietypowym kolorem. Jednak ten rdzawy
kolor miał w sobie coś magicznego, przyciągał uwagę i zachęcał do obserwacji.
W miarę podnoszenia się Księżyca na
nieboskłonie ukazywało się nowe zjawisko: nieco poniżej, z chmur zalegających
nad horyzontem, wyłaniła się coraz bardziej jaśniejąca czerwonawa “gwiazda”,
tworząc jakby nierozłączną kolorystyczną parę z rdzawym Księżycem. To Mars,
który akurat tego samego dnia znalazł się
w swojej tzw. wielkiej opozycji i zaczynał
błyszczeć na niebie jako nocne najjaśniejsze ciało. Wszystko w tym dniu było wyjątkowe.

W zasadzie zaćmienia Księżyca nie są
czymś nietypowym i na naszej planecie
są obserwowane po kilka razy każdego
roku. Zaćmienie występuje wtedy, gdy
Ziemia (jako planeta, jak i inne - piszemy z dużej litery) znajdzie się na jednej
linii pomiędzy Słońcem a Księżycem.
Taka sytuacja występuje dokładnie co
miesiąc, jednak powstały wówczas cień
Ziemi musi “trafić” w powierzchnię
Księżyca, a nie gdzieś obok. Warto pamiętać, że średnica Ziemi to ok. 12,7
tys. km, średnica Księżyca jest cztery
razy mniejsza, ale przeciętna odległość pomiędzy nimi wynosi aż
381 tys. km. Na dodatek Księżyc z cieniem Ziemi musi
być widoczny na wieczornym lub nocnym niebie
oraz muszą zaistnieć
przyjazne warunki atmosferyczne. Wymienione czynniki zebrane razem powodują,
że np. w Polsce zaćmienia Księżyca nie
są widoczne każdego roku, a jeśli nawet,
to najwyżej raz - dwa
razy rocznie, przy
czym nie są to zazwyczaj zaćmienia pełne i
trwają stosunkowo krótko.
I na przykład poprzednie zaćmienie Księżyca było 7 sierpnia 2017 r. i miało charakter częściowy. Jednak w tym roku wszystkie
warunki były korzystne, dzięki czemu
pełna faza zaćmienia trwała aż 1 godzinę i 42 minuty.
Zaćmienie nastąpiło zaledwie 14 godzin po chwili, kiedy Księżyc był na swej
orbicie najdalej od Ziemi. Sprawiło to, że
wydawał się mniejszy i pozornie poruszał się wolniej. Z kolei Ziemia obecnie
jest tylko trzy tygodnie po chwili największego oddalenia od Słońca, dlatego stożek cienia całkowitego jest najdłuższy i najszerszy. Na dodatek Księżyc przechodzi niemal przez środek tego cienia, mając do pokonania pozornie
dłuższą drogę. Dzięki temu mógł przebywać w cieniu Ziemi tak długo. Następne takie okoliczności pojawią się dla
Polski dopiero w czerwcu 2123 r.

Ursynowskie górki
oblepione widzami
Informacje o zbliżającym się zjawisku
astronomicznym były kolportowane w
mediach od wielu dni, a ursynowscy
internauci na portalach umawiali się
na wspólne obserwacje nieba. I faktycznie, w szczytowym momencie zaćmienia na Kopie Cwila było ponad 200

jest znacznie ciemniejszy niż zwykle.
Na skutek załamania promieni słonecznych w ziemskiej atmosferze do tarczy
Księżyca dociera tylko część promieniowania. Światło słoneczne rozprasza się
w atmosferze ziemskiej, przy czym najbardziej tłumione jest promieniowanie
niebieskie, dlatego też zachowanie atmosfery ziemskiej przypomina działanie
czerwonego filtra. Sprawia to, że normalnie srebrzysty Księżyc – gdy jest
oświetlony bezpośrednio światłem słonecznym – przybiera kolor rdzawy ze
względu na oświetlenie przefiltrowane przez atmosferę ziemską.
Oczywiście, w tym samym
momencie, hipotetyczni obserwatorzy przebywający
na Księżycu, mogliby obserwować zaćmienie
całkowite Słońca,
przykrytego przez
Ziemię, oraz ciemną
tarczę Ziemi otoczoną świetlistą aureolą
światła słonecznego
rozproszonego w atmosferze.

Dodatkowe bonusy
– Mars i ISS

osób, ponad setkę można było spotkać
na Kazurce i Psiej Górce przy ul. Indiry
Gandhi. Przychodzili całymi rodzinami, oczywiście z dziećmi, z wózkami, z
psami, były i pary, i single. Na krzesełkach, kocykach, na stojąco, czasem z
kanapkami, jakimiś napojami – słowem
całkowicie niespodziewanie zrobił się
wieczorny piknik. Wiele osób miało
sprzęt fotograficzny ustawiony na statywach, lunety, lornetki. Wszystkie oczy
wlepione w południowo - wschodnią
część nieba, na Księżyc coraz bardziej
przyćmiony cieniem Ziemi.
W fazie zaćmienia całkowitego Księżyc nie jest zupełnie niewidoczny, ale

Torcik astronomiczny
tego wieczora miał również swoje dwie wisienki.
Pierwsza to wspaniały Mars w
fazie wielkiej opozycji, świecący
pięknym czerwonym blaskiem poniżej Księżyca. Współgrając kolorystycznie, stanowiły niezwykle harmonijną
parę. Wielka opozycja Marsa to również stosunkowo rzadko spotykane zjawisko, kiedy “Czerwona Planeta” (tak
nazywany jest niekiedy Mars) znajduje się jakby za nami w stosunku do Słońca, a więc jest doskonale widoczna całą noc i jest nie tylko najlepiej oświetlona, ale zarazem jest najbliżej Ziemi. Bliskość to zresztą trochę iluzoryczna,
gdyż odległość wynosi obecnie “zaledwie” 57,6 mln km.
Orbity Ziemi i Marsa w drodze wokół
Słońca nie są kołowe, lecz eliptyczne, i
oczywiście nie pokrywają się. Opozycje
Marsa występują co około 780 dni.
Kształty orbit powodują, że odległości

pomiędzy tymi planetami podczas kolejnych opozycji są różne, co wpływa na
widoczność i pozorną wielkość (kątową) Marsa oglądanego z Ziemi. Podczas najmniej korzystnych opozycji, np.
27 stycznia 2010 r., odległość Marsa
od Ziemi wynosiła ok. 99,3 mln km.
Choć i tak był on najjaśniejszym po
Księżycu ciałem na niebie, jego obserwowana wielkość była taka, jak moneta 5 złotych widoczna z odległości 350
m. Patrzący przez dobrą lornetkę obserwator spostrzegłby jedynie, że coś tam
jest. Do oglądania szczegółów tej monety potrzebny byłby większy przyrząd. Natomiast podczas wielkiej opozycji, więc również w tych dniach, wielkością Mars przypomina 5 złotych widziane z odległości 200 m. Tak więc
przez dobrą lornetkę zobaczymy małą
tarczkę, a nawet nieduża luneta czy teleskop ukaże pewne szczegóły na tarczy tej planety. W tej chwili cały czas
(jeszcze ok. miesiąc) trwa okres znakomitej widoczności Marsa. Najlepiej obserwować “Czerwoną Planetę” od ok.
22 wieczorem nad południowo wschodnim horyzontem.
Druga “wisienka” na torciku astronomicznym to świetna widoczność
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
ISS, będącej w momencie przelotu najjaśniejszym po Księżycu ciałem na niebie, jaśniejszym niż Mars i widocznej
jeszcze nad zachodnim horyzontem
Wenus. Pierwsze moduły ISS wystrzelono w 1998 r., w następnych latach
stacja była sukcesywna rozbudowa aż
do 2011 r. Obecnie powierzchnia hermetyczna wynosi 1160 m kw., a zewnętrzne rozmiary (głównie baterie
słoneczne) to 108 m na 74 m długości.
Ze względu na sporą powierzchnię,
ISS odbija dużo światła słonecznego i
dlatego podczas przelotów widoczna
jest nad nami jak rozświetlony biały
lampion.
Okresy widoczności ISS są cykliczne
i właśnie niedługo kończy się kolejny
cykl dobrej wieczornej widoczności na
Polską. ISS można obserwować jeszcze 2 sierpnia od godz. 22.05 – przelot
od zachodu trwający ponad 4 minuty
oraz 4 sierpnia od ok. 21.57 – przelot
trwający ok. 3 minuty.

Ratusze Warszawy – Praga Północ (VIII)
Dzielnica Warszawy Praga Północ zajmuje większość terenów historycznej Pragi. Ma więc tradycję miejską, której początkiem były prawa nadane
10 lutego 1648 r. przez
króla Władysława IV. Śladem tej tradycji jest ulica
Ratuszowa, przy której
wprawdzie nie ma ratusza, ale która niewątpliwie świadczy o miejskiej
tradycji.
Miejski obszar prawego brzegu Wisły składał się z 3 jurydyk: Golędzinowa (założonego
w 1764 r.), Pragi (1648 r.) oraz
Skaryszewa-Kamiona (1641).
W 1791 Pragę przyłączono do
Warszawy na mocy ustawy „Prawo o miastach”, znoszącej

wszelkie jurydyki, a uchwalonej przez Sejm Czteroletni. Odtąd stanowi ona część Warszawy. Zasadnicza część Pragi – ta
położona vis a vis Starego Miasta – została bardzo poważnie
zniszczona podczas szturmu
wojsk Suworowa 4 listopada
1794 r. Dzieło zniszczenia było
dopełnione po wkroczeniu
wojsk napoleońskich. Na polecenie Bonapartego na praskim
brzegu Wisły zostało wybudowane praskie przedmoście w
formie niewielkiej twierdzy bastionowej. W tym celu wyburzono wiele domów pozostałych po
„Rzezi Pragi”( zburzono ogółem
218 domów). Prace fortyfikacyjne na Pradze rozpoczęto już
w grudniu 1806 r. W okresie do
24 VII 1807 były one bardzo in-

tensywne; dziennie pracowało
tu wówczas od ok. 1000 do ponad 2000 ludzi. Przedmoście
praskie zaprojektowane zostało w formie dzieła trójbastionowego wzmocnionego czterema lunetami. Na przedpolu
znajdować miało się dalszych
osiem lunet otaczających obóz
warowny, z których najprawdopodobniej wykonano tylko
trzy. Żeby sfinansować gigantyczne nakłady na fortyfikacje
Pragi, Serocka i Modlina, Fryderyk August dekretem ogłoszonym 25 marca 1809 r. ustanowił
w Księstwie Warszawskim podatek osobisty na ten cel.
Po zwycięstwie nad Napoleonem i wkroczeniu Rosjan
twierdza odżyła na krótko w
okresie Powstania Listopadowego, gdy jej resztki zostały odbudowane pod kierownictwem
major Jana Pawła Lelewela, od
12 maja 1831 r. komendanta
Pragi. Po upadku powstania Rosjanie przystąpili do ostatecznej
likwidacji praskich fortyfikacji.
Większość terenów pod twierdzę wykupiona została jeszcze
przez władze Księstwa Warszawskiego, toteż władze Królestwa Polskiego mogły na tym
obszarze realizować zabudowę
według przemyślanego planu
urbanistycznego. Wówczas wytyczono m. in. ulicę Szeroką,
wiodącą do mostu na jej przedłużeniu. W czasach Polski Ludowej ulica ta otrzymała imię

Karola Wójcika, a po 1990 r. –
Księdza Kłopotowskiego. Przy
tej ulicy pod numerem 15 znajduje się gmach będący siedzibą
władz administracyjnych dzielnicy Praga Północ. Budynek powstał około 1956 r. (nie zachowała się dokumentacja). Został
postawiony na fundamentach
budynku szkolnego, zniszczonego we wrześniu 1939 r. Budynek szkoły, wzniesiony w latach 1903-1906, był jednym z
dwóch będących własnością
miasta Warszawy. Drugi budynek, także zaprojektowany
przez Henryka Juliana Gaya,
istnieje do dnia dzisiejszego przy

ul. Drewnianej 8 na Powiślu. Latem 1920 r. w budynku formowały się pododdziały 236. pułku
piechoty, co przypomina
umieszczona na froncie gmachu pamiątkowa tablica. Obecnie (dane z 2016 r.) Praga Północ zamieszkała jest przez 66,9
tys. osób.
Najprawdopodobniej bezpośrednio po wybudowaniu biurowca przy ówczesnej ul. Karola
Wójcika stał się on siedzibą dzielnicowej administracji. Nie jest
znany autor projektu, ani żadne
inne bliższe informacje. Z inwentaryzacji wiadomo tylko, że powierzchnia powierzchnia użyt-

kowa 8 167 m kw., a kubatura
38 516 metrów sześciennych.
Adres północnopraskiego ratusza: Urząd dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, 03-708
Warszawa, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15.
Według informacji z 2 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ zatrudnione były 203 osoby na 201,175 etatach.
Statystycznie na jeden etat w
urzędzie przypada na Pradze
Północ 332,5 mieszkańców.
(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
L e c h K r ó l i ko w s k i
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Zaledwie dwa filtry dla trasy na Ursynowie

Czy to szczyt osiągnięć Paktu?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli inwestor
trasy nazywanej “Południową
Obwodnicą Warszawy”, przez
długi czas – według różnych wieści – ignorowała postulaty w
sprawie zainstalowania na jej
ursynowskim odcinku dwóch
filtrów oczyszczających powietrze wyrzucane z tunelu, w którym będzie przebiegał zmasowany ruch tranzytowy, lub grała na zwłokę.
adzieja na spełnienie tych żądań – jak wynika z informacji
w “Passie” 25/2018 – zaistniała z chwilą, gdy 29 czerwca br. minister infrastruktury /w wyniku interwencji jednego z kandydatów na prezydenta m. st. Warszawy, wiceministra
sprawiedliwości Patryka Jakiego/ zapowiedział, że montaż filtrów będzie
niezbędny ze względu na stale zwiększający się ruch w obrębie miasta. O
rodzaju tych urządzeń mają zadecydować wyniki analiz przeprowadzonych
przez GDDKiA w krótkim czasie po oddaniu do użytku wymienionego odcinka trasy.
nterwencja wiceministra Patryka Jakiego /która – według jego
zapewnień podczas spotkania
z mieszkańcami Ursynowa – spowodowała to oświadczenie/ zrodziła się w
atmosferze protestów wobec stanowiska GDDKiA. Istotne znaczenie miały w tej sprawie działania gremium
osób, które doprowadziły do wystosowania pod adresem władz “Paktu na
rzecz Filtrów”.
łówne zdanie tego tekstu
brzmi: “Oczekujemy od Stołecznego Samorządu oraz
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej konkretnych decyzji w tej sprawie”. Jego
sygnatariuszami są przedstawiciele organizacji społecznych: Otwarty Ursynów, Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa, Projekt Ursynów, Nasz Ursynów,
Miasto Jest Nasze - Ursynów, Platforma
Obywatelska Koło Ursynów, Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, Polskie Stronnictwo Ludowe /Koło Ursynów/, Nowoczesna Koło Ursynów, a także burmistrzowie dzielnicy
Ursynów.
owstały również wątpliwości.
Na przykład, czy deklarację w
sprawie instalacji filtrów traktować poważnie, czy tylko jako obietnicę okolicznościową, coś w rodzaju „kiełbasy wyborczej” przed wyborami samorządowymi? A to m. in. dlatego, że:
– znacznie wcześniej wojewoda mazowiecki /członek PiS/ wydał zgodę na
budowę tego odcinka „obwodnicy”, nie
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zobowiązując inwestora do zainstalowania filtrów; a „Paktu na rzecz Filtrów” nie podpisali członkowie PiS, mimo że byli obecni przy stoliku, na którym wyłożono niezbędne dokumenty.
ostawa wymienionych członków PiS wydaje się dość osobliwa wobec wypowiedzi innych
znaczących członków tej partii w sprawie owych filtrów i samej lokalizacji tutejszego odcinka Trasy A-2 czyli rzekomej obwodnicy. Negatywne stanowisko odnośnie kuriozalnej lokalizacji zajął przecież już znacznie wcześniej prezydent Warszawy prof. Lech Kaczyński, za co dziękował mu Klub PiS w Radzie Dzielnicy Ursynów /por.. „Nasza
Metropolia” 02/2003/.
ypada również zauważyć,
że filtry, gdyby nawet zaistniały, to przecież tym sposobem uchylone zostałoby tylko jedno
z wielce szkodliwych zagrożeń wynikających z wewnątrzstołecznej lokalizacji tego odcinka trasy tranzytowej. Pozostają bowiem jeszcze tak szkodliwe
dla ekosystemu i środowiska zamieszkania zagrożenia jak: osuszenie rozległego obszaru /nieszczęsna „POW” ma
przecież przebiegać głęboko poniżej
metra/, dewastacja rozległego obszaru Warszawy południowej, hałas, drgania, wibracje, wstrząsy. Zagraża to realnie niezbędnej miastu zieleni, obiektom architektury historycznej i ich otoczeniu, obiektom użyteczności publicznej. Pogarsza – niezbędne obecnym i
przyszłym pokoleniom – warunki zdrowia i życia.
akby tych szkód było za mało,
rzekomą obwodnicę zlokalizowano w bezpośrednim skojarzeniu z centralnym portem lotniczym
Okęcie, co stwarza wielki węzeł powietrzno-autostradowy w zurbanizowanej strukturze Stolicy Polski. A lokalizacja takiego kompleksu transportowego w tym miejscu jest niedopuszczalna tak ze względów ekorozwojowych, jak i ze względu na bezpieczeństwo militarne. Względy ekorozwojowe
zostały już w zasadzie wymienione powyżej. A podstawowy wzgląd militarny to konieczność zabezpieczenia Stolicy na wypadek konfliktu zbrojnego,
kiedy to taki, jak ten kreowany przez
GDDKiA, węzeł transportowy w jej zurbanizowanej strukturze, stałby się priorytetowym celem zmasowanych uderzeń przeciwnika. A przecież – na co
zwracano uwagę już wielekroć – ta skojarzona z lotniskiem Okęcie trasa to
nie żadna obwodnica, lecz znacząca
część międzynarodowej autostrady
tranzytowej /Trasy A-2/, mającej łączyć Berlin z Moskwą, a w przyszłości
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prawdopodobnie Lizbonę z Władywostokiem. Odbywający się nią transport
będzie przekraczał wielokrotnie parametry obecne. W świetle wspomnianych zagrożeń, będący obiektem tych
uwag warszawski odcinek Trasy A-2
nie ma racji bytu w zurbanizowanej
strukturze miasta w żadnej formie konstrukcyjnej /na powierzchni, na estakadzie czy także w tunelu z filtrami/.
Warszawa powinna być wolna od takiego węzła. Racjonalne i wielorako korzystne dla Stolicy, Mazowsza i Kraju
jest jego usytuowanie w układzie pozamiejskim, na obszarze Mazowsza, a
konkretyzacja jego optymalnej lokalizacji to zadanie dla specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje fachowe i społeczne.
ormowanie wielkiego węzła
transportowego w Warszawie
nie wydaje się przedsięwzięciem oryginalnym. Jego lokalizacja
przypomina bowiem ewidentnie założenia sławetnego planu Friedricha Pabsta, które w czerwcu 1939 r. sygnował
Adolf Hitler. Były one ukierunkowane
na zniszczenie naszej Stolicy i na uformowanie na jej części /Stare Miasto i
Krakowskie Przedmieście/ „nowego
miasta niemieckiego Warschau” z dwoma, poczynając od Konotopy, trasami
autostradowymi, przecinającymi Warszawę. Rozstaw realizowanych teraz
przez GDDKiA „obwodnic” /północnej
i południowej/ jest znacznie szerszy od
tego w planie Pabsta. Ale przecież nasza
Stolica od tamtego czasu została nie
tylko odbudowana, lecz i znacznie się
rozrosła.
iemiecka „Warschau”, urządzona w myśl planu Pabsta,
miała stać się transportowym instrumentem w strategii „parcia na Wschód” /Drang nach Osten/.
Dla Berlina zaś nową trasę autostradową zaplanowano i zbudowano już w latach trzydziestych XX w. w odległości
30 km od centrum, aby chronić stolicę
Niemiec i jej mieszkańców. I taki trend,
zapewniający maksymalnie warunki
bezpieczeństwa i inne korzyści, jest
kontynuowany niezależnie od panującego ustroju politycznego. Od czasu
zjednoczenia Niemiec likwiduje się kolejne lotniska wewnątrz miasta, zamieniając je w znacznej mierze na tereny
zielone. Trwa również – poza zurbanizowaną strukturą Berlina – budowa
transkontynentalnego portu lotniczego
BBI, skojarzonego z autostradami krajowymi i międzynarodowymi. Będzie
on dyskontował nie tylko finansowe
korzyści płynące z jego korzystnej lokalizacji w układzie Europa-Azja i inne
części świata.
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aki, jak ten realizowany przez
GDDKiA, układ transportowy
w naszej Stolicy był od dziesięcioleci przedmiotem analiz i krytyki
kompetentnych gremiów samorządowych /stołecznych i podwarszawskich/,
osobistości państwowych, uczelnianych,
środowisk społecznych. Znalazło to wyraz w publikacjach prasowych i książkowych powstałych na Ursynowie /z wybitnym udziałem samorządowców i pracowników naukowych SGGW i innych
uczelni/, w Akademii Obrony Narodowej, w Polskiej Akademii Nauk, jak również z udziałem specjalisty ONZ ds. autostrad europejskich. Niestety, koncepcje odpowiadające wymogom rozwoju
zrównoważonego i militarnego bezpieczeństwa Stolicy zostały zignorowane. A
jaka jest, powstała w wyniku tego, rzeczywistość widzi każdy obiektywny obserwator nie tylko sceny warszawskiej.
zy więc – w świetle powyższego – postulat zainstalowania
w tunelowym ursynowskim
odcinku rzekomej obwodnicy dwóch
filtrów /nawet gdyby został zrealizowany/ byłby rozwiązaniem optymalnym, czy raczej stałby się przysłowiowym „listkiem figowym” osłaniającym
wielorako szkodliwą rzeczywistość? A
może /do czego zachęcałbym/, dyskontując dotychczasowe doświadczenia, kontynuować zaistniałe już zaangażowanie społeczne na rzecz takiego zagospodarowania tej strefy, które przyczyni się znacząco do zapewnienia
obecnym i przyszłym pokoleniom pożądanych warunków zdrowia i życia. Analiza zaistniałych faktów i stanu wartości
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ekosystemu wskazuje na konieczność
kontynuowania i konkretyzowania w
myśl założeń rozwoju zrównoważonego i militarnego bezpieczeństwa Stolicy działań i koncepcji obejmujących
Ursynów, Wilanów, Mokotów, Wawer.
ealizacji wynikających z takiego założenia zadań mógłby
– jak się wydaje – skutecznie
służyć Pakt na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Warszawy Południowej, którego zespołem inicjującym i wiodącym
mogliby stać się sygnatariusze „Paktu na
rzecz Filtrów”, dysponujący już pewnym doświadczeniem w tym zakresie.
Istotne jest to, żeby powstała kompetentna osobowo i programowo struktura organizacyjna, która – wespół z czynnikami samorządowymi, społecznymi i
państwowymi – przyczyni się zdecydowanie do przeciwstawienia się trendom
destrukcyjnym w omawianym tu zakresie i do rozwinięcia skutecznych
działań na rzecz rozwoju zrównoważonego, ukierunkowanego na zapewninie optymalnych warunków zdrowia i
życia dla ludzi, przyrody i kultury.
udzi przydatnych dla zasilenia
i uefektywnienia działalności
Paktu na rzecz Rozwoju Zrównoważonego Warszawy Południowej
można by pozyskać m. in w dość licznych na tym obszarze organizacjach
społecznych, wśród pracowników nauki
/poczynając od SGGW/, placówek kultury, jak muzea /Muzeum Króla Jana III
w Wilanowie, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego na Mokotowie/ itd.
dr Stanisław Abramczyk
Foto Bogusław Lasocki
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Jak być starym, ale jarym
ym razem coś dla seniorów. Od transformacji ustrojowej w państwie w
1989 r. następują systematyczne zmiany w strukturze wieku Polaków.
Trwający proces starzenia się ludności Polski jest wynikiem sprzyjającego wzrostowi liczby staruchów zjawiska, jakim jest wydłużanie się życia oraz obniżający się poziom dzietności. Od 1989 r. przeciętny Polak postarzał się o ponad
7 lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują systematyczny wzrost liczby ludności powyżej 60 lat. Do 2050 r. nawet pięciokrotnie może zwiększyć się liczba osiemdziesięciolatków, a na trzy
pracujące osoby przypadać będzie aż dwóch emerytów. Wśród osób w starszym wieku najliczniejszą grupę, bo prawie 1/3, stanowią osoby 60–64 letnie. W okresie ostatniego ćwierćwiecza ich liczebność wzrosła o blisko połowę. Jednak najwyższe tempo przyrostu dotyczyło osób w wieku co najmniej
80 lat. Obecnie mamy 1,5 mln takich obywateli, a w ciągu najbliższych 20 lat będą ich 3 miliony.
Zmiany przewidywane w liczbie i strukturze ludności w wieku 60 lat i więcej w perspektywie do
2050 r. powinny dać do myślenia obecnemu i kolejnym rządom. Drastycznie zwiększy się bowiem
liczba osób w wieku co najmniej 60 lat. W rezultacie udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski zwiększy się z 21,5 proc. w roku 2013 r. (8,3 mln) aż do 40,4 proc. (13,7 mln) w roku
2050! W Warszawie przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest najbardziej zauważalny w
trzech dzielnicach: na Ursynowie, na Bemowie i w Białołęce. W tych dzielnicach w ciągu ostatnich
dziesięciu lat liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat nieomal się podwoiła. To są oficjalne dane zawarte w opracowaniu wykonanym na zlecenie władz miasta. Tym samym postawiona w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku teza jakoby Ursynów był dzielnicą młodą – już się nie broni.
Korzystne (ale nie dla finansów państwa) zjawisko wydłużania się życia Polaków spowodowało
prawdziwą rewolucję nazywaną “srebrną”. Prawdopodobnie od koloru włosów. Chodzi o radykalny wzrost aktywności seniorów. Odwraca się wielowiekowa tendencja, która uwięziła osoby w wieku poprodukcyjnych we własnych mieszkaniach i nałożyła na nie obowiązek pomagania w wychowywaniu wnuków, a często wręcz ich wychowywania. I nagle przyszło olśnienie: “Poświęciłe(a)m
całe życie wpierw na edukację, pracę zawodową, a potem na wychowanie dzieci. Teraz jest mój czas,
który muszę jak najlepiej przeżyć, bo zegar biologiczny tyka i niestety nie stanie. Chcę wykorzystać
te ostatnie lata na przyjemności, których mi przez całe życie brakowało. Należy mi się to”. Seniorzy zaczęli wreszcie pojmować, w sensie pozytywnym, jedyną prawdę o przemijaniu. Nie wszyscy,
ale duża część, co cieszy.
rzystanek “emerytura” zaczyna być dla coraz większej liczby polskich seniorów okresem
spokoju i swobody, dążeniem do wypełnienia wolnego czasu z jak największą korzyścią dla
siebie. Integrują się z rówieśnikami uczestnicząc na przykład w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i różnego rodzaju kursach organizowanych przez władze miast i gmin.
Trzy tygodnie w sanatorium, bo tyle trwają turnusy organizowane i finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, to pełen relaks połączony z liftingiem wiotczejącego ciała oraz bogatym sanatoryjnym życiem. Rocznie ponad 400 tysięcy Polaków składa do NFZ niosek o skierowanie do sanatorium.
Kolejki są długie, na Mazowszu od momentu złożenia wniosku do wyjazdu na leczenie trzeba niekiedy czekać nawet 24 miesiące. Tu kamyk do rządowego ogródka. Skoro społeczeństwo starzeje się rząd
nie powinien, a wręcz musi zwiększyć środki na leczenie sanatoryjne, by okres oczekiwania na wyjazd
nie przekraczał 18 miesięcy. Znacznie szybciej załatwia sprawę Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również kieruje na lecznicze turnusy. Ale wyłącznie osoby czynne zawodowo w trybie tak zwanej
prewencji rentowej. ZUS wy„Przystanek “emerytura” zaczyna syła do sanatorium osoby, którym skorzystanie z zabiegów
być dla coraz większej liczby
pomoże szybciej wrócić do pełpolskich seniorów okresem spo- nego zdrowia i sprawności.
Czas oczekiwania na rehabilikoju i swobody, dążeniem do
tację to tylko 8 tygodni.
wypełnienia wolnego czasu z jak Do sanatorium w ramach
może pojechać wyłącznie
największą korzyścią dla siebie” NFZ
osoba objęta ubezpieczeniem
zdrowotnym. Dla osób pracujących pobyt wiąże się z koniecznością wzięcia urlopu wypoczynkowego. Lekarz nie wystawia bowiem na tę okoliczność zwolnienia. Natomiast pobyt na turnusie finansowanym przez ZUS odbywa się w ramach zwolnienia wystawianego przez lekarza w konkretnym sanatorium. W trakcie trzytygodniowego pobytu na turnusie z NFZ kuracjusz nie płaci za zabiegi przepisane mu przez sanatoryjnego medyka. Jedynym wydatkiem jest dopłata do kosztów zakwaterowania i wyżywienia, które wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia. Za pokój jednoosobowy z łazienką w okresie od października do kwietnia dopłacamy 28,8 zł za jeden dzień pobytu, natomiast od maja do końca września 36,1 zł. Miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje odpowiednio 17,3 zł i 24,1 zł.
by ubezpieczony mógł skorzystać z leczenia sanatoryjnego, musi mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Kiedy skierowanie trafi do oddziału NFZ, właściwego ze względu na adres zamieszkania pacjenta, weryfikuje je lekarz specjalista. Sprawdza, czy leczenie uzdrowiskowe rzeczywiście jest uzasadnione. Warto wiedzieć, że NFZ nie jest biurem podróży,
więc pacjent nie może żądać skierowania go do wybranej miejscowości w preferowanym czasie. Ale
może o to poprosić na piśmie. Pracownice działu uzdrowiskowego mazowieckiego NFZ, z kierownik Małgorzatą Krajewską na czele, są bardzo uczynne i jeśli jest to możliwe, idą na rękę pacjentom.
Niekwestionowanym cesarzem polskich uzdrowisk jest bogaty w ofertę sanatoriów i rozrywek Ciechocinek. W sezonie kuruje się tam do 80 tys. osób. Wśród pacjentów popularne są także KrynicaZdrój, Busko-Zdrój, Rabka-Zdrój, Nałęczów i Kołobrzeg. Jednak Ciechocinek przebija konkurencję
swoją ofertą. Nie bez znaczenie jest też świetna lokalizacja tego uzdrowiska. Dla mieszkańców Warszawy, Łodzi, Poznania, Bydgoszczy czy Gdańska, to ledwie półtorej do dwóch godzin jazdy samochodem. Mieszkańców zabytkowego Torunia dzieli od Ciechocinka przysłowiowy rzut beretem.
Ciechocinek to miasteczko wyjątkowo urokliwe. Jego największymi bogactwami są fantastyczny mikroklimat, słynne na całą Polskę tężnie, wysoko zmineralizowana, a właściwie lecznicza woda „Krystynka”, bijąca na głowę osławioną i drogą „Vichy”, jak również sami mieszkańcy znani z gościnności i uprzejmości w stosunku do turystów. Poza tym, w Ciechocinku jest wyjątkowo bezpiecznie, co
w dzisiejszych niespokojnych czasach nie jest bez znaczenia. Sezon trwa tam przez okrągły rok.
Ten felieton ma być zachętą dla seniorów z terenu południowej Warszawy, by aplikowali w NFZ
o sanatorium. Od lat korzystam z dobrodziejstw oferowanych przez uzdrowiska, bo przekonałem
się, że warto tam jechać na kurację. Człowiek wraca do domu w znacznie lepszej formie. Do tego
roku jeździłem prywatnie, ale przyjaciel powiedział mi dwa lata temu: “Czemu nie skorzystasz z usług
NFZ? Przecież płaciłeś na ubezpieczenie przez czterdzieści lat, więc należy ci się sanatorium jak psu
buda”. Pomyślałem, że faktycznie, czemu nie. W 2016 r. złożyłem wniosek i przyznano mi pobyt od
9 do 30 lipca w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku. Muszę
poświęcić tej placówce kilka słów, bo moim zdaniem, jest to najwyższa półka sanatoryjnego lecznictwa, do tego znakomicie zarządzana.
22. WSZUR – poza pacjentami kierowanymi przez NFZ – poddawani są rehabilitacji także polscy żołnierze wracający, niestety często w kiepskim stanie, z zagranicznych misji. Jest tam także oddział kardiologiczny, którym kieruje specjalista od chorób serca dr
Cezary Guga. Szpital wyposażony został w sprzęt nowej generacji, m. in. laser wysokoenergetyczny “Cyborg”, wyciąg grawitacyjny “Protec” i Falę Uderzeniową. Największe wrażenie zrobili na mnie
tamtejsi fizjoterapeuci. To prawdziwi herosi stawiający na nogi ludzi ciężko poszkodowanych przez
los, takich jak na przykład młoda kobieta z Warszawy, która przeszła cztery(!) kolejne udary niedokrwienne. Stosują unikalną koncepcję pracy z porażonym pacjentem o nazwie PNF (torowanie
nerwowo – mięśniowe), która została wymyślona w słynnej kalifornijskiej klinice Valejo. Nie ze wszystkimi fizjoterapeutami miałem okoliczność, ale mgr Łukasz Michalak to według mnie cudotwórca.
Przyjechałem ze zrujnowanym barkiem nie mogąc ruszyć ręką. Po trzech tygodniach zajęć z nim
wyjechałem całkowicie sprawny, a kontuzjowany bark wydaje się silniejszy od zdrowego! Dwa lata wcześniej pan Łukasz uwolnił mnie od bólów kręgosłupa i uchronił przed planowaną operacją.
Mam okazję publicznie podziękować za wspaniałą opiekę wszystkim pracownikom 22. WSZUR,
a szczególnie pani Agacie Kołomyjec – za niespotykaną w tym kraju uprzejmość i uczynność. Dodam – dla każdego bez wyjątku pacjenta, choć nie każdy z nas zasługiwał na to swoim zachowaniem. A co do rehabilitantów dowodzonych przez panów Macieja Miklaszewicza i Mariana Gawineckiego, to chapeau bas, jak mawiają Francuzi.
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Bezduszne pojazdy
Auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym, a to z kolei uderzyło w ciężarówkę. Motocykl nie utrzymał się w pasie drogi i wjechał na drzewo. Bus zjechał na przeciwległy
pas ruchu i zderzył się czołowo z ciągnikiem. Osobówka przekroczyła prędkość na obszarze
zabudowanym o 80 km/godz. Takie komunikaty mamy w radiu na co dzień. Słuchając tego,
można zadać sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest człowiek?. A może człowiek jest tylko bezwolnym uczestnikiem tych zdarzeń. Dlaczego więc mandaty nie przychodzą na auto,
motocykl, busa, ciężarówkę, a na człowieka przewożonego w przez te pojazdy?
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Zielone światło dla aktywnych
ażdy, kto odwiedził więcej niż raz warszawskie baseny, musiał zauważyć, że w pewnych godzinach robi się na nich tłoczno. Mam na myśli
przede wszystkim obiekty kryte, bo otwierane jedynie w sezonie letnim
pływalnie odkryte są niemal zawsze zatłoczone. Widać to m. in. w Powsinie, w parku Szczęśliwickim, na Moczydle i przy ul. Inflanckiej. W dodatku prowadzone są
na nich prace konserwacyjne i remonty np. wymiana powłoki pneumatycznej, czy instalacji do uzdatniania wody. Prace remontowe do dobry „pretekst”, by zamykać latem również baseny znajdujące
się przy szkołach. Zwykle remonty trwają kilka tygodni, co oznacza że basen jest nieczynny przez
całe wakacje, właśnie wtedy gdy mogłyby korzystać z nich dzieci i młodzież także spoza danej szkoły. Nasuwa się oczywisty wniosek, że basenów w Warszawie jest za mało. Zresztą, dotyczy to również innych obiektów sportowych. Być może przyczyną jest to, że nie są one dochodowe. Ich budowa i eksploatacja stanowią obciążenie dla budżetu miasta. Jednak pod naciskiem mieszkańców, władze decydują się na budowę nowych obiektów.
W dobie wszechobecnej informatyzacji, która zmieniła całkowicie nasz tryb życia, w efekcie
czego spędzamy coraz więcej czasu przed komputerem, ruch w jakiejkolwiek formie może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Oczywiście, są i tacy, którzy uważają, że do aktywności fizycznej
niepotrzebne są żadne obiekty, bo wystarczy jakikolwiek sportowy strój i chodnik, po którym można biegać lub spacerować. Nie można się z tym zgodzić, bo obiektów sportowych nic nie zastąpi.
Można dzięki nim zacząć
„Niezależnie od wyników w sporcie swą przygodę ze sportem
pod okiem doświadczowyczynowym, zainteresowanie
nych instruktorów. Pozwasportem w młodości ma wpływ na la to na uniknięcie częstych
błędów prowadzących do
dalsze życie. Zaowocuje wyższą
kontuzji. Obiekty przeznasprawnością i lepszym zdrowiem czone do uprawiania sportu i rekreacji są ważnym
przez następne lata”
czynnikiem w kształtowaniu właściwych nawyków od najmłodszych lat. Potrzeba ruchu zaszczepiona wśród dzieci i młodzieży skutkuje zwykle tym, że jako dorośli chętniej garną się do sportu i czynnego wypoczynku również jako dojrzali ludzie. Z grona najmłodszych sportowców wyrastają przyszli mistrzowie. Im liczniejsza jest rzesza amatorów, młodzików, tym większa szansa, że znajdą się wśród nich ci, którzy
zasilą kadry sportowców wyczynowych.
Niezależnie od wyników w sporcie wyczynowym, zainteresowanie sportem w młodości ma
wpływ na dalsze życie. Zaowocuje wyższą sprawnością i lepszym zdrowiem przez następne lata, co
jest istotne zwłaszcza w późniejszym okresie życia. Aktywność ruchowa jest dobra w każdym wieku, a korzyści są wymierne. Przekładają się choćby na obniżenie kosztów leczenia. Wielu tzw. cywilizacyjnych chorób dałoby się uniknąć lub opóźnić ich pojawienie się prowadząc odpowiedni tryb
życia. Wiem, wiem… Już słyszę głosy malkontentów.
– Ktoś palił i pił od dawna, nie uprawiał żadnych sportów a dożył późnego wieku. I co?
– I to, że nie wiemy ile dożyłby, gdyby nie palił i nie pił, a zamiast tego uprawiał sport w jakiejkolwiek formie?
Mówi się, że wyjątki potwierdzają regułę. Tak jest również w tym przypadku, o czym niestety świadczą smutne statystyki. Wynika z nich jedno – aktywny tryb życia jest dla nas lepszy niż gnuśnienie
przed telewizorem czy komputerem. Opóźnia lub zapobiega wiele chorobom określanym mianem cywilizacyjnych.
W stolicy działa blisko trzydzieści krytych basenów. Warto o tym pamiętać, planując aktywny wypoczynek w mieście.
Z zapowiedzi niektórych polityków wynika, że zamierzają doprowadzić do znaczącego zwiększenia liczby obiektów sportowych, w tym boisk do piłki nożnej. Niezależnie od tego, czy obietnice te padają w kampaniach wyborczych, czy poza nimi, warto takim inicjatywom przyklasnąć. Z
realizacji składanych obietnic będą rozliczać ich wyborcy.
Jako obywatele powinniśmy wymagać, aby oprócz takich (niezwykle potrzebnych) inwestycji jak:
budowa ulicy Czerniakowskiej, budowa II linii metra, budowa przedszkoli i rewitalizacja miasta zadbano również o miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji. Aby rozwijająca się gwałtownie i niezwykle proekologiczna komunikacja rowerowa była wspierana przez władze miasta. Aby
przybywało tras, a istniejące drogi były przystosowane do ruchu rowerowego.
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Wyścigom na Służewcu potrzebna większa promocja

Va Bank wypływa na szerokie wody
Rozgrywane w minioną niedzielę na Służewcu Derby dla koni
arabskich czystej krwi zbiegły
się ze startem w Monachium
ogiera Va Bank, polskiego derbisty z 2015 r., który zmierzył się
w gonitwie najwyższej kategorii
G1 z europejską czołówką folblutów. Polski derbista spisał
się znakomicie, zajmując trzecie
miejsce.
renowany przez Macieja Janikowskiego Va Bank został kupiony na aukcji Tattersalls September w Irlandii jako roczniak przez
Janusza Piotra Zienkiewicza i jego
wspólnika. Kosztował zaledwie 4,5 tys.
euro, czyli znacznie poniżej średniej.
Był to dla właścicieli ogiera interes życia. Va Bank wygrał 12 wyścigów z rzędu zdobywając m. in. Potrójną Koronę
(wygrane w tym samym sezonie w nagrodach Rulera, Derby i St. Leger). W
2016 r. zarządzana przez Barry’ego Irwina amerykańska stadnina Team Valor International kupiła połowę udziałów w Va Banku. Ponoć za bardzo duże pieniądze, co mocno dziwiło znaczną część wyścigowego środowiska na
Służewcu. Okazuje się, że Barry Irwin
jest o niebo lepszym fachowcem od folblutów niż “znawcy” koni na Służewcu
i dobrze wiedział co robi.
2008 r. Barry Irwin wyhodował w swojej stadninie
ogierka, którego nazwał
Animal Kingdom. Pochodzenie średnie, brazylijsko – niemieckie. Jako dwulatek nie wystartował i nic nie wskazywało, że jest to koń klasowy. Ale Irwin
wiedział swoje. W 2011 r. zapisał ogiera do Kentucky Derby i zainkasował
pierwsze 1,5 mln USD za zwycięstwo.
Potem kolejne miliony za drugie miejsce w prestiżowym Preakness Stakes i
Breeder`s Cup Mile oraz spektakularny triumf w Dubai World Cup z pulą nagród 10 mln USD. Łącznie Animal Kingdom zarobił dla Team Valor International 8.387.500 USD. Jeśli weźmie się
pod uwagę to, że Irwin miał w swojej
stadninie kilkadziesiąt folblutów święcących triumfy w najbardziej prestiżo-
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wych gonitwach można założyć, że ma
w oczach aparat rentgenowski. Co
prawda Va Banka podobno wypatrzyła pani Irwin, ale decyzję o zakupie powziął jej małżonek. Obejrzał wyścigi
polskiego derbisty i dostrzegł w tym
koniu to, czego nie dostrzegli ślepcy z
Polski, czyli gigantyczny potencjał wyścigowy. Bo faktycznie jest to koń niezwykle waleczny, szybko zbierający się
i dysponujący rzadko spotykaną “przerzutką”.
arry Irwin uratował Va Banka
od zapaści w wyścigową nicość, co groziło temu folblutowi w polskim treningu. W Polsce trener
i właściciele odebrali Va Bankowi dwa
lata kariery zadowalając się jego triumfami na lokalnym chudziutkim rynku
wyścigowym. Nie dostrzegli drzemiącego potencjału, przez własną głupotę
przerwali imponujące pasmo zwycięstw
ogiera sadzając w siodle zięcia trenera,
jeździeckie beztalencie. To przez karygodny błąd jeźdźca Va Bank nieznacznie przegrał Wielką Warszawską do
Cacciniego, od którego jest o klasę lepszy. Barry Irwin wyprowadził Va Banka
na szerokie wody zapisując go do gonitwy najwyższej kategorii G1, która jest
niedostępna dla koni trenowanych w
Polsce.
minioną niedzielę w Monachium Va Bank wystartował pod dżokejem Eduardo
Pedrozą w gonitwie Grosser Dallmayr
Preis (2000 m). W wyścigach z pulą
nagród 155 tys. euro ściga się ścisłe zaplecze europejskich folblutów. Słynna
stajnia Godolphin wystawiła ogiera
Benbatla, zwycięzcę m. in. tegorocznego Dubai Turf (G1), który zgromadził
na swoim koncie astronomiczną kwotę
3,1 mln funtów brytyjskich. Angielski
Stormy Antarctic (triumfy w gonitwach
kategorii G2 i G3) oraz czołowe niemieckie Iquitos i Walsingham zaliczane
były do faworytów gonitwy. Benbatl
pod Oisinem Murphym nie zawiódł wygrywając lekko w czasie 2.06,7 sek. Va
Bank stoczył zacięty pojedynek o drugie
miejsce z dosiadanym przez Jamesa
Doyla wałachem Stormy Antarctic ule-
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Va Bank triumfuje na Służewcu
gając mu dopiero kilkadziesiąt metrów
przed celownikiem. W gonitwie brało
udział 9 koni.
rzecie miejsce w wyścigu kategorii G1 i przegrana tylko o
kilka długości z takim mocarzem turfu jak Benbatl, to olbrzymi
sukces polskiego derbisty. Oglądając
przebieg gonitwy, można założyć, że Va
Bank nie jest jeszcze w szczytowej formie i stać go na znacznie więcej. Trzy
lata metod treningowych rodem z epoki króla Ćwieczka dają o sobie znać.
Mieliśmy w Polsce konia, który naprawdę mógłby zawojować europejskie tory, przynosząc krajowi splendor i podziw wyścigowego środowiska. Zmarnowaliśmy tę szansę i być może nie dostaniemy kolejnej przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Nawet jeśli pojawiłaby się
następna gwiazda, zapewne też zostałaby zmarnowana. Baza i metody treningowe stosowane na Służewcu to
prowizorka, archaizm i bylejakość. Naj-
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lepszym dowodem na to jest fakt, że żaden koń trenowany w Polsce, poza swego czasu Va Bankiem, nie może nawet
marzyć o sukcesach choćby w G3, nie
mówiąc o wyższych kategoriach. Pozostaje nam zabawa w konie w służewieckim błocku, ale czy wyścigi konne
na niby są tym, czego oczekują pasjonaci tej niezwykle widowiskowej dyscypliny sportu?
rozgrywanej w niedzielę
na Służewcu gonitwie Derby dla koni arabskich czystej krwi triumfował wyhodowany w
SK Janów Podlaski ogier Severus pod
Siergiejem Wasiutowem, jeźdźcem i
trenerem w jednej osobie. Drugie miejsce wywalczył Celebryta, a trzecie faworytka publiczności klacz Sweet Dream. Prestiżowa nagroda Oaks dla trzyletnich klaczy pełnej krwi angielskiej
padła łupem dosiadanej przez Michała Abika gniadej Santa Klary, która w
końcówce zdołała odeprzeć atak Jam
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Julietty. Sprinterską nagrodę Syreny
(kat. A) wygrał znajdujący się w znakomitej formie Nikus, bijąc nieznacznie
Umberto Caro oraz nieliczonego w totalizatorze Easy Go.
eneralnie z toru wiało nudą,
a widzów można było policzyć na przysłowiowych palcach jednej ręki, choć podczas mityngu
rozgrywano aż 9 wyścigów nagrodowych, w tym Derby i 6 gonitw najwyższych kategorii A i B. Jeśli zarząd Totalizatora Sportowego, organizatora gonitw, nadal będzie skąpił środków na
promocję zabytkowego hipodromu i
nie zleci w przyszłym roku dużemu domowi medialnemu przeprowadzenia
akcji promocyjnej na dużo większą niż
dotychczas skalę, to prędzej czy później Służewiec całkowicie opustoszeje.
Raczej prędzej niż później. A może właśnie o to chodzi?
Ta d e u s z P o r ę b s k i
A u t o r : Fa c e b o o k E d y t a W y ś c i g i
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Nasza sąsiadka Krystyna Kotecka o Halinie Konopackiej

Pamięć o kobiecie, która najbardziej ozłociła Polskę
Krystyna Kotecka

Ostatni dzień lipca był okazją
do świętowania pięknego jubileuszu, za jaki wypada uznać 90lecie zdobycia przez Halinę Konopacką pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski.
W roku 1928 piękna Halina o figurze
modelki (181 cm, 66 kg) wystąpiła w reprezentacji Polski w Amsterdamie,
gdzie po raz pierwszy w historii Igrzysk
Olimpijskich dopuszczono kobiety do
zawodów lekkoatletycznych. No i panna Konopacka wygrała już pierwszą rozegraną tam konkurencję, poprawiając wynikiem 39,62 m własny rekord
świata. Na dodatek po raz pierwszy zagrano za granicą Mazurka Dąbrowskiego jako oficjalny hymn Polski i tak dobrze nam znaną melodią został uczczony – również pierwszy – polski triumf na
igrzyskach.

Chociaż kariera lekkoatletyczna zawodniczki warszawskiego AZS nie
trwała długo (1924 - 1931), Konopackiej udało się ustanowić w rzucie dyskiem aż siedem rekordów świata oraz
dwukrotnie wygrać tę konkurencję na
Światowych Igrzyskach Kobiet: w
1926 roku w Göteborgu i w 1930 w
Pradze. Jako dyskobolka nie poniosła
przez cały okres kariery ani jednej porażki. Na dodatek zaś w 1927 i 1928
wygrała Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na 10 Najlepszych Sportowców
Polski, a ta druga wygrana była szczególnie miła jej sercu, bowiem funkcje
reaktora naczelnego tej gazety sprawował wówczas sławny poeta z grupy
Skamander – Kazimierz Wierzyński,
która po olimpijskim zwycięstwie Haliny w dnia 31 lipca 1928 – już następnego dnia został również uhonorowany złotym medalem na igrzyskach w
Amsterdamie, biorąc pierwsza nagrodę w konkursie literackim za tomik
wierszy „Laur olimpijski”.
Krótko po igrzyskach Konopacka poślubiła jednego z najwybitniejszych piłsudczyków – pułkownika Ignacego Matuszewskiego, który niedługo potem
miał objąć stanowisko ministra skarbu. We wrześniu 1939 był on jednym z
szefów arcyważnej misji uratowania
przed Niemcami warszawskiej części
złota Banku Polskiego, które wywieziono dwunastoma autobusami miejskimi, a ostatni z nich, wyładowany po
brzegi cennym kruszcem, prowadziła
w ryzykownej eskapadzie aż do Rumunii sama Konopacka, jedna z pierwszych warszawianek siadających za
kierownicą.

Wobec postępującej inwazji Niemiec,
podbijających kolejne kraje europejskie,
państwo Matuszewscy – dzięki pomocy
sławnego pianisty Ignacego Paderewskiego i samego prezydenta Stanów
Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta – zdołali schronić się przed hitlerowską nawałą w USA. Po wojnie –
nie mieli po co wracać do Polski, bo jego, bohatera wojny 1920 z bolszewikami ówczesne władze by natychmiast
aresztowały, a ją by za pewne spotkał
podobny los, jako bliską współpracowniczkę przedwojennego premiera Kazimierza Świtalskiego.
Dopiero w roku 1958 doczekaliśmy
się pierwszej powojennej wizyty Haliny
w Polsce – i wtedy z wielkiego wzruszenia doznała lekkiego ataku serca. Potem
pojawiła się jeszcze dwukrotnie – w
1970 i 1975. Zmarła w wieku 89 lat w
USA, a jej prochy zostały przywiezione
do Polski i pochowane 18 października
1990 w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Pamięć o Halinie (a właściwie o Leonardzie Kazimierze – bo imię Halina
dopiero sobie przybrała jako dorosła
osoba) pielęgnuje jej siostrzenica Krystyna Kotecka, mieszkająca na pograniczu Ursynowa i Wilanowa.
– Moja ciocia Halina bardzo chciała
wrócić do Polski na stałe, bo bardzo tęskniła za krajem, za swoim starym
przedwojennym towarzystwem, ale w
końcu zdecydowała się na pozostanie w
USA, gdzie po śmierci Matuszewskiego
wyszła ponownie za mąż za Jerzego
Szczerbińskiego, który zmarł w roku
1959. Decyzję o dalszym zamieszkiwaniu w Ameryce tłumaczyła trochę na

wesoło, mówiąc, że woli być tam młoda wśród starych niż w Polsce stara
wśród młodych. A swoje ostatnie lata
spędziła już w domach opieki.
Gdy przybywała do Polski, zwykła
odwiedzać swoje ulubione miejsca, między innymi jeździliśmy z nią do Juraty
i tam spacerowaliśmy nad morzem –
jak przed wojną. W Warszawie stacjonowała przez pewien czas w Grand Hotelu, ale tam przybywający codziennie
tłum gości po prostu nie dawał jej żyć.
Oprócz Haliny w Ameryce wylądował po wojnie jej brat Tadeusz Konopacki, przedwojenny wykładowca Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. No cóż, oboje już od dawna nie
żyją. A ja staram się pielęgnować pamiątki rodzinne, pamiętając, że Konopaccy to stary szlachecki ród, który najpierw pieczętował się herbem Grzymała, a potem był to już herb zwany albo „Odwaga”, albo „Mur”, bo został
nadany jednemu z naszych przodków,
śmiałemu rycerzowi, który przy ataku
na pewną twierdzę przedostał się przez
okalający ją mur do wewnątrz i otworzył bramę, ułatwiając przeprowadzenie szturmu – puentuje ciągniętą ze
swadą opowieść Krystyna Kotecka, która po cichu liczy, że jeszcze w tym roku prezydent Andrzej Duda uhonoruje Halinę Konopacką najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem
Orła Białego.
Wydaje się, że ta wybitna patriotka,
która najpierw przysporzyła nam
pierwszego olimpijskiego złota, a potem pomogła uratować złoty skarb narodowy, bez wątpienia na to zasługuje.
M a c i e j P e t r u c z e n ko Halina Konopacka
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POSZUKUJĘ do wynajęcia
pokoiku z osobnym wejściem,
508 790 880
SPRZEDAM ładne 2 pok.
Mokotów, 508 790 880
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
BIURO KREDYTOWE.
Pożyczki na oświadczenie,
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SPRZEDAM tanio używane
meble i AGD, 604 425 201

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
poprawki, matury poprawkowe,
605 783 233
MATEMATYKA, poprawki,
matury, dojeżdżam, 504 057 030
WŁOSKI, 508 790 880

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
HOTEL pracowniczy, pokoje
2 i 4 osobowe. Piaseczno,
ul. Nadarzyńska 53,
tel. 603 323 603
KUPIĘ ładne, ciche, nieduże
(2 pok.), 508 790 880
KAWALERKĘ kupię
bezpośrednio, 601 213 555
Piękna działka budowlanorekreacyjna 2430 m kw.
w Michałówku koło Nieborowa
w Bolimowskim Parku
Krajobrazowym, 1 km od wjazdu
na A-2
2 (węzeł Skierniewice).
40-5
50 minut od Ursynowa.
Częściowo zadrzewiona.
Ogrodzona nowym płotem
drewnianym. Prąd, wodociąg.
Ostatnia z sześciu.
58 zł metr kwadratowy.
Telefon: 502 86 00 11.

Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720 840
! Bemowo, 2 pokoje 66 m2,
piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Kabaty, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2
okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1.700 tys. zł do neg., 601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka
1500 m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Mokotów, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2.
Cena 1,95 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1.290 tys. zł, 601 720 840,,

! Powsin, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,,
! Stegny, 55 m2, 3 pokoje,
400 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka budowlana
Józefosław, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna, z
planem. Okazja 350 zł/m2 do
neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
Lokale handlowe:
! Do wynajęcia Kabaty,
mieszkanie 53 m2 (2 pok.)
z garażem. Cena 2,5 tys. zł,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
MŁODA z niewielką
niepełnosprawnością szuka pracy
biurowej, 514 200 226
SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczkę - pełen etat oraz
pomoc kuchenną - 1/2 etatu.
Tel. 22 643 65 34
ŚLUSARZA, spawacza,
501 137 244
ZATRUDNIĘ osobę w salonie
sprzedaży okien. Mile widziane
doświadczenie. Warszawa
Ursynów, 602 627 232
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
terenu, osiedle zamknięte,
Ursynów, 606 737 678
ZATRUDNIĘ panią do
sprzątania przedszkola na
Ursynowie. Praca na pełny etat.
Umowa o pracę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, 601 778 504

WCZASY w górach. Świeradów
Zdrój, 604 886 734

AAA ANTENY.
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium,
601 36 22 82
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

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

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
KUPIĘ mleko kobiece,
22 649 48 77; 606 26 82 92
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Ważne telefony
Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

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

Centrala
fax

22 443 71 00
22 443 72 91

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

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

Super plac zabaw otwarty!
Dzieciarnia mieszkająca przy ul. Lachmana na tyłach imielińskiego Domu Kultury „Stokłosy” ma powód do radości. Teren tamtejszego ogródka jordanowskiego został bowiem gruntownie zmodernizowany, a najbardziej imponujące wrażenie robi pokryte sztuczną nawierzchnią eleganckie mini-bboisko
do kopania piłki. Z odnowienia tego placu zabaw na pewno ucieszą się również rodzice, przyprowadzający tam swoje pociechy, bo jest teraz schludnie, bezpiecznie i miło.

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

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

701 75 00

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

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

Lesznowola

Kronika Stróżów Prawa

Picie pod chmurką
Daniel W. wiedząc o tym, że
sąd skazał go wcześniej na pół
roku pozbawienia wolności i
przez to jest poszukiwany listem gończym sam ściągnął na
siebie patrol Policji. Mężczyzna
spotkał się z kolegą i spożywał
alkohol w miejscu publicznym.
Nie spotkało się to z akceptacją
mieszkających w pobliżu osób,
które wezwały mundurowych.
W ubiegłym roku mokotowski
sąd w procesie przeciwko Danielowi W. oskarżonemu o kradzież oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami skazał
go na 6 miesięcy pozbawienia
wolności. Wyrokowi towarzyszył nakaz stawienia się w wyznaczonej placówce penitencjarnej w konkretnym okresie. 31-latek zignorował jednak nakaz sądu i postanowił się ukrywać.

W dniu zatrzymania na ulicy
Czerniakowskiej spotkał się z
kolegą na wieczorną degustację
alkoholu. Około godziny 3:00
dyskusje prowadzone między
panami na świeżym powietrzu
utrudniały nocny wypoczynek
mieszkańcom.
Wezwani z tego powodu
mundurowi wylegitymowali
obu mężczyzn. Okazało się, że
Daniel W. od dawna powinien
znajdować się w zakładzie karnym. Mężczyzna mający półtora promila alkoholu w organizmie trafił do policyjnego aresztu. Jego kolega został natomiast
ukarany mandatem za spożywanie alkoholu wbrew zakazowi. Po wytrzeźwieniu zatrzymanego policjanci przewieźli
go do zakładu karnego, gdzie
spędzi najbliższe pół roku.

Wpadł z marihuaną
23-letni obywatel Ukrainy zamieszkujący od jakiegoś czasu w
Polsce handlował narkotykami.
Mężczyzna był już pięciokrotnie zatrzymywany i karany za
posiadania środków psychoaktywnych, głównie specjalizował
się w marihuanie. Działalność
zamknęli mu ursynowscy policjanci z wydziału do walki z
przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna został

zatrzymany podczas sprzedaży
nielegalnego towaru. Grozi mu
do 10 lat więzienia.
Od jakiegoś czas policjanci zajmujący się m.in. ściganiem przestępstw narkotykowych pracowali na osobą Jarosława S. Odkąd
23-latek sprowadził się z Ukrainy
do Polski nie poszukiwał legalnej
pracy. Dochód zaczął czerpać ze
sprzedaży marihuany. Policjanci
zatrzymywali go co najmniej pięciokrotnie za posiadanie różnych
ilości substancji psychoaktywnych. To jednak nie odstraszyło
go od dalszej działalności.
Tym razem wpadł na gorącym
uczynku. Policjanci zatrzymali go
z poporcjowanym towarem. W
jego mieszkaniu znaleźli resztę.
Łącznie ponad 50 gramów gotowego suszu trafiło do policyjnego
depozytu. 23-letni handlarz został umieszczony w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzuty udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadania
znacznej ilości narkotyków. Na
podstawie zebranych dowodów
oraz ze względu na kryminalną
przeszłość podejrzanego sąd postanowił go aresztować na 3 miesiące. Teraz mężczyzna oczekuje
na rozprawę, na której może usłyszeć wyrok nawet 10 lat pozbawienia wolności.

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

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