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Jak przygarnąć królową sportu w Warszawie?
W
P
K

iedy w roku 2008 Tomasz
Majewski zdobył pierwszy tytuł mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą, jego sukces był znakomitym wsparciem
dla grupy ursynowskich entuzjastów lekkoatletyki, którzy od lat
walczyli o stadion z prawdziwego zdarzenia dla tej dyscypliny
sportu. Bogiem a prawdą, w skali minionego ćwierćwiecza przymierzano się z tą inwestycją do
kilku różnych lokalizacji, a jedną
z nich było sąsiedztwo Areny Ursynów w rejonie ulic Pileckiego i
Hirszfelda. Jak dotychczas, nic z
tego nie wyszło, bowiem okazało
się, że są roszczenia reprywatyzacyjne do leżącej tak działki. I
rzecz praktycznie upadła.
eszcze ciekawszą lokalizacją był rejon pałacu SGGW
przy Nowoursynowskiej
graniczący z Arbuzową. Wydawało się, że tak wielka uczelnia
zdobędzie się na stadion lekkoatletyczno-piłkarski i nawet powstał odpowiedni projekt, mający gorące poparcie ówczesnego
prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – Jerzego Skuchy i
prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mieszkającego na Ursynowie Stanisława Stefana Paszczyka. W końcu jednak w skarbcu SGGW zabrakło pieniędzy i
cenna inicjatywa została jakby
zapomniana.

J

iadomo, że jeśli chodzi
o wybitnych lekkoatletów, w naszej dzielnicy mamy nie tylko Majewskiego,
który do pierwszego złota olimpijskiego w Pekinie – w 2012 dołożył
drugie w Londynie. Mieszkańcami Ursynowa są dawny rekordzista Polski w biegu na 800 metrów
Zbigniew Makomaski, niegdysiejsza rekordzistka świata na 100
metrów przez płotki Grażyna
Rabsztyn, wicemistrz olimpijski
w sztafecie 4 x 400 m Jerzy Pietrzyk, wicemistrzyni olimpijska
w skoku wzwyż Urszula Kielan, a
także wielokrotna rekordzistka
kraju w rzucie oszczepem – Genowefa Olejarz-Patla, która wykonuje zawód trenerki. Zwłaszcza
jej by się przydało boisko do rzutów, ale takiego placu pewnie się
już na Ursynowie nie znajdzie.
Nie ma co, wielcy lekkoatleci ciągną na Ursynów, ale w sensie
sportowym znajdują tu co najwyżej wygodne miejsce do zamieszkania – z obiektami do
sportu wyczynowego już gorzej.
piszę to wszystko zainspirowany oczywiście sukcesami reprezentantów Polski na toczących się właśnie lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Kulomioci Michał Haratyk, Konrad Bukowiecki i Paulina Guba oraz finaliści
rzutu oszczepem Marcin Krukowski i Cyprian Mrzygłód godnie
podtrzymali tradycje Tomasza
Majewskiego i Genowefy Patli. A
przecież nie tylko oni okazali się
bohaterami w polskim teamie.
Gdy się jednak przyjrzeć ekipie
PZLA w Berlinie, łatwo zauważyć,
że warszawiaków się w niej w zasadzie nie uświadczy, jeśli nie liczyć sprowadzonych z innych
miast (podobnie jak Majewski)

RYS. PETRO/AUGUST

schodzą na drugi plan, a przecież
pod ich kątem zdecydowano się
wydać bodaj ponad dwa miliardy
złotych na Narodowy.
rawdę mówiąc, sam nie
wiem, jak pomóc lekkoatletom Warszawy, bo przecież
obietnice zbudowania nowego stadionu Skry wciąż pozostają tylko
obietnicami i ta świetnie położona tartanowa arena stała się nawet
obiektem swojego rodzaju przetargu politycznego w obliczu wyborów prezydenckich w mieście. No
cóż, trybuny przy Wawelskiej były
już w połowie zrujnowane w 1970
roku. Łatwo zatem policzyć, że ten
stan zniszczenia trwa blisko 50 lat.
I już zdążyliśmy zapomnieć, że tam
właśnie Irena Szewińska (400 m),
Teresa Sukniewicz i Grażyna
Rabsztyn (100 m przez płotki)
ustanawiały rekordy świata, Marian Woronin mknął po rekord Europy (10.00) na 100 metrów, a
Władysław Komar popisywał się
ponaddwudziestometrowymi rekordami Polski w pchnięciu kulą.
ydaje się zatem, że czas
najwyższy, żeby do gabinetów władz wkroczyła
ciężkim krokiem lekkoatletyczna
grupa nacisku. Na razie bowiem
samotną walkę o interes stołecznej
królowej sportu toczy Tomasz Majewski, pełniący funkcję prezesa
okręgowego związku. Ciekaw jestem, czy znajdą się chętni, żeby
go realnie wesprzeć. No bo coraz
trudniej znaleźć w stolicy miejsce
do treningu dla młodzieży i właśnie w Warszawie tracimy przez
to najwięcej autentycznych talentów. Pozostaje zatem zapytać: czy
ten stan inwestycyjnej niemocy ma
trwać wiecznie?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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dwu gwiazd: arcymistrzyni rzutu
młotem i Anity Włodarczyk i berlińskiego pechowca rzutu dyskiem, kończącego powoli karierę
Piotra Małachowskiego.
iedyś Warszawa była największą w kraju potęgą
lekkoatletyczną. W południowej części miasta tłumy młodzieży trenowały na stadionach
Warszawianki przy Merliniego i
Gwardii przy Racławickiej, których – niestety – już nie ma. O ile
pierwszy z nich zniknął na skutek
decyzji samego klubu, o tyle drugi został odebrany warszawskiej

K

młodzieży przez władze państwowe, przy czym do tego niecnego
postępku przyczyniło się kilka partii sprawujących władzę, więc dzisiaj nawet trudno wskazać konkretnego winowajcę. Mało kto wie,
że praktycznie zamknięty dla lekkoatletyki jest całkiem dobrze wyposażony stadion Orła przy Podskarbińskiej, a stadion Skry przy
Wawelskiej straszy nie tylko całkowitą ruiną trybun. W tej sytuacji
pozostaje AWF, gdzie jednak ze
stadionu nie jest łatwo korzystać
przeciętnemu lekkoatlecie, ponieważ jest to przede wszystkim

obiekt akademicki, podporządkowany głównie potrzebom uczelnianym.
tadion Narodowy zaprojektowano jako specjalistyczną arenę piłkarską z wariantami wykorzystania do innych
sportów, ale z wyłączeniem lekkoatletyki. Ponieważ rocznie odbywają się tam raptem 3-4 mecze futbolowe, zarządzająca stadionem
spółka wymyśla co tylko się da, żeby zapełnić go imprezami przynoszącymi dochód i to się ponoć w
coraz większym stopniu udaje, tylko że cele sportowe coraz bardziej
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Dobre oceny dla Warszawskiego
Transportu Publicznego
Blisko 85 proc. korzystających ze stołecznej komunikacji miejskiej wystawia
jej dobrą notę. Najczęściej
Warszawskim Transportem Publicznym warszawiacy jeżdżą do pracy,
szkoły lub na uczelnię.
– Według Warszawskiego Badania Ruchu w stolicy z komunikacji miejskiej w codziennych
podróżach korzysta blisko 47
proc. mieszkańców. To ogromna
liczba osób, dlatego takie istotne
jest to jak oceniają publiczny
transport, z którego korzystają –
mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Planując siatkę połączeń zawsze staramy się wsłuchiwać w głosy warszawiaków. Stale dbamy również o tabor, który jest systematycznie wymieniany na coraz to
nowocześniejszy i ekologiczniejszy. Cieszy więc fakt, że nasze
działania są dobrze odbierane
przesz mieszkańców, którzy wystawiają Warszawskiemu Transportowi Publicznemu dobre i
bardzo dobre noty – dodaje.
Zarząd Transportu Miejskiego zbadał zwyczaje i potrzeby
podróżnych warszawskiej komunikacji publicznej, a także to, jak
oceniają oni różne jej aspekty.
Spośród przepytanych osób 84
proc. ocenia komunikację miejską w Warszawie dobrze i bardzo dobrze, a tylko 4 proc. ma na
ten temat negatywną opinię. 73
proc. respondentów lubi korzystać z WTP, a tylko 8 proc. jest
przeciwnego zdania. Najlepiej
wypada metro – w skali ocen od
1 do 5, punktualność i częstotliwość podziemnej kolei oceniono
na 4,5 a bezpieczeństwo - na 4,3.
Dobrą ocenę za punktualność

dostały także tramwaje – 4,2.
Również na 4,2 respondenci ocenili dostosowanie WTP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Codziennie lub prawie codziennie z komunikacji korzysta 38 proc. badanych: 4-5 razy
w tygodniu 30 proc., a 2-3 razy
tygodniowo - 14 proc. Tylko 10
proc. badanych wsiada do pojazdu komunikacji miejskiej rzadziej niż raz w tygodniu. A co
skłania do podróżowania WTP?
Dla 35 proc. to coś tak normalnego, że stało się przyzwyczajeniem. Inne motywacje to – „nie
stoję w korkach” – 31 proc., „nie
ma problemu z parkowaniem”
– 27 proc., „mogę odpocząć” – 24
proc., „mogę poczytać” – 22
proc.
Najczęściej miejskim transportem publicznym warszawiacy
jeżdżą do pracy (33 proc. codziennie lub prawie codziennie,
48 proc. 4-5 razy w tygodniu),
do szkoły lub na uczelnię (20
proc. codziennie lub prawie co-

dziennie, 42 proc. 4-5 razy w tygodniu) i do szkoły z dzieckiem
(8 proc. codziennie lub prawie
codziennie, 50 proc. 4-5 razy w
tygodniu).
Badacze zapytali także o porównanie Warszawskiego Transportu Publicznego z innymi miastami w Polsce. Spośród wszystkich przepytanych osób 20 proc.
korzystało z komunikacji miejskiej w innych polskich miastach
(najczęściej powtarzały się Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań
i Szczecin) i uznały one, że w
stolicy jest ona lepsza – odpowiedziało tak 61 proc.
Przebadano łącznie 1058
osób, w tym 948 mieszkających
w Warszawie, 88 zamieszkujące
miejscowości podwarszawskie
oraz 22 zamieszkujące miejscowości ościenne, ale regularnie
korzystające z komunikacji miejskiej w Warszawie. Wywiady były prowadzone w domach respondentów (CAPI in-home) od
11 czerwca do 6 lipca 2018 r.
Agnieszka Kłąb
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Przy ul. Kazury 8 nowy mural
Kończy się realizacja kolejnego muralu na terenie Ursynowa - tym razem
wielkoformatowe malowidło będą mogli podziwiać mieszkańcy okolic ul. Kazury.
Mural będzie przedstawiał Zofię Stryjeńską. Autorem muralu jest Julia Szulc, a za
jego realizację odpowiada firma RedSheels.
Ale to nie koniec. Następny mural pt. Pocztówka z Ursynowa będzie wykonany na ścianie budynku
przy ul. Małej Łąki 21. Koszt wykonania trzech murali na terenie SM Wyżyny, w ramach projektu z
Budżetu Partycypacyjnego „Ursynowskie Murale” wynosi 71 954,00 zł brutto.
„Projekt “Ursynowskie Murale” zakłada realizację trzech wielkoformatowych grafik na ścianach
budynków mieszących się na terenie dzielnicy. Murale w naszej dzielnicy to projekt obywatelski
wnoszący element sztuki do przestrzeni publicznej. Jego celem jest nie tylko kulturalna dekoracja
przestrzeni Ursynowa, ale również stworzenie jednego ze znaków rozpoznawczych naszej dzielnicy,
budowanie więzi mieszkańców z otoczeniem oraz uprzyjemnienie czasu, który spędzamy w swojej
“lokalnej ojczyźnie” – czytamy w opisie projektu.

Doświetlą osiem przejść w al. KEN
Ruszają prace przy doświetleniu przejść dla pieszych przez al. KEN. To projekt wybrany przez mieszkańców w budżecie partycypacyjnym. W ramach zadania zostanie doświetlonych osiem przejść dla pieszych na północnym odcinku al. KEN (w okolicy ul. Koński Jar, ul. Koncertowej, Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego i parkingu
P+R).
-Przy każdym z nich pojawią się dodatkowe latarnie, wyposażone w specjalną oprawę oświetleniową o kontrastowej białej barwie, jaśniejszej niż pozostałe oświetlenie ulicy. Światło będzie skierowane tak, aby pieszy był dobrze widoczny na przejściu i w strefie dojścia do „zebry”. Pozwoli to kierowcom na szybsze i lepsze dostrzeżenie pieszego i odpowiednią reakcję – informują urzędnicy.
Projekt zostanie zrealizowany do połowy września br. Jego realizację przegłosowali mieszkańcy w
ramach budżetu partycypacyjnego. Poparło go 1941 osób w obszarze ogólnodzielnicowym. Docelowo na przejściach przez al. KEN pojawi się sygnalizacja świetlna. Trwają prace projektowe dla tej inwestycji. Jej realizacja jest zaplanowana na początku przyszłego roku.

Jest nowy chodnik na Belgradzkiej

Ulica Belgradzka zyskała
nowy chodnik. To wynik
realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego
„Remont chodnika przy
ul. Belgradzkiej między
ul. Rosoła a Nowoursynowską”.
Założeniem tego projektu był
remont i ujednolicenie nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Belgradzkiej mię-

dzy ul Rosoła i Nowoursynowską. Od strony ul. Nowoursynowskiej chodnik stanowiły bowiem
popękane i zapadnięte płyty.
– Chodnik wykorzystywany
jest przez mieszkańców pobliskich osiedli i osoby przyjezdne
do dojścia do ul. Nowoursynowskiej stanowiącej w tym miejscu
atrakcyjny ciąg spacerowy. Stan
chodnika (nierówności, pęknięte płyty, częste kałuże) utrudnia

przejście nie tylko osobom starszym i z wózkami ale i wszystkim innym zainteresowanym –
uzasadniał autor projektu.
Na szczęście to już przeszłość.
Nowa nawierzchnia już służy
okolicznym mieszkańcom i
wszystkim którzy odwiedzają ul.
Belgradzką. Realizacja pomysłu
który poparło w głosowaniu ponad 1000 mieszkańców to kwota około 40 000 zł.

Plenerowy spektakl dla najmłodszych

„Mapa marzeń” to spektakl dla młodszych dzieci
połączony z animacjami i
konkursami z udziałem
aktorów Teatru „Kultureska”.
Jeżeli skarby zostaną odnalezione, wszystkie marzenia zo-

staną spełnione – poszukiwania na podstawie znalezionej
w lesie Mapy Marzeń prowadzą Marysia, Gabrysia i Żabka
Beatka. Spektakl odbędzie się
w najbliższą niedzielę, 12
sierpnia o godzinie 16.00 na terenie zieleni na „Olkówku” przy

Armaty ukryte w kwiatach
W ubiegłą niedzielę, 5
sierpnia na forum przy
fontannie, wewnątrz osiedla SMB Kabaty, ul. Bronikowskiego odbył się recital fortepianowy Michała
Karola Szymanowskiego.
Był to drugi z trzech recitali
fortepianowych organizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów
w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Cykl ten nosi tytuł “Armaty ukryte w kwiatach…”.Tym
razem dla ursynowskiej publiczności zagrał Michał Karol Szymanowski, jeden z najbardziej
obiecujących polskich pianistów
młodego pokolenia.
Trzeci koncert – tym razem
bezpłatne karty wstępu.
Na pierwsze dwa koncerty
wstęp był wolny zaś na trzeci
koncert obowiązują bezpłatne
karty, które będą dostępne w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów ( al.
KEN 61) w czwartek 16 sierpnia
w godz. 17.00 – 19.00, piątek - 17
sierpnia w godz. 8.15 –19.00
oraz na godzinę przed koncertem przy wejściu na teren Centrum Europejskiego Natolin.
Gdzie i kiedy?
19 sierpnia 2018 r. – recital
fortepianowy Krzysztofa Książka. Zespół pałacowo-parkowy
Natolin – Centrum Europejskie
Natolin ul. Nowoursynowska 84.

Nowe tablice w ursynowskich parkach

placu zabaw – Park Jurajski.
Wstęp wolny - zalecane własne kocyki do siedzenia. Organizatorem cyklu spektakli plenerowych jest Urząd Dzielnicy
Ursynów.
- W czasie gdy na terenie całej dzielnicy w placówkach
oświatowych trwają prace remontowe, najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy korzystają z
wakacji. Jedną z atrakcji skierowaną do najmłodszych jaką
przygotował urząd, są spektakle w ramach cyklu „Bajki na
trawie”. Zachęcam zatem do
udziału w tym i kolejnych spektaklach plenerowych, ten miło
spędzony czas to nie tylko forma
rozrywki, ale też zgodnie z założeniami tego projektu wiele elementów o charakterze dydaktycznym – mówi burmistrz UrsyW Parku im. Jana Pawła II oraz w Parku im. R. Kozłowskiego pojawiły się nowe tablice informacyjne.
nowa Robert Kempa.
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Uroczystość z okazji
98. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza mieszkańców na uroczystość
z okazji 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wydarzenie
rozpocznie się o godzinie 13.00 - Kościół pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego (ul. Al. KEN 101). W programie utwory patriotyczne,
popularne piosenki żołnierskie i muzyka polska w wykonaniu Big-Band Ursynów. Wstęp wolny. Przed koncertem zostaną złożone
kwiaty i zapalone znicze w kaplicy Pamięci Narodowej.
Big-Band Ursynów tworzą profesjonalni muzycy z ogromnym doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej współpracy z uznanymi orkiestrami: Polskiego Radia, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej w Warszawie
i Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Muzycy Big-Bandu Ursynów mogą pochwalić się występami prawie na całym
świecie – grali zarówno w prestiżowych salach koncertowych, jak
i na wielkich transoceanicznych liniowcach pasażerskich oraz w
słynnych zagranicznych kurortach. Ponad połowa członków
Big-Bandu Ursynów to mieszkańcy naszej dzielnicy.

W czwartek na Kopie Cwila
pojawią się agenci
Agenci CIA i KGB biorą udział w misji przeciwko tajemniczej
organizacji przestępczej, która dąży do rozprzestrzeniania broni jądrowej... Co wydarzyło się dalej? Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza w najbliższy czwartek (9 sierpnia) pod Kopę Cwila na
kolejną projekcję z cyklu URSYNOWSKIE LATO FILMOWE. Start
o godzinie 21.15 – wstęp wolny.

Uwaga na upały!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami, jakie wystąpią w Warszawie i województwie mazowieckim
do piątku włącznie. IMiGW prognozuje temperaturę dochodzącą
nawet do 34°C. Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu, może powodować gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, z zagrożeniem życia włącznie. Na skutki wysokich temperatur szczególnie
narażeni są seniorzy, osoby z chorobami układu krążenia i dzieci.
W związku z tym przypominamy i prosimy warszawiaków, aby:
- ograniczyli przebywanie w godzinach południowych na nasłonecznionym, otwartym terenie do niezbędnego minimum,
- nosili nakrycia głowy chroniące twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem,
- ubierali luźne ubranie o jasnych kolorach, zakrywające możliwie jak największą powierzchnię ciała,
- osoby mające problemy z chorobami układu krążenia oraz
seniorzy ograniczyli wyjścia z budynków,
- pili regularnie duże ilości płynów, minimum 2 litry dziennie
Jednocześnie przypominamy, że w dziewięciu miejscach w Warszawie ustawione zostaną kurtyny wodne. W upał będzie można
się ochłodzić na pl. Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, pl. Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa, pl. Konstytucji (od strony ul. Waryńskiego), pl. Defilad (w okolicy zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej),
ul. Floriańskiej (przy bazylice Św. Floriana), Płycie Desantu przy ul.
Solec (bulwar Flotylli Wiślanej), ul. Nowy Świat przy ul. Smolnej
(przy skwerze Stanisława Wisłockiego) i skwerze Hoovera.
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16 kolejnych edycji garażówki

Z Krystyną Kacperczyk, dawną Miss Polskiej Lekkoatletyki

Wciąż startuję w igrzyskach!
MACIEJ PETRUCZENKO: Mieszka pani jedną
nogą w Chicago, a drugą w Warszawie na Racławickiej, ale w tych dniach jest pani chyba myślami w Berlinie...
KRYSTYNA HRYNIEWICKA-K
KACPERCZYK: Tak,
bo właśnie tam toczą się lekkoatletyczne mistrzostwa
Europy – i to na stadionie bliskim mojemu sercu, ponieważ tam w roku 1978 ustanowiłam rekord świata w biegu na 400 metrów przez płotki wynikiem
55.44 s. Teraz liczę, że moje młodsze koleżanki z reprezentacji narodowej pójdą w moje ślady, jak poszła w 2009 roku na mistrzostwach świata Anita
Włodarczyk, która na berlińskim Stadionie Olimpijskim postarała się o rekord globu w rzucie młotem.
Pamiętam, że ja w nagrodę za rekord w Berlinie
dostałam w Polsce talon na małego fiata 126 p. Anita zaś, o ile wiem, otrzymała za rekord na mistrzostwach świata 100 tysięcy dolarów.
I mogła sobie kupić pierwsze auto. A pani czym
jeździ w Chicago?
Teraz ujeżdżam Forda Focusa, chociaż wolę
akurat duże toyoty i wiele kilometrów przejeździłam naszą Camry. Ale i tak najbardziej lubię się
poruszać na własnych nogach.
Pamiętam, że jeszcze niedawno zaproszona na
wywiad do „Passy” – zamiast przyjechać, po prostu przybiegła pani na Ursynów z Racławickiej...
Bo w biegu czuję się najlepiej, a teraz, jeśli przychodzi mi poruszać się po Warszawie, najchętniej korzystam z metra.
Jest pani mocno zaangażowana w ruch polonijny...
Od wielu lat, a przede wszystkim w jego część
sportową. Kolana moje nie są już tak sprawne jak
dawniej, ale cały czas uprawiam nordic walking,
chodzę na siłownię i startuję co dwa lata w Światowych Igrzyskach Polonijnych, zdobywając medale. Nie tylko w konkurencji nordic walking, ale
też w rzucie dyskiem i oszczepem oraz w pchnięciu kulą. Za dwa lata w Gdyni wystartuję w Światowych Igrzyskach Polonijnych już nie wiem po raz
który. A moja ukochana wnusia Lilianna Kacperczyk też tam wystąpi w wieku czterech lat w kon-

kurencjach dziecięcych. Liczę, że to przyszła rekordzistka świata o tym samym nazwisku co moje. A
ja chcę dożyć co najmniej 90 lat, żeby być świadkiem jak ona zostanie lekarzem i rekordzistką globu na 400 metrów przez płotki.
Jak pani czuje się obecnie w Warszawie, porównując miasto z jego dawnym wyglądem i zabudową....
Zacznę od tego, że już od dawna mam zwyczaj
spędzać pół roku latem w Polsce, a drugie pół roku w Chicago. Uwielbiam polskie morze, jeżdżę do
Krynicy Morskiej, a jeśli chodzi o Warszawę, to
wciąż czuję się tu jak u siebie w domu. Mam ogródek na Paluchu, gdzie hoduję kwiaty i warzywa.
Poza tym spotykam się z gronem przyjaciółek z
areny lekkoatletycznej: z Ludwiką Chewińską,
Zofią Zwolińską, Zosią Kołakowską-Siennicką,
Tadeuszem Janczenką i Ryszardem Katusem.
Uczęszczam na dwa uniwersytety Trzeciego Wieku i w jednym zaczęłam nawet malować. Mamy
spotkania sportowe i potańcówki.
A czy serce się pani nie kraje, gdy się widzi stadiony Skry i Gwardii w stanie ruiny...
Wierzę, że przynajmniej ten pierwszy zostanie
na nowo zbudowany. Płakać się chce, gdy obiekt
mojego dawnego klubu tak fatalnie wygląda.
Wiadomo, że jest pani aktywną uczestniczką ruchu Krystyn...
Odpowiedziałam kiedyś na hasło niezapomnianej Krysi Bochenek z Katowic. Zainicjowała ona coroczne spotkania Krystyn w różnych miastach
kraju, które przy okazji zwiedzałyśmy. Jeden ze
zjazdów odbył się w Chicago, przyjechało 49 Krystyn. W hucznym balu uczestniczyli sławni bokserzy Andrzej Gołota i Diablo Włodarczyk. Wzięłiśmy udział w pochodzie dla uczczenia Konstytucji Trzeciego Maja i ruszyłysmy w turę po największych parkach narodowych USA w 13 stanach. Szkoda, że tak wspaniała osoba jak Krysia
Bochenek zginęła w katastrofie rządowego tupolewa pod Smoleńskiem. Na szczęście w roli organizatora zastąpiły ją Krystyna Klaczkowska i Krystyna Papiernik, również katowiczanki.

Ursynowska garażówka
wraca po wakacjach i na
pewno potrwa do końca
2019 roku. Znamy już terminy 4 najbliższych Ursynowskich Ratuszowych
Wyprzedaży Garażowych.
Od września w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca czyli 2 września, 7 października, 4 listopada i 2
grudnia odbywać się będzie pod urzędem dzielnicy największa warszawska garażówka.
Poprzednie edycje spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej dzielnicy i całej Warszawy. Trochę potrwało żeby przekonać włodarzy
naszej dzielnicy, że jest to po prostu dobry pomysł, który powinien
na stałe zawitać do naszej dzielnicy. Ale na szczęście się udało! Ponad 200 wystawców na każdej
garażówce, kilka tysięcy osób odwiedzających każdą z wyprzedaży i bliżej nieokreślona liczba osób
zadowolonych z zakupów i ze
sprzedaży to prawdziwy sukces
tej imprezy. Bardzo mnie cieszy, że
ten sposób spędzania niedzielnego popołudnia spotkał się z uznaniem mieszkańców i fanów tego
typu sprzedaży „z drugiej ręki”.
Co ważniejsze wiemy, że w 2019
roku garażówki będą odbywały
się co miesiąc, bowiem projekt jaki złożyłem do budżetu partycypacyjnego w tym roku zdobył zaufanie mieszkańców i wygrał! Zapewnia nam to ciągłość wyprzedaży garażowych do końca 2019
roku bez względu na nazwijmy
to „sytuację polityczną”.
Garażówka się udaje i wierzę,
że będzie się udawać, ale warto
przy okazji powiedzieć, że to nie
tylko sprzedaż i kupno starych
lub nowych przedmiotów, to również nowe znajomości, sąsiedzkie rozmowy, integracja międzypokoleniowa, możliwość promowania ursynowskich i warszawskich twórców, artystów, osób,
które wykonują produkty typu
hand albo home made. W ten
sposób poznałem Panią Bożenę,
która jest artystką pięknie maluje oraz tworzy gobeliny lub Panią Zosię, której pyszne domowe
wypieki umilają podniebienia garażówkowiczów. Jest też wiele
innych osób, o wszystkich nie sposób napisać, są młodsi i starsi, ale
młodsi zdobywają zawsze serca
kupujących, dzieci sprzedające z
bagażników samochodowych
swoje skarby, inni sprzedający
skarby z podróży (jak na przykład ja) czy ubrania lub inne

przedmioty, które po prostu już
im się nie przydają.
„Czy to wstyd sprzedawać na
garażówce?” zapytała mnie znajoma, odpowiedziałem jej
wprost: „Nie, to wielka frajda,
przy okazji sprzątasz niepotrzebne rzeczy z domu i jeszcze pare
groszy z tego masz, ale przede
wszystkim możesz kupić tzw. perełki od innych garażówkowiczów. Mi osobiście nie zdarzyło
się jeszcze wyjść z żadnej garażówki bez zakupów.
Wiele osób jednak nie sprzedaje wszystkiego, a żal wyrzucić,
dlatego jako radny Dzielnicy Ursynów wierzę, że zrobienie przy
okazji garażówki zbiórki ubrań
dla osób najbardziej potrzebujących byłoby wspaniałą okazją do
pomocy tym osobom i do “ciągu

dalszego czynienia dobra”. Być
może i inne przedmioty jak np.
przedmioty codziennego użytku,
wyposażenie domu też byłyby
mile widziane przez organizacje
z którymi rozmawiam. O tym napiszę wkrótce. Tymczasem już
dziś zapraszam wszystkich 2
września pod ursynowski ratusz.
Krystian MALESA
radny Dzielnicy Ursynów

Ekrany potrzebne na Dolince i Puławskiej

„Szumne” jest życie wielu
mieszkańców Ursynowa
Północnego. Nie chodzi tu
jednak o wystawny styl życia, a o hałas występujący
w sąsiedztwie ulicy Puław-

skiej i Doliny Służewieckiej. Czy mieszkańcom
uda się w końcu wywalczyć ekrany akustyczne?
Przypadki tych ulic to dwa niechlubne wyjątki na mapie Ursy-

nowa, gdzie natężenie odgłosów
dobiegających z ulicy zdecydowanie odbiega od normy i jest
większe, niż w pozostałych częściach naszej dzielnicy. Ciężko
się temu dziwić – to tamtędy od-

bywa się aktualnie ruch tranzytowy. Nie bez znaczenia dla wywoływanego hałasu pozostaje
faktyczna prędkość, jaką osiągają na nich pojazdy, ponieważ często jest ona wyższa niż dopuszczalna. Jednocześnie ruch na
tych ulicach jest wyjątkowo duży. Wedle statystyk Zarządu
Dróg Miejskich z 2017 roku, Doliną Służewiecką porusza się ponad 83 000 aut na dobę, a Puławską – prawie 54 000.
Mieszkańcy już nie raz upominali się o swoje prawa do spokojnego życia, apelując do władz
miasta o budowę ekranów akustycznych wobec rosnącego ruchu. Miały one przynieść ulgę po
latach w towarzystwie warkotu
silników, świstu przecinanego powietrza i stukotu kół. Niestety bezskutecznie. Żadna inicjatywa nie
przyniosła nigdy zamierzonego
efektu. W mojej ocenie należy zabiegać o montaż ekranów akustycznych, ponieważ działania
mające na celu obniżenie pozio-

mu hałasu potrzebne są już teraz
– mówi Piotr Antosiuk ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW.
Miasto tłumaczy się, że należy
poczekać jeszcze parę lat na dokończenie Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), która ma
powstać na Ursynowie. W swym
założeniu odciąży pozostałe drogi w mieście. O ile brzmi to racjonalnie, nie musi tak stać się w
praktyce - do dróg ekspresowych
czy autostrad też trzeba dojechać. Na Dolinie Służewieckiej i
Puławskiej znajdą się zatem samochody dopiero zmierzające
na tę trasę lub zjeżdżające z niej.
Wobec faktu, że na Ursynowie
ma powstać w najbliższych latach wiele inwestycji handlowych, kierowcy zostaną dodatkowo zachęceni do przyjechania właśnie tutaj. Przypomnijmy również, że do ukończenia
budowy całej obwodnicy dzieli
nas jeszcze wiele lat. Do tego
czasu całkowity ruch w Warszawie wzrośnie, a skutki oddania

jej do użytku dla lokalnych ulic
ciężko jest przewidzieć.
Jestem ciekaw Państwa zdania na ten temat. Być może ktoś
z Państwa dysponuje też wiedzą,
która dotyczy podejmowanych
wcześniej działań na rzecz montażu ekranów. Zachęcam do
kontaktu mieszkańców tych
osiedli Ursynowa Północnego,
które dotknięte są problemem.
Wiadomości proszę kierować na
adres email b.zawadzki@projektursynow.org.
Bartosz Zawadzki
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Rozmowa z Klaudią Żuber - Wigurską, przewodniczącą Rady Rodziców w SP 303 przy ul. Koncertowej

Co piszczy w ursynowskiej oświacie
PASSA: Choć mamy połowę
wakacji chcieliśmy zapytać Panią
„co piszczy” w ursynowskiej
oświacie ? Mamy za sobą rok dla jednych łączenia szkół, dla
innych – zaś będący ostatnim
rocznikiem gimnazjalnym. Co
wedle Pani straciły, a co zyskały
ursynowskie szkoły w wyniku
reformy?
KLAUDIA
ŻUBER-W
WIGURSKA: Reforma oświaty i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej nie spotkały się wśród ursynowskiej społeczności z przychylnym przyjęciem. Choć pierwotnie były głosy ze strony rodziców, iż nic tak naprawdę się nie
zmieni, to wkrótce okazało się
że zmianie musiało ulec prawie
wszystko. Przez wiele lat funkcjonowania gimnazjów ugruntowały one swoją pozycję w rankingach szkół czy w profilach nauczania przygotowanych w taki
sposób, aby uczniowie mogli wybierać szkołę wedle swoich zainteresowań. Wydawało się iż reforma to tylko zmiana techniczna tak jednak nie jest. Gimnazja, które dobrze radziły sobie
w rankingach, w wyniku reformy przekształcone w licea teraz
w mojej ocenie chylą się ku
upadkowi.
A z czego to wynika?
Przede wszystkim z faktu iż
zupełnie inna jest propozycja rekrutacyjna. Jeżeli dotychczas w
gimnazjum na każdym poziomie było np. 8 klas, a obecnie
do liceum aplikuje tylko tylu
uczniów że powstają 2- 3 klasy,
to w sposób naturalny szkoła
zmniejsza się, a co za tym idzie
brakuje etatów dla nauczycieli.
Najlepsi nauczyciele bojąc się o
swoją przyszłość i po prostu szukają sobie pracy w innych pla-

cówkach. Ostatni rocznik gimnazjalny ma bardzo trudną sytuację. Dyrektorzy nie wiedzą, którzy nauczyciele odejdą, bo szukają sobie pracy. Rodzice martwią się, co czeka ich dzieci z
początkiem września. Pojawiły
się nawet pomysły przenoszenia całych bądź prawie całych
klas na ostatni rok do szkół społecznych. Uczniowie też są przerażeni, bo nie wiedzą, jak będzie wyglądać ostatni rok ich
edukacji.
Ale czy w każdej szkole jest
tak źle?
Wiem od rodziców z innych
dzielnic, iż prestiżowe gimnazja,
które przekształcały się w licea,
też nie miały łatwo, gdyż wybór
kolejnej szkoły to też wybór topowego liceum, a niekoniecznie
nowo powstałego liceum przy
bardzo dobrym gimnazjum.
A u Pani w szkole jak to wygląda? Jest Pani długo przewodniczącą Rady Rodziców, jak Pani

widzi te zmiany u Was? Na Koncertowej powstała jedna z największych podstawówek, zmieniła się dyrekcja, zmienił profil
szkoły, wiele zmian ….
Rzeczywiście u nas jest jeszcze
inna sytuacja. Połączyła się Szkoła Podstawowa nr 303 (klasy 06) z pobliskim gimnazjum 92.
Obecnie mamy ponad 1130
uczniów. Zbiegło się z konkursem na dyrektora szkoły.
Jest ciężko?
Ten rok był trudny dla wszystkich. Dotychczasowa SP 303
uważana była za jedną z najlepszych warszawskich podstawówek. Uczniowie rzadko zasilali
szeregi Gimnazjum 92, wybierali raczej najlepsze gimnazja
warszawskie. Natomiast paradoksalnie do Gim. 92 o przyjęcie
starali się najlepsi sportowcy z
całej Warszawy. Było tam dużo
klas sportowych, których uczniowi odnosili olbrzymie sukcesy.
Takie połączenie musi budzić

wiele problemów, z którymi
wszyscy muszą się zmierzyć.
Ale jakich?
Rodzice SP 303 mieli wiele
obaw co do bezpieczeństwa, organizacji pracy, przejścia klas 4.
do budynku gimnazjum. Nauczyciele byli przerażenie, że
stracą pracę. Dużym problemem
było krążenie między budynkami. Wielka Rada Pedagogiczna,
ponad 100-osobowa świetlica,
sportowy profil, zajęcia dodatkowe, wszystko nowe. No i jeszcze nowa dyrekcja, której nikt
nie zna (konkurs na dyrektora
SP 303 wygrał Dyrektor Gimnazjum 92). Muszę Panu powiedzieć, że my jako RR byliśmy
przerażeni.
A jednak udało się?
Na pewno nie wszystko, nie
uniknęliśmy błędów, pewne
sprawy, które wydawały się dotychczas oczywiste, w sytuacji,
gdy zarządza się dwoma budynkami, stają się problemem.
Chcieliśmy utrzymać tożsamość
SP 303, mimo że konkurs wygrał dyrektor Gimnazjum. Wiele godzin spotkań z Radą Rodziców, dyrekcją, omawianie planów, naszych oczekiwań, próśb
dzieci, wszystko to mamy za sobą. Wyciągnęliśmy wiele wniosków na nadchodzący rok. Mimo
wielu trudności stworzyliśmy
partnerski układ z dyrekcją, co
uważam za sukces. Udało nam
się to, do czego dążyliśmy wiele
lat. Uczniowie i nauczyciele oraz
rodzice tworzą szkołę i to jak ona
funkcjonuje zależy od wszystkich stron. Dyrektor był otwarty,
przyjmował nasze słowa krytyki
i uwagi, a my jako Rada Rodziców wspieraliśmy szkołę we
wszystkich działaniach mających
poprawić jakość pracy nauczy-

cieli i naszych dzieci. Otworzyliśmy w końcu boisko szkolne, które wykonane zostało z Budżetu
Partycypacyjnego (tu się pochwalę – którego autorką byłam ja), wcześniej przez 35 lat
brak boiska doskwierał naszym
uczniom.
Mówiła Pani o zwolnieniach
nauczycieli, czy o tym, że nauczyciele sami odchodzą …
W SP 303 nikt nie stracił pracy, gdyż w przeciwieństwie do
szkół, które zmieniają się z gimnazjum w liceum, nasza szkoła
połączyła się z gimnazjum. Z
małej kameralnej SP 303 powstała wielka szkoła podstawowa. Nasza dyrekcja szuka raczej
pedagogów niż jest zmuszona
zwalniać.
To w sumie wyszła ta reforma na korzyść czy nie?
Szkoda pracy i zaangażowania nauczycieli w utworzenie
gimnazjów. Są tacy, którzy zaczynali w podstawówce, pracowali w gimnazjum, a teraz mają
uczyć w liceum. Rozumiem ich
obawy i rozterki. To duża odpowiedzialność za młodych i ambitnych ludzi, którzy niejednokrotnie mają sprecyzowane plany na przyszłość. A co do naszej
szkoły powiem, że nieźle sobie
radzimy, ale przy takiej liczbie
dzieci i problemów trudno liczyć
na indywidulane podejście do
ucznia. Nauczyciele w biegu
między budynkami, dyrekcja
dwoi się i troi, aby sprostać oczekiwaniom ucznia, nauczycieli,
ale i rodziców, a niekiedy jest to
po prostu niemożliwe.
A co uznaje Pani za największy sukces tego roku szkolnego
w szkole przy Koncertowej?
Fakt, iż wszystkie dzieci chodzą na jedną zmianę, bogata

oferta nieodpłatnych zajęć dodatkowych, o które zabiegała Rada Rodziców, bezwzględnie konieczna modernizacja sal, stołówki i szatni, a przede wszystkim partnerstwo Rodziców i Dyrekcji w szkole.
A porażka? Przecież nie tak
dawno cała Polska obserwowała Państwa walkę z władzami
dzielnicy o zmianowość, o język
angielski. Z podziwem patrzyliśmy na tłumy rodziców, które
mobilizowane były do uczestnictwa w sesjach rady dzielnicy
i Miasta...
Panie Redaktorze, naprawdę
nikt nikogo nie mobilizował. W
każdej szkole, w której rodzice
dowiadują się o bezsensownych
i niczym nie popartych decyzjach, mają prawo do protestowania. W końcu sprawa dotyczyła przyszłości naszych dzieci, ich edukacji. Co prawda, niektórzy do dzisiejszego dnia nie
rozumieją naszego stanowiska,
ale my byliśmy pewni, że tylko
odrobina dobrej woli i w sumie
nieduże pieniądze nie tylko poprawią jakość edukacji naszych
dzieci, ale przede wszystkim
stworzą warunki do nauki. Jak
się okazało, daliśmy radę a Dzielnica przyjęła nasze argumenty.
W końcu na tym polega demokracja, bo chyba jeszcze żyjemy
w dzielnicy demokratycznej,
gdzie głos mieszkańców, choć
może na początku niekoniecznie pożądany przez Urząd, został ostatecznie wysłuchany, a
postulaty zrealizowane. To jest
Siła Rodziców.
Dziękujemy za rozmowę.
UWAGA: Klaudia Żuber-Wigurska jest też inicjatorką Forum
Ursynowskich Rad Rodziców

Czy potrzebne nam są dodatkowe parkingi?
kogo uczyć. W kwestii rozbudowy sieci komunikacji miejskiej trzeba wysiłków na poziomie rządzących miastem.
Niemniej jednak władze samorządowe
wspólnie z mieszkańcami Ursynowa
mogą wywierać ciągły nacisk na przyszłego Prezydenta Warszawy w celu
rozpoczynania nowych inwestycji w komunikację zbiorową. Z pewnością, to co
możemy zrobić na własnym, lokalnym
podwórku to wdrażać działania uzupełniające, a zarazem niezbędne do tego, aby żyło się nam lepiej. Mam na
myśli budowę nowych miejsc parkingowych, gdyż dzisiaj parkujemy na
trawnikach lub często w miejscach niedozwolonych i jednocześnie utrudniamy codzienne funkcjonowanie pozostałych mieszkańcom.
edną z możliwości jest próba
budowy miejsc parkingowych
w formule tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. Dla informacji PPP
to koncepcja, która zakłada współpracę sektora publicznego z prywatnym w
celu realizacji inwestycji z zakresu usług
publicznych, dzięki tej koncepcji sektor publiczny zyskuje nowe źródło finansowania i dostęp do nowej wiedzy.
PPP przy realizacji zadań w Warszawie
nie jest wykorzystywane w sposób dostateczny. Jednym z bardziej znanych
projektów z tego zakresu jest budowa
prawie 1600 wiat przystankowych.
ilka lat temu Prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz zapowiadała budowę
parkingu w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. Chodziło o kilka
lokalizacji, między innymi parking podziemny pod Placem Teatralnym. Z nieznanych przyczyn nie doszło do realizacji tych zamiarów. W innych krajach
takie projekty dochodzą zdecydowanie częściej do skutku, więc trzeba próbować wdrożyć takie rozwiązanie na
Ursynowie. Kolejnym rozwiązaniem,

J

Problem braku miejsc parkingowych na Ursynowie dotyka zdecydowanej większości mieszkańców. Wynika on z faktu, że od
wielu lat dynamicznie rozwija
się gospodarka wolnorynkowa,
co w następstwie spowodowało,
że prawie w każdym gospodarstwie domowym pojawił się
przynajmniej jeden samochód.
Od lat mądre głowy zachodzą
jak sobie z tym niedoborem
miejsc parkingowych poradzić.
zęsto słyszymy apele polegające na edukacji i zarazem na
zachęcie do częstszego używania alternatywnych środków komunikacji. Mowa o metrze, autobusach
(wielką stratą jest skrócona linia autobusu 195). Mam nadzieję, że ponownie

C

można podjąć skuteczne działania
zmierzające do tego, aby powrócić do
wcześniejszego przebiegu trasy. Sukcesem okazało się promowanie i budowa ścieżek rowerowych. Liczba użytkowników dwukołowców nastraja optymizmem. Jeśli nadal będą istniała zachęty do tego, by nie korzystać z samochodów, to oczywiście pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, ale nie rozwiąże sprawy. Sytuacja jest dość skomplikowana i wymaga wielotorowej analizy oraz podjęcia wielu niezbędnych działań.
oim zdaniem trudne, ale
możliwe jest pogodzenie interesów dwóch grup, czyli
kierowców samochodów oraz pozostałych mieszkańców, którzy stawiają na
rowery i komunikację miejską. Osobi-

M

ście, jeśli tylko pogoda na to pozwala to
poruszam się rowerem, ale są takie sytuacje, że z liczną rodziną nie możemy
sobie pozwolić na rezygnację z posiadania samochodu. Mam na myśli chociażby wyjazd w miejsce, gdzie nie istnieje
aktualnie żaden cywilizowany środek
komunikacji publicznej. Takich miejsc
na mapie Polski jest sporo z powodu likwidacji w ostatnich latach części tras
dalekobieżnych. Z rozrzewnieniem
wspominam czas, kiedy 20 lat temu
mieszkałem za granicą i nie potrzebowałem samochodu, gdyż był kulą u nogi i zbędnym kosztem. Metro w Madrycie, bo nim mowa aktualnie liczy 13 linii i 287 stacji! Mało tego, istnieje sieć
pociągów podmiejskich, które w szczycie komunikacyjnym kursują z częstotliwością co 2,3 minuty! Mamy się od

K

które mogłoby zwiększyć ilość dostępnych miejsc parkingowych (głównie na
Ursynowie Północnym) są istniejące
Parkingi naziemne pozostające w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Dopiero po gruntownej analizie technicznej okazało by się, czy istnieje możliwość dobudowy jednego dodatkowego
piętra w istniejących parkingach. Mowa o wolnostojących parkingach przy
ulicy Surowieckiego, Pięciolinii czy też
przy ulicy Herbsta. Oczywiście pozostaje kwestia finansowania rozbudowy takich parkingów. Kto miałby ponieść
koszty? Potencjalni nabywcy miejsc
parkingowych? Może spółdzielnia mogłaby zrobić inwestycję przy wsparciu
z budżetu gminy w celu zaspokojenia
brakujących miejsc parkingowych?
Czasami dodatkową przeszkodą w budowie nowych parkingów będzie niewystarczająca ilość wolnych działek na
Ursynowie, które można przeznaczyć
na takie cele. Dobrym pomysłem wydaje się wykorzystanie terenu, który powstanie nad nowo budowanym tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. Oczywiście tylko w niewielkiej części, ponieważ pozostała część powinna
być przeznaczona na park, boiska i bazarek z „odzysku”.
o tylko niektóre z pomysłów. Z
pewnością czytelnicy tego artykułu mają wiele innych interesujących sugestii, zapraszam więc z
różnymi koncepcjami na prywatnego
facebooka pod moim imieniem i nazwiskiem lub na e-maila piotr.rychcik@yahoo.com.
Piotr Rychcik
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O większy parking
przed kościołem!
W związku z likwidacją
parkingu usytuowanego
przy ul. Puławskiej przed
kościołem pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ,
jako PROJEKT URSYNÓW
wystosowaliśmy petycję
(petycje.internetowe.pl)
do Zarządu Dróg Miejskich o rozbudowę parkingu zlokalizowanego
przy ul. Kostki Napierskiego.
Zlikwidowany parking, w
miejsce którego powstaje droga
rowerowa i chodnik, mógł pomieścić około 30 samochodów.
Mieszkańcy udający się na nabożeństwa do kościoła pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła oraz
korzystający z dotychczasowego parkingu skazani są na znaczne utrudnienia.
Zarząd Dróg Miejskich, jako
alternatywę dla likwidowanego
parkingu, wskazuje możliwość
korzystania z parkingu przy ul.
Kostki Napierskiego. Niestety,
ten parking jest w pełni obłożony i nie pomieści dodatkowych
30 samochodów.
Rozwiązaniem może być powiększenie istniejącego parkingu
przy ul. Kostki Napierskiego.

Takie rozwiązanie poprawiłoby problem z parkowaniem
w tej okolicy, nie tylko podczas
niedzielnych nabożeństw, ale
także w tygodniu, gdyż z parkingu tego korzystają pacjenci
przychodni rehabilitacyjnej i
poczty.
Dlatego namawiamy do podpisania petycji, pod adresem:
petycje.internetowe.pl , którą
kierujemy do Zarządu Dróg
Miejskich, aby zwrócić uwagę
jak potrzebnym i ważnym dla
mieszkańców był zlikwidowany parking.
Marzena Zientara
Projekt Ursynów

Potrzebna jest wspólna lista komitetów lokalnych
Ósmego stycznia zeszłego
roku z grupą ursynowskich społeczników założyłem stowarzyszenie
Otwarty Ursynów. Data
powstania naszego stowarzyszenia zbiegła się z
symboliczną, 40. rocznicą
wręczenia kluczy do
mieszkań pierwszym
mieszkańcom Ursynowa.

1,5 roku ciężkiej pracy
dla mieszkańców
Przez ostatnie 1,5 roku podejmowaliśmy wiele działań, wymienię kilka przykładów. Otwarty Ursynów, w zasadzie jako jedyna lokalna organizacja, konsekwentnie podejmował działania
w sprawie Bazarku na Dołku i
przeniesienia go do innej lokalizacji niż okolice ul. Polaka. Angażowaliśmy się wraz z mieszkańcami
w przedsięwzięcia, których celem było uchronienie Placu Wielkiej Przygody przed zabudową.
Zaczęliśmy walczyć z tzw.
przedeptami. W wyniku tego,
część z zaznaczonych przez nas
wydeptanych ścieżek na trawie
ma zostać zamieniona na chodniki, a w części odtworzono zieleń.
Dzięki nam na Ursynowie do końca tego roku powinno zostać wykonanych 56 doświetleń przejść

dla pieszych, w ramach realizacji
naszych projektów w budżecie
partycypacyjnym. Kolejne 20
przejść zostało wybranych w tym
roku. Doprowadziliśmy także do
podpisania ponad podziałami
Paktu na Rzecz Filtrów POW.
Obecnie zbieramy podpisy pod
petycjami, aby urząd pracował
dłużej, by nie trzeba było brać
urlopu, by w nim coś załatwić
oraz aby wybudowano na Ursynowie pełnowymiarowe boisko.

Sprawa bazarku
nie jest zamknięta
W sprawie bazarku na pętli autobusowej i zieleni miejskiej
wzdłuż al. KEN ciągle podejmujemy działania, reprezentując interesy okolicznych mieszkańców.
Obecnie skupiamy się na tym, aby
teren zielony wzdłuż Al. KEN nie
został zabudowany, zajęty na bazar, czy też parking. Chcemy, aby
powstały w tym miejscu nasadzenia drzew, park.. W sprawie bazarku przedstawialiśmy liczne propozycje, jak można było rozwiązać ten problem, ale niestety władze dzielnicy i miasta udawały,
że ich nie ma i doprowadziły do likwidacji potrzebnej pętli autobusowej. Przyzwoliły na powstanie
w centrum dzielnicy prowizorycznego bazaru, tuż przy najbardziej

reprezentacyjnej ulicy. Tej sprawie, przez bardzo długi czas, towarzyszył konflikt interesów ursynowskiej Platformy Obywatelskiej, ponieważ radny tej partii był
szefem bazarku. Sprawa przenosin bazarku i związane z nią niejasności są przedmiotem śledztwa prokuratury.

Krótka ocena
obecnej kadencji
W tej kadencji rządzący dzielnicą popełnili wiele błędów. Po
pierwsze, niepotrzebnie wybudowano tak szeroką, za 3 mln zł,
150-metrową ulicę Belgradzką-bis, która prowadzi „donikąd”.
Stanowi ona dojazd do budowanego ośrodka dla osób niepełnosprawnych – natomiast oczywiste jest, że jeden budynek nie potrzebuje tak szerokiej drogi dojazdowej. Zrobiono to wbrew opinii
publicznej. Obecna koalicja doprowadziła także do dewastacji
Budżetu Partycypacyjnego poprzez nagminne nierealizowanie
wybranych projektów, prowadzenie procedury niezgodnie z zasadami. Jedną z największych wpadek jest także sposób modernizacji ul. Rosoła i ul. Relaksowej na
Kabatach. Brak konsultacji społecznych spowodował, że mieszkańcom Kabat zafundowano bar-

dzo niekorzystną obsługę komunikacyjną, lokalnie wybudowano
znacznie przewymiarowany
układ drogowy. Ta kadencja kojarzy mi się przede wszystkim z dużą arogancją władzy i konfliktem
interesów Platformy Obywatelskiej. Obecny zarząd dzielnicy nie
zrealizował wielu rzeczy, które zapowiadano, czy to w wyborach,
czy też na początku kadencji. Nie
rozwiązano problemu budowy
galerii na Kabatach, nie wybudowano połączenia pomiędzy Ursynowem i Wilanowem przez Ciszewskiego-bis, a także pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną, nie powstał zapowiadany dom
seniora, nie wybudowano kompleksu oświatowego na Kabatach.

Dużo tych „nie” uzbierało się obecnie rządzącym. Burmistrz obiecywał, że Ursynów zostanie pokryty w 100% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a dziś wynik to mniej
niż 40%. Nie uregulowano także
dzierżawy gruntów pod budynkami spółdzielczymi w takim
stopniu, jak to zapowiadano.

Wskazany jest wspólny
start w wyborach
Każde stowarzyszenie, czy partia, chciałoby startować samodzielnie – to oczywiste. Jednak
przy obecnej ordynacji wyborczej osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku byłoby bardzo trudne. Na Ursynowie jest kilka lokalnych organizacji mających

aspiracje polityczne, np. Nasz Ursynów, czy też IMU. Jeżeli każdy
wystartuje samodzielnie, to wejście do rady będzie bardzo trudne, a rada zostałaby zdominowana przez partyjny PO-PiS.
Uważam, że w samorządzie obie
te partie się nie sprawdzają, a
partyjni radni często nie angażują się w sprawy lokalne, tak
jak powinni, traktując swoje
funkcje, jako coś co im się należy
z partyjnego klucza. Jeżeli uda
nam się stworzyć jedną listę lokalnych komitetów, to nie będziemy zakładali nowej organizacji,
ale będziemy współpracowali w
wyborach reprezentując jeden
program wyborczy. Każda organizacja zachowa swoją autonomię. Warto połączyć siły, bo na
tym zyska Ursynów. Wierzę, że
zbudowanie partnerskiej koalicji będzie możliwe. Wtedy będziemy mogli skutecznie przeciwstawić się dominacji partii na
Ursynowie poprzez stworzenie
społecznej, lokalnej alternatywy.
Jako Otwarty Ursynów chcielibyśmy, aby takie porozumienie
zostało oparte na jednej zasadzie
programowej – na zrównoważonym rozwoju Ursynowa.
Piotr Skubiszewski
Stowarzyszenie
Otwarty Ursynów
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Veturilo świętuje 6. urodziny!

Wo j t e k D ą b r o w s k i

IDIOTÓW NIE SIEJĄ

Kiedy startował miał 57 stacji, z których
można było wypożyczyć blisko tysiąc jednośladów. Dziś system Warszawskiego
Roweru Publicznego to ponad 350 stacji
i 5200 rowerów. Veturilo kończy sześć
lat i wciąż bije rekordy popularności.
– Kiedy sześć lat temu po raz pierwszy, na Krakowskim Przedmieściu wsiadłam na rower Veturilo byłam przekonana, że system będzie cieszył się
powodzeniem. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że to
przedsięwzięcie nie tylko okazało się wielkim sukcesem, ale też zrewolucjonizowało sposób myślenia
o poruszaniu się po Warszawie. Widać to po frekwencji naszych miejskich rowerów, ale też stale rosnącej liczbie cyklistów i dróg rowerowych – mówi
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.
Rowery Veturilo w ciągu sześciu lat trwale wpisały się w transportowy krajobraz Warszawy. To
właśnie dzięki nim nastąpił prawdziwy jednośladowy przełom.
– Dziś wydaje się, że system Warszawskiego
Roweru Publicznego funkcjonował od zawsze.
Tymczasem świętuje „dopiero” swoje szóste urodziny – zauważa Renata Kaznowska i dodaje –
W tej chwili w systemie Veturilo zarejestrowanych jest już ponad 700 tysięcy użytkowników. To
właśnie z myślą o nich, ale też o innych cyklistach
rokrocznie rozwijamy sieć dróg rowerowych. Ten
rok będzie pod tym względem rekordowy.
W tej chwili system Warszawskiego Roweru
Publicznego obejmuje ponad 350 stacji i 5200 rowerów oraz ponad 700 tysięcy użytkowników.
Czyni go to piątym, co do wielkości, tego typu
systemem w skali Europy. Veturilo sukcesami wyróżnia się na tle innych. Już w 2013 roku magazyn
US Today nazwał go jednym z najlepszych na
świecie, tuż obok systemów w takich miastach
jak Barcelona, Bruksela czy też Paryż. Na tle innych, stolicę wyróżnia także obecność wielu różnych typów rowerów oraz fakt, że pierwsze 20 minut wypożyczenia jest darmowe. Oprócz zwykłych miejskich jednośladów użytkownicy mają do
swojej dyspozycji 100 rowerów elektrycznych, 45
tandemów oraz 60 rowerków dla dzieci – to pierwsza tego typu wypożyczalnia na świecie.
Każdy następny rok działania systemu to kolejne rekordy. Tylko w tym sezonie, tj. od 1 marca do
dziś, rowery wypożyczono już ponad 4 miliony razy, a od startu systemu w 2012 roku aż 17 milionów razy. Oznacza to, że każdego dnia rowery
Veturilo wypożyczane są przez warszawiaków
średnio 12,5 tys. razy. W maju tego roku po raz
pierwszy w historii przekroczona została bariera

miliona wypożyczeń w ciągu jednego miesiąca. Do
dziś jest to wynik rekordowy. Dla porównania w
tym samym miesiącu 2017 roku wypożyczeń było 840 tysięcy Z kolei niedoścignionym dniem pozostaje 15 kwietnia 2018 r. Rowery były wtedy
wypożyczane blisko 50 tys. razy, czyli 34 razy
więcej niż wynosi średnia dzienna. Średnio jedno
wypożyczenie trwa 23 minuty i 18 sekund, a niezmiennie od lat najpopularniejszą stacją pozostaje al. Niepodległości – Batorego.
Co ciekawe, użytkownicy Veturilo to nie tylko
mieszkańcy Warszawy. W systemie zarejestrowane są tysiące osób z różnych części Polski, a także
obywatele 171 innych krajów świata.
Od ubiegłego roku wszyscy mają do dyspozycji
nowe stacje wyposażone w terminale z ekranami
dotykowymi i obsługą kart zbliżeniowych, pompkę rowerową oraz diodę, sygnalizującą możliwość
wypożyczenia danego roweru. Działa również
aplikacja mobilna, która umożliwia m.in. szybkie wypożyczenie roweru poprzez skanowanie
kodu QR.
W Warszawie trwa boom inwestycji rowerowych. Na początku lipca oddany do użytku został
potężny węzeł rowerowy na Wyścigach, a pod koniec miesiąca wyczekiwana droga rowerowa
wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Obecnie w budowie i remoncie jest łącznie blisko 100 kilometrów infrastruktury dla rowerzystów. Trasy powstają m.in.
wzdłuż ul. Puławskiej, Wiertniczej, czy Radzymińskiej. Standardem jest już, że infrastruktura rowerowa jest budowana też w ramach kompleksowych prac związanych z przebudową ulic. Dzięki
temu budowane są obecnie drogi m.in. wzdłuż ul.
Głębockiej, Łodygowej czy Żołnierskiej.
W ciągu trzech lat w stolicy, dzięki środkom
unijnym, powstanie blisko 70 km wysokiej jakości
infrastruktury dla jednośladów. Dodatkowo w całej metropolii warszawskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych
jest budowa ponad 300 km dróg rowerowych.
System Warszawskiego Roweru Publicznego
Veturilo powstał i funkcjonuje dzięki Miastu Stołecznemu Warszawa. Kolejne stacje powstają na
wniosek mieszkańców dzięki zaangażowaniu finansowemu dzielnic. W zeszłym roku dzięki temu
dodatkowe stacje pojawiły się m.in. na Wilanowie,
na Bemowie i we Włochach. Obecnie w planach
są nowe punkty wypożyczeń na Bielanach, w
Rembertowie i na Ursynowie. W rozwój systemu
na terenie stolicy wkład mają też prywatni sponsorzy, którzy finansują 30 stacji i 369 rowerów.
Agnieszka Kłąb

Warsztaty dla dzieci ze spektrum autyzmu

Co łączy wszystkie muzea?
Znajdują się w nich kolekcje, czyli zbiory przedmiotów wyjątkowych i wartościowych. Organizatorzy
zapraszamy na cykl
warsztatów dla dzieci ze
spektrum autyzmu, podczas których w przystępny
i ciekawy sposób uczestni-

cy poznamy kolekcję wilanowską.
Zajęcia będą okazją do spotkania ze sztuką i dawnymi obyczajami oraz do stworzenia swojej kolekcji z pamiątek własnoręcznie wykonanych podczas wizyty w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wizyta w pałacu (ok.
15–30 min.).

Temat przewodni każdego
spotkania będzie inspirowany
innym obiektem/obiektami z kolekcji wilanowskiej. Warsztaty
trwają ok. 1 godz. Zaplanowano
zagadki, wspólne ćwiczenia oraz
prace manualne z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych. W trakcie zajęć
będą wykorzystywane pomoce
wzmacniające przekaz np. zdjęcia, rysunki, zapachy, dźwięki
oraz odpowiednio przygotowane karty pracy.
Propozycja adresowana jest
do rodzin z dziećmi ze spektrum
autyzmu w wieku 7–10 lat.
Miejsce: parter pałacu, Galeria
Magazynowa (wstęp), Sypialnia
Pani (część warsztatowa).
Godzina: 9.30–11.00. Zbiórka: w pałacu przy szatni. Koszt:
udział bezpłatny (Kultura Dostępna). Rezerwacja obowiązkowa!
tel: + 48 22 544 28 50
(pon.–pt., godz. 9.00–16.00)
bilety@muzeum-wilanow.pl
Mirosław Miroński

Od lat, w sezonie urlopowym,
Jeżdżąc na wczasy na Wybrzeże,
Choć to nie przyszło mi do głowy,
Mam swój wkład w niecnym procederze.

Niby od wieków już tak było,
Lecz co się stało w naszym kraju?
Skąd ich się tylu namnożyło?
To jakaś klęska urodzaju.

Zwiedzając Karwię, Hel, Jastarnię,
Siedząc nad wodą wielką, czystą,
Nieświadom tego, skończę marnie,
Stając się groźnym satanistą.

Ich nadaktywność mnie wykańcza,
Poczet idiotów jest dość liczny,
Mnożą się, mnożą jak szarańcza,
W postępie wprost geometrycznym.

Bo wypatrzyły jakieś wuje,
U których we łbie sama pustka,
Że bus, co latem tam kursuje,
To sześćset sześćdziesiątka szóstka!

Władza hołubi, wręcz się szczyci,
Nie trzeba siać, bo rosną sami,
A niewyżyci troglodyci,
Nie wiedzą, że są idiotami.

To ewidentny pakt z szatanem!
Grzech! Kult pogański bez wątpienia.
Mam najwyraźniej przechlapane,
Bo się przyczyniam do zgorszenia.

Stąd każdy kretyn, z innym wujem,
Jest głosicielem tych poglądów,
Bo wie, że wtedy awansuje,
Trafi do spółki lub zarządu.

Zakupy robię w Lewiatanie,
Choć ksiądz Natanek nas ostrzega,
Że to siedlisko zła. Mój panie!
Diabeł to, widać, mój kolega!

Rośnie kolekcja tych postaci,
Bo każdy dureń w noc i we dnie,
Palmy pierwszeństwa nie chcąc stracić,
Wymyśla coraz większe brednie.

Ponoć idiotów jest niewielu,
Lecz rozstawieni sprytnie wokół,
Są wszędzie. W Gdyni i na Helu,
Spotykam ich na każdym kroku.

Gdy wypowiedzi różnych Dyzmów
Oglądam w TV, czytam w prasie,
Myślę, że takich bareizmów
Nie da się przebić! Jednak da się!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Pompka Królaka dla Banaszka!
IX Memoriał Stanisława Królaka,
organizowany w sercu Warszawy na
Starym Mieście, ponownie okazał
się prawdziwym świętem kolarstwa.
Było wszystko to, czym charakteryzuje się kolarskie widowisko.

Rekordowa frekwencja w wyścigach amatorskich na rowerach górskich i szosowych. Niesamowite emocje w rywalizacji
zawodowców o „Pompkę Królaka”. W sumie prawie pół tysiąca
uczestników i tłumy kibiców na
kultowej trasie.
Wyjątkowi goście pojawili się
w kolarskim miasteczku na Krakowskim Przedmieściu. To m.in.
Ewa Królak-Bończak, córka Stanisława Królaka, warszawiaka,
pierwszego polskiego zwycięzcy Wyścigu Pokoju z 1956 roku
oraz małżonki dwóch wybitnych
dziennikarzy i komentatorów
sportowych Izabela Tomaszewska i Stenia Tuszyńska. Niezwykły klimat Memoriału Królaka
podkreśliła też prezentacja kolarzy w stylu retro na rowerach
szosowych sprzed lat.
- Każdy mógł wystartować i
znaleźć coś dla siebie – mówił
organizator i pomysłodawca Memoriału Stanisława Królaka, były kolarz zawodowy Grzegorz
Wajs. – Swoje wyścigi, podobnie jak na LOTTO Poland Bike
Marathon, najpierw miały dzieci i młodzież. Potem amatorzy oddzielnie na rowerach górskich
i szosowych - rywalizowali na
niezwykle atrakcyjnej rundzie
ze startem i metą na warszawskim Krakowskim Przedmieściu,
a na koniec zawodowcy zgodnie
z oczekiwaniami stworzyli niesamowite widowisko.
Kolarze z licencjami Polskiego Związku Kolarskiego rywali-

zowali w mistrzostwach Polski
w kryterium. Wyścig główny z
udziałem kolarzy grup zawodowych był rozegrany na dystansie 41 km (15 rund po 2,7 km).
Prestiżową „Pompkę Królaka”
zdobył 21-letni Alan Banaszek
(CCC Sprandi Polkowice). Jeden
z najbardziej utalentowanych
polskich kolarzy, mistrz Europy
juniorów z 2015 roku, wyprzedził Tobiasza Pawlaka (Domin
Sport) i Karola Michalskiego
(Pronghorn Racing Denmark).
Natomiast Pawlak sięgnął po
„Kostkę Bednarskiej”. To nagroda dla najlepszego zawodnika na
premiach górskich, które tradycyjnie znalazły się na szczycie
ciężkiego podjazdu po przedwojennym bruku ulicy Bednarskiej.
Rywalizację kobiet (10 rund
po 2,7 km) wygrała Magdalena
Sadłecka (TKK Pacific), była liderka reprezentacji Polski w ko-

larstwie górskim. Medalistka mistrzostw świata MTB i uczestniczka igrzysk olimpijskich w
Atenach 2004 triumfowała w
warszawskim Memoriale Stanisława Królaka w pięknym stylu,
wyprzedzając koleżankę z Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific Katarzynę Brewińską i Monikę Graczewską (UKS Mróz Jedynka Kórnik).
Największym bohaterem wyścigów amatorskich okazał się
Kamil Kuszmider (KK Catena
Wyszków). Jeden z liderów cyklu LOTTO Poland Bike Marathon osiągnął wyjątkowy i niespotykany do tej pory sukces,
wygrywając rywalizację zarówno na rowerze górskim, jak i szosowym. Natomiast w wyścigach
kobiet zwyciężyły Barbara Kleczaj (Go Sport AK Sped Team) i
Magdalena Chmielewska (NaSzosie Team).
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Dzielnica im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - projekt

Ustawione pojazdy wojskowe skutecznie zasłaniały maszerujące pododdziały

Gdzie w Warszawie urządzać defilady?
L e c h K r ó l i ko w s k i
W święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2017 roku,
wybrałem się w Aleje Ujazdowskie, gdzie miała odbyć się defilada. Pogoda
była sprzyjająca, toteż spacerowiczów i widzów nie
brakowało. W Alejach na
odcinku od Placu na Rozdrożu do Belwederu,
wzdłuż jezdni po obu stronach ustawione były – zderzak w zderzak – czołgi
(głównie niemieckie Leopardy) i inne pojazdy bojowe. Efekt był taki, że skutecznie zasłoniły publiczności widok na defilujące
środkiem pododdziały.
hociaż nie należę do
najniższych, stojąc w
tłumie gapiów, widziałem głównie cielska czołgów, w szczelinach pomiędzy
którymi niekiedy migały sztandary i czapki żołnierzy. Podejście w stronę trybuny ustawionej przy pomniku Piłsudskiego była praktycznie niemożliwe. Na wcześniejszym odcinku, tj. od Placu Trzech Krzyży
do Placu na Rozdrożu widoczność była lepsza, ale zgromadzona tam publiczność nie widziała wozów bojowych naszej
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Defilada na XX-llecie PRL

armii, albowiem stały one dalej, a w programie nie przewidziano ich przejazdu akurat
tamtędy. Tak więc fragment
alei od Placu na Rozdrożu do
Belwederu – moim zdaniem –
nie spełniał funkcji miejsca do
obserwacji.
efilady i prezentacje
sił militarnych istnieją
od niepamiętnych
czasów i należy sądzić, że istnieć będą, jak długo istnieć będzie ludzkość. Z samej istoty
rzeczy przeznaczone są dla publiczności, toteż ich urządzanie
w miejscach trudno dostępnych
lub ze słabą widocznością – jest
niecelowe. Opisywane wyżej
miejsce jest bardzo piękne dla
spacerów w cieniu dorodnych
lip, ale dla wojskowych parad –
nieszczególne, także ze względu na geometrię trasy w rejonie Belwederu, gdzie na ostrym
skręcie ustawiana jest trybuna.
Tak więc, ze względów chociażby czysto praktycznych, należałoby pomyśleć o innym miejscu
wojskowych pokazów. Na te
uwagi „techniczne” nakładają
się pewne kwestie o charakterze
historycznym, o których także
trzeba pamiętać.
okresie II RP planowano wybudować
na Polu Mokotowskim dzielnicę im. Józefa Piłsudskiego. Już w cztery dni po
jego śmierci, tj. 16 maja 1935 r.
powstał Stołeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 22 maja Komitet podjął uchwałę o budowie pomnika. W uchwale o pomniku napisano m. in.: „… łącz-
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nie z myślą wytworzenia w Stolicy Państwa przestrzeni architektonicznie zorganizowanej,
jako polskie Pole Marsowe i
miejsce masowych uroczystości o charakterze państwowym”. Patronem przedsięwzięcia był prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Założenia konkursowe przewidywały wybudowanie na Polu Mokotowskim
reprezentacyjnej dzielnicy, której osią byłaby monumentalna
aleja Józefa Piłsudskiego. Miała ona pełnić m. in. funkcję trasy przemarszu pochodów, jak
też wojskowych defilad, na podobieństwo Via dell’Impero w
Rzymie, czy Champs Elysées w
Paryżu.
amierzenia tego nie
zdołano zrealizować w
krótkim okresie od
śmierci Piłsudskiego w 1935 do
wybuchu wojny w 1939 roku. Z
tych prozaicznych względów
niekiedy do parad wykorzystywano wówczas także Aleje Ujazdowskie, ale wielkie rewie wojskowe przeprowadzane były na
Polu Mokotowskim. Moim zdaniem – sens kontynuowania tradycji defilad w Alejach Ujazdowskich przekreślił Adolf Hitler,
przyjmując tam 5 października
1939 r. paradę zwycięstwa Wermachtu.
okresie powojennym komuniści docenili znaczenie
wojskowych parad i manifestacji ludności, toteż dla nadania
należytej oprawy zbudowali
przed Pałacem Kultury i Nauki
obszerny Plac Defilad z kamienną trybuną honorową i dogod-
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Przedwojenna defilada

ną przestrzenią dla publiczności. Okazało się to bardzo przydatne 14 czerwca 1987 r., gdy
Jan Paweł II odprawił tam mszę
świętą. W kilka lat od urządzenia Placu Defilad okazało się,
że skręty z Marszałkowskiej na
plac, a później z placu na Marszałkowską znacznie komplikują poruszanie się wojskowych
kolumn i „łamią szyki”. Z tego
najprawdopodobniej względu
w późniejszym okresie, defilady odbywały się wzdłuż Marszałkowskiej, ale bez Placu Defilad. Obecnie trwają intensywne prace nad planem zabudowy
tego placu, co w znacznym
stopniu pozbawi Warszawę
„miejsca masowych uroczystości o charakterze państwowym”. Drugi wielki plac, tj. Plac
Piłsudskiego, już został znacznie zmniejszony w porównaniu
ze stanem z 1979 r. (pierwsza
msza papieska) i cały czas rozważana jest możliwość jego dalszej zabudowy.
atrząc na rozwój naszej
stolicy w okresie III RP
wyraźnie widać jej intensywny rozrost; zabudowę
wszelkich wolnych przestrzeni
w centrum; zagospodarowywanie dzielnic tzw. wianuszka itd.
Miasto pięknieje, jest także coraz
bardziej dostatnie. Dzisiaj trudno np. wyobrazić sobie, jak można było podróżować w ówczesnych środkach komunikacji publicznej, nie tylko bez klimatyzacji, ale w niewyobrażalnym
obecnie tłoku. Można jeszcze
długo wymieniać postępy cywilizacyjne naszej stolicy ale należy zauważyć, że „stolica”, to nie
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tylko osiedla mieszkaniowe,
miejsca pracy i komunikacja. To
także symbol naszej państwowości oraz politycznego i ekonomicznego miejsca naszego
państwa w europejskiej rodzinie. Ważne są więc także rozwiązania ponadstandardowe.
Takim niewątpliwie miała być –
wcześniej wspomniana – dzielnica im. Józefa Piłsudskiego na Polu Mokotowskim. Jednak każdy
z obecnych polityków zdaje sobie sprawę, iż analogiczne zadanie nie może być zrealizowane
szybko.
ego typu przedsięwzięcia realizuje się przez
dziesięciolecia. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Żaden polityk nie zdecyduje się poprzeć kosztownego projektu,
który może być zrealizowany po
upływie jego kadencji, czyli –
najczęściej – gdy rządy sprawować będzie konkurencyjna partia. W Warszawie nawet w najbardziej teoretycznych rozważaniach nie dyskutuje się o niektórych atrybutach prawdziwej
stolicy, np. o odpowiednio zaaranżowanym miejscu podniosłych uroczystości państwowych,
w tym także defilad.
bolewam nad tym, że
główni politycy III RP
nie są mężami stanu,
czyli ludźmi planującymi działanie co najmniej w perspektywie jednego pokolenia, a nie
jak obecnie, czyli do najbliższych wyborów. Nie kreują rozwiązań przyszłościowych na
miarę przedwojennej Gdyni czy
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tamta Polska była bez
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porównania biedniejsza i zapóźniona cywilizacyjnie, a jednak jej elity generowały projekty nakierowane na przyszłość.
Przy zdumiewającej bezpłodności obecnych elit w zakresie
wielkich przedsięwzięć, łatwo
stwierdzić, że są one takie same w zakresie kreowania rozwiązań, które mogły by być z
czasem nową tradycją naszego
państwa. Za wszelką cenę chcą
dopisać się do tego, co już istnieje i jest uznane od lat. Czynią nieustannie zabiegi, aby poprzez „podczepienie” się do
chwalebnej tradycji, jakiś promyk sławy spłynął także na
nich. Dlatego, jeżeli ma być
zbudowany pomnik, to tylko
na Trakcie Królewskim. Jeżeli
defilada, to także tylko tam. Jeżeli pochówek, to najlepiej na
Wawelu.
ykreowanie w Warszawie „profesjonalnego” miejsca
na defilady i manifestacje ludności wymaga wyobraźni, odwagi, czasu, pieniędzy i skomplikowanych zabiegów politycznych celem przekonania opinii
publicznej do swojego projektu. Do tego trzeba jednak mężów stanu!
a razie zaś, można się
tylko zastanawiać, czy
decyzja, żeby tegoroczną defiladę z okazji święta
Wojska Polskiego przenieść z
Alej Ujazdowskich na Wisłostradę, nie jest kolejnym błędnym
wyborem, chociaż perspektywa
oglądania przemarszu poszczególnych formacji będzie na pewno lepsza.
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Hitler przyjmuje defiladę w Al. Ujazdowskich w Warszawie
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Piórem Derkacza

Upał jednak uderza do głowy

Czesław Lang
dyrektor Tour de Pologne
Czesław Lang jako kolarz
był wicemistrzem olimpijskim
w Moskwie. Czesław Lang jako dyrektor jest mistrzem!. Od
25 lat jest dyrektorem największego wyścigu kolarskiego w Polsce, jakim jest Tour
de Pologne. Z mało znaczącego wyścigu w świecie, uczynił
„pierwszą ligę światową”.
Można powiedzieć, że talent
Czesława Langa rozwija się dalej. Utwór muzyczny, aby był
ciągle grany, wystarczy zapętlić. Lang też zapętla rundy
przed metą, aby kibice mogli
wielokrotnie podziwiać kolarzy. Sponsorzy widzą własne
loga, na które wyłożyli parę
złotych. Kręci się wyścig z kolarzami w roli głównej, z którego wszyscy są zadowoleni.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Sierpniowe reminiscencje
rugi tydzień sierpnia przywodzi na myśl to, co działo się w Warszawie
74 lata temu. Po kilku spektakularnych sukcesach odniesionych na początku Powstania Warszawskiego wkrótce przyszło zmierzyć się z coraz
lepiej zorganizowaną kontrofensywą niemiecką. Po stronie powstańców kończyły się zapasy amunicji, tym samym wkrótce po rozpoczęciu Powstania utknęło ono
niemal w martwym punkcie, np. na Pradze. Stopniowo rezygnowano z osiągnięcia wyznaczonych
celów, ograniczając się do prowadzenia najistotniejszych działań strategicznych. Mimo trudności
zaopatrzeniowych, braku koniecznych środków do prowadzenia walki udało się zdobyć obóz koncentracyjny Waffen-SS Konzentrationslager Warschau, Arbeitslager Warschau, potocznie zwany „Gęsiówką” – utworzony w lipcu na rozkaz Reichsführera-SS Heinricha Himmlera na terenie byłego getta warszawskiego. Dzięki temu uwolniono 348 Żydów.
Niemcy liczyli się z możliwością wybuchu ewentualnego polskiego powstania od samego początku okupacji. Akty terroru, których dopuszczali się wobec ludności cywilnej podbitego kraju, miały na celu powstrzymanie wszelkich prób oporu i zastraszenie Polaków. Mimo to nieustające próby czynnego oporu w postaci licznych akcji zbrojnych i sabotażu sprawiały, że hitlerowcy nie mogli się czuć pewnie na zajmowanych przez siebie terenach.
Już wiosną 1944, wobec nieuchronnej perspektywy, że Warszawa stanie się terenem walk frontowych, okupant zabezpieczył większość obiektów, w których znajdowały się urzędy i instytucje. Podobnie jak koszary, newralgiczne arterie komunikacyjne etc. Na korzyść powstańców przemawiał fakt,
że stacjonujący w Warszawie niemiecki garnizon był nieliczny (z powodu trudnej sytuacji Niemców
na froncie wschodnim). Nigdy nie udało się Niemcom doprowadzić go do zaplanowanego stanu 36
tys. żołnierzy, a w chwili wybuchu Powstania liczył zaledwie 13 tys. żołnierzy (5,6 do 6 tys. żołnierzy Wehrmachtu, ok. 4,3 tys. różnych formacji SS, policji, a także ok. 3 tys. żołnierzy naziemnej obsługi lotnictwa na lotnisku Okęcie i Bielany. Wliczając w to baterie artylerii przeciwlotniczej i inne oddziały do specjalnych zadań, Niemcy dysponowali w Warszawie rozproszonymi po całym mieście jednostkami w liczbie ok. 16 tys. żołnierzy. Na ich czele stal generał Reiner Stahel.
Niemiecki garnizon w Warsza„O ile sam powstańczy zryw nie wie mógł jednak liczyć na wsparcie 9. Armii dowodzonej przez gezaskoczył Niemców, o tyle
nerała Nikolausa von Vormanna,
zaskoczyła ich skala samego
która podobnie, jak inne jednostfrontowe przybliżały się do Warprzedsięwzięcia oraz determi- kiszawy
znajdującej się w strefie odnacja powstańców”
działywań frontu wschodniego.
Przez stolicę przemieszczały się
m. in. 3. Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”, 5. Dywizja Pancerna SS „Wiking”, Dywizja Pancerno-Spadochronowa „Hermann Göring”, które zostawiły tu część swoich oddziałów. W efekcie, w pierwszych
dniach Powstania w walkach po stronie niemieckiej brały udział oddziały frontowe Wehrmachtu.
O ile sam powstańczy zryw nie zaskoczył Niemców, o tyle zaskoczyła ich skala samego przedsięwzięcia oraz determinacja powstańców. Przystąpili więc do wzmocnienia garnizonu, sięgając m.
in. po oddziały policyjne z Kraju Warty, dowodzone przez SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha.
W ich skład wchodziły dwie i pół kompanii zmotoryzowanej policji, kompania zmotoryzowanej żandarmerii, kompania SS „Röntgen”, batalion podchorążych z V oficerskiej szkoły piechoty, jak również Pułk Specjalny SS „Dirlewanger”, dowodzony przez SS-Oberführera Oskara Dirlewangera. Zasłynął on wcześniej z niezwykle krwawych akcji pacyfikacyjnych na tyłach frontu wschodniego. Rekrutował się w większość z kryminalistów powyciąganych naprędce z więzień i obozów koncentracyjnych, którym w zamian za udział w walce na rzecz III Rzeszy obiecano ułaskawienie. Do spacyfikowania „nieposłusznej” Warszawy włączono też Brygadę Szturmową SS RONA (Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa) dowodzoną przez SS-Brigadeführera Bronisława Kaminskiego, w skład
której wchodzili kolaborujący z Niemcami Rosjanie i Białorusini. Już po wybuchu powstania sformowano z nich pułk szturmowy liczący ok. 1700 (nieżonatych) mężczyzn, na którego czele stanął
major Iwan Frołow. Do tego 608. pułk ochronny dowodzony przez pułkownika Willego Schmidta
oraz dwa bataliony azerbejdżańskie („Bergman” i I batalion 111. Pułku).
Pacyfikacje północnej części Warszawy powierzono Grupie Bojowej „Reinefarth”, a południowej
części Grupie Bojowej „Rohr”.
Nad akcją tłumienia Powstania czuwał SS-Obergrupenführer Erich von dem Bach-Zelewski (zajmujący się wcześniej zwalczaniem ruchu oporu w okupowanej Europie). Z nominacji Hitlera objął on dowództwo nad siłami odsieczy. Führer powierzył mu zadanie stłumienia Powstania, stawiając go na czele wszystkich niezależnych od siebie jednostek m. in.: oddziałów Wehrmachtu, SS i niemieckiej policji na terenie miasta. Utworzona została Korpsgruppe von dem Bach licząca wkrótce
ok. 25 tys. żołnierzy.
Plan Powstania, opracowany przez komendanta Okręgu Warszawskiego AK, pułkownika Antoniego Chruściela „Montera”, zakładał, że powstańcy będą prowadzili działania zaczepne przez
2–3 dni, a w niesprzyjających warunkach będą starali się bronić przez dwa tygodnie. Twórcy planu liczyli na czynny udział aliantów. Jak wiadomo, nadzieje te okazały się płonne. Skutkiem takiej
postawy sprzymierzonych walki w stolicy trwały aż 63 dni. Stolica i jej mieszkańcy ponieśli straty
niemające odpowiednika w objętej wojennej wojenną pożogą Europie.
Jak wiadomo, jako jedyni nie doczekaliśmy się adekwatnego odszkodowania. Miejmy to na
względzie, budując sąsiedzkie relacje z naszymi zachodnimi sąsiadami.
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Tadeusz Porębski

ym razem liznę kilka tematów, bo po urlopie trochę się ich zebrało. I przy okazji drobna uwaga. Podjąłem się pisania cotygodniowych felietonów nie po to,
by czytelnicy “Passy” poznali moje zdanie na dany temat, bo złote myśli pana
Porębskiego zapewne średnio ich interesują. Moje felietony mają być przede wszystkim
zweryfikowaną informacją na tematy rzadko poruszane w mediach, a z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba bardzo ważne. Dlatego opisywałem różnicę pomiędzy wodą mineralną a
tak zwaną źródlaną, która jest bezwartościowa. Płacimy za wodę źródlaną sądząc, że jest to mineralna, tymczasem mamy do czynienia ze zwykłą kranówką, która jest dostępna darmo w naszych mieszkaniach. Pisałem o Aspartamie, który jest składową wszystkich produktów dietetycznych. To kombinacja czterech substancji chemicznych: kwasu asparaginowego (40 proc.), fenyloalaniny (40 proc.), metanolu (alkohol
drzewny, trucizna 10 proc.) oraz dwuketopiperazyny (DKP 10 proc.). Przez wielu naukowców Aspartam
określany jest jako szkodliwy dla zdrowia, mimo to znajduje się w powszechnym obrocie.
Pisałem o różnicach między perfumą, wodą perfumowana, wodą toaletową, wodą kolońską i wodą po goleniu. Przestrzegałem przez statynami, czyli lekami antycholesterolowymi. Renomowany
zespół badawczy z amerykańskiej Harvard Medical School pod kierownictwem prof. Johna Abramsona, klinicysty z dużym dorobkiem naukowym, wydał bowiem surową opinię o działaniu statyn
na ludzki organizm. Przeprowadzone badania dowodzą, że statyny nie tylko nie przeciwdziałają
atakom serca, udarom mózgu czy zawałom, ale 18–20 proc. osób zażywających tego typu leki odczuwa ciężkie skutki uboczne, z miopatiami (choroby mięśni) włącznie i pogorszeniem stanu
trzustki prowadzącym do cukrzycy. Podobną tezę stawia coraz więcej medyków na świecie odpornych na finansowe naciski potężnych koncernów farmaceutycznych, m.in. słynny brytyjski kardiolog dr Aseema Malhotra, który właśnie ciężkimi skutkami ubocznymi statyn tłumaczy nagłe zejścia
wielu swoich pacjentów oraz ich pogarszającą się kondycję fizyczną. Polski świat medycyny zbywa
jednak badania przeprowadzone w prestiżowej Harvard Medical School pogardliwym machnięciem
ręki i wtłacza na siłę statyny każdemu pacjentowi cierpiącemu na schorzenia kardiologiczne.
oruszyłem w swoich felietonach wiele tematów, służąc czytelnikom rzetelną informacją,
często były to tematy tabu. I nie mam zamiaru zejść z tej ścieżki, ponieważ rzetelna informacja to priorytet w zawodzie dziennikarza. Ostatnio zacząłem przeglądać zapisy uchwały Rady Warszawy z dnia 8 czerwca ubiegłego roku. Dotyczy ona niebywale ważnej dla mieszkańców stolicy kwestii przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Taka uchwała powinna zostać podjęta wiele lat temu, ale jej podjęcie wiąże się ze znacznym uszczupleniem wpływów
z tego tytułu do budżetu miasta. Nic zatem dziwnego, że żadna z ekip rządzących Warszawą od transformacji ustrojowej nie chciała zarzynać kury znoszącej złote jaja.
Radni Platformy Obywatelskiej, mający większość w miejskiej radzie, dostali skrzydeł na wieść o mającym wpłynąć w czerwcu 2017 r. do laski marszałkowskiej rządowym projekcie dającym od 1 stycznia 2019 r. ustawową możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Uchwalono
więc na sesji Rady Warszawy stosowną uchwałę na chybcika już na początku czerwca. Jest to dobra
uchwała, szczególnie dla dużych spółdzielni mieszkaniowych, których członkowie nękani są co trzy
lata tak zwanymi aktualizacjami opłat w wysokości nawet kilkuset procent. Daje ona możliwość przekształcania nieruchomości we własność nawet z 95-procentową bonifikatą. Niestety, stała się ona czymś
w rodzaju ciastka za szybą, którego nie można nie tylko skonsumować, ale nawet polizać. Radni miasta przegłosowali ją, a zarząd Warszawy nakazał jej realizację zarządom każdej z 18 dzielnic. I na tym
się skończyło. Mówi się, że po„Poruszyłem w swoich felietowodem zastoju są braki kadrowe w dzielnicach. To zakrawa
nach wiele tematów, służąc
na ponury żart, ponieważ Warczytelnikom rzetelną informacją, szawa dzierży niechlubny rekord jak idzie o liczbę urzędniczęsto były to tematy tabu. I nie
ków. Jest ich ponoć około 8 tymam zamiaru zejść z tej ścieżki” sięcy. Po roku nie można doprosić się informacji, ile postępowań w sprawie przekształceń zostało wszczętych na Ursynowie, ale nasi informatorzy z ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych i tamtejszego ratusza mówią o... kilkunastu. To daje podstawę do
postawienia tezy, że uchwała z czerwca ubiegłego roku była ze strony PO ruchem populistycznym, mającym wyłącznie na celu wyprzedzenie projektu ustawy autorstwa PiS i przedstawienie się stołecznemu pospólstwu jako ten dobry wujek. Czemu nie wszczyna się postępowań i przetrzymuje wnioski w
przepastnych szufladach dzielnicowych urzędów? Ponieważ wszczęcie postępowania automatycznie
uruchamia terminy z kodeksu postępowania administracyjnego (zakończenie postępowania decyzją
w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie trudnych w dwa miesiące). Postanowiłem zająć się tym
tematem, duża publikacja ukaże się w następnym wydaniu “Passy”.
rzyszły upały i ogólnopolskie media szaleją. Kilkadziesiąt razy dziennie przedstawiane są katastroficzne wizje plag, które mogą spaść na człowieka w wyniku wysokich temperatur. Ludzie starsi powinni non stop siedzieć w domu i nie wychylać nosa na zewnątrz. Młodsi straszeni są udarem bądź czerniakiem, który jest nowotworem niosącym cierpienie i śmierć. Nikt nie powie, że według specjalistów czerniak przed 40. rokiem życia jest przypadkiem bardzo rzadkim, a szczyt
zachorowań przypada na siódmą i ósmą dekadę życia. Nie mając o czym ględzić w sezonie ogórkowym, sprasza się do telewizyjnych studiów pseudofachowców od szkodliwości przebywania na słońcu, którzy klepią truizmy, że “najlepszym sposobem nawadniania organizmu jest picie litrów wody”.
Dożyłem idiotycznych czasów, w których królową informacji jest informacja sensacyjna. Jeśli nie
jest sensacyjna, należy ją taką uczynić, ponieważ wtedy lepiej się sprzedaje. Cóż to znowu za sensacja 15 do 20 dni latem z temperaturą około 30 lub nieco ponad stopni Celsjusza? Telewizyjnym
sensatom, którzy często nie przekroczyli czterdziestki, mogę z ręką na sercu opowiedzieć o upalnych czerwcach, lipcach i sierpniach w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Wtedy lato było prawdziwym latem z temperaturami oscylującymi non stop na poziomie 30 st. C,
a zimy zimami z siarczystym mrozem i śniegiem. Nie było wówczas klimatyzatorów i ludzie jakoś
wytrzymywali wysokie temperatury. Pamiętam jak nad Jeziorkiem Czerniakowskim praktycznie każdego lata powietrze falowało z gorąca, a masa ludzi leżała plackiem na trawie łapiąc promienie słoneczne. Bo słońce to życie, a słoneczne promienie to samo zdrowie. Oczywiście, jeśli korzysta się z
ich dobrodziejstw z umiarem. Nie mówimy o durniach smażących się godzinami “na murzyna” bez
filtrów chroniących skórę przed promieniowaniem UV, które w małych ilościach poprawia nastrój,
zmienia kolor skóry i wspomaga leczenie chorób, ale w nadmiarze szkodzi. Jak wszystko zresztą.
Słońce pomaga organizmowi wytwarzać witaminę D, która pod działaniem energii cieplnej ciała przekształcona zostaje po upływie paru godzin w witaminę D3. Ma ona działanie immunomodulujące i aktywuje geny kodujące peptydy przeciwbakteryjne o cechach naturalnych antybiotyków.
Na przykład katelicydyna wykazuje aktywność przeciw prątkom gruźlicy, co tłumaczy skuteczność
kąpieli słonecznych zalecanych w XIX wieku przy leczeniu tej choroby. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z prestiżowego Georgetown University Medical Center, na które się powołuję, dowiodły, że przyjmowanie witaminy D w dzieciństwie, także poprzez promieniowanie słoneczne, zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 1.
adania naukowców z prestiżowej uczelni zadają kłam bzdurom rozsiewanym przez blogerów
i pożal się Boże internetowych znawców tematu, jak na przykład niejaka Patrycja Karpińska,
produkująca się na jednym z internetowych portali. Zdaniem tej wybitnej znawczyni problematyki dermatologicznej, “działanie słońca na ciało powoduje przyspieszenie procesu starzenia się skóry, dlatego niezwykle ważne jest ograniczenie do minimum czasu spędzanego na słońcu”. Poświęciłem sporo czasu, by dowiedzieć się czegoś więcej o osobie wyrażającej tak stanowcze stanowisko w
sprawie dotyczącej milionów ludzi. Bezskutecznie, choć podobno internety wiedzą wszystko. Przed
nazwiskiem Karpińska nie dostrzegłem żadnego tytułu w rodzaju prof. dr, czy nawet mgr, co nasuwa
podejrzenie, że jest to domorosła specjalistka legitymująca się dyplomem z płatnego miesięcznego kursu z dziedziny kosmetyki. Zalecam daleko idący dystans do sprzedawanej nam przez media sensacji.
Czy dzisiejsze upały faktycznie są niebezpieczne dla seniorów? Zapewne, o ile nie będą rozważni. Wystarczy, że zaopatrzą się w kilka flaszek wysoko zmineralizowanej wody (nie źródlanej!), wiatraczek
za 60 zł oraz opakowanie leku o nazwie Kalipoz, zawierającego potas w czystej postaci i nic im nie będzie grozić. Czy powinni przeczekać upały w domu nie wychodząc w ogóle na ulicę? Bzdura. Lekki
ubiór, flaszka wody mineralnej, odpowiednie nakrycie głowy bądź przeciwsłoneczny parasol i relaks
na ławce w cieniu drzew jest jak najbardziej wskazany. Nawet przy temperaturze 30 st. C.

T

P

P

B

13

Na drodze do Niepodległości - sierpień 1918
1 sierpnia
-Przerzucenie ośrodka mobilizacyjnego polskich organizacji wojskowych
w Rosji na Wschód. Do Ufy przybywa
wydział mobilizacyjny w osobach mjr
Czumy, kpt Wolikowskiego i por. Dojana. Dotychczasowy wydział przeprowadzał mobilizację w Moskwie, wysyłając zgłaszających się żołnierzy polskich do Murmańska. Wobec prześladowań bolszewików i trudności w transporcie działalność swoją przerzuca na
Daleki Wschód.
Popularną pieśnią tych żołnierzy była piosenka „ Świat cały śpi spokojnie”
do słów oficera I Korpusy Wojska Polskiego na Wschodzie- Eugeniusza Małaczewskiego ( 1897-1922) i anonimowego autora melodii:
„ Świat cały śpi spokojnie
I wcale o tym nie wie,
Że nie jest tak na wojnie
Jak jest w żołnierskim śpiewie
Z piosenką nasze życie
Wesołym śmiechem tryska,
Lecz każdy tęskni skrycie.
Gdy mu się przyjrzeć z bliska...
Bo my tej Wielkiej Pani
Co leje krew obficie
Jesteśmy ślubowani
Na śmierć, na twarde życie.”

królem Polski i utrzymania niemieckiej ochotniczej. Dowódcą oddziału został
dominacji w Królestwie Polskim w dzie- płk . F. Zieliński, oficer II Brygady Legiodzinie gospodarczej i militarnej.
nów Polskich, a następnie 4 Dywizji
Strzelców Polskich przy II Korpusie Woj14 sierpnia
ska Polskiego na Wschodzie. Szefostwo
- Na konferencji w Spa Naczelne Do- sztabu polskiego oddziału objęli: ppłk
wództwo Niemieckie zobowiązało Mi- Thomme, por. Korczyński, mjr Wyspiańnisterstwo Spraw Zagranicznych do ski i rtm K. Plisowski.
opracowania niezbędnych inicjatyw pokojowych. Gen E. Ludendorff nie pod- 26-2
27 sierpnia
jął tematu wysuniętego przez kanclerza
W Piotrkowie obradował III sejm debarona G. von Hertlinga – jak reago- legatów organizacji nauczycielskich:
wać na rosnący głód ludności cywilnej. utworzono Związek Polskich TowaDomagał się natomiast zwiększenia rzystw Nauczycielskich pod przewoddyscypliny wobec Niemców bojkotują- nictwem Jana Kasprowicza. Związek,
cych służbę wojskową.
mimo wojennej pauperyzacji nauczycieli, aktywnie angażował ich do proniepo16 sierpnia
dległościowego wychowania dzieci i
- Skoncentrowanie oddziałów pol- młodzieży
skich na Syberii w Bogurusławiu. Ich
- Zakończenie działań bojowych 1
organizacja opierała się na wzorach II Pułku Strzelców Polskich we Francji.
Brygady Legionów. Dowództwo rozpo- Pułk zluzowany zostaje do obozu w
rządzało 23 oficeram i 70 legionistami Saint Tanche dla reorganizacji w dyII Brygady. Umundurowanie i broń dostarczyli Czesi.

17 sierpnia
Epidemia hiszpanki (nieznanego wirusa grypy), pochodzącego z Hiszpanii, powodowała, według informacji
księżnej Marii Lubomirskiej, spadek
obecności warszawian i mieszkańców
innych miast Królestwa Polskiego, na
(...pieśń ujdzie cało...Śpiewnik, Tom poczcie, w tramwajach, kościołach. Złe
I, Wiesław Korniewski, Leon Łochowski, warunki odżywiania, ogólna pauperyWarszawa 1992, s. 330-331)
zacja ludności sprzyjały rozszerzaniu
się epidemii. ( Pamiętnik Księżnej Ma3 sierpnia
rii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-Komunistom polskim udała się 1918, Poznań1997, s. 661-662)
utworzyć polską, pono bolszewicką Dywizję Zachodnią Dywizję Strzelców, z
18 sierpnia
której wielu żołnierzy dezerterowało.
- Większością jednego głosu, po burz-Wojska alianckie wylądowały w Ar- liwej dyskusji, Komisja Sejmowa Rady
changielsku.
Stanu postanowiła, że kobiety nie weKontyngent 7 tys. amerykańskich zmą udziału w przyszłych wyborach
„marines” zajął Władywostok.
sejmowych.
-Nowe zwycięstwo wojsk alianckich
4 sierpnia
na Zachodzie, pod wodzą Marszałka
- Na stokach Warszawskiej Cytade- Focha. 10 armia gen. Magina wyparła
li, pod Krzyżem Romualda Traugutta armię niemiecką na odcinku Soissons odbyły się obchody rocznic: pierwsze- Noyon.
go rozbioru Polski, stracenia Traugut- Zlot Sokolstwa Polskiego w Poznata oraz opuszczenia Warszawy przez niu.
wojska rosyjskie 5 sierpnia 1915 r.
Jest to pierwszy zlot od czasu wojny.
-Powstanie Dowództwa Wojsk Pol- Sokolstwo przystąpiło do organizowaskich na Syberii na zjeździe polskich nia powiatów i obudzenia czujności
organizacji. W Czelabińsku Polski Ko- wśród druhów.
mitet Wojenny Dalekiego Wschodu od- W Krakowie otwarto II wystawę
daje dowództwo nad oddziałami woj- Ekspresjonistów Polskich z prezentacją
ska mjr Czumie, zatrzymując przy sobie prac grupy formistów ( Zbigniewa Prokierownictwo polityczne. Odtąd orga- naszki, Leona Chwistka, a także Staninizacją wojska, kieruje Dalekiego sława Ignacego Witkiewicza).
Wschodu, najpierw w Belebeju, a następnie w Bogurusławiu
20 sierpnia
- Przybycie gen. Hallera do Paryża,
-Powrócił z Berlina książę Janusz
przy pomocy ambasady francuskiej Radziwiłł, który rozmawiał z cesaprzez Murmańsk.
rzem, kanclerzem Hertlingiem i innymi niemieckim dygnitarzami na temat
7 sierpnia
kształtu terytorialnego państwa pol- Wręczenie gen. Fochowi buławy skiego. Jako warunek rozmów strona
marszałkowskiej. Francja w dowód niemiecka narzuciła rezygnację z Powdzięczności za wyrwanie inicjatywy z znańskiego i skierowanie aspiracji terąk niemieckich i dokonanie zwrotu w rytorialnych na Wschód, gdzie znajwydarzeniach wojny światowej - wręcza dowały się latyfundia polskiej arystoswemu naczelnemu wodzowi najwyż- kracji. Część jej przedstawicieli, doszy stopień wojskowy.
strzegając niebezpieczeństwo bolszewickie, gotowa była na współpracę
8 sierpnia
polsko- niemiecką dyktowaną w Berli-Armia Czerwona pod kierownic- nie. Krytykując stanowisko Radziwiłtwem Lwa Trockiego – ludowego ko- ła i męża, księżna Lubomirska zapisamisarza obrony – zajęła miasto Kazań ła: „ to jest konieczność straszna,
znajdujące się w rękach „białych”
pierwszy rząd polski jakby sankcjo- Uderzeniem armii alianckich na li- nował bezprawie, pierwszy rząd polski
nii Amiens - St Quentin. Marszałek porzuca smutnemu ich losowi najzacFoch powoduje jedną z najcięższych niejszych swoich synów i tak niemal
klęsk niemieckich w wojnie światowej. ich zdradza. To niemożliwe! Wszak są
Znosi prawie całą II armię niemiecką, na niebie znaki, że kruszy się pruska
zmuszając naczelne dowództwo nie- potęga. Zdzisia o tym upewniam z głęmieckie do zaprojektowania obronnej bi instynktu i przekonania.” ( Pamiętlinii Zygfryda.
nik Księżnej Marii Zdzisławowej Lu- Wilhelm II, cesarz Niemiec, w belgij- bomirskiej, cit. s, 663)
skim Spa stwierdził:
„Znajdujemy się u kresu naszych sił”.
22 sierpnia
Wielu młodych mężczyzn na Gór13 sierpnia
nym Śląsku ukryło się w lasach, aby
- Konferencja dowództw i przedsta- uniknąć kolejnego poboru do armii niewicieli rządu austriackiego i niemieckie- mieckiej.
go w Spa nad wytworzona ogólną sytuacją. Hindenburg i Ludendorff spodzie24 sierpnia.
wali się utrzymać dotychczasową linię
-Powstanie wojskowego oddziału polobrony. Zlecają nawiązane porozumień skiego na Kubaniu. Dowódcy oddziału
pokojowych tak, by nie zaszkodziły pre- podpisują umowę z gen. Aleksiejewem
stiżowi armii państw centralnych. W – dowódcą antybolszewickiej armii
sprawach polskich powstaje koncepcja ochotniczej i początkowo wchodzą w
obwołania arcyksięcia Karola Stefana jej etat, jako oddzielny polski przy armii

wizję przez połączenie z 2, 3 i 9 pułków Strzelców Polskich, sformowanych w tym czasie i wyszkolonych w
obozie. Dywizja przydzielona zostaje
do armii francuskiej walczącej w
Szampanii.
- Ofensywa 1 armii angielskiej pod
Arras. Niemcy cofają się w kierunku
Cambrai. Jest to nowy etap uderzeń armii alianckich na pozycje niemieckie
pod wodzą marszałka Focha
27 sierpnia
- Niemcy podpisały z Rosją bolszewicką nowy traktat pokojowy, rezygnując formalnie z praw do Estonii i
Łotwy. Niemieckie oddziały miały wycofać się z Zagłębia Donieckiego i regionu czarnomorskiego po podpisaniu
przez rząd sowiecki formalnego układu pokojowego z Ukrainą, zawieszającego uprzednie zawieszenie ognia.
Rząd sowiecki zobowiązał się wypłacić
Niemcom reparację w wysokości 6 mld
marek.
28 sierpnia
-Wielki Sejm Wychodźstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych w Detroit, w obecności Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego – głównych
mówców na Sejmie. Obrady trwały 5
dni, Sejm uchwalił wotum zaufania
Wydziałowi Narodowemu Polskiemu.
W przyjętej 30 sierpnia 1918 rezolucji
czytamy: „Polska pragnie wolności i
mieć ją musi. Polska pragnie wolności
nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich
uciśnionych narodów...dla siostrzycy
Litwy, z którą żyć będzie w miłości i
zgodzie. Polska...zapewni wszystkim
obywatelom państwa polskiego bez
względu na pochodzenie, na wiarę i
poglądy polityczne zupełną wobec prawa równość.” ( M.M. Drozdowski, O
niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Z dziejów aktywności artystycznej i obywatelskiej Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków-Warszawa
2018, s. 183)

29 sierpnia
-Dekret Rady Komisarzy Ludowych
RSFRR o anulowaniu traktatów zawartych przez rząd byłego Cesarstwa
Rosyjskiego z rządami Cesarstwa Niemieckiego i Austriacko-Węgierskiego
zawierający punkt o anulowaniu traktatów o rozbiorze Polski . W Art. 3 dekretu czytamy: „ Wszystkie układy i akty zawarte przez rząd b. Cesarstwa Rosyjskiego z rządami Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego,
dotyczące rozbiorów Polski, zostają ze
względu na ich sprzeczność z zasadą
samookreślenia narodów i rewolucyjnym poczuciem prawnym narodu rosyjskiego, który uznał niezaprzeczalne
prawo narodu polskiego do niepodległości i jedności, zniesione niniejszym
w sposób nieodwołany.” (Powstanie II
Rzeczypospolitej, Wybór dokumentów
1866-1925, Wybór dokumentów 18661925, Warszawa 1981, s. 413-414)

30 sierpnia 1918 r.
-Stolica Apostolska, przygotowując
Kościół polski do powstania niepodległego państwa, powołała nowych polskich biskupów: ks. infułata dr Henryka Przeździeckiego na biskupa diecezji podlaskiej, ks. kanonika dr Stanisława Galla na sufragana arcybiskupa warszawskiego, ks. kanonika Bolesława Twardowskiego na sufragana
diecezji lwowskiej, ks. Wojciecha
Owczarka na sufragana diecezji włocławskiej, ks. Władysława Krynickiego
na sufragana diecezji płockiej, ks. Adolfa Szelążka na sufragana diecezji płockiej, ks. Pawła Kubickiego na sufragana diecezji sandomierskie, ks. Romualda Jałbrzykowskiego na sufragana
diecezji sejneńskiej. Biskupem diecezji ryskiej został ks. kanonik Edward
hr. Orourke, biskupem diecezji lubelskiej z ks. kanonik Marian Fulman, a
biskupem diecezji kamienieckiej ks.
Piotr Mańkowski. ( Wiadomości Archidiecezyalne Warszawskie, nr 7-8,
lipiec-sierpień 1918, s. 355)
-Minister spraw zagranicznych Brazylii Nilo Pecancha uznaje narodowość
polską i pozwala Centralnemu Komitetowi Polaków w Brazylii wydawać
zaświadczenia o narodowości polskiej,
organizować zaciąg do wojska polskiego, upoważniając prezesa K. Warchałowskiego do występowania oficjalnego w sprawach polskich.
- Dora Kapłan - członkini partii socjalistów-rewolucjonistów, poważnie
zraniła Włodzimierza Iljicza Lenina.
Była to zemsta za hańbiące ustępstwa
wobec Niemiec i rezygnację z ideałów
rewolucyjnego socjalizmu dla zabezpieczenia monopolu władzy partii bolszewickiej.

stawie dobrowolnego sojuszu, aby
sprawa Polski przy rokowaniach pokojowych stanowiła przedmiot porozumienia wyłącznie polsko- niemieckiego.
1918, lipiec - sierpień
W świetle badań druha Wacława
Błażejewskiego lato 1918 r. należało
do złotego okresu rozwoju harcerstwa polskiego na wszystkich ziemiach Polski, ciągle rozczłonkowanych przez zaborców. W Królestwie
Polskim, mimo nakazu władz okupacyjnych, wydanego ks. Janowi Pawłowi Mauersbergowi – rozwiązania
drużyn harcerskich, liczba drużyn rosła dzięki Inspektoratowi Harcerskiemu przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego kolejnych gabinetów Rady Regencyjnej,
kierowanemu przez Tadeusza Strumiłło i Marię Wocalewską . Organizując kurs instruktorski w Staszewie,
Inspektorat korzystał z dużej pomocy
nauczycieli-opiekunów szkolnych
drużyn harcerskich.
Na terenie Wileńszczyzny działająca w konspiracji Polska Organizacją
Wojskowa, w ramach Polskiej Samoobrony, zorganizowała dwa plutony
harcerskie, które po zajęciu Wilna w
styczniu 1919 r. przez bolszewików z
narażeniem życia broniły praw Polski
do Ziemi Wileńskiej.
Na terenie Wielkopolski policja niemiecka starała się bezskutecznie podporządkować polskie drużyny skautowe
niemieckiemu związkowi przysposobienia wojskowego. 14 maja 1918 r, organizacja polskich skautów została formalnie rozwiązana. Starsi instruktorzy zostali wzięci do armii niemieckiej.
Wielu z nich starało się z niej zdezerterować i pod zmienionym nazwiskiem
dziać w konspiracyjnej POW.
Przed represjami bolszewickimi, korzystając ze swobód rewolucji marcowej
1917 r. – harcerstwo rozwijało się bardzo dynamicznie zarówno na Ukrainie
jak i w Rosji. W początkach 1918 r. polskie harcerstwo w Rosji skupiało około 10 tysięcy druhów. Na Ukrainie szczególny wpływ na harcerstwo wywierała
POW, organizując dla starszych druhów tajne kursy wojskowe. Po bitwie
kaniowskiej w maju 1918 r. harcerze
ułatwiali jeńcom polskim ucieczkę z
niewoli niemieckiej i otaczali ich opieką, ukrywając ich przed represjami okupantów.
Sam hufiec piotrogrodzki – przed
brutalną likwidacją przez bolszewików
15 listopada 1918 r. – liczył 800 druhów. Latem uległ likwidacji także silny
hufiec moskiewski. Drużyny harcerskie
funkcjonowały w Omsku i na dalekiej
Syberii.
Na terenie okupacji austriackiej warunki pracy harcerskiej były najbardziej
korzystne. Część instruktorów harcerskich działała w ramach ruchu legionowego, część związanych z Sokołem
była wierna ruchowi narodowo-demokratycznemu. Związani z ruchem legionowym działali na rzecz szybkiego
zjednoczenia ruchu harcerskiego w ramach jednolitej organizacji ZHP. (zob.
Wacław Błażejewski , Z dziejów harcerstwa polskiego ( 1910-1939),
Warszawa 1985, s. 109-126)
-Ideową atmosferę harcerstwa tego
okresu oddaje piosenka harcerska
„Podnóża moich gór”, napisana i skomponowana przez Olgę Małkowską - żonę Andrzeja, która była wielkim autorytetem moralnym dla wszystkich harcerzy polskich, utrwalonym w twórczości
honorowej harcerki, niedawno zmarłej Basi Wachowicz.
„...Choć smutków tyle w krąg
I prób nieznany kres,
Nie wolno łamać rąk
Ni próżnych ronić łez
Lecz śmiało w górę znieść skroń
I wierzyć, że mroków tych cień
Słoneczną kryje gdzieś toń
I wielki jasny dzień.”

31 sierpnia
Gen Ludendorff sugeruje niemiec( Ojców naszych śpiew pieśni patriokim władzom politycznym najry- tyczne.
chlejsze załatwienie sprawy polskiej.
Wybór i opracowanie Marzenna
Żąda od Rady Regencyjnej podpo- Straszewicz, Komorów, s. 1992 nr 185)
Foto wikipedia
rządkowanie się Niemcom na pod-
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BIURO KREDYTOWE.
Pożyczki na oświadczenie,
577 668 566
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

SKUP AUT
I MOTOCYKLI
KAŻDY STAN,
791 373 004

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

DZIAŁKI budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
KUPIĘ jednopokojowe,
601 213 555
Piękna działka budowlanorekreacyjna 2430 m kw.
w Michałówku koło Nieborowa
w Bolimowskim Parku
Krajobrazowym, 1 km od wjazdu
na A-2 (węzeł Skierniewice).
40-50 minut od Ursynowa.
Częściowo zadrzewiona.
Ogrodzona nowym płotem
drewnianym. Prąd, wodociąg.
Ostatnia z sześciu.
58 zł metr kwadratowy.
Telefon: 502 86 00 11.
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720 840

! Bemowo, 2 pokoje 66 m2,
piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Kabaty, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 601 720 840
! Kabaty, 116 m2, 4 pok.,
do wejścia, 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 m 2 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 lokal
! Ursynów-K
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

NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat. Umowa o pracę.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
601 778 504

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

PRZYJMĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur
i salonu samochodowego
ul.Puławska-Mysiadło.
Zgłoszenie pod tel.501-190-442
ŚLUSARZA, spawacza,
501 137 244
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
terenu, osiedle zamknięte,
Ursynów, 606 737 678

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

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889

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

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
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

AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

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

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

CYKLINOWANIE, 787 726 963
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
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

PRZEDSZKOLE Nr 52 w
Warszawie przy ul. Koncertowej 8
zatrudni od 1 września na cały etat
pracownika na stanowisko- pomoc
kuchenna.
Zgłoszenia osobiste w dniach
13-17 sierpnia w godz. 12-15 wraz
z CV oraz na adres:
p52@edu.um.warszawa.pl
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Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Los polskiego seniora...
Zaćma (katarakta) to choroba
ludzi starszych, pow. 60 roku życia.
Pojawienie się tej choroby prowadzi
do nieprawidłowego działania w
całym układzie optycznym, jakim
jest ludzkie oko (pogorszona
ostrość widzenia, widzenie w nocy
lub ciemnym pokoju jest wręcz niemożliwe, znaczące niebezpieczne
prowadzenia samochodu i wiele
innych istotnych objawów).
Współczesna medycyna potrafi przywrócić pojawiające się wady wzroku. Operacja jest szybka,
skuteczna, bezbolesna i polega na
usunięciu „starej” soczewki i wszczepieniu odpowiednio dobranej
nowej.
Jestem jednym z tych seniorów,
który przeszedł drogę likwidacji
zaćmy przez zabieg operacyjny
oka prawego(28.06. 2017 r. i oka
lewego (24.07.2018 r.) w dwóch
różnych czeskich klinikach okulistycznych w Ostrawie. W Polsce
moją chorobę rozpoznano w Poradni Okulistycznej (PO) w Warszawie przez lek. med. Krzysztofa
W. Po tym badaniu otrzymałem
skierowanie na operację najpierw
na oko prawe. Natychmiast podjąłem poszukiwanie możliwości
wykonania operacji w każdym
warszawskim szpitalu. Oferowano mi termin ca za 2 lata!? Znacznie krótsze terminy oferowały mi
prywatne kliniki okulistyczne za
2500-4500 zł! (powyżej mojej
emerytury!).
Znajomy Czech podpowiedział
mi możliwość wykonania na lepszych warunkach operacji zaćmy
w Ostrawie – w klinice okulistycznej „Gemini” za opłatą 2737 zł.

Mój obowiązek : wpłata i przedstawienie skierowania na operację
i dojazd do Ostrawy. Zgodnie z
przepisami unijnymi Pakiet T
Promo03 NFZ zwrócił mi 2112
zł. Bez dojazdu i noclegu. Tak wiec
mój koszt operacji prawego oka
wyniósł decyzją wymuszoną przez
NFZ 765 zł.!?
W br. roku operacji zaćmy domagało się też lewe oko. Wynalazłem w internecie inną firmę też w
Ostrawie Spółka z o.o.OneDayClinic. Moją radość wywołał fakt, że
ta firma za operację lewego oka
zażądała tylko 299 zł i skierowania od swojego lekarza. W opłacie
mieścił się dojazd do Ostrawy i powrót oraz hotel. Nie obchodzi
mnie rozliczenie z NFZ!! Tu zaczęły się polskie schody”. Odmówiono mi w PO wydania drugiego skierowania na lewe oko!
Powód fenomenalny: „gdzie robił pan operację na prawe oko, to
niech Panu zrobią i skierowanie
na lewe oko” – orzekła wręcz z za-

dowoleniem pani lekarz z PO p.
Elżbieta Ś. Zostałem także poinformowany, że muszę przedłożyć
ponowne skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu, a termin wykonania powtórnego okulistycznego badania w PO: 2021 r.!!!???.
Na mój argument, że w mojej teczce jest już to badanie mało miła
pani dr odpowiedziała, że takie
mamy w Polsce procedury!
Powiadomiłem więc OneDayClinic, że muszę zrezygnować z ich
oferty z braku skierowania. Tu
miła pani przez telefon powiadomiła mnie, że mam jechać 24 lipca, a przebadanie i skierowanie
wykona f-ma OneDayClinic..Bezpłatnie! Dokonał tego badania (w
ciągu 1 godz.!) dr. Tomas Prusenowsky i jego zespół, który prezentuję na załączonym zdjęciu. O
tym fakcie i sposobie załatwienia
pacjenta z Polski w Czechach informuję i przedstawiam do rozważania pani dr. Elżbiecie Ś. z PO
w Warszawie.
I jedno pytanie do p. prezesa
NFZ: czy zasadna jest podróż na
badanie kontrolne mojego oka
do Ostrawy? Dr T. Prusenowsky
bardzo się też dziwi, chociaż wykonuje tę kontrolę bezpłatnie i
chętnie, zgodnie z Zarządzenia
NFZ nr 66/2018/DSOZ z
dn.29.06 2018 .
Ja czuję się świetnie i za 14 dni
będę bezpłatnie dowieziony specjalnym busem do Ostrawy na 20minutowe badanie wykonanej
operacji. Ja senior wiem też, jak i
na kogo będę głosować w najbliższych wyborach.
Sławomir Litwin

Centrala
fax

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

22 443 71 00
22 443 72 91

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

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

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

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

701 75 00

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

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