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Zwady wokół defilady...

Z

a komuny wojskowi eksperci nas straszyli, że linia Wisły jest najniebezpieczniejszym frontem militarnym, ponieważ przy ewentualnym wybuchu
konfliktu pomiędzy Układem Warszawskim i NATO chłopaki z Paktu Północnoatlantyckiego już w
pierwszym swoim ruchu spuszczą
do naszej ukochanej rzeki pociski
jądrowe, stawiając zaporę sowieckiemu atakowi lądowemu. W żartobliwym komentarzu do tej informacji z ust ekspertów płynęła przyjacielska rada, żeby na wszelki wypadek nie chodzić nad Wisłę, lecz
spacerować po Warszawie w pewnym od królowej naszych rzek oddaleniu i wtedy nic nam na pewno
nie zagrozi. Trochę to przypominało uspokajający wers przedwojennej pieśni wojskowej: „Nikt nam
nie ruszy nic, nikt nam nie zrobi
nic, bo z nami jest, bo z nami Śmigły, Śmigły, Śmigły-Rydz”. No cóż,
we wrześniu 1939 wprędce się okazało, że pan marszałek za bardzo
z nami nie jest, bowiem wobec zajęcia już niemal całej Polski przez
Niemców i wbicia noża w plecy
przez Sowietów – Śmigły zapewne
słusznie zdecydował o ewakuowaniu się do Rumunii, gdzie został
internowany i musiał zrezygnować z funkcji Naczelnego Wodza.
o cóż, tak się praktycznie
skończyła legenda tego zasłużonego żołnierza Legio-
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nów, należącego do grona ulubieńców Józefa Piłsudskiego i późniejszy powrót Śmigłego-Rydza
do Warszawy nic już w tej materii
nie zmienił. Mało kto jednak pamięta, że w 1936 Rydz został uhonorowany przez prezydenta Ignacego Mościckiego najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego, chociaż ten
zaszczyt o wiele bardziej należał
się innemu legioniście – o wiele
inteligentniejszemu i lepiej wykształconemu pułkownikowi
Ignacemu Matuszewskiemu, który w 1920, jako szef wprost fenomenalnie zorganizowanego wywiadu, był faktycznym ojcem zwycięstwa nad bolszewikami. Niemniej, warto o udekorowaniu Rydza przypomnieć, by uświadomić
dzisiejszej społeczności, że na taki zaszczyt trzeba było kiedyś zasłużyć walką o niepodległość Polski i późniejszą obroną kraju
przed bolszewicką nawałą. Dzisiaj zaś order ten wręcza się niekiedy za dosyć iluzoryczne zasługi, a z kolei przyznanie w latach
dziewięćdziesiątych pewnemu 46letniemu biskupowi stopnia generała brygady (a zaraz potem dywizji) Wojska Polskiego było po
prostu zakpieniem z munduru oficerskiego, skoro ów ksiądz biskup
bynajmniej nie przelewał krwi,
tylko wódkę – jak przedstawiały
to na zdjęciach złośliwe media.
a najwyższe honory trzeba naprawdę zasłużyć,
więc wcale mnie nie dziwi, że będąca w prostej linii spadkobierczynią tradycji legionowych
piłkarska drużyna Legia Warszawa nie zasługuje obecnie na Ligę
Mistrzów. Całe szczęście więc, że
przynajmniej sam stadion przy
Łazienkowskiej nadal godzien jest
nosić imię marszałka Piłsudskiego
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lewizji. Z pewnym zażenowaniem
natomiast śledziłem poprzedzającą Święto Wojska Polskiego dyskusję nad tym, czy Wisłostrada
stanowi najwłaściwszy szlak defilady, chociaż nie tylko od strony logistycznej to zapewne lepsze miejsce niż dotychczasowa trasa – Aleje Ujazdowskie, jak na ironię, upamiętnione w 1939 triumfalnym
przejazdem Adolfa Hitlera.
rochę szkoda, że organizowana w setną rocznicę odzyskania przez Polskę samodzielnego bytu Wielka Defilada
Niepodległości stała się przedmiotem podszytych politycznymi awersjami sporów – jakbyśmy chociaż w
takim momencie nie mogli w zgodzie pospólnie świętować. Ale trudno się temu dziwić, jeśli się pamięta, że podobne spory wywoływał
swego czasu akces Polski do Unii
Europejskiej i wtedy też jedne partie były za, inne przeciw i nawet
Kościół początkowo się wzdragał
przed naszym włączeniem się do
tej organizacji, obawiając się widać, że mu to utrudni rząd dusz.
Do dzisiaj zresztą są tacy w kręgach rządowych, którzy wolą zawierzać Polskę Matce Boskiej Częstochowskiej niż Unii – bo z tą
ostatnią, ku zdumieniu obywateli,
drzemy koty.
iorąc to wszystko pod uwagę, liczyłem po cichu, że –
mimo tych wszystkich różnic – w dniu 15 sierpnia zdarzy się
drugi Cud nad Wisłą i pozostający
w nieustannej zwadzie rodacy jednak padną sobie w ramiona. Niestety, każdy z przedstawicieli poszczególnych obozów mógł mi tylko zakomunikować: umiesz liczyć,
nie licz na mnie...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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i tak po prawdzie pozostaje w stolicy – obok zabytkowych budynków CIWF (obecnie Akademii Wychowania Fizycznego) najmilszą
pamiątką po działalności wielkiego wodza. Inna sprawa, że – trawestując jego znane powiedzenie –
można się domyślać, że futbolowym legionistom powiedziałby
dzisiaj: „Wam kury szczać prowadzać, a nie piłkę nożną robić”.
przeciwieństwie do
wspomnianego wyżej
Śmigłego-Rydza (początkowo Rydza-Śmigłego), który miał nader istotny udział w
pierwszej wojnie światowej, wojnie z bolszewikami i wreszcie w
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drugiej światówce, my wciąż możemy się cieszyć życiem w czasach
pokoju i w ostatnich dniach akurat nie mieliśmy większego problemu niż to, gdzie w Warszawie
powinna się odbyć 15 sierpnia
wojskowa defilada. Oczywiście,
tak samo jak w 1939 najróżniejszej maści wodzowie zapewniali,
że w obliczu spodziewanego ataku Niemiec jesteśmy „silni, zwarci, gotowi”, tak i teraz ględzono o
potędze i pełnej gotowości Wojska
Polskiego na niespodziewaną
agresję z którejkolwiek strony, co
można z pewnością między bajki
włożyć. Bo całkiem trafnie ktoś
niedawno zażartował, że przy-

najmniej jeszcze jeden Polak (nomina sunt odiosa) powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla –
za rozbrojenie naszej armii.
tym, gdzie byłoby w Warszawie najwłaściwsze
miejsce na urządzanie parad wojskowych, pisał w poprzednim wydaniu „Passy” Lech Królikowski, zwracając uwagę, że w
mieście robi się coraz ciaśniej, a o
przestronności, jaką przed wojną
dawało Pole Mokotowskie, zdążyliśmy już dawno zapomnieć. Mnie
akurat lokalizacja wojskowego
przemarszu jest całkowicie obojętna, skoro o wiele lepiej niż na żywo ogląda się marsz-paradę w te-
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Kronika Stróżów Prawa
rotu rzeczy mężczyzna wybiegł ze sklepu.
Po drodze zdążył jeszcze zabrać butelkę
wódki, za którą również nie zapłacił.
Kilka minut później w sklepie pojawili
się ursynowscy dzielnicowi, wezwani przez
pokrzywdzonych. Po ustaleniu okoliczności całego zajścia oraz rysopisu podejrzanego ruszyli na jego poszukiwanie. Zatrzymali go kilka ulic dalej. Szedł z butelką alkoholu w ręku. To, co nie należało do niego, mundurowi przekazali do sklepu, a mającego ponad 2 promile alkoholu w organizmie umieścili w policyjnej celi.
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu przyjęli
zawiadomienie o przestępstwie od pokrzywdzonych, a następnie w porozumieniu
z tamtejszą prokuraturą przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty kradzieNie chciał oddać tego, co zabrał
ży rozbójniczej. Następnie wspólnie z proUrsynowscy dzielnicowi zatrzymali
kuratorem złożyli w sądzie wniosek o tym33-latka na tyle zdeterminowanego, czasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd
żeby utrzymać się przy posiadaniu
przychylił się do wniosku i zastosował woproduktów spożywczych i alkoholu, bec niego środek zapobiegawczy w postaci
które chciał wynieść ze sklepu, że
3-miesięcznego aresztu. Teraz mężczyznę
najpierw uderzył pracownika ochro- czeka proces, w trakcie którego może on
ny, a później kierowniczkę sklepu.
zostać skazany nawet na 10 lat więzienia.
Po kradzieży rozbójniczej Krzysztof
Tłumaczył się, że znalazł kartę
N. opuścił sklep. Nie zdążył jednak
Policjanci z wydziału zajmującego
wypić skradzionej wódki. Został zasię ściganiem przestępstw przeciwtrzymany przez funkcjonariuszy i
ko mieniu ustalili podejrzanego o
trafił do policyjnego aresztu.
Mający już na swoim koncie kradzieże 16 nieautoryzowanych transakcji
oraz odbyty wyrok skazujący za włamania skradzioną kartą bankomatową.
33-latek postanowił zrobić zakupy w jed- Funkcjonariusze ustalili, że ponym ze sklepów na Ursynowie. Nie pod- krzywdzonemu został skradziony
szedł jednak do tego klasycznie, ponieważ portfel z dokumentami i kartami.
nie miał zamiaru zapłacić za towar. Na prze- Jeszcze tego samego dnia 59-latek
ciw jego postanowieniu stanął pracownik wykonał operacje zbliżeniowe, zaochrony, który nie pozwolił mu opuścić kupując alkohol, papierosy i prosklepu z koszykiem wypełnionym produk- dukty spożywcze.
Kiedy pokrzywdzony zgłosił się do funktami spożywczymi oraz alkoholem. Krzysztof N. nie zamierzał z kolei zrezygnować z cjonariuszy, zawiadamiając, że skradziotego, co zdjął z półek. Zdeterminowany wy- no mu portfel i dokonano kilkunastu nieaumierzył kilka ciosów ochroniarzowi i kie- toryzowanych transakcji jego kartami na
rowniczce sklepu, która włączyła się do kwotę około 500 zł, policjanci natychmiast
próby powstrzymania nieuczciwego klien- zajęli się sprawą. Z ustaleń, jakie poczynita. Kobieta również została uderzona kilka li w trakcie prowadzonego dochodzenia,
razy pięścią. Nie mnie jednak udało się wy- wynika, że Zbigniew M., karany w przerwać koszyk. Niezadowolony z takiego ob- szłości za kradzieże kieszonkowe, wyko-

rzystał chwilową nieuwagę pokrzywdzonego i wyjął mu portfel z zawartością. Chwilę później razem ze swoim znajomym ruszył
na zakupy. Używając skradzionych kart
bankowych, kupował artykuły spożywcze
oraz używki. Operacji dokonywał tylko
zbliżeniowo, nie przekraczając 50 zł.
Funkcjonariusze operacyjnie ustalili kim
jest podejrzany i gdzie mieszka. Mając wystarczające dowody wskazujące na to, że
dopuścił się on przestępstwa zatrzymali go
w policyjnym areszcie. Mężczyzna przyznał się do winy, tłumacząc się, że znalazł portfel i po prosu skorzystał z okazji.
Usłyszał zarzuty włamania się na konto
pokrzywdzonego przy użyciu jego kart.
Teraz czeka go proces sądowy, podczas
którego może zostać skazany nawet na 10
lat więzienia.

Wakacje ze strażą
miejską na półmetku

Okradał piwnice, bo nie miał na życie
Zarzuty kradzieży z włamaniem do
8 piwnic usłyszał 18-letni mieszkaniec Mokotowa. Podczas zatrzymywania mężczyzna tłumaczył się, że
dopuszczał się włamań, ponieważ
nie miał na życie. Rzeczy, które pozyskiwał w ten sposób sprzedawał
po symbolicznych cenach.
Kilka rowerów, wiertarki oraz inne wartościowe przedmioty zabierał z piwnic zatrzymany 18-latek. Na ślad karanego już
w przeszłości Macieja M. wpadli kryminalni z wydziału do walki z przestępczością
przeciwko mieniu. Funkcjonariusze przyjęli 8 zawiadomień o włamaniach od osób pokrzywdzonych na łączną kwotę około 10
000 zł. Podejrzany nie wybierał wyszukanych metod dostania się do środka. Zrywał kłódki z drzwi przy użyciu klucza francuskiego, zabierał rower lub elektronarzędzia i znikał. Przestępstw dokonywał w
różnych miejscach i w różnych okresach.
Niemniej jednak policjanci powiązali pewne okoliczności i zebrali dowody wskazujące na 18-latka.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu,
a następnie usłyszał zarzuty, za które sąd
może go skazać nawet na 10 lat pozbawienia wolności.

Dzięki cyklicznej akcji straży miejskiej najmłodsi mają
okazję do sprawdzenia swoich umiejętności jazdy na
rowerze, uczą się przydatnych przepisów i poznają ciekawe warszawskie legendy.
Straż miejska, we współpracy z Urzędem Miasta i placówkami
oświatowymi, przygotowała różnego rodzaju zajęcia edukacyjne poprawiające bezpieczeństwo nie tylko w czasie letniego wypoczynku. Wiedza i nawyki, zdobyte podczas realizacji programu zaprocentują w przyszłości. Na terenie stacjonarnego miasteczka ruchu
drogowego, pod czujnym okiem strażników z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy, dzieci i młodzież poznają zasady bezpiecznego poruszania się jednośladami. Oprócz przydatnych informacji każdy młody uczestnik może liczyć na dobrą zabawę w formie gier terenowych i sportowych.
Jak co roku, Straż Miejska Warszawy nie zapomina o Seniorach.
We współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Domami
Kultury przygotowany został specjalny program BEZPIECZNY SENIOR. W jego ramach odbywają się spotkania edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
Przypominamy też o trwającej wspólnej akcji Straży Miejskiej,
Związku Banków Polskich oraz Komendy Stołecznej Policji: Seniorze, Nie Daj Się! Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności. Na oszustwo najbardziej narażeni są ludzie
mieszkający samotnie, bez rodziny. Akcja edukacyjno-informacyjna oraz działająca strona: www.SeniorzeNieDajSie.pl pomogą seniorom uniknąć oszustów.
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Plenerowe spektakle dla dzieci
W ubiegłą niedzielę, 12 sierpnia, w ramach cyklu „Bajki na trawie”, o godz. 16.00
na „Olkówku”, koło placu zabaw (Park Jurajski) odbyło się przedstawienie
teatralne dla dzieci pt. „Mapa marzeń” w wykonaniu aktorów z Teatru Kultureska
z Krakowa. Mysia, Żabka i Osiołek uczyły dzieci dbałości o przyrodę, zachowań
proekologicznych oraz jak dobrze się bawić wśród przyjaciół.
Pogoda i publiczność dopisały, a przeprowadzone animacje taneczne, konkursy z udziałem dzieci
na scenie oraz zabawy z kolorową chustą i puszczanie dużych baniek mydlanych dały dużo radości
zarówno najmłodszym jak i ich opiekunom. Ale to nie ostatnie wydarzenie adresowane do najmłodszych
mieszkańców dzielnicy. W niedzielę – 19 sierpnia o godz. 16.00 w parku „Moczydełko” – zostanie
zaprezentowany spektakl pt. „Z legendą przez Polskę””, w wykonaniu aktorów z Teatru Jumaja.
Mile widziane kocyki do siedzenia na trawie.
Plenerowe spektakle są finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Ruszają zapisy do „Wielkiej Ursynowskiej”
W drugą niedzielę września (9 września)
odbędzie się siódma edycja niezwykle interesującej imprezy biegowej pod nazwą
„Wielka Ursynowska”. Nazwa nawiązująca do „Wielkiej Warszawskiej” nie jest
przypadkiem, gdyż trasa biegu tradycyjnie przebiegać będzie na torze Wyścigów
Konnych na Służewcu.
Zawodnicy przebiegną dwa okrążenia (5 km)
po trawiastej nawierzchni, na której zazwyczaj
ścigają się najszybsze wierzchowce w Polsce. “Jak
co roku oprócz klasycznych klasyfikacji będzie
również osobna dla tych śmiałków, którzy zdecydują się pokonać trasę biegu…boso. Będzie to na
pewno doświadczenie, o które ciężko w innych
biegach, dlatego tym serdeczniej zachęcam do
udziału” – mówi zastępca burmistrza Dzielnicy
Ursynów – Antoni Pomianowski.
Imprezą towarzyszącą biegu głównego będą w
tym roku biegi dziecięce – co nada całemu wyda-

rzeniu charakter rodzinny. Aby pozyskać pakiet
startowy, zapewniający numer startowy oraz pamiątkowy medal, należy zarejestrować się na stronie www.wielkaursynowska.waw.pl – kosztuje
on symboliczne 10 zł. Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny. Zapisy ruszają już 15 sierpnia.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników wraz rodzinami i kibicami do obserwowania gonitw konnych, a szczególnie jednej z nich, w której rywalizacja toczyć będzie się o Puchar Burmistrza Ursynowa.
Corocznie „Wielka Ursynowska” ma charakter
charytatywny. Uczestnicy biegu, podobnie jak w
poprzednich latach, mogą wesprzeć ursynowską
Fundację Hospicjum Onkologiczne im. Świętego
Krzysztofa.
Impreza realizowana jest z inicjatywy i środków finansowych Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy.

Ursynowskie Recitale Fortepianowe

Rytmy brazylijskie dla seniorów
Już kolejny raz odbędą się
zajęcia skierowane do seniorów „Gimnastyka z elementami capoeiry” oraz
„Rytmy brazylijskie”. Zapisy rozpoczną się 20
sierpnia 2018. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej – Capoeira Esporao.
Został on dofinansowany przez
Dzielnicę Ursynów w ramach
otwartego konkursu dotacyjnego. Pierwsze zajęcia odbędą się 4
września 2018. Koszt zajęć to 5
złotych za godzinny trening.
Capoeira to brazylijska sztuka
walki połączona z tańcem. Podczas tych zajęć nasi brazylijscy instruktorzy pomogą uczestnikom
w poprawieniu kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia będące elementami tej sztuki walki. Z kolei
zajęcia rytmy brazylijskie będą
okazją do zapoznania uczestników z tańcami wywodzącymi się
z różnych części Brazylii.

Zajęcia będą odbywały się w
Szkole Tańca Loocas Dance Center (al. KEN 18, 5 piętro, metro
Kabaty):
- we wtorki oraz czwartki,
„Gimnastyka z elementami capoeiry” o godz. 10.00

- we wtorki oraz czwartki
„Rytmy brazylijskie” o godz.
11.00
Na zajęcia można zapisać się
pod numerem telefonu 501 397
809 oraz mailowo: capoeira.ursynow@gmail.com.

Roztańczony Zielony Ursynów
Trwają recitale fortepianowe, organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów w
ramach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Cykl ten nosi tytuł „Armaty ukryte w kwiatach…”. Przed nami jeszcze jeden – 19 sierpnia o
godz. 19.00 na terenie zespołu pałacowo-parkowego Natolin (ul. Nowoursynowska 84). Dla mieszkańców Ursynowa zagra Krzysztof Książek.
Krzysztof Książek – półfinalista i laureat dwóch
nagród pozaregulaminowych w XVII Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie realizuje program
studiów podyplomowych w klasie prof. Arie Var-

diego w Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
„Armaty ukryte w kwiatach…” to cykl plenerowych recitali fortepianowych w ursynowskich
parkach w wykonaniu czołowych polskich pianistów młodego pokolenia. W programach koncertów kompozycje Fryderyka Chopina, Ignacego
Jana Paderewskiego i innych kompozytorów polskich
UWAGA: Bezpłatne karty wstępu będą dostępne w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 w
czwartek 16 sierpnia w godz. 17.00–19.00, w piątek 17 sierpnia w godz. 8.15 –19.00 oraz na godzinę przed koncertem przy wejściu na teren Centrum Europejskiego Natolin. Liczba miejsc ograniczona.

Władze Warszawy
zapraszają na spacer po deptaku!
W czwartek i piątek (16 i 17 sierpnia) ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamienią się
deptak. Wyłączany będzie ruch od ronda gen. Charlesa de Gaulle’a do ul. Senatorskiej. Jak informują miejscy urzędnicy, ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamieniają się w deptak w
każdą sobotę, niedzielę i święta. Dodatkowo, mieszkańcy i turyści będą mogli pospacerować ulicami również w dni wypadające pomiędzy środowym świętem Wojska Polskiego a zbliżającym się
weekendem - czyli w czwartek i piątek, 16 i 17 sierpnia”.

Zabaw tanecznych ciąg dalszy. Tym razem miejscem zabawy był teren obok Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b. Była to czwarta w tym roku potańcówka – na żywo zagrał zespół „Pędzące Jaguary”. Była nauka tańca oraz konkursy i animacje, a na najmłodszych czekał dmuchaniec. Pragnienie ugasiła woda, którą podczas wydarzenia zapewniło MPWiK.
Dla mieszkańców Ursynowa zostaną przygotowane jeszcze dwa spotkania taneczne – 25 sierpnia
oraz 9 września. Organizatorem cyklu potańcówek jest Urząd Dzielnicy Ursynów, a wstęp na nie jest
zawsze wolny.
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Podwyżki dla wychowawców i kadry
kierowniczej warszawskich szkół

Elżbieta Lanc, członek zarządu woj. maz.; Wiesław Raboszuk, wicemarszałek woj. maz.; Maciej
Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Ponad 30 mln zł dla Warszawy
Stolicę czeka rewolucja w zakresie nowych technologii w dziedzinie pomocy
społecznej. Dzięki funduszom unijnym
powstanie centrum wsparcia dostępne
całą dobę, 7 dni w tygodniu, świadczące
teleusługi oraz teleopiekę. Ponadto miasto wybuduje parking „Parkuj i Jedź”, a
wybrane budynki komunalne przejdą rewitalizację. Łączna wartość wsparcia ze
środków UE to ponad 30 mln zł.
Warszawa zainwestuje ponad 20,8 mln zł ze
środków unijnych w zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne. Ponad 5,7 mln zł miasto przeznaczy na rewitalizację wybranych budynków komunalnych na Pradze-Północ. Poza tym za ponad

3,6 mln zł wsparcia unijnego powstanie parking
„Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te
otrzymają łącznie ponad 30 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020
– Dzięki środkom unijnym zrealizujemy trzy duże projekty, w tym dwa o wymiarze metropolitarnym. Pierwszy projekt, który dotyczy całego systemu usług opiekuńczych, będzie realizowany przy
użyciu innowacyjnych metod. Drugi to budowa
parkingu, który będzie służył obsłudze północnowschodniej części metropolii warszawskiej – mówi Maciej Fijałkowski, dyrektor stołecznego Biura
Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju i dodaje – Wspólnie budujemy potencjał rozwojowy, który sprawi, że coś co byłoby trudne do zrealizowania samodzielnie, jest możliwe w partnerstwie.

Ekrany nie muszą psuć krajobrazu

Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w stołecznych szkołach w czasie
ogólnopolskich zmian
oświatowych to priorytet
dla władz Warszawy. Dowodem na to są planowane podwyżki wynagrodzeń
dla wychowawców i dyrektorów szkół.
Ogólnopolskie zmiany w systemie oświaty dotyczą każdego
szczebla edukacji oraz niosą za
sobą konsekwencje zarówno
edukacyjne, jak wychowawcze
i organizacyjne; powodują powstawanie dużych szkół o skomplikowanej strukturze. Po likwidacji gimnazjów, w szkołach
podstawowych uczą się dzieci w
wieku od 6 do 15 lat, co zwiększa wyzwania i zadania wychowawcze.
– Napięcia powodują również
przeładowane podstawy programowe, programy nauczania oraz
opracowane w pośpiechu podręczniki szkolne. Szczególna odpowiedzialność ciąży w tej sytuacji na wychowawcach klas. Dla
władz miasta priorytetem jest
utrzymanie wysokiego poziomu
edukacji w stołecznych szkołach.
Dlatego planujemy od września
podwyższenie dodatku funkcyjnego dla wychowawców – mówi
Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.
Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w stolicy średnio
120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szkołach
średnich. Od września wzrosną
one o 250 zł, czyli odpowiednio:
do 370 zł i 420 zł. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40% nauczycieli.
– Coraz więcej obowiązków
mają dyrektorzy, których pensja
jest często niewiele wyższa od
wynagrodzenia nauczyciela, nieadekwatna do zakresu powierzonych zadań i odpowiedzialności związanej z tym stanowiskiem – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m. st. Warszawy. Dodatkowo, w związku
ze zmianami w Karcie Nauczyciela, od września 2018 r. dyrektorzy szkół nie będą mogli realizować płatnych godzin ponadwymiarowych, co wpłynie
negatywnie na pensje kadry kierowniczej. Szkoły podstawowe,
do których włączono gimnazja,
działają często w dwóch odrębnych budynkach, co bardzo
utrudnia zarządzanie placówką,
a także zwiększa odpowiedzial-

ność dyrektorów. Bardzo dużym
wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie konieczność przyjęcia podwójnego rocznika
uczniów w roku szkolnym
2019/2020. Wymaga to odpowiedniego przygotowania placówek i kadry nauczycielskiej.
– Dlatego zarekomendujemy
Radzie Warszawy zwiększenie
od września 2018 r. także wynagrodzenia kadry zarządzającej
placówkami oświatowymi –
podkreśla Włodzimierz Paszyński. Od września 2018 r. pensja
dyrektorów szkół zwiększyłaby
się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek będą mogli otrzymać także dyrektorzy przedszkoli (o 500
zł więcej), wicedyrektorzy szkół
i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami
oświatowymi. Łącznie proponu-

zł. Połowę tej kwoty, kosztem innych wydatków, dopłacił budżet
miasta. Podobnie jak inne samorządy, nigdy nie otrzymaliśmy z
MEN informacji, jaka dokładnie
kwota w subwencji oświatowej
jest przeznaczona na podwyżki
dla nauczycieli.
Przypomnijmy, w Warszawie
subwencja pokrywa mniej niż
połowę wydatków edukacyjnych. Do każdej złotówki z MEN,
dokładamy drugą. Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę,
łącznie z inwestycjami, wynosi
4,29 mld zł, w tym:
- 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy,
- 1,79 mld zł to subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Pomimo tej trudnej dla budżetu miasta proporcji od 2007 r.
zbudowaliśmy 34 przedszkola i
14 szkół, wiele zmodernizowali-

jemy przeznaczenie na zwiększenie dodatków w 2018 r. 14
mln zł, a w 2019 r. - 43 mln zł.
W latach 2008-2015 płace nauczycieli zwiększały się regularnie dzięki decyzjom rządowym.
Ten wzrost wyniósł łącznie ponad 40%. W 2017 r. obecny rząd
wprowadził podwyżkę symboliczną – 1,3%. W 2018 r. realny
wzrost płacy to niecałe 4%, czyli średnio około 200 zł brutto.
Skutki podwyżki nie zostały
uwzględnione w subwencji
oświatowej na 2018 r.; w Warszawie pokrywa ona tylko połowę wydatków edukacyjnych i
nie są nią objęte dzieci w wieku
3-5 lat uczęszczające do przedszkoli (zatrudniających ponad 4
tys. nauczycieli). Subwencja na
ucznia wzrosła w stosunku do
roku ubiegłego tylko o 2,2%,
podczas gdy podwyżka dla nauczycieli wyniesie 4% w tym roku. W stolicy koszty podwyżek
dla nauczycieli sięgają 60 mln

śmy. Do 2022 r. powstanie kolejnych 30 przedszkoli i 17 szkół.
W stołecznych publicznych
szkołach i przedszkolach pracuje
ponad 27,5 tys. nauczycieli. Od
2006 r. ich pensje wzrosły średnio
o 59% (2006 r. – 3191 zł, 2018 r.
– 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych
nauczycieli sięgają nawet 1200
zł. W innych miastach są one
znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200
zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł,
Gdańsk – 140 zł. Pamiętamy również o pracownikach administracji i obsługi. To ponad 12,5 tys.
osób. W trakcie ostatnich 12 lat
pensja tych pracowników wzrosła
o 77% (2006 r. – 1893 zł, 2018 r.
- 3 362 zł). Ostatnie podwyżki
pensji dla tej grupy zawodowej,
średnio o 300 zł miesięcznie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.
K a t a r z y n a P i e n ko w s k a

Stryjeńska spogląda na mieszkańców Kazury
Prezentując Państwu
ostatni artykuł dotyczący
hałasu, dobiegającego z
Puławskiej oraz Dolinki
Służewieckiej, nie spodziewaliśmy się, że otrzymamy aż tyle wiadomości w
sprawie montażu przy
nich ekranów akustycznych. Państwa pozytywny
odzew wobec tego pomysłu przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania!
Tydzień temu na łamach „Passy” zwróciliśmy uwagę na praktycznie stale przekraczane normy głośności, jakie towarzyszą
mieszkańcom osiedli Ursynowa
Północnego, znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie tych
dwóch ulic. Na nadmierny hałas narażeni są mieszkańcy bloków na Końskim Jarze, Surowieckiego, Koncertowej, a także
znacznej na części osiedla spółdzielni „Techniczna”.
Oprócz redukcji decybeli dobiegających od jezdni zebrane
opinie pozwoliły określić jeszcze
jedną potrzebę. Ursynowianie

chcieliby, żeby zastosowane rozwiązanie było nie tylko skuteczne – ale przy tym estetyczne oraz
przyjazne dla oka i środowiska.
To ważne, żeby skuteczne rozwiązanie, jakim są ekrany, nie
psuło jednocześnie krajobrazu. –
mówi Piotr Antosiuk. Wychodząc naprzeciw oczekiwań, jako stowarzyszenie PROJEKT
URSYNÓW, aktywnie działające
na rzecz komfortu i jakości życia
na Ursynowie, proponujemy
montaż EKO-EKRANÓW.
Nowatorskie rozwiązanie
sprawdza się już w wielu miejscach na świecie. Ekrany akustyczne zamieniane są na ogromne miejskie żywopłoty, które
oprócz podstawowej funkcji tłumienia hałasu, pełnią rolę efektywnie zorganizowanej zieleni
miejskiej oraz stanowią schronienie dla ptaków. Ponadto, dobrze
dobrane gatunki roślin, które
oplotą konstrukcję, są w stanie
zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Nie wyklucza to oczywiście dodatkowych nasadzeń
drzew i pozostałej roślinności.

Stawiając sobie za cel realną
zmianę na lepsze najbliższej
nam okolicy, postanowiliśmy
wystosować internetową petycję
do Zarządu Dróg Miejskich, jako głównego decydenta o inwestycjach na obu ulicach, oraz do
innych instytucji miasta stołecznego Warszawy, które powinny
podjąć temat i ustosunkować się
do wizji, jaką w bardzo licznych
głosach nakreślili mieszkańcy.
Petycję można w minutę podpisać pod adresem – www.ursynow.internetowe.pl
Bartosz Zawadzki

Letnie miesiące to czas intensywnych prac związanych z muralami. We wtorek (14 sierpnia) Ursynów
zyskał nowy mural – przedstawiający Zofię Stryjeńską, zlokalizowany na fasadzie budynku przy ul.
Kazury 8. Jest to realizacja zwycięskiego projektu z Budżetu Partycypacyjnego, na który zagłosowało
1 503 osoby.
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Jedni działają za wolno, inni za szybko, a galimatias wciąż trwa

Jak użytkowanie wieczyste zmienia się we własność
Nie są garażami budowle o innym
przeznaczeniu gospodarczym, jak szopy, komórki, warsztaty, a także „blaszaki”, czy same miejsca parkingowe.
Te ostatnie nie spełniają przesłanki
obiektów budowlanych w rozumieniu
prawa budowlanego. Garaż nie musi
być powiązany z budynkiem mieszkalnym.

Znaleźć się na swoim

Czy tak rzutkiemu użytkownikowi wieczystemu, jak na przykład mokotowska SM „Służew nad Dolinką”, nie należy się uwłaszczenie z maksymalną bonifikatą?
Sejm i Senat uchwaliły ustawę o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W
dniu 27 lipca ustawę przekazano prezydentowi RP, który podpisał ją w miniony wtorek. Ten
od dawna oczekiwany akt prawny wejdzie w życie z dniem 1
stycznia 2019 r.
Ustawa zakłada przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z
mocy prawa i oznacza objęcie ustawowym przekształceniem wszystkich
członków spółdzielni oraz wspólnot
mieszkaniowych (bez wymogu ich zgody), jak również właścicieli domów jednorodzinnych. Osoby, które staną się z
mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane przez 20 lat, w formie
opłat rocznych, do uiszczania należności za nabycie prawa własności. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie
ustalona według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku. Samorządy będą mogły
waloryzować opłaty z tytułu prawa własności, ale już nie – jak było dotychczas
w przypadku opłat za użytkowanie wieczyste – wedle widzimisię suto opłacanych rzeczoznawców majątkowych będących na usługach gminnych urzędów. Aktualizacja opłat będzie musiała opierać się na wskaźnikach ogłaszanych przez GUS.
Tym samym 1 stycznia przyszłego
roku zakończy się zbójecka złota era
samorządowych władyków, którzy w
ramach aktualizacji potrafili podnieść
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów nawet o... 2000 proc. Tak
było w Gdańsku, na osiedlu “Kamienice nad Motławą” przy ul. Toruńskiej.
Natomiast mieszkańcom domu w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu gmina
podniosła opłatę za użytkowanie wieczyste o 1150 proc. W Warszawie było
podobnie. Za działkę o powierzchni
1040 mkw., na której posadowiony był
dom jednorodzinny, właściciel w 2010
r. płacił 800 zł rocznie. W 2014 r. jej
wartość zaktualizowano aż na 10 tys. zł
rocznie. Wyceny bardzo często okazywały się niezgodne z prawem, ponieważ różnego rodzaju nieruchomości
traktowano podobnie (np. oszacowanie
wartości nieruchomości zabudowanej i
niezabudowanej). Także stosowana
przez rzeczoznawców majątkowych

metodologia jest – ujmując rzecz bardzo
delikatnie – mocno wątpliwa i niejasna, gdyż często polega na porównaniu nieruchomości z okolicznych dzielnic, gdzie rozpiętość w wycenach wynosi nawet kilka tysięcy złotych.

Jaka będzie opłata?
Przyjęta przez Sejm i Senat ustawa
wprowadza jasne reguły. Wraz z jej wejściem w życie użytkownicy wieczyści
gruntów pod budynkami mieszkalnymi
staną się, proporcjonalnie do posiadanego udziału, ich właścicielami. Czy tego chcą, czy nie chcą. Następnie przez
20 lat będą obciążeni opłatą przekształceniową. Wyniesie ona tyle, ile wysokość ostatnio uregulowanej rocznej
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Osoby fizyczne i prawne, które po
przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności zdecydują
się zapłacić jednorazowo całą 20–letnią sumę już w pierwszym roku, będą
mogły skorzystać z bonifikaty w wysokości 60 proc. W kolejnych sześciu latach będzie ona systematycznie obniżana o 10 proc. Jednak taka bonifikata
odnosi się wyłącznie do gruntów, których właścicielem jest skarb państwa.
Podobnych ulg będą mogły udzielać
również samorządy, ich wysokość ustalą we własnym zakresie.
Ustawa nie likwiduje jednak całkowicie instytucji zwanej “wieczystym użytkowaniem”. Spod jej rygorów wyjęto
na przykład grunty gromadzone w powołanym rok temu do życia Krajowym
Zasobie Nieruchomości, który ma pełnić rolę „państwowego banku ziemi”.
Trafią do niego informacje o gruntach,
które należą do skarbu państwa. KZN
stanie się wkrótce właścicielem setek
tysięcy hektarów gruntów. Pod budownictwo mieszkaniowe przeznaczone zostaną nieruchomości spełniające warunki techniczne, ekonomiczne i przestrzenne. Będą one oddawane w użytkowanie wieczyste w otwartym przetargu, a o ich nabycie lub użytkowanie
wieczyste będą mogły ubiegać się
wszystkie podmioty zainteresowane
budową mieszkań na wynajem. Dla
wielu prawników definicja przekształcania w prawo własności wyłącznie
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nie jest jednak jednoznaczna.
Przekształcenie będzie bowiem następowało w granicach księgi wieczy-

stej. Zdarza się jednakowoż bardzo
często, szczególnie na gruntach zabudowanych zasobami spółdzielczymi,
że w KW ujętych jest kilka(naście)
działek, z których tylko jedna została
zabudowana budynkiem mieszkalnym. Dlatego nasilają się próby wydzielenia jednego lokalu mieszkalnego w budynkach mających charakter
usługowy czy hotelowy w nadziei na
przekształcenie nieruchomości z mocy prawa. Zdaniem krytyków, wyjęcie
KZS spod rygorów ustawy jest zaprzeczeniem idei likwidacji użytkowania
wieczystego na terenach mieszkaniowych. Mają niestety sporo racji, bo albo coś się definitywnie likwiduje, albo
nie. W ustawach powinno tworzyć się
jak najmniej wyjątków, ponieważ
sprzyjają one korupcji.
Tymczasem punkt 1b, art. 15 ustawy
zawiera taki wyjątek. Zdaniem sędziego Mirosława Gdesza z Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości i autora wielu komentarzy na ten
temat, wystarczyło przewidzieć w odniesieniu do nieruchomości KZN ustawowe prawo ich odkupu na przykład
przez okres 15 lat w przypadku niezrealizowania projektu mieszkaniowego, a
nie podtrzymywanie na ułamku nieruchomości prawo użytkowania wieczystego. To jednak nie jedyny minus tej
ustawy. Dużo prościej byłoby objąć jej
zakresem wszystkie nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na cel
mieszkaniowy, to jest objęte stawką 1
proc. Byłoby to proste kryterium formalne, nie wymagające żadnej wykładni. Odwoływanie się w ustawie przewidującej automatyczny mechanizm
przekształcenia do kryterium materialno-prawnego będzie rodziło trudności
w jej stosowaniu.

Ekspresowe tempo
Ustawa powstawała w tempie ekspresowym i w wielkich bólach. Trudno
byłoby zliczyć ilość poprawek wprowadzonych do projektu w okresie od 27
czerwca do 27 lipca br. Przez zaledwie
miesiąc odbyły się trzy czytania w Sejmie, przegłosowano całość projektu,
przekazano go Senatowi, gdzie nie
wniesiono żadnych poprawek i położono na biurku prezydenta RP. Akty
prawne tworzone w takim tempie często zawierają błędy i niespójne zapisy.

Dlatego użytkownicy wieczyści, w tym
wielkie spółdzielnie mieszkaniowe, jak
na przykład mokotowska SM “Służew
nad Dolinką”, w której łączna liczba
członków zamieszkujących w osiedlach
wynosi 7140, liczyli na wcześniejsze i
bardziej korzystne finansowo przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności. Taką możliwość
daje im uchwała Rady Warszawy podjęta w dniu 8 czerwca ub.r. “w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości dla osób fizycznych i
spółdzielni mieszkaniowych”.
Podjęta uchwała opiera się co prawda na starej sejmowej ustawie z 2005 r.,
ale nadal jest w mocy, ponieważ nowa
ustawa z roku 2018 nie znosi jej całkowicie, tylko ją zmienia. Zapisy zaproponowane w czerwcowej uchwale rady
miasta wzbudziły entuzjazm wszystkich użytkowników wieczystych gruntów stanowiących własność gminy Warszawa, szczególnie kilkusettysięcznej
rzeszy stołecznych spółdzielców. Bo
“wyrażenie zgody na udzielenie 95
proc. bonifikaty osobom fizycznym i
spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia... i aż 99
proc. bonifikaty w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty za cały
99–letni okres użytkowania wieczystego” musiało wywołać euforię. Jak się
dzisiaj okazuje, przedwczesną.
Z wnioskiem o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego mogą wystąpić do miasta osoby prawne i fizyczne
będące w dniu 13 października 2005 r.
użytkownikami bądź współużytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiącej własność gminy Warszawa.
Współużytkownicy wieczyści mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie, o
ile suma ich udziałów w nieruchomości
wynosi co najmniej połowę. Poza osobami fizycznymi i osobami prawnymi
istnieją tzw. ułomne osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną. Z żądaniem mogą wystąpić też następcy prawni wyżej wymienionych osób.
Przekształceniu podlegają także garaże. Garażem jest pomieszczenie
przystosowane do przechowywania
samochodów, motocykli, rowerów, itp.

Już w lipcu ubiegłego roku spółdzielczy prawnicy żwawo wzięli się do roboty. SM “Służew nad Dolinką”, która wyłożyła grube miliony złotych na modernizację starych zasobów oraz inwestycje służące poprawie jakości zamieszkiwania, w terminie złożyła w urzędzie
wymagane dokumenty. Nic w tym
dziwnego, że podmiot reprezentujący
ponad 7 tysięcy członków, z których
kieszeni sfinansowano wielomilionowe modernizacje oraz inwestycje, czyniąc tym samym z tej spółdzielni prawdziwe mieszkaniowe cacko, chce jak
najszybciej znaleźć się na swoim i raz na
zawsze odciąć się od zachłannego miasta, podnoszącego systematycznie i wedle własnego widzimisię opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Przeprowadziliśmy rekonesans w ursynowskich i mokotowskich spółdzielniach mieszkaniowych. Nie doszukaliśmy się nawet jednego przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego, mającego na celu przekształcenie
użytkowania wieczystego gruntów spółdzielczych we własność. Jeśli ktoś zna
taki przypadek, prosimy o kontakt z redakcją “Passy”.
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).
Więc najlepiej trzymać dokumenty w
szufladzie i tym samym mieć petenta w
szachu, któremu nie pozostaje nic innego niż grzecznie czekać na łaskawość
urzędu. Prawdopodobnie będzie to czekanie w nieskończoność, bo wszystko
wskazuje na to, iż uchwała z czerwca
ubiegłego roku była ze strony mającej w
radzie miasta bezwzględną większość
Platformy Obywatelskiej ruchem populistycznym, który miał na celu wyprzedzenie projektu ustawy autorstwa
PiS i przedstawienie się stołecznemu
pospólstwu jako dobroczyńca. Mówi
się, że powodem zastoju są braki kadrowe w dzielnicach. To zakrawa na

ponury żart, ponieważ Warszawa dzier- iska do siatkówki z nawierzchniami
ży niechlubny rekord, jak idzie o liczbę trawiastą i piaskową. W 2013 r. w sąurzędników. Jest ich około 8 tysięcy.
siedztwie boisk została wybudowana
siłownia plenerowa dla dorosłych. W
Dziwna opieszałość
2015 r. po 10 miesiącach intensywSą jednak spółdzielnie, które nawet nych prac związanych z budową
w przypadku uruchomienia realizacji obiektu zainaugurowało swoją działalzapisów uchwały Rady Warszawy o ność Przedszkole Małego Kopernika
przekształceniu, nie mogłyby skorzy- przy ul. Batuty 7B. Wybudowana z
stać z jej dobrodziejstw i muszą czekać własnych środków i na własnym tedo 1 stycznia, by uwłaszczyć się z mo- renie placówka działa jako przedszkocy prawa, ale na gorszych warunkach le publiczne. To tylko kilka z wielu infinansowych. Są to te spółdzielnie, któ- westycji zrealizowanych na terenie tej
re przed październikiem 2005 r. nie prężnie działającej spółdzielni. Czy
potrafiły uzyskać od miasta statusu tak rzutkiemu użytkownikowi wiewieczystego użytkownika. Częściowo czystemu nie należy się uwłaszczenie
przez opieszałość urzędów, częściowo z maksymalną bonifikatą?
na własne życzenie. Jest ich na UrsynoTymczasem miasto przedstawiło
wie kilka, ale nie będziemy wymie- użytkownikom wieczystym ciastko, po
niać nazw, by nie wywoływać niepoko- czym zamknęło je za pancerną szybą,
jów. Opieszałość urzędów może być by nikt nie mógł go skonsumować.
usprawiedliwieniem dla prezesów Gdzie tu sens, gdzie logika? Czemu tak
spółdzielni. Znane są bowiem przy- społeczna uchwała nie jest realizowapadki, że miasto latami uporczywie na? Czemu poza tygodnikiem „Passa”
odmawiało przystąpienia do podpisa- nikt o to nie pyta? Wiele miast już dawnia umowy o użytkowaniu wieczystym no poszło swoim mieszkańcom na rękę.
dla spółdzielni mieszkaniowych po- W sąsiednim Legionowie przekształcosiadających prawo dzierżawy na czas no we własność aż 99 proc. terenów
określony.
będących we wieczystym użytkowaniu.
Jest jednak na Ursynowie spółdziel- Podobnie jest w Łodzi i kilku innych
nia, która w opacznie pojmowanym in- dużych miastach. Władze Warszawy
teresie, z fałszywie pojmowanej wymawiają się brakami kadrowymi.
oszczędności, nie ubiegała się status Jest to mydlenie oczu. W dobie cyfryzaużytkownika wieczystego, trwając na cji urzędnik ma wszystkie dane w komdzierżawach na czas określony. Opłaty puterze i nie musi biegać do archiwum,
z tytułu wieczystego użytkowania wy- by szperać w segregatorach zalegająnoszą bowiem 1 proc. wartości gruntu, cych na piętrowych półkach. Tę uchwaa z tytułu dzierżawy okresowej 0,5 proc. łę można było przez rok zrealizować
Brak rozsądku zarządu, czy kolejnych przynajmniej w 50 proc. Z naszej wiezarządów objawia się dzisiaj tym, że dzy wynika, że zrealizowano ją może w
spółdzielnia ta nie może złożyć do mia- kilku procentach.
sta wniosku o przekształcenie na dużo
Jedno jest pewne: na opieszałości
korzystniejszych warunkach, niż daje stołecznego samorządu warszawiacy
sejmowa ustawa.
mogą stracić miliony. Mogli bowiem
Uchwała Rady Warszawy z czerw- uwłaszczyć się za 5 proc. wartości grunca 2017 r. jest dla użytkowników wie- tu, a zostaną uwłaszczeni z mocy prawa
czystych, szczególnie tych zrzeszo- za 40 proc. To zasadnicza różnica.
nych w wielkich spółdzielniach miesz- Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskakaniowych, prawdziwym dobrodziej- zują, że opieszałość w realizowaniu
stwem. Można się bowiem uwłasz- uchwały jest przez władze Warszawy
czyć niewielkim kosztem. I jest to pew- kontrolowana. To była operacja przenego rodzaju akt sprawiedliwości myślana, o podłożu zdecydowanie podziejowej, ponieważ użytkownicy wie- pulistycznym, mająca za cel przedstaczyści wyłożyli z własnych kieszeni wienie rządzących miastem radnych
ogromne pieniądze na unowocześnie- PO jako dobroczyńców. Z góry jednak
nie zaniedbanej w czasach realnego założono, że realizacji poszczególnych
socjalizmu infrastruktury. Kolejne mi- zapisów nie będzie, by nie uszczuplać
liony poszły na modernizację starych wpływów do miejskiej kasy z tytułu
zasobów i nowe inwestycje. Tak było opłat za użytkowanie wieczyste, które
m. in. w przywołanej wyżej SM “Słu- szacuje się na ponad 30 proc. wszystżew nad Dolinką”. W 2007 r. na tere- kich rocznych wpływów do budżetu.
nie osiedla wybudowany został sta- Takie krętactwo może zostać surowo
dion sportowy. Nowoczesny obiekt ukarane w nadchodzących wyborach
posiada boisko do piłki nożnej z na- samorządowych.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
wierzchnią tartanową oraz dwa bo-

Zintegrowana Karta Miejska dla Warszawy
Nowa, cyfrowa karta miejska ułatwi korzystanie z
transportu publicznego,
parkingów, rowerów,
obiektów sportowych i
placówek kulturalnych
oraz załatwianie codziennych spraw w urzędzie. A
to wszystko w ramach
projektu Zintegrowana
Karta Miejska.
– Właśnie podjęliśmy decyzję
i rozpoczynamy wdrażanie tego
niezwykle ważnego i innowacyjnego projektu. Rozwój technologii cyfrowych wprowadził wiele
zmian w naszym życiu codziennym i stworzył nowe możliwości
w zakresie dostarczania nowoczesnych miejskich usług oraz
ich dostępności. Zamierzamy to
wykorzystać. Zintegrowana Karta Miejska (ZKM) podniesie jakość życia naszych mieszkańców
– mówi Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy.
Zintegrowaną Kartę Miejską
będzie można przechowywać na
różnych typach nośników, takich
jak karty chipowe czy urządzeRównież wiele innych spółdzielni mieszkaniowych, w tym ursynowska SMB „Osiedle Kabaty”, zapracowało na bonifikatę nia mobilne (smartfony, tablew wysokości 95 proc.
ty, itd.). I wykorzystywać we

wszystkich miastach, posiadających odpowiednie rozwiązania
infrastrukturalne, nie tylko w
Warszawie.
– Transport publiczny ma największy udział w naszych usługach i czekają go największe
zmiany. W ramach tego projektu chcemy wprowadzić wiele
ułatwień, poprawić efektywność
niektórych rozwiązań i dodać
zupełnie nowe, dotyczące m. in.
płatności czy planowania podróży, co zwiększy atrakcyjność komunikacji miejskiej w całej aglomeracji – dodaje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
Warszawy.
Pojawi się m. in. cyfrowy asystent podróży dzięki któremu
będzie można wybrać i zoptymalizować podróż, „end to end”
z wykorzystaniem przewozów
różnych przewoźników, w tym
również kolejowych. System informacji pasażerskiej obejmie
parkingi, rowery miejskie, wypożyczalnie i stacje ładowania
samochodów elektrycznych. Zaplanowano także wprowadzenie systemu prostych i wygodnych płatności za przejazdy

środkami transportu publicznego, uzależniając opłatę od przebytej odległości. Będzie można
rezerwować i rozliczać inne
usługi miejskie, powstaną również wspólne programy lojalnościowe.
Większa popularność transportu publicznego to mniej prywatnych samochodów osobowych na ulicach – co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego i pomoże w walce ze
smogiem w stolicy i okolicznych

gminach. Podobne rozwiązania
doskonale sprawdzają się już w
innych dużych miastach europejskich – Londynie, Barcelonie
czy Kopenhadze.
Obecnie trwają już prace przygotowawcze. 7 maja br. Zarząd
Transportu Miejskiego ogłosił
przetarg na wykonanie analizy
przedwdrożeniowej Zintegrowanej Karty Miejskiej. Docelowo
projekt ma być wdrożony do
2023 roku.
BM
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Co zrobić, by było bezpieczniej?
ścia dla pieszych”, czyli doskonała alternatywa dla tradycyjnych, malowanych lub naklejanych popularnych
zebr. Nie chodzi o wąskie progi spowalniające, tylko o podwyższenia w
wymiarach 4x5 m.
Kierowcy będą zmuszeni zmniejszyć
prędkość, bo narażą samochód na
uszkodzenia. Taki próg w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo ruchu
drogowego. Łagodny najazd ogranicza
prędkość pojazdów jednocześnie nie
stanowiąc przeszkody dla uczestników
ruchu drogowego.
Wywyższenie jest doskonale widoczne dla kierowców, zmusza ich do
ograniczenia prędkości i dzięki temu
przejście staje się bezpieczniejsze dla
pieszych.
Niestety, takie rozwiązania są konieczne, gdyż duża część społeczeństwa nie przestrzega obowiązujących
przepisów drogowych odnośnie ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Posiadaczom samochodów takie zmiany mogą się nie spodobać, ale
proszę pamiętać, że oni też posiadają
rodziny i przeżywaliby tragedię, gdyby
doszło do zdarzenia z udziałem ich najbliższych.
Kolejnym bardzo niebezpiecznym
przejściem dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) jest przejście tuż za parkingiem „Parkuj&Jedź” przy metrze
„Ursynów”.
Jadący w stronę centrum nie widzą
oczekujących na przekroczenie pasów,
gdyż zasłania ich ogrodzenie parkingu. Dodatkowo w tym miejscu kierowcy po ruszeniu ze skrzyżowania przy
metrze „Ursynów” jeżdżą z nadmierną
prędkością. W tym miejscu dochodzi
też do niebezpiecznych manewrów, polegających na tym, że część dociska gaz
i jedzie na wprost, inni skręcają w osiedle dojeżdżając do szkoły, a jeszcze kolejni próbują się włączyć do ruchu z lewego pasa obok parkingu.

stwo pieszych można wrócić do praktyki, która już była realizowana w tym
miejscu. Kilka lat temu na tym i innych przejściach w godzinach, kiedy
młodzież rozpoczynała oraz kończyła
lekcje, dedykowany pracownik odpowiednio oznakowany stał przy przejściu i ze znakiem drogowym w ręku
przeprowadzał bezpiecznie dzieci
przez drogę. Z nieznanych powodów
zrezygnowano z tego rozwiązania. Do
czasu wprowadzenia skutecznych i
stałych elementów podwyższających
bezpieczeństwo pieszych można szybko skorzystać z usług tzw. stójkowych.
Niedawno ulica Beli Bartoka została
częściowo przebudowana. Dla podniesienia bezpieczeństwa ulicę przedzieloną tzw. wysepką, która skraca przejście
dla pieszych i zarazem dzieli na dwa
krótsze odcinki do pokonania.
Wszystkie przytoczone pomysły można ze sobą łączyć i doskonalić, tak aby
zminimalizować liczbę wypadków na
przejściach dla pieszych.

szych wraz z lepszym doświetleniem
tych miejsc, a wszystko dzięki projektowi w ramach budżetu partycypacyjnego. Dzięki nim kierowca z daleka
widzi, że zbliża się do pasów na jezdni i powinien zachować szczególną
ostrożność. Przytoczone rozwiązania
powinny się stać standardem, gdyż nasze bezpieczeństwo to nadrzędna potrzeba. Nie dotyczy to tylko Ursynowa Północnego, problem ten z pewnością występuje też na Imielinie, Natolinie i Kabatach.
Stowarzyszenie Nasz Ursynów stawia sobie za priorytet bezpieczeństwo
obywateli i z pewnością będzie dążyło
do realizacji zaproponowanych tu idei,
ale jest też otwarte na merytoryczną
dyskusję w tej sprawie z mieszkańcami
naszej dzielnicy.
Piotr Rychcik
p i o t r. r y c h c i k @ ya h o o . c o m

zmian. Moim priorytetem jest eliminowanie wypadków poprzez różne dziaAktywne znaki
łania prewencyjne. Jednym z pomyNa Ursynowie Południowym zainsłów jest modernizacja ursynowskich
stalowano aktywne znaki drogowe D
przejść dla pieszych pod kątem zwięk-6 informujące o przejściach dla pieszenia ich bezpieczeństwa.
W okolicach metra „Ursynów” miało
miejsce kilka głośnych wypadków na
przejściach dla pieszych, w tym śmiertelne. Z tego też powodu w pobliżu
skrzyżowania Alei Komisji Edukacji Narodowej z ulicą Beli Bartoka pojawił się
fotoradar i nowe światła.
W najbliższej okolicy unormować
należałoby strategiczne skrzyżowanie
tuż przy pierwszej stacji metra na Ursynowie. Jest ono bardzo ruchliwe, ze
względu sąsiadującą stacje metra oraz
drogę prowadzącą do przedszkola i
szkoły przy ul. Koncertowej. Setki dzieci w trakcie roku szkolnego przekracza to skrzyżowanie, a rodzice martwią się, aby dziecko dotarło bez
szwanku do szkoły.
Na tym skrzyżowaniu zainstalowana
Inne rozwiązania
jest sygnalizacja świetlna, ale wzmoW tym miejscu aż się prosi o wczeżony ruch wymaga dodatkowych środKonieczne zmiany
śniej opisane rozwiązanie, ale dodatków ostrożności.
Sytuacja ta może się zmienić po
Rozwiązaniem, które należy roz- kowo lub do czasu rozwiązania docewprowadzeniu kilku koniecznych ważyć są tzw. „podwyższone przej- lowego zwiększającego bezpieczeń-

Powyższe pytanie zadaje sobie
każdy rodzic. Drżymy o bezpieczeństwo własnych dzieci w różnych sytuacjach. W tym artykule skupię się na bezpieczeństwie
na ursynowskich drogach, a
konkretnie na przejściach dla
pieszych.
Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo podczas przekraczania jezdni są dzieci czy też nastolatkowie samodzielnie chodzący do szkoły. Dziecko nie zawsze zachowa wystarczającą
rozwagę zanim wejdzie na pasy. Czasami spieszy się i biegnąc naraża siebie
oraz innych na ryzyko wypadku. Bywa
tak, że dzieci przekraczają przejścia
dla pieszych na hulajnogach lub rowerach, co powoduje dodatkowe zagrożenie. Oczywiście, każdy rodzic
wielokrotnie mówi swojemu potomstwu, by zachowało ostrożność i przypomina o tym przy każdej nadarzającej się okazji, ale to tylko teoria. Praktyka pokazuje, że sama edukacja nie
wystarcza.

Pacjent lepszy i gorszy – przynajmniej wg. Mazowieckiego NFZ
A
G
N
Każdy z nas od czasu do
czasu korzysta ze świadczeń medycznych w ramach NFZ. Narzekamy na
długie kolejki do lekarza,
jednak nie zastanawiamy
się jak funkcjonuje system
zdrowia uznając, że sprawa nas nie dotyczy. Otóż
czy faktycznie? Czy zawsze
jesteśmy traktowani tak
samo, jak mieszkaniec innej dzielnicy czy powiatu?
kazuje się, że nie zawsze, a przynajmniej
tego typu intencja
nie zawsze przyświeca Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki wniosek
można wysnuć, analizując niedawno ogłoszone konkursy w
ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w oddziale dziennym, przez Mazowiecki NFZ.
ehabilitacja w ramach
NFZ przysługuje każdemu z nas na podstawie skierowania od lekarza.
Każdy z nas może z takiego
świadczenia skorzystać, jeśli
boli go kręgosłup lub jako rehabilitacja po złamaniu ręki. Do
niedawna pokutowało przeświadczenie, że rehabilitacja
jest dla ludzi w wieku podeszłym, jednak w chwili obecnej
rozwój cywilizacyjny i ogólny
brak ruchu sprawiają, że z
usług klinik rehabilitacyjnych
korzystają coraz młodsi pacjenci. Problem dostrzegamy już u
naszych pociech w wieku szkol-

nym, których kręgosłupy gną
się pod ciężarem za ciężkich
plecaków, problem dostrzegamy też w nas samych, uskarżając się na bóle kręgosłupa spowodowane przesiadywaniem
przed komputerem.
ajczęściej rehabilitację chcielibyśmy odbyć w przychodni rehabilitacyjnej, która jest zloka-

niorzy, dla których podróż do
przychodni realizującej świadczenie poza bliskim sąsiedztwem
zamieszkania, jest prawdziwą
katorgą, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnio towarzyszące nam upały. Czy rehabilitacja na oddziale dziennym powinna być zorganizowana możliwe blisko miejsca zamieszkania? Oczywiście tak. Te-

blemu konieczności zapewnienia równego dostępu do rehabilitacji odbywającej się w ośrodku dziennym, zwłaszcza możliwie blisko miejsca zamieszkania wydaje się nie dostrzegać.
W dniu 23 lipca 2018 r. NFZ
zdecydował się ogłosić postępowania konkursowe w zakresie rehabilitacji realizowanej na
oddziale dziennym. Postępowa-

lizowana blisko nas, tak aby
nie tracić niepotrzebnie czasu
na dojazdy – które jak wiemy w
Warszawie mogą być koszmarem.
roblem ten dostrzegamy zwłaszcza, kiedy
otrzymujemy skierowanie do odbycia rehabilitacji w ramach tzw. oddziału dziennego.
Placówek świadczących tego typu usługi rehabilitacyjne jest
zdecydowanie mniej niż placówek, które oferują rehabilitację
w trybie ambulatoryjnym. Problem mają przede wszystkim se-

go samego zdania jest Ministerstwo Zdrowia, które niedawno
zmieniło zapisy rozporządzenia
oceniającego świadczeniodawców podczas postępowań konkursowych.
Ministerstwo
zmniejszyło wymagania dla
świadczeniodawców, zauważając potrzebę wsparcia podmiotów realizujących świadczenia
na terenach zlokalizowanych blisko pacjenta.
iestety, zdanie Ministerstwa nie jest chyba spójne z tym, jakie
ma Mazowiecki NFZ, który pro-

nia zostały ogłoszone w podziale na dzielnicy i powiaty. Jest
to nowatorskie podejście do
ogłaszania postępowań, zwłaszcza, że ostatnie z 2011 roku,
obejmowało cały obszar Warszawy i okolicznych powiatów.
Powyższe rozwiązanie ma niewątpliwą zaletę, którą jest możliwość strumieniowania pieniędzy do konkretnych dzielnic,
zwłaszcza biorąc pod uwagę
liczbę ludności zamieszkującą
dany obszar. Wad takie rozwiązanie nie ma, o ile podział pieniędzy jest sprawiedliwy i zgod-

O
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ny z interesem publicznym.
Właśnie, o ile jest… Czy tym razem? Sprawdźmy!
dy analizujemy powyższe dane, rzuca się w
oczy ogromna dysproporcja pomiędzy liczbą ludności a kwotą przyznanego budżetu dla poszczególnych dzielnic. Z
nieznanych nam powodów, Mazowiecki NFZ postanowił w wyjątkowy sposób zadbać o mieszkańców Mokotowa czy powiatu
piaseczyńskiego, niestety zapominając o mieszkańcach Ursynowa. Dlaczego Mazowiecki
NFZ tak traktuje Ursynów, jedną z największych i najszybciej
„starzejących” się dzielnic Warszawy? Przecież na terenie dzielnicy działa kilka dużych i świetnie wyposażonych placówek,
które z pewnością mogłyby obsłużyć większą ilość pacjentów, a
które blokuje jedynie mały kontrakt z NFZ.
odobnie niezrozumiałym kluczem Mazowiecki NFZ rozdziela
pieniądze wśród placówek zlokalizowanych w powiatach sąsiadujących z powiatem warszawskim. Jedynie na powiat
piaseczyński Mazowiecki NFZ
postanowił przeznaczyć aż 1
136 070,10 zł, co stanowi 35%
budżetu dla całej Warszawy –
czyli blisko siedmiokrotnie więcej niż dla Ursynowa!!!. Dlaczego powiat piaseczyński może liczyć na tak przychylne traktowanie ze strony Mazowieckiego
NFZ, skoro mieszka tam tylko
10% populacji stolicy?

P

nalizując dane budżetów, jakie Mazowiecki
NFZ postanowił przeznaczyć dla poszczególnych
dzielnic i powiatów, odnosi się
wrażenie, że Mazowiecki NFZ
nie jest zainteresowany zabezpieczeniem interesu pacjenta i
zapewnienia równej dostępności do świadczeń medycznych
– a w każdym razie nie na Ursynowie! Najwidoczniej są równi
i równiejsi. Sprawa również jest
o tyle bulwersująca, że okres,
na który Mazowiecki NFZ chce
zawrzeć umowy, to blisko 4 lata. Biorąc pod uwagę, że poprzednie umowy były zawarte
na lat 3, a trwają już blisko 7,
kolejnego kontraktowania nie
uświadczymy zbyt szybko. Naturalnie zwrócimy się do Mazowieckiego NFZ o wyjaśnienie
tak nierównego traktowania pacjenta.
Marzena Zientara
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Ratusze Warszawy – Rembertów (IX)
Dnia 8 września 1863 r.
namiestnikiem Królestwa
Polskiego został Fiodor
Fiodorowicz Berg, łotewski Niemiec, noszący rodowe nazwisko Teodor
Fryderyk Wilhelm Rembert von Berg (1793-1874).
Sprawował swoją funkcję w
latach 1863-1874. Brał udział w
szturmie Warszawy we wrześniu
1831 r., za co został awansowany do stopnia generała-lejtnanta.
Był ostatnim namiestnikiem Królestwa, albowiem po jego odejściu wprowadzono urząd generalnego gubernatora. W czasach
Berga wybuchło Powstanie
Styczniowe, a następnie przeprowadzona została pacyfikacja
kraju, którą on kierował. Zatwierdzał także liczne wyroki
śmierci na powstańców. Za sukcesy w dziele uśmierzania buntu awansowany został na stopień feldmarszałka.
W październiku 1864 r. – a
więc w „epoce” Berga – Leopold
Kronenberg uzyskał koncesję na
budowę linii kolejowej z Warszawy do Terespola. Prace budowlane ruszyły na wiosnę 1865 r. Uroczyste otwarcie całej linii miało

miejsce 17 września 1867 r. Po
wybudowaniu w 1871 r. połączenia kolejowego Terespola z Brześciem, Warszawa uzyskała połączenie przez Baranowicze i
Mińsk (Białoruski) z Moskwą, a
przez Kijów z Odessą. Dla uczczenia Fiodora Berga, w czasach
„panowania” którego uruchomiono tę ważną trasę, parowóz z
numerem „1” nazwano Friedrich
Rembert. Natomiast pierwszą
stację za Warszawą, a w zasadzie
przystanek w lesie, nazwano
Rembertowem.
Niebawem
(1888 r.) piaszczysty i częściowo
podmokły teren z rzadka porośnięty sosnowym lasem, leżący
po północnej stronie linii kolejowej Warszawa-Terespol, przeznaczony został na jeden z ośmiu
największych w Imperium Rosyjskim poligonów wojskowych.
Stacja stała się zalążkiem osady
nazywanej „Poligonnyj Gorodok”, a później Rembertowem.
Warto zauważyć, iż na „Mapie
Królestwa Polskiego …” Marcelego Gotza z 1881 r. Rembertów
jeszcze nie występuje, pomimo,
że istniał tam już przystanek kolejowy, co w tamtych czasach było nadzwyczajną rzadkością.

W okresie międzywojennym,
początkowo na bazie porosyjskich budynków przy poligonie, a
następnie wzniesionych już przez
Polaków, w Rembertowie w różnym czasie funkcjonowały: Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, Szkoła Aplikacyjna Oficerów
Piechoty i Oficerska Szkoła Artylerii. W willi przy ówczesnej Al. J.
Piłsudskiego (dziś al. Gen. A.
Chruściela) mieszkał przebywający w Polsce w latach 1920 1921 Charles de Gaulle. Szkoły
oficerskie zmieniły wówczas oblicze miasteczka. Po sąsiedzku z
poligonem powstały osiedla oficerskie. Poligon, oddalony od stacji PKP o ok. 1,5 km, połączony
został z koleją linią wąskotorówki, która biegła środkiem obecnej
al. Gen. A. Chruściela. W 1919 r.
powstały Zakłady Amunicyjne
Pocisk Sp. Akc., z siedzibą przy
ul. Mińskiej, a następnie także w
Rembertowie. W czasie wojny
Niemcy zorganizowali tu stalag
333 (wrzesień 1941-lipiec 1944),
a następnie obóz pracy przymusowej (lipiec 1944-październik
1944), a Sowieci – obóz dla żołnierzy AK i NSZ, rozbity w maju
1845 r. przez AK

W 1957 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów do Warszawy włączono 1896 ha z powiatu wołomińskiego, w tym
miasto Rembertów i dawną wieś
Kawęczyn. Z kolei 30 listopada

w wyniku zmiany ustawy warszawskiej stał się samodzielną
gminą. Władze osiedla Rembertów do 1994 r. były tożsame z
władzami dzielnicy, a później
dzielnicy-gminy Warszawa Pra-

1959 r., gdy kolejny raz zreorganizowano podział terytorialny
stolicy, Rembertów wszedł w
skład dzielnicy Praga Południe.
W jej składzie był do 1994 r., gdy

ga Południe. Siedzibą był budynek przy ul. Mycielskiego na
Grochowie. Władze utworzonej
w 1994 r. gminy Warszawa-Rembertów miały – w latach

1994-1997 – siedzibę w budynku południowo-praskiego ratusza przy ul. Grochowskiej 274.
Od 1997 do 2000 r. siedzibą był
szkolny budynek przy ul. Sztandarów 2 w Rembertowie. Od
2000 r. siedzibą samorządowych
władz dzielnicy Rembertów jest
ratusz przy al. Gen. A. Chruściela 28. Autorem projektu ratusza
jest mgr inż. arch. Adam Skrzypek. Pozwolenie na jego budowę
wydane zostało 17 października 1996 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1 121 m2, powierzchnia użytkowa ogółem 5
129 m2, a kubatura 20 964 m3.
Obecnie (2016 r.) na terenie
Rembertowa mieszka 23,9 tys.
osób. Adres: Urząd Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, al.
Gen. A. Chruściela 28, 04-401
Warszawa. Według informacji z 2
września 2016 r. w Urzędzie
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zatrudnionych było 126
osób na 125,25 etatach. Statystycznie na jeden etat w urzędzie
przypada w Rembertowie 190,8
mieszkańców. (Średnia dla
wszystkich dzielnic Warszawy
wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
L e c h K r ó l i ko w s k i
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Piórem Derkacza

Wo j t e k D ą b r o w s k i

TRZEBA ZMIENIĆ HYMN
Próżny trud, daremne żale,
na nic złorzeczenia!
Dobra zmiana! Poseł Żalek
nawet hymn chce zmieniać.
On tak serio! Szansa nikła,
że to mówił żartem.
Przekonuje, że zły przykład
dał nam Bonaparte.
Skoro zaś pan poseł Jacek,
mądrością zasłynął,
wkrótce znajdą się pajace,
które myśl rozwiną.
Ponoć to już nie są plotki,
lecz poważne plany,
że Czarnecki z trzeciej zwrotki
też jest do wymiany.
Ma król Jan przykładem świecić
(cytuję za wujem),
lecz się Jan Sobieski Trzeci
z Wartą nie rymuje.

Szukajcie – a znajdziecie...

Skoro z nim też nie po drodze,
Radzę pójść na całość!
By z umiłowanym wodzem
hymn się tak śpiewało:

Wakacje mamy jeszcze w pełni, a rodacy jak Polska długa i szeroka ciągle czegoś szukają.
Jedni szukają ciepła, inni chłodu. W marketach szukamy okazji, a market szuka klientów. Pracodawcy szukają pracowników, pracownicy dobrze płatnej posady. Jeden były prezydent
szuka posady dyrektora więziennictwa, zapominając zupełnie o tym, że są takie posady, które wymagają wykształcenia. W związku z tym, że wszyscy kogoś lub czegoś szukają, więc i ja
postanowiłem udać się na poszukiwania. Najbardziej lubię szukać grzybów, bo to zdrowe i
przyjemne zajęcie. Może w trakcie grzybobrania uda mi odszukać pytona tygrysiego!
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Nasze wzloty
owodzenie i pech to dwa elementy równoważącej się nieskończonej sinusoidy. Ta równowaga lub jej brak decydują ostatecznie o powodzeniu
lub klęsce każdego przedsięwzięcia. Dwoistość ta odnosi się do wszystkich dziedzin życia i towarzyszących im zjawisk. Ostatnie dni obfitują w liczne przykłady tej swoistej dychotomii, w której bieżące sprawy przeplatają się z wydarzeniami z historii, co potwierdza powyższą regułę.
W czasie swej wielowiekowej historii Polska niejednokrotnie balansowała na granicy zagłady. To,
że udało nam się jako narodowi przetrwać w skrajnie niesprzyjających okolicznościach geopolitycznych graniczy niemal z cudem. Tych na szczęście na przestrzeni wieków Polakom nie brakowało.
Jednym z nich był „cud nad Wisłą”, czyli udana kampania przeciw zalewającym nasz kraj, a w założeniu całą Europę hordom ze wschodu. Realiści, którym nadprzyrodzona interwencja jest raczej
obca, znajdują prostsze wytłumaczenie dla zwycięstwa Polaków. Podkreślają przede wszystkim zasługi przywódców świeżo sformowanej armii i bohaterskiej postawy zwykłych żołnierzy. Oczywiście, sukces nie byłby możliwy, gdyby nie postawa całego społeczeństwa (z wyjątkiem komunistów,
którzy entuzjastycznie witali nadciągającą czerwoną armię). Rzeczywiście, nie samo szczęście zadecydowało o wygranej. Na zwycięstwo nad bolszewikami złożyło się wiele czynników. Jednym z
nich było wysokie morale i poczucie patriotyzmu w wojsku i wśród obywateli wspomagających żołnierzy na każdym kroku. Bez tego żadna bitwa nie byłaby wygrana. Na jednej szali znalazło się zwycięstwo nad Armią Czerwoną, a na drugiej zagłada całego kraju.
Mamy więc co świętować i mamy, o czym pamiętać. Łatwo sobie wyobrazić, jak potoczyłyby się
losy Europy, do której wkroczyłby komunizm niesiony na bagnetach czerwonoarmistów. Na drodze do celu znalazła się Polska. To „po jej trupie” wg komunistycznych doktrynerów miał się dokonać marsz na Europę.
„Ponad martwym ciałem Białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych
bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód! Wybiła godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy!”
„W czasie swej historii Polska – to wygłoszone 2 lipca 1920 słowa
Tuchaczewskiego, skazaniejednokrotnie balansowała Michaiła
nego kilkanaście lat później na
na granicy zagłady. To, że
śmierć na mocy wyroku (11 czerwca 1937 roku) wydanego na tajudało nam się jako narodowi
nym posiedzeniu Kolegium Speprzetrwać w skrajnie niesprzy- cjalnego Sądu Najwyższego ZSRR
pod przewodnictwem przewodnijających okolicznościach
czącego Kolegium Wojskowego Sągeopolitycznych graniczy
du Najwyższego ZSRR – Wasilija
Ulricha. Sąd zarzucił mu m. in.
niemal z cudem”
zdradę Armii Czerwonej. Wyrok
wykonał strzałem w kark kapitan NKWD Wasilij Błochin. Podobno ostatnie słowa Tuchaczewskiego brzmiały: „Nie do mnie strzelacie. Rozstrzeliwujecie Armię Czerwoną”.
Zagrożenie dla Polski odsunięto na dwie dekady. Mówi się, że sukces ma wielu ojców. W przypadku zwycięskiej obrony przed bolszewikami i ich agresji na rodzącą się dopiero niepodległą
Rzeczpospolitą potwierdza się to w pełni. Dzięki szczęśliwym splotom sytuacji i mądrym decyzjom
sztabu nasze wojska odniosły spektakularne zwycięstwo powstrzymując czerwoną groźbę na niemal dwie dekady. Na szczęście dzięki zwycięskiej Bitwie Warszawskiej Polacy nie podzielili losu Tuchaczewskiego, chociaż ponieśli dotkliwe straty z rąk dwóch agresorów nadciągających z zachodu
i wschodu w późniejszej II Wojnie Światowej.
Sierpień i wrzesień to miesiące, kiedy szczególnie należy pamiętać o wydarzeniach z naszej nieodległej przeszłości i przypominać o nich nowym pokoleniom.
Na niebie nad Warszawą przelatują myśliwce F-16. Na ulicach podczas parady wojskowej pojawiają się należące do natowskiego systemu obrony czołgi Leopard i Abrams. Silna armia, niezależna od ewentualnych sojuszników, to gwarancja dla dzisiejszej Polski i Polaków. Wydaje się, że czas
nam sprzyja. Nie zmarnujmy tego.
Budujący przykład idzie też ze strony naszych sportowców, którzy stali się znakomitymi ambasadorami Polski. Dokonali oni prawdziwie udanej ofensywy na Berlin. Chodzi oczywiście o rywalizację pokojową, godną pochwały oraz wielkiego uznania, która miała miejsce w Berlinie podczas
Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce 2018.
Posypały się medale dla Polaków – trzy złote wywalczyli nasi lekkoatleci przedostatniego dnia lekkoatletycznych zmagań. Zapamiętamy nazwiska: Adam Kszczot Justyna Święty-Ersetic, Michał Rozmys, Mateusz Borkowski, nie zapomnimy teź nazwisk wielu innych wspaniałych lekkoatletów, którzy wpisali się godnie do historii polskiej królowej sportu.
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Przejdziem Wisłę i mur chiński,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Lech Kaczyński…
Dokończcie już sami.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Wystawa DZIEŃ I NOC w Galerii Działań
Stało się już tradycją, że w
miesiącach wakacyjnych
Galeria Działań prezentuje twórczości młodych artystów z istniejącej przy
Galerii Pracowni Sztuki
Dziecka.
Możemy obejrzeć prace wykonane w różnych technikach
plastycznych, począwszy od rysunku, malarstwa i grafiki aż po
takie techniki jak linoryt, batik
czy collage. Na wystawie znajdują się także małe formy rzeźbiarskie oraz ceramika. Prac jest dużo, a każdy z uczniów Pracowni
jest prezentowany przez najlepsze swoje dzieła.
Wystawie towarzyszy pięknie
wydany katalog, opracowany
przez Katarzynę Derkacz-Gajewską. Należy w pełni zgodzić
się ze stwierdzeniem autora
wstępu do katalogu Jerzego Derkacza, że „prace te biją światłem
pomysłów, fantazji i dużymi
umiejętnościami plastycznymi”.
Sądzę, iż niejeden profesjonalny
artysta-plastyk patrzyłby z zazdrością na świeżość i oryginalność pokazywanych na wystawie prac. Wielu z nich zapewne
chciałoby jak najdłużej zachować
umiejętność tak szczerego odbieranie otaczającej nas rzeczywistości. Oglądając twórczość młodych artystów, z łatwością przenosimy się w świat dziecięcej wy-

obraźni, a więc znacznie bardziej
kolorowy od rzeczywistego, pełen fantazji oraz bajecznych wyobrażeń. Jak twierdzi artysta-plastyk Irena Moraczewska, prowadząca Pracownię Sztuki
Dziecka i jednocześnie kurator
wystawy, „nie ma dzieci niezdolnych. W każdym kryje się jakiś talent, który trzeba odkryć”.
Uczestnicy Pracowni od wielu
lat zdobywają ważne nagrody i
wyróżnienia w licznych konkursach, także poza granicami naszego kraju. Należy tu choćby
wspomnieć o sukcesach odnotowanych w ostatnim okresie
przez młodych plastyków z Pracowni Sztuki Dziecka. Zdobyli
oni nagrody m. in. w Międzyna-

rodowym Konkursie Plastycznym „Samochód marzeń” - Toyota, Japonia 2018, a także w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży
„PENTEL” - Japonia 2018 oraz
Międzynarodowym Konkursie
Rysunkowym „To jest mój Meksyk – cykl życia motyla monarchy – Meksyk 2018.
Młodym twórcom życzymy
dalszych sukcesów artystycznych i kolejnych nagród w międzynarodowych konkursach. Do
obejrzenia tej niezwykle interesującej wystawy Galeria Działań
zaprasza do końca września, od
poniedziałku do piątku w godz.
14.00-20.00.
A . W.

Lato w królewskich ogrodach
Coraz krótsze dni przypominają o tym, że lato zbliża się do końca. Pomimo wcale
nie letnich upałów niektóre gatunki ptaków szykują się już do odlotu. Następuje to
o wiele wcześniej niż zwykle. Pomimo to, warto jeszcze skorzystać z ciepłych promieni słońca i wybrać się na prawdziwy, letni spacer. Godnym polecenia miejscem
jest wilanowski park stanowiący piękne otoczenie letniej rezydencji Jana III.
Taka „wyprawa” przy niewielkim wysiłku z naszej strony może mieć też walory edukacyjne. Zresztą w parku są rozmieszczone tablice informacyjne, a korzystając z odpowiedniej aplikacji, którą można łatwo zainstalować w smartfonie dowiemy się więcej o różnych ciekawostkach dotyczących pałacu i parkowych ogrodach. Lato to wyjątkowy okres w życiu wilanowskiej rezydencji bowiem to
dla uciechy wszystkimi darami tej pory roku Król Jan III wzniósł tutaj swoją letnią rezydencję. Uwielbienie Króla dla tej pory roku posiadało także odzwierciedlenie w bogactwie i różnorodności roślinnej, która w tym okresie gościła wokół pałacu.
Spacerowiczów zachwyci zapewne piękna rabata na Dziedzińcu Głównym. Jej uroda i kunszt
to tylko zapowiedź tego, co można zobaczyć w pozostałych częściach parku i ogrodów.
Napotkamy tu imponujące swą wielkością donice na Pergoli Północnej, powiewające na wietrze
liście kordyliny australijskiej, czy zwisające begonie boliwijskie. Na uwagę zasługują też rozciągające się na dużej powierzchni dwa klomby Ogrodu Północnego i wiele innych atrakcji m.in. rabaMirosław Miroński
ta przed oranżerią z kwitnącymi okazami bugenwilli.
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Dzień Arabski na Służewcu w skromnym wydaniu

Dominacja dwóch klaczy
Dzień Arabski na Służewcu miał
w tym roku skromną oprawę,
mimo to emocji nie brakowało.
Bohaterkami mityngu były dwie
klacze – francuskiej hodowli Fly
Hipolyte oraz wyhodowana w
Polsce Shannon Queen.
egitymująca się wybornym
wyścigowym “papierem” Fly
Hipolyte wystąpiła w głównym wyścigu o nagrodę Białki i puchar Prezesa Rady Ministrów w roli
drugoplanowej. Zdecydowanym faworytem biegu był Dragon, wyhodowany przez Zbigniewa Górskiego i trenowany przez Macieja Janikowskiego. Dosiadany przez stajennego dżokeja Marka Březinę ogier trzy razy z rzędu łatwo rozprawiał się z rywalami
wygrywając kolejne wyścigi w dobrych
czasach. Tyle że pokonani przez niego
Peleng, Han Bersael czy Hockey Tiersk
nie są arabami z najwyższej służewieckiej półki.
atomiast będąca w treningu
Sergiusza Zawgorodnego
kasztanka Fly Hipolyte lekko wygrała II grupę pod jeżdżącym w
tej stajni “na pierwszą rękę” azerskim
Turkiem Habilem Mammadowem i zaliczyła wpadkę w nagrodzie Errlisa,
gdzie krótko przegrała przez błąd utalentowanego, ale niedoświadczonego
jeszcze Mammadowa. Trener Zavgorodny zapewne poddał analizie niefortunną wpadkę i do nagrody Europejczyka zapisał na Fly Hipolyte jeżdżącego w tym roku jak w transie championa Szczepana Mazura. Doszedł bowiem do wniosku, że, owszem, Mammadow jest zdolny, ale w gonitwach
najwyższej kategorii jeszcze się nie
sprawdza. Mazur poprowadził Fly Hipolyte do błyskotliwego zwycięstwa w
nagrodzie Europejczyka, a w niedzie-
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lę poprawił, ogrywając po walce mocno faworyzowanego Dragona.
daniem wielu obserwatorów
Dragon jest lepszy od Fly Hipolyte i przegrał wyłącznie przez
“miękki” posył na finiszu dosiadającego go Marka Březiny. Kiedy doszło do
walki na ostatniej prostej Mazur obnażył wszystkie braki w wyszkoleniu i taktyce sympatycznego, zasiedziałego w
Polsce czeskiego dżokeja. Zresztą,
Szczepan Mazur nie ma litości nad żadnym służewieckim jeźdźcem, ogrywając kolegów po fachu jak chce i kiedy
chce. Pola dotrzymują mu jedynie
Tomáš Lukášek, inny Czech jeżdżący
gościnnie na Służewcu oraz Słowak Michał Abik. W niedzielę powtórzyła się
sytuacja z 2016 r., kiedy Marek Březina
dosiadający opromienionego 12. zwycięstwami z rzędu ogiera Va Bank popełnił fatalny błąd i przegrał Wielką
Warszawską do Cacciniego, przerywając tym samym imponujące pasmo zwycięstw tego fenomenalnego folbluta.
Performance Dragona zostało okaleczone już w czwartym starcie z tego samego powodu.
owyższe nie jest sądem nad
Markiem Březiną czy innymi
służewieckimi jeźdźcami. To
raczej oparta na faktach opinia bywalca Służewca z prawie pięćdziesięcioletnim stażem. A z faktami nikt rozsądny
nie powinien dyskutować. Fakty zaś są
takie, że pewna grupa jeźdźców nie powinna dosiadać koni w wyścigach najwyższej kategorii, ponieważ nie jest to
ich liga. Pojawiło się na Służewcu kilka
talentów czystej wody i w nich cała nadzieja na poprawę kiepskiej, siermiężnej służewieckiej jakości. Dobrze rokuje wspomniany wyżej Habil Mammadow, który ma wyścigowe przetarcie w
Kentucky, ale brakuje mu jeździeckiego
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Klacz Fly Hipolyte (2) pod Szczepanem Mazurem niespodziewanie triumfowała w nagrodzie Białki
szlifu oraz fizycznej siły niezbędnej podczas walki przed celownikiem. Nadspodziewanie dobrze radzi sobie 24–letni
Kirgiz Sanzhar Abajew, imponujący
sprytem, prawidłowym dosiadem oraz
niezłym posyłem. Coraz lepiej poczyna sobie Joanna Grzybowska, primo
voto Balcerska, która na klaczy Incepcja
w pięknym stylu ograła w minioną niedzielę wymagających rywali.
róćmy do niedzielnego mityngu. W gonitwie o nagrodę Sabelliny i o puchar
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W

triumfowała znakomita Shannon Queen, która mimo najwyższej wagi w
polu nie dała żadnych szans wymagającym rywalkom. Trenowana przez Janusza Kozłowskiego i dosiadana przez
Szczepana Mazura klacz ma na swoim
koncie 13 zwycięstw w 16 startach.
Niewiele koni na Służewcu może poszczycić się tak imponującym bilansem. W tegorocznym czempionacie
jeźdźców dominuje Szczepan Mazur –
41 zwycięstw. Drugi w klasyfikacji
Aleksander Reznikow ma na koncie 16
wygranych gonitw.

okolicy trybuny środkowej
od piątku do niedzieli trwał
ponoć Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Piszemy ponoć, ponieważ organizator nie poinformował naszej redakcji o szczegółach imprezy i opieramy się wyłącznie na ustnym przekazie, że coś takiego na Służewcu się odbyło. Wielkiego zainteresowania zorganizowanym ponoć pokazem
nie zanotowaliśmy. Głośno w mediach
było jedynie o aukcji arabów w Janowie
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Podlaskim
Fo t o T S
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Wojciech Szczucki dalej będzie
prowadził seniorów KS Metro!

„Zielona fala” coraz dłuższa
Przebudowa centrum sterowania ruchem Zarządu Dróg Miejskich zakończona. To kolejny krok do gruntownej modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Ruchem. W kolejnych latach obejmie on następne kilkadziesiąt skrzyżowań.
Obecnie Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) obejmuje 268 skrzyżowań. Na system składają się dziesiątki kamer monitoringu,
stacje pomiarowe i tablice zmiennej treści. System,
oparty o sieć kamer i czujników, wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego programy sygnalizacji. Koordynuje też ciągi komunikacyjne.
Dzięki ZSZR możliwe jest skuteczniejsze utrzymanie płynności ruchu, poprawa warunków ruchu
i jego uporządkowanie, ale też skrócenie czasu
przejazdu. Ważne jest również bezpieczeństwo.
Sygnalizacje świetlne premiują kierowców przestrzegających przepisy: koordynacja świateł jest
ustawiona tak, by zapewnić płynny przejazd pojazdom poruszającym się z dopuszczalną prędkością, czyli w większości przypadków – 50 km/h. Ci,
którzy łamią przepisy i jadą szybciej, prawdopodobnie natrafią na czerwone światło.
Początki Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ruchem w Warszawie to 2008 rok. Wówczas obejmował on 37 skrzyżowań. Po 9 latach od uruchomienia, system wymagał modernizacji. Nowa
umowa z operatorem – firmą Siemens Mobility
wybraną w przetargu – będzie obowiązywać do
2025 r. i zakłada dalszy rozwój systemu. Wartość
8-letniej umowy to 124 mln zł.
Pierwszym, niezbędnym krokiem była modernizacja centrum sterowania ruchem Zarządu Dróg

Miejskich. To serce systemu - tu, na dużych ekranach,
wyświetlane są obrazy z kamer drogowych. Choć
system działa automatycznie, operator może na
bieżąco monitorować pracę urządzeń, zarządzać
informacją o stanie ruchu i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w parametrach sterowania ruchem.
Dlatego tak ważne było, aby przystępując do rozbudowy systemu, zmodernizować centrum ZSZR.
Dziś po zmianach jest tu aż 12 monitorów, pozwalających na bieżącą detekcję zdarzeń i reagowanie na nie na bieżąco. Dodatkowo wprowadzona została łączność radiowa, która umożliwia
lepszą wymianę informacji między centrum a pogotowiem drogowym. Unowocześniony i rozbudowany został także system kamer – teraz pozwalają na podgląd sytuacji z 89 skrzyżowań (wcześniej obejmowały tylko 20). Dane, które często
są potrzebne służbom porządkowym, będą dłużej
przechowywane w systemie: okres przechowywania jest teraz wydłużony z 30 do 45 dni. Obraz
jest też nieporównywalnie bardziej dokładny niż
na starych kamerach.
Trwa również modernizacja elementów istniejącego systemu. Na 30 skrzyżowaniach wymieniony został stary sprzęt sygnalizacyjny. W ciągu
2 lat wymienione będą również tablice zmiennej
treści w tunelu Wisłostrady i na pozostałych ciągach
objętych systemem. Nowe tablice nie będą miały
limitu znaków. Dzięki temu kierowcom przekazywane będą pełne informacje o utrudnieniach na
drodze. W tunelu Wisłostrady pojawi się też nowe,
LED-owe oświetlenie i zasilanie awaryjne, które pozwoli na działanie wielkogabarytowych urządzeń
odpowiadających za bezpieczeństwo w tunelu naAgnieszka Kłąb
wet podczas awarii prądu.

Drużyna seniorów KS Metro Warszawa już 20
sierpnia rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, który ponownie rozegra na drugoligowych
parkietach. Jak co roku
zespół czeka wiele zmian,
jedną z nich na pewno nie
będzie osoba Trenera, ponieważ funkcję tę dalej będzie pełnić Wojciech
Szczucki.
I to on jest osobą, która po raz
kolejny będzie odpowiadać za
skład drużyny na nadchodzące
rozgrywki.
Wojciech Szczucki to prezes
KS Metro Warszawa i jeden z
najbardziej doświadczonych trenerów młodzieżowych w Polsce.
Trener Mistrzów Świata z
2014 roku: Piotra Nowakowskiego, Karola Kłosa oraz Andrzeja
Wrony. To u niego siatkarskie
szlify zdobywali m.in.: Zbigniew
Bartman, Maciej Olenderek, Paweł Halaba, Bartłomiej Lipiński,
Bartosz Gawryszewski, Mariusz
Marcyniak, Jakub Radomski,
Jan Król, Karol Rawiak czy Bartłomiej Lemański.
Trener Wojciech Szczucki w
swoim trenerskim dorobku ma
7 medali młodzieżowych Mistrzostw Polski ( 2013 Mistrzostwa Polski Juniorów, III miejsce
– Leżajsk , 2006 Mistrzostwa
Polski Juniorów, III miejsce –
Kędzierzyn – Koźle, 2006 Mistrzostwa Polski Młodzików, I
miejsce – Hel/Jastarnia , 2005
Mistrzostwa Polski Kadetów, I
miejsce – Świdnik , 2004 Mistrzostwa Polski Kadetów, II
miejsce – Piła , 2002 Mistrzostwa Polski Młodzików, I miej-

sce – Warszawa, 2001 Mistrzostwa Polski Młodzików, I miejsce – Łódź).
Przez 4 sezony współpracował przy odbudowie i powrocie
do rozgrywek siatkarskiej sekcji
Legii Warszawa. Obecnie jest
również wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego im.
Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Nadchodzący sezon zwiastuje w drużynie Wojciecha Szczuckiego wiele zmian. Pewnym jest,
że na parkiecie nie zobaczymy
m.in Jakuba Skwarka, który, jako drugi trener, poprowadzi drużynę Legionovii Legionowo. W
składzie zabraknie też większości srebrnych juniorów KS Metro
Warszawa, m. in. Mateusza Janikowskiego, który bronił będzie
barw ONICO Warszawa, Mateusza Witka, który trenował będzie w Bydgoszczy pod okiem

Jakuba Bednaruka, Janka Gawrysia i Patryka Pracy, którzy przenoszą się do Wałbrzycha, czy Dominika Żukowskiego, który będzie występował w drużynie z
Głogowa.
Do nowej drużyny seniorów
KS Metro Warszawa przed sezonem 2018/2019 dołączy sześcioro nowych zawodników – w tym
dwójka, która we wcześniejszych
latach broniła już barw KS Metro
Warszawa w rozgrywkach młodzieżowych. Niedługo poznamy
nazwiska również tych, którzy
zostają w drużynie na kolejny
sezon, nazwisko osoby, która
wesprze jako drugi trener, Wojciecha Szczuckiego oraz osoby,
która będzie pomagać i wspierać
swoim doświadczeniem nie tylko seniorską drużynę, ale i całe
KS Metro Warszawa.
M a g d a l e n a Ko c i k
F o t o A n n a K l e p a c z ko
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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, poprawki,
matury, dojeżdżam, 504 057 030

DO WYNAJĘCIA pokój w
Chylicach, 698 896 421
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
2 (węzeł Skierniewice).
40-5
50 minut od Ursynowa.
Częściowo zadrzewiona.
Ogrodzona nowym płotem
drewnianym. Prąd, wodociąg.
Ostatnia z sześciu.
58 zł metr kwadratowy.
Telefon: 502 86 00 11.
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
! 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
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
Lokale handlowe:
! Do wynajęcia Kabaty,
mieszkanie 53 m2 (2 pok.)
z garażem. Cena 2,5 tys. zł,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

OPERATORA koparkoładowarki, 602 771 320

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

PRZYJMĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu
samochodowego
ul.Puławska-Mysiadło.
Zgłoszenie pod tel.501-190-442

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340 w Warszawie, ul. Lokajskiego
3 zatrudni od zaraz
sprzątaczkę/woźną, e-mail:
sp340@edu.um.warszawa.pl,
tel. 22 546 61 26
SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni na stanowisko sprzątaczki
(cały etat). CV proszę przesyłać na
adres e-mail:
administracja.spwm@gmail.com ,
telefon kontaktowy (22) 462-85-26.
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
terenu, osiedle zamknięte,
Ursynów, 606 737 678

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889

SPRZEDAM firmę - Dom Opieki
dobrze prosperujący, budynek
780 m 2 pow. użytkowej, działka
2500 m2, Serock, 501 092 950

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

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
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

MECHANIKA zatrudnimy umowa o pracę, dobre
wynagrodzenie, 519 376 670
NIEPUBLICZNE przedszkole na
Ursynowie zatrudni kucharkę na
pełny etat. Umowa o pracę.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
601 778 504

CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEKARSKIE, dachy - papa
termozgrzewalna, malowanie
dachów, kominki, 780 036 745,
579 25 30 60
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

WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Bitwa warszawska w wierszu
W czasie, gdy Polska nie istniała na mapie Europy, moi pradziadkowie mieszkali w miejscowości Dębe Wielkie kilkadziesiąt kilometrów od Radzymina. Po nich również dziadkowie Anna i Seweryn. Pierwsza
wojna światowa pozbawiła ich
domu, a koleje życia zaprowadziły na Pragę (wówczas nie była to Warszawa.)
Ponieważ oboje lubili historię, zabrali z sobą część rodzinnej
biblioteki do drewnianego domu – już na warszawskiej Pradze. W miarę finansowych możliwości powiększali księgozbiór,
ale okupacja częściowo „przerzedziła” ich bibliotekę.
Druga wojna światowa pozwalała w miarę spokojnie – chociaż wszystkim było ciężko –
mieszkać dość licznej rodzinie
w drewnianym domu niedaleko
Bazyliki na Kawęczyńskiej. Mój
ojciec i jego brat wrócili z niewoli. Rodzina trwała, mimo że
rozproszona po 1945 roku, rodziły się dzieci, starzy odchodzili na Bródno i Powązki.
Niestety, w latach 60-tych
ubiegłego wieku nowe budownictwo zmieniło nie tylko geometrę starych ulic, zmieniło
również zabudowę. Dom drewniany zniknął, ustępując miej-

sca blokowi z wielkiej płyty dla
Na jednej ze stron jest ów
wielu rodzin potrzebujących wiersz „Cud nad Wisłą”. Już
mieszkań.
można go czytać.
A n n a Wa c h
Po latach, tylko babcia Anna –
po raz kolejny zmieniając adres
(fragment w oryginalnym
zamieszkania – zachowała dla
mnie kilka cennych woluminów. brzmieniu ).
– Zobacz kochana, jak Rosjanie strzelali do książek – mówiCUD nad WISŁĄ
ła pokazując ślady po kulach w
„Najpiękniejszych baśniach z
Zaledwo nowa Polska
1001 nocy” wydanych nakładem
życie rozpoczęła,
Księgarni J. Przeworskiego, WarZaledwo jej rozdarte
szawa 1931 rok.
zrosły się dzielnice,
– Dlaczego babciu?
Czerwona Armia
– Bo tacy byli, tacy byli…
nasze zalała zimnice,
W szkole podstawowej nie
I na niej bolszewicki swój
mówiło się o wojnie z bolszewisztandar zatknęła.
kami w 1920 roku, ale babcia
czasem wspominała o cudzie
Padł strach. Zamajaczyło
nad Wisłą, czytając mi wiersze
widmo strasznej klęski…
księdza Mateusza Jeża.
Pod Warszawą się wojsko do
– Kiedyś tę książeczkę
bitwy szykuje,
odziedziczysz po mnie, jest w
Wstępuje w smutne serca wianiej wiersz o cudzie, poczyry duch zwycięski
tasz sobie.
I do tronu Maryji
Mam z swoich zbiorach stary
o pomoc szturmuje.
pożółkły egzemplarz „Ku chwale Bogarodzicy Niepokalanie poKrólowa nie zawiodła ufności
czętej”, którą wydał X. Mateusz
swych dzieci;
Jeż. cyt. ” - w dniu złotych goW sam dzień
dów swojego kapłaństwa 15. VII.
Jej Wniebowzięcia
1885- 15. VII 1935 za pozwolemoc wroga złamana,
niem władzy duchowej”. KraI o cudzie nad Wisłą
ków 1935 rok. Czcionkami Druwieść radosna leci.
karni „Głodu Narodu”.

Co i kto
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
04.09 – wtorek – spotkanie z
p. Emilem Kalinowskim pt. „O
alkoholowych dziejach polskiej
szlachty”
06.09 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka Burgundii i Niderlandów w XV wieku pt. „Sztuka
Burgundii i Niderlandów w XV
wieku: kontekst społeczno-polityczny”
11.09 – wtorek – spotkanie z
p. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Od Giotta do Tycjana: hi-

storie malarzy, historie obrazów
pt. „Płonący świat El Greca: Pogrzeb hrabiego Orgaza”
13.09 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Historia Ameryki Północnej
pt. „Ameryka prekolumbijska”
18.09 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie: malarze,
dekoratorzy, reformatorzy inscenizacji teatralnych”
20.09 – czwartek – spotkanie z
p. Norbertem Boratynem w cyklu wieczorów czwartkowych pt.
„Społeczność polskich Karaimów”

Początek spotkań zawsze
o godzinie 19:00. Wstęp
wolny!
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Od czwartku, 16 sierpnia, do
piątku, 31 sierpnia, filia Domu
Sztuki – Modelarnia Lotnicza
(Ursynów, ul. K. Kardasia „Orkana” 1, tel. 22 643 12 82) zaprasza w dni robocze dzieci i
młodzież na bezpłatne warsztaty modelarskie, które odbywają się w godzinach 15.0021.00.

Centrala
fax

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Waldemar Piekarski
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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