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Zmarszczki czasoprzestrzeni i jazda na oklep

C

hociaż organy zarządzające państwem polskim w
ogóle, a miastem stołecznym Warszawa w szczególności,
funkcjonują w zasadzie normalnie, to jednak w coraz większym
stopniu mamy do czynienia z
czymś, co pozostaje poza obrębem
działania oficjalnych władz, a nazywane jest demokracją bezpośrednią, czyli wymuszaniem określonych posunięć władzy przez lud.
W stolicy (jak również w wielu innych miastach) najświeższym
przejawem tego zjawiska był Czarny Wtorek, czyli powtórzenie ubiegłorocznego protestu przeciwko dążeniom do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, ograniczaniu dostępu do środków antykoncepcyjnych
oraz nadużywaniu tak zwanej
klauzuli sumienia przez niektórych lekarzy i farmaceutów. Protestujące kobiety, nie bez towarzystwa mężczyzn, przemaszerowały
pod sztandarem „Wściekłe Polki” –
spod Pałacu Kultury i Nauki na
plac Zamkowy. Jednocześnie młodzi lekarze-rezydenci urządzili w
szpitalach strajk głodowy, żądając, by godziwymi pensjami zastąpiono ich dotychczasowe głodowe
wynagrodzenia.
ykonujący odpowiedzialną pracę lekarz-rezydent zarabia ponoć
około 1700 złotych miesięcznie i w
zasadzie po zapłaceniu czynszu za
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mieszkanie zostaje mu co najwyżej
na 3-4 bilety na mecze piłkarzy Legii albo na zakup jedwabnego
sznura, co by się z rozpaczy komfortowo powiesić. Nasz sąsiad z Ursynowa Konstanty Radziwiłł, pełniący zaszczytną funkcję ministra
zdrowia, zakomunikował wszakże
tym strajkującym żebrakom medycyny, iż budżet państwa nie wytrzymałby obciążenia, jakim byłoby żądane przez nich podwojenie
wynagrodzeń. I dobrze, że im tak
prosto w oczy wygarnął, bo gdzież
tym faktycznym praktykantom
zawodu do tak wybitnego specjalisty jak np. niedawny gwiazdor sfer
rządowych Bartłomiej Misiewicz.
Ów słabo wykształcony, ale dobrze
odżywiony młodzian, używający
trampoliny politycznej do zrobienia kariery, stał się pupilkiem ministra obrony narodowej, który go
zatrudniał na kilku eksponowanych stanowiskach jako wybitnego
fachowca, sowicie wynagradzając,
a na dodatek odznaczył za zasługi
dla obronności kraju. Bo Miś to
prawdziwy patriota, który rzeczywiście dokonał wielkiej rzeczy, kierując nocną operacją zdobycia
Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie siłami
żandarmerii oraz wojskowych tajniaków, co było bodaj naszym najbłyskotliwszym sukcesem militarnym od czasu zamachu na Kutscherę, a może nawet od bitwy pod
Grunwaldem. I aż dziw bierze, że
okrytego chwałą zdobywcę owego
Centrum NATO ten niewdzięcznik
Jarosław Kaczyński kazał wyrzucić z partii Prawo i Sprawiedliwość, zarzucając mu brak jakichkolwiek kwalifikacji.
ając jednak to wszystko
na względzie, niechętni
nie tylko Konstantemu,
lecz – jak się można domyślać –
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wie pamięć – z jednej strony pani
prezydent Hanny GronkiewiczWaltz, z drugiej zaś – byłego dyrektora tak samo byłego Biura Gospodarki Nieruchomościami – Marcina Bajki. Jakieś niedostrzegalne
gołym okiem fale grawitacyjne doprowadziły do niewątpliwego zlania się tych czarnych dziur i w obu
wypadkach nastąpił potężny odpływ pamięci, a o ponownym przypływie nawet nie ma co marzyć.
est rzeczą niewątpliwą, iż w
warszawskim gospodarowaniu nieruchomościami na odcinku reprywatyzacji mieliśmy do
czynienia z demokracją bezpośrednią. Otóż zarządzająca całym miastem pani prezydent jak gdyby pozwoliła zadecydować o wielu ważnych zwrotach po prostu ludowi
stolicy, w tym zwykłym szarakom
palestry, którzy na dodatek doskonale rozumieli, co to jest polityka
prorodzinna i doprowadzili nie tylko do uwłaszczenia własnych
krewnych lub powinowatych, lecz
również męża i córki miłościwie
nam panującej HGW.
ożna się domyślać, że
tylko wrodzona skromność powstrzymuje panią prezydent, by tak oczywistymi zasługami na niwie społecznej pochwalić się na forum Komisji Weryfikacyjnej, która przecież potrafiłaby docenić zbożne
dzieło osoby, jak widać, nieprzypadkowo natchnionej już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Duchem Świętym. A
może to on właśnie posłużył jako
Spiritus Movens dobrych uczynków reprywatyzacji i tę dobroć
tym bardziej warto ciemnemu ludowi unaocznić?
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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wszystkim Radziwiłłom komentatorzy, bodaj jeszcze bardziej złośliwi niż Jarosław K. – przypomnieli, że obecny minister zdrowia dziesięć lat wcześniej sam żądał radykalnych podwyżek dla lekarzy-rezydentów, będąc wówczas prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Zatem owo przypomnienie ze strony
dziennikarskich hien było czymś
wyjątkowo podłym. Zwłaszcza gdy
ma się świadomość, iż lepiej czy
gorzej opłacani rezydenci i tak nikogo nie wyleczą, tymczasem świeżo utworzone z inicjatywy MON i
kosztujące co nieco Wojska Obrony
Terytorialnej w razie czego – jak
Piłsudski w 1920 – popędzą kota

Ruskim z ich zardzewiałymi karabinami na sznurkach.
jeśli już wspomniałem o piłkarzach Legii, tradycyjnie
kwaterowanych na Ursynowie, trudno nie nawiązać do ścieżki zdrowia, jaką – po przegranym
meczu z Lechem Poznań – urządzili im klubowi kibice, którzy na
parkingu przy Łazienkowskiej kazali wracającym z Poznania biedakom wyjść z autokaru, po czym
w celach wychowawczych oklepali nieudaczników po pyskach. To
też była demokracja bezpośrednia.
Nie właściciel klubu Dariusz Mioduski bowiem, tylko kibicowska
brać pozostaje suwerenem, które-
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mu futboliści mają gorliwie służyć,
a skoro nie spełniają oczekiwań,
należy się im paternoster. Gdyby
więc teraz zapytać, jak inaczej
określić powrót pokonanych legionistów na teren klubu, należałoby
bez owijania w bawełnę odpowiedzieć: jazda na oklep.
ak widać, zjawisko demokracji bezpośredniej rozszerza się
niczym fale grawitacyjne we
Wszechświecie, określane też obrazowym mianem zmarszczek czasoprzestrzeni, powodowanych zlaniem się dwóch czarnych dziur. A
takie dwie czarne dziury, jakie
zmarszczyły akurat czasoprzestrzeń warszawską, to niewątpli-
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Gorączka sobotnich nocy na Ursynowie

Letnie potańcówki plenerowe na dobre
wpisały się w kalendarz wydarzeń na Ursynowie. Nie trzeba być zawodowym tancerzem, by świetnie bawić się podczas
plenerowych imprez w parkach miejskich. Taniec na świeżym powietrzu to
bardzo popularna forma letniej aktywności. To również świetna okazja do integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej.
Dzielnica organizuje taneczne imprezy od 2015
roku. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Tegoroczne lato było rekordowe, z okazji jubileuszu 40-le-

cia Ursynowa Urząd Dzielnicy Ursynów zorganizował aż dziewięć potańcówek w różnych lokalizacjach!
Mieszkańcy wykorzystywali parkiet taneczny w
100%. Na większości potańcówek frekwencja była oszałamiająca. Szczególnie te potańcówki, które odbyły się w pierwszej części lata były okazją do
fantastycznej zabawy. W sierpniu pogoda byłą
kapryśna, ale nie zniechęciło to miłośników tańca na świeżym powietrzu. Parkiet zawsze był pełen tancerzy w każdym wieku, którzy chętnie brali udział w lekcjach cha-cha-cha, jive’a, walca,

zumby, a nawet tanga, a potem nabyte umiejętności doskonalili w praktyce.
Imprezom towarzyszyło wiele atrakcji. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi bawili się
podczas mini disco, były bańki mydlane, dmuchane zamki i wata cukrowa oraz wybijanie okolicznościowych monet. Najwytrwalsi i najlepsi
tancerze obdarowywani byli nagrodami. W przerwie można było odpoczywać na leżakach, skosztować zimnych napojów, letnich przysmaków lub
zrobić sobie zdjęcie na tle pamiątkowej ramki.
Mieszkańcy fotografowali się ponad 800 razy!

Nie zabrakło wyjątkowych okazji do świętowania: urodzin, rocznicy ślubu, bawiła się z nami
również para młoda!
„Kiedy dwa lata temu zorganizowaliśmy potańcówki po raz pierwszy, spodziewaliśmy się, że
ten rodzaj zabawy i integracji sąsiedzkiej spodoba się mieszkańcom Ursynowa. Ale popularność
potańcówek przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękuję wszystkim za świetną zabawę i za
wspaniałą atmosferę podczas naszych imprez. Do
zobaczenia na parkiecie tanecznym już za rok!” –
mówi zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

tam, że mieszkańcy poruszyli
kwestię przejść dla pieszych przy
Dereniowej, dojść do szkół w kilku lokalizacjach oraz miejsc parkingowych przy ul. Dzwonniczej. Informacje, jakie otrzymuję od mieszkańców są bardzo
użyteczne i nie ukrywam, że
wpływają na wiele decyzji, jakie
podejmuję na co dzień. Dlatego
zachęcam zawsze do zgłaszania
uwag i przekazywania propozycji. Wiele osób cieszy się z inwestycji realizowanych na Ursynowie – zarówno tych dotyczących
kultury – czyli placu budowy
obok ursynowskiego Ratusza
oraz praktycznie gotowego już
domu kultury na Zielonym Ursynowie, czy też zdrowia – a więc
prac związanych z budową Szpitala Południowego. Oczywiście
nie wszystkie inwestycje są tak
„bezproblemowe”, pojawiają się
głosy wyrażające niepokój jak
np. pytania mieszkańców dotyczące budowy POW. Moją rolą
jest wtedy rzeczowe przedstawienie stanu faktycznego – bo
sądzę, że mieszkańcy oczekują
szczerości, a nie przysłowiowego Od 14 października 2017 r. ruszają
warsztaty w ramach projektu Budżetu
„mydlenia oczu”.
Partycypacyjnego „Przygodowy plac zaDo kiedy potrwają spotkania? baw”, na który zagłosowało 2 190 osób.
„Przygodowy plac zabaw” to zajęcia z animaW obecnej edycji zaplanowaliśmy 7 spotkań dla mieszkań- torami, polegające na własnoręcznej budowie
ców, a miejsca każdego z nich przez starsze dzieci i młodzież w wieku od 8 do
zostały wyznaczone tak, aby dla 15 lat tymczasowych konstrukcji przestrzenwygody mieszkańców odbyły nych i sprzętów z drewna, służących zabawie i
się w każdej części naszej dziel- rekreacji.
Celem zajęć jest integracja poprzez spędzenie
nicy. Pięć spotkań już za nami, a
na dwa ostatnie pragnę, korzy- wolnego czasu z rówieśnikami w sposób pozwastając z okazji, serdecznie za- lający na ekspresję i trening kreatywności, a zaraprosić. Z mieszkańcami Kabat zem opanowanie umiejętności majsterkowania.
spotkam się w najbliższą środę, Charakter zajęć wymagać będzie przestrzegania
11 października w Szkole Pod- zasad bezpieczeństwa oraz efektywnej współprastawowej nr 16 przy ul. Wilczy cy w grupach.
Warsztaty będą odbywały się w soboty, w godziDół 4. Cykl zamyka spotkanie
na Zielonym Ursynowie, które nach 11.00 – 14.00, w Natolińskim Ośrodku Kulodbędzie się już 18 październi- tury, przy ul. Na Uboczu 3 w niżej wymienionych
ka w Szkole Podstawowej nr 100 terminach:
październik – 14, 21, 28
przy ul. Tanecznej 54/58. Warlistopad – 4, 18, 25
to podkreślić, że spotkanie odbęgrudzień – 2, 9, 16
dzie się z udziałem przedstawiSzczegółowy program warsztatów dostępny
cieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów www.urWarszawy oraz Zarządu Zieleni synow.pl oraz na stronie Natolińskiego Ośrodka
Kultury www.nok.art.pl
m. st Warszawy.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić
udział dziecka w warsztatach:
1. telefonicznie pod nr tel. 22 648 65 81
2. drogą elektroniczną nok@nok.art.pl
w tytule wiadomości należy wpisać „PRZYGODOWY PLAC ZABAW, imię i nazwisko dziecka
oraz datę warsztatów”, np. PRZYGODOWY PLAC
ZABAW, Jan Kowalski, 9.10.2017.
Serdecznie zapraszamy na wspólne sadzenie
tulipanów w Parku Przy Bażantarni w sobotę 14
października w godz. 11.00 – 15.00 w ramach
projektu budżetu partycypacyjnego „Ursynów
wiosennym ogrodem – sadzimy tulipany na Ursynowie”, na który zagłosowało 940 osób. Spotykamy się na Pikniku Tulipanowym w Parku przy Bażantarni przy skateparku.
Można przynieść swoje cebulki tulipanów, innych kwiatów wiosennych lub skorzystać z tych
bezpłatnych dostępnych w czasie pikniku i posadzić je w Parku Przy Bażantarni – posadzimy 75
000 kwiatów.
Piknik Tulipanowy to okazja by:
– zasadzić swoje kwiaty w przestrzeni miasta
– zadbać o przyrodę Ursynowa
– stworzyć razem ogród wiosenny
– spotkać sąsiadów
– wspólnie upiększyć otaczającą nas przestrzeń
Do zobaczenia!

Burmistrz Robert Kempa o spotkaniach mieszkańcami

To cenne źródło informacji o problemach!

RAFAŁ KOS: Panie Burmistrzu, trwa kolejny cykl spotkań
z mieszkańcami. Jaki jest ich cel?
ROBERT KEMPA: Spotkania z
burmistrzem na stałe wpisały się
w kalendarz wydarzeń na Ursynowie. To jeden z wielu elementów dialogu, jaki prowadzę z
mieszkańcami. Zależy mi bowiem na osobistym kontakcie i
stałej wymianie informacji. Głównym celem spotkań jest wyjaśnienie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi na pytania, zadawane
przez mieszkańców. Ale to nie
wszystko. Jednym z elementów
spotkania jest prezentacja dotycząca działań Urzędu Dzielnicy
Ursynów. W obecnej edycji rozszerzyłem prezentację, jaką
przedstawiam podczas spotkania, o przedstawienie projektów,
które w danej lokalizacji będą realizowane w 2018 roku. Projekty
Budżetu Partycypacyjnego potrafią wzbudzać kontrowersje, dlatego uważam, że należy o nich rozmawiać przy każdej okazji.
Jakie tematy są poruszane
przez mieszkańców?
Oczywiście tematów jest bardzo dużo i nie sposób wymienić
wszystkich zagadnień, jakie zostały poruszone podczas ostatnich pięciu spotkań. Są to zarówno sprawy o charakterze bardzo lokalnym, jak i kwestie zwią-

zane z dużymi inwestycjami.
Wszystkie są jednak ważne – a ja
staram się udzielać mieszkańcom zawsze konkretnej i możliwie wyczerpującej odpowiedzi.
Podczas każdego ze spotkań
przekazywałem mieszkańcom
informację o podziale wydatków
inwestycyjnych na 2017 rok.
Wiele uwagi poświęcam na przekazanie informacji o realizowanych inwestycjach. W tym roku
z okazji 40-lecia Ursynowa w
prezentacji pojawiło się także
podsumowanie wydarzeń, jakie
zorganizowaliśmy z okazji naszego jubileuszu. Najważniejszą
i chyba najciekawszą częścią
tych spotkań, i to zarówno dla
mnie, i podejrzewam dla mieszkańców także, są zadawane pytania. I tak na Imielinie poruszona została kwestia Bazarku na
Dołku, myjni czy też boiska do
koszykówki. Podczas spotkania
na Stokłosach pytano o pasy rowerowe na Jastrzębowskiego
oraz o kwestie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku Zielonego Ursynowa wiele uwagi tradycyjnie już poświęcono kwestiom odwodnień, pojawił się
także problem miejsc parkingowych. Najwięcej pytań na tych
spotkaniach dotyczy oczywiście
kwestii związanych z infrastrukturą. Z ostatnich spotkań pamię-

Przygodowy plac zabaw
– warsztaty dla dzieci i młodzieży
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Warszawa poprawia jakość powietrza

Kolejna edycja Wolnego
Uniwersytetu Ursynowa –
wykład inauguracyjny
wygłosi Maciej Mazur
Już w najbliższą sobotę (7 października) o godz. 12.00 w sali J.U. Niemcewicza Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Wolnego Uniwersytetu Ursynowa. Wykład „Czterdzieści lat minęło jak
jeden dzień – Ursynów w kwiecie wieku” wygłosi Maciej Mazur.
W ramach semestru zimowego Wolnego Uniwersytetu Ursynowa zostanie zorganizowanych kilkanaście wykładów które potrwają do końca roku – wstęp wolny
„Wolny Uniwersytet Ursynowa jest propozycją dla ludzi spragnionych wiedzy i ciekawych świata. Wykłady z varsawianistyki oraz geografii świata prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach, a jednocześnie pasjonaci. Dodatkową atrakcją rozpoczynającego się semestru będą wykłady w ramach Tygodnia Francuskiego na Ursynowie” – zachęca zastępca burmistrza Łukasz
Ciołko.

Warszawa konsekwentnie
realizuje działania poprawiające jakość powietrza.
Wymiana taboru komunikacji miejskiej, ekodotacje
czy systematyczne kontrole pieców, to tylko niektóre z narzędzi, które pomagają stolicy w walce o czyste powietrze. Efekty działań już są widoczne.
W grudniu 2015 roku Rada m.
st. Warszawy przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a wraz z
nim wdrożono procedurę informowania mieszkańców w sytuacji pogarszającej się jakości powietrza. Pierwszy raz działania
informacyjne podjęto dokładnie
rok później (w połowie grudnia
2016). Wtedy poza komunikatem
dla mieszkańców wprowadzona
została również bezpłatna komunikacja miejska. Dzięki współpracy ze specjalistami w zakresie jakości powietrza oraz jej wpływu
na zdrowie ostrzeżenia do mieszkańców są przekazywane w przypadku prognoz wskazujących na
możliwość przekroczenia kolejnego dnia dobowych stężeń pyłu
PM10 wynoszących 100 ?g/m3.
Dodatkowo w tym sezonie pojawią się również informacje o poziomach stężeń wynoszących powyżej 80 ?g/m3 – adresowane do
grup szczególnego ryzyka.
Trzeba podkreślić, że alerty w
związku z przekroczeniem poziomów informowania i alarmowania określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
ogłaszane są już po wystąpieniu
przekroczeń poprzedniego dnia.
W Warszawie ostrzeżenia są wydawane na kolejny dzień tak, aby
umożliwić mieszkańcom zaplanowanie aktywności z uwzględnieniem stanu jakości powietrza.

– Trwają ostatnie testy. Do końca października Warszawski Indeks Powietrza powinien zostać
przez nas odebrany, a następnie
udostępniony mieszkańcom – zapewnia Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawy. – WIP
nie będzie jednak tylko narzędziem informacyjnym dla warszawiaków. Będziemy go również
wykorzystywać, jako wskaźnik
dzięki, któremu podejmować bę-

aplikacji, które w różnym stopniu przedstawiają, ale też często interpretują – zgodnie z wolą ich twórców – wyniki ogólnodostępnych pomiarów jakości
powietrza. Warszawa będzie
miała swoje narzędzie – opracowane przez naukowców – dzięki któremu mieszkańcy wiedzieć
będą jak jest naprawdę i jak powinni się zachować – tłumaczy
wiceprezydent Olszewski.

dziemy krótkoterminowe działania mogące szybko poprawić jakość powietrza. Mam tu na myśli
m. in. wprowadzenie bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską czy zmywanie ulic.
Zgodnie z umową, podpisaną z
Politechniką Warszawską, prace
nad uruchomieniem Warszawskiego Indeksu Powietrza powinny zakończyć się do końca października. WIP będzie miał kilka
zadań. Przede wszystkim w prosty
i czytelny sposób ma informować
mieszkańców o aktualnym i prognozowanym stanie jakości powietrza, a także przekazywać zalecenia co do zachowania w przypadku podwyższonego stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu.
– Chcemy, aby mieszkańcy
mieli rzetelną informację. W Internecie dostępnych jest wiele

Należy zaznaczyć, że w poprzednim sezonie grzewczym
Warszawa również informowała
mieszkańców o prognozowanych,
podwyższonych stężeniach pyłu
PM10 w powietrzu przy przekroczeniach aż o połowę mniejszych
niż wskazane w rozporządzeniu
Ministra Środowiska jako poziom
informowania. Informacje te były rozsyłane do mieszkańców za
pośrednictwem wiadomości SMS
(Warszawski System Powiadomień), komunikatów w aplikacji
Warszawa 19115 oraz informacji
zamieszczanych na portalu społecznościowym Facebook. Informacje i zalecenia trafiały również
do placówek oświatowych i opiekuńczych.
W pierwszym etapie WIP będzie korzystał z wyników pomiarowych prowadzonych przez Wo-

jewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, ale już teraz planowana jest rozbudowa systemu o
czujniki, które zakupi m. st. Warszawa. W tym sezonie grzewczym planowane jest przeprowadzenie pilotażowych pomiarów
w oparciu o wybrane urządzenia. Dzięki rozbudowie systemu
czujników możliwe będzie wiarygodniejsze i dokładniejsze określanie miejsc, gdzie poziom przekroczeń występuje faktycznie –
dziś na całym obszarze Warszawy
działają zaledwie cztery takie
urządzenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
– Będziemy motywować i
wspierać rozwój Warszawskiego
Indeksu Powietrza. Jako radni,
reprezentanci mieszkańców poszczególnych części Warszawy
cichlibyśmy, aby sieć mierników
objęła całą stolicę. Dzięki temu
będziemy mogli nie tylko precyzyjnie określić źródła zanieczyszczeń, ale także skuteczniej im
przeciwdziałać – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m. st. Warszawy.
Równolegle do prowadzenia
działań długofalowych Warszawa poszukuje nowych rozwiązań w zakresie ochrony przed
zanieczyszczeniami dla grup
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. Do takich osób
należą małe dzieci, które są grupą szczególnie podatną na choroby układu oddechowego. Warszawscy Radni zobowiązali prezydenta m. st. Warszawy do
wprowadzenia do wybranych
placówek – żłobków i przedszkoli – urządzeń oczyszczających
powietrze. Zakup urządzeń poprzedzi ich specyfikacja, którą
m. st. Warszawa przygotuje w
oparciu o rekomendacje ekspertów i naukowców z Politechniki
Warszawskiej.
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Szpital Południowy bez oddziału dziecięcego

Kto nam postarza Ursynów?
cjonalizacji posiadanych zasobów trzeba wykorzystać istniejące oddziały pediatryczne, a nie
tworzyć nowe. Takie urzędnicze
podejście dyr. Hajdukiewicza
wskazuje nie tylko na powierzchowną interpretację danych
statystycznych, ale również brak
rozumienia rozległości przestrzennej obszaru obsługiwanego przez Szpital Południowy. A
Bogusław Lasocki
poza tym - jeśli mamy oczeki„Projekt Ursynów”
wać tak poważnego spadku hospitalizacji, skąd się biorą roczne
i dłuższe okresy oczekiwania na
Kosztem ok. 400 tys. złomiejsce w szpitalu, bez widocztych powstaje ursynowski nych perspektyw skrócenia tych
Szpital Południowy, obieterminów?
zy to tylko niedouczecywany przez władze od
nie statystyczne i konblisko 30 lat. Ma obsługisekwencja stosowania
wać nie tylko Ursynów,
lecz również Wilanów, po- jako najważniejszej miary – rocznej średniej arytmetycznej, bez
wiat piaseczyński oraz
dalsze tereny w rejonie bu- rozumienia sensu tej miary stadowanej Południowej Obwodnicy Warszawy . Łącznie 300 - 350 tys. osób.
Jednak szpital będzie obsługiwać tylko dorosłych.
hore dzieci natomiast
trzeba będzie wozić
zakorkowanymi ulicami na Mokotów do szpitala przy
ulicy Madalińskiego lub na
Ochotę do Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego przy
ulicy Żwirki i Wigury. Szpital
obejmuje zasięgiem nie tylko
południową lewobrzeżną Warszawę, ale też cały powiat piaseczyński wraz z odległymi gminami, a są to m. in. Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Tarczyn, Lesznowola, Prażmów.
Czas dojazdu ma duże znaczenie, stąd logika analityków
wskazała lokalizację szpitala na
Ursynowie. Nie bez powodu zaplanowano również budowę lądowiska dla helikopterów, m.
in. ze względu na rozległość obszaru, z którego mogą być dostarczani obłożnie chorzy. Jednakże Szpital Południowy nie
będzie posiadał oddziału pediatrycznego.
statnie lata przyniosły
znaczący wzrost urodzeń, nie wykazywany we wcześniejszych prognozach demograficznych. W przeciwieństwie do starzejących się i tystycznej i jej ograniczeń? A modegenerujących społeczeństw że poszukiwanie przykrywek dla
wielu krajów zachodnioeuropej- braku pomysłów, jak rozwiązać
skich, w Polsce od kilku lat obser- istniejące problemy?
innym wywiadzie
wujemy znaczący wzrost urodyr. Hajdukiewicz
dzeń i dążenie do posiadania
stwierdza, że nowy
dzieci. Pomijając głębszą ocenę
przyczyn można stwierdzić, że oddział pediatryczny miałby powynika to zapewne nie tylko z ważne problemy z pozyskaniem
prób kreowania polityki proro- kadry lekarskiej. Tej tezy nie podzinnej, ale również postępującej twierdza jednak dyrektorka ZOZ
zmiany spojrzenia młodych ludzi Ursynów Grażyna Napierska,
na sens rodziny z dziećmi. Ob- odpowiadająca za organizacje
serwowana obecnie specyficzna nowego szpitala. Zapytana o
eksplozja demograficzna skut- problem zbyt małej liczby lekakuje również koniecznością za- rzy w Polsce w stosunku liczby
pewnienia opieki zdrowotnej dla ludności, brak pielęgniarek i spedzieci. Z tego punktu widzenia cjalistów wyjeżdżających za graistnienie oddziału dziecięcego nicę stwierdza, że to będzie chyw Szpitalu Południowym jest ba ostatnie zmartwienie, gdyż
oczywiste. Słuchając jednak wy- potencjalni pracownicy już się
powiedzi decydentów uzasad- zgłaszają.
asięg
przestrzenny
niających brak oddziału pediaSzpitala Południowego
trycznego, można zastanawiać
wydaje się być niedosię czy kieruje nimi tylko brak
wyobraźni, zwykła naiwność, a strzegalny dla decydentów. Dyrektor Napierska wręcz stwiermoże jeszcze coś innego?
odpowiedzi na in- dza, że dzieci od razu powinny
terpelację ursynow- trafić do nowego szpitala przy
skiego radnego Pio- ul. Żwirki i Wigury. Tylko że w
tra Wajszczuka, dyrektor Biura godzinach szczytu nawet dla
Polityki Zdrowotnej w Urzędzie mieszkańców Ursynowa na dom. st. Warszawy Dariusz Hajdu- jazd potrzeba przynajmniej 30
kiewicz stwierdza, że dane Mini- minut. Z Wilanowa to już 10 +
sterstwa Zdrowia wskazują w 30 minut (paradoksalnie - przelatach 2016 - 2029 na spadek jazd optymalny biegnie ul. Pihospitalizacji o 14%, z czego wy- leckiego czyli obok obok Szpitanika również spadek zapotrzebo- la Południowego!!!). A z Piaseczwania na łóżka pediatryczne z na, z Tarczyna, z Góry Kalwarii?
1010 w 2016 r. do 816 w 2029 r. Sam dojazd do Ursynowa by wyTak więc z punktu widzenia ra- starczył, ale jeszcze potrzeba ko-
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lejnych 30 minut na dojazd do
Żwirki i Wigury! Warto pamiętać, że te odległe tereny na południe od Ursynowa i Wilanowa
zamieszkuje też ok. 150 tys.
osób, więc nie rozważam przypadków incydentalnych, ale konkretne, niemałe zapotrzebowanie na pomoc medyczną, która
często musi być udzielona niezwłocznie.
ajemnica pominięcia w
Szpitalu Południowym
oddziału pediatrycznego zaczyn a się wyjaśniać, gdy w
strukturze tej placówki dostrzeżemy ... oddział geriatryczny. Co
prawda, tylko 40 łóżek, ale to
pierwszy taki oddział w stolicy.
Ślicznie, ale dlaczego akurat na
Ursynowie? Zmiana struktury
wiekowej zmieniła się w całej
Warszawie, ale na Ursynowie jako stosunkowo nowej i młodej

młodszych niż mieszkańcy “starych” dzielnic typu Mokotów czy
Ochota, a więc charakteryzujących się z powodów oczywistych
wyższym współczynnikiem
dzietności. Na łóżka pediatryczne w planach przewidziano ok.
11 - 14% wszystkich łóżek nowego szpitala, czyli w przybliżeniu tyle ile obecnie przeznaczono na łóżka geriatryczne (40
miejsc z 309 w cały Szpitalu Południowym)!
poro wyjaśnia sposób
finansowania działalności nowego szpitala.
W końcu kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o tzw. sieci
szpitali, znacząco zmieniająca
zasady finansowania świadczeń
w ramach leczenia szpitalnego,
a częściowo również w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Tylko szpitale znajdu-

przy zamkniętym do 2021 r. wykazie świadczeniobiorców. Jest
jedna pewna furtka. Jeśli NFZ
uzna, że szpital spełnia warunek istotności dla zapewnienia
świadczeń zdrowotnych w Warszawie, wówczas zostanie dołączony do sieci.
“racjonalnego” urzędniczego punktu widzenia sytuacja jest jasna.
Ponieważ okresowo są niewykorzystane miejsca na pediatrii w
klinice przy ul. Żwirki i Wigury,
więc nie ma sensu inwestować w
pediatrię na Ursynowie. Można
dowieźć chore dziecko, posiedzieć kilka godzin w zbiorczej
ciepłej sali z telewizorem wraz z
tłumem innych dzieci czekających na kwalifikację (bo przecież tylko niektóre trafią na oddział). Taka jest optymalizacja
kosztów doraźnych oczami

dzielnicy – relatywnie najmniej!!! Czy chorzy starcy z Ursynowa i Wilanowa potrzebują
takiej bliskości swoich mieszkań,
a dzieci maja być wywożone dalej? Choroby starszych osób w
większości przypadków mają
charakter przewlekły, ciągną się
latami, zaś tempo rozwoju chorób jest nieporównanie bardziej
przewidywalne. W przypadku
chorób dzieci temperatura w ciągu niewielu godzin może gwałtownie wzrosnąć i wyspecjalizowana pomoc lekarska jest często potrzebna niezwłocznie. W
praktyce mało realna jest możliwość szybkiego skorzystania z
przyszłego ursynowskiego SORu albo rekomendowanego szpitala przy Banacha (tzn. Żwirki i
Wigury), gdzie jak przekazują
rodzice chorych dzieci, trzeba
czekać w wielogodzinnych kolejkach.
arto w tym miejscu
przypomnieć, że w
pierwotnych planach jednak przewidywano uruchomienie oddziału pediatrycznego w Szpitalu Południowym.
Pediatria na Ursynowie była planowana i rekomendowana przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny. Jako jedno z uzasadnień przyjęto, że taka potrzeba
wynika ze struktury wiekowej
mieszkańców Ursynowa, zdominowanego przez młodych ludzi,
statystycznie zdecydowanie

jące się w sieci będą miały zagwarantowane odpowiednie
kontrakty. Ich łączna wartość
wyniesie 93% całego budżetu
przeznaczonego na szpitale w
Polsce. Szpitale spoza sieci, w
tym większość jednostek komercyjnych, będą walczyć w konkursach o pozostałe zaledwie
7% budżetu. W przeszłości nowe szpitale publiczne otrzymywały kontrakty z NFZ, gdy uznano je za niezbędne dla danego
obszaru. W tej chwili szpitale
pretendujące do sieci muszą
spełnić szereg nowych warunków. Należy do nich m. in. posiadanie od co najmniej dwóch lat
umowy z NFZ.
ykazy zakwalifikowanych szpitali świadczeniobiorców będą publikowane raz na
cztery lata. Pierwszy wykaz będzie obowiązywał od 1 października 2017 r. do 30 czerwca
2021 r. Wykaz ten co do zasady
pozostanie niezmienny. Nie będzie mógł być rozszerzony o
żadnego nowego świadczeniobiorcę, a dotychczasowi beneficjenci nie będą mogli dodawać
nowych świadczeń. Mamy zatem “kwadraturę koła”: nowy
Szpital Południowy zostanie oddany do użytku w połowie 2019
r., o kontrakt będzie mógł występować dopiero gdy będzie gotowy na przyjęcie pacjentów, nie
mając z powodów naturalnych
wcześniejszych umów z NFZ,

urzędników. Czyżby realizował
się czarny scenariusz: będzie pediatria – nie będzie kontraktu,
bo złe wykorzystanie środków,
będzie geriatria zamiast pediatrii
– no, może kontrakt jednak będzie?...
oncepcja Szpitala Południowego z oddziałem geriatrycznym zamiast pediatrii nie odpowiada
wielu ursynowianom. Już od początku czerwca br. trwa akcja
podpisywania petycji skierowanej do władz odpowiedzialnych
za politykę zdrowotną, którą koordynuje Katarzyna Kwiecińska
- Otachel, mama dwójki dzieci z
Kabat.
“To wielka pomyłka, że w
szpitalu zaplanowanym na ponad 300 łóżek ma zabraknąć
miejsca dla małych pacjentów! ...
jest jeszcze czas by naprawić ten
błąd!” – czytamy w tekście petycji. Petycję podpisało już ponad 3500 osób, poparły ją również największe stowarzyszenia
ursynowskie, w tym Otwarty Ursynów, Projekt Ursynów, Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa i
in. – Większość moich rozmówców ‘z ulicy’ nie wie, że w Szpitalu Południowym nie będzie pediatrii. I dziewięć spośród dziesięciu osób podpisuje petycję! –
wyjaśnia Katarzyna Kwiecińska.
ikt nie ma wątpliwości, że geriatria w szpitalu ursynowskim jest
potrzebna. To jednak kwestia
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priorytetów, ale też specyfiki problemów geriatrycznych. Ursynowianie to głównie ludzie w średnim wieku, trochę młodsi, trochę
starsi, i ich dzieci – w przeciwieństwie do starzejącej się populacji
Mokotowa, Ochoty czy Woli. Co
sądzą na ten temat wchodzący w
okres rodzicielstwa młodzi ursynowianie?
– Geriatria jest potrzebna tak
samo jak pediatria. Jednak dla
starszych osób szpital to ostateczność, choć czasem niezbędna. W przypadku Ursynowa oddział pediatryczny jest niezbędny i ważniejszy niż geriatria –
stwierdza Piotr, ojciec dwulatka, a zawodowo ratownik medyczny.
ednak sytuacja nie jest
tak oczywista, jak może
się wydawać. W Warszawie brakuje łóżek geriatrycznych, natomiast na oddziałach
pediatrycznych są miejsca niewykorzystane.
– Uważam, że na Ursynowie
oddział geriatryczny jest ważniejszy od pediatrii – ripostuje
Andrzej mieszkający wraz z partnerką spodziewającą się dziecka
u rodziców. – Mam starych rodziców i kto ich przyjmie na leczenie do szpitala? Już kilka razy usłyszałem “Pesel, pesel - proszę pana...”. Dziecięce łóżka stoją wolne w Warszawie częściej
niż internistyczne, a geriatrycznych prawie nie ma.
–A ja się nie zgadzam – protestuje Monika, absolwentka wydziału pielęgniarskiego Uniwersytetu Medycznego, mama
dwóch córeczek. – Staruszka wymagającego hospitalizacji zawsze można położyć na internie, nawet na korytarzu. Ale maluszka już nie. Więc na poczekalnię do wielogodzinnej kolejki na Żwirki i Wigury? Przecież
tam można złapać jakąś dodatkową infekcję! Ja sobie dam radę, mam znajomych, ale ludzie z
ulicy? – dodaje sarkastycznie.
– No właśnie, bo jeśli pojedziemy z chorym np. 7-latkiem i 70latkiem do szpitala bez pediatrii,
to który nie ma szans? Oczywiście dziecko... - zaczepnie pyta
Łukasz, ojciec trójki dzieci w wieku 4,7,11. - Ale jeśli w szpitalu
jest pediatria, to również staruszek znajdzie jakieś miejsce,
choćby na korytarzu interny czy
kardiologii. W przypadku dziecka nie ma takiego pola manewru.
iestety, jest jeszcze
trzecia strona medalu
- mechaniczne stosowanie kryteriów przez ministerialnych urzędników. W sytuacji,
gdy w planach Szpitala Południowego geriatria “wyrzuca”
pediatrię pod pretekstem braku
łóżek geriatrycznych w Warszawie, mało brakowało, by został
zlikwidowany oddział geriatryczny Szpitala Wolskiego, ponieważ nie otrzymał kontraktu.
Nie miało znaczenia, że oddział
został otworzony w listopadzie
2015 r. kosztem wielu milionów,
posiada specjalistów, kosztowne wyposażenie i wsparcie sprzętowe WOŚP. W sumie jednak
kontrakt pojawił się ale na ... pół
roku. Niestety , dopiero po szumie medialnym i interwencji
grupy posłów.
o będzie dalej ze szpitalem ursynowskim? W
tej chwili najważniejsza jest aktywność ursynowian i
podpisywanie petycji dostępnej
pod adresem: https://www.petycjeonline.com/odzial_dzieciecy_w_szpitalu_poludniowym.
m więcej podpisów “za pediatrią”, tym więcej szans,
że urzędnicy może jednak
zmienią zdanie.
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Historia
pewnego roweru

We wrześniu skradziono na Ursynowie wyczynowy rower.
Ogłoszenia o kradzieży pojawiły się głównie na portalach
społecznościowych grup młodzieży jeżdżącej rowerami na Górze
Kazurze. Reakcja była natychmiastowa. Dwa dni po udostępnieniu
ogłoszenia pan Michał w drodze do pracy zauważył na przystanku
mężczyznę ze skradzionym rowerem. Najpierw udał się w pościg
za autobusem, do którego wsiadł mężczyzna z rowerem, a później
zatrzymał go i zawiadomił policję. Rower wrócił do szczęśliwego
właściciela. Aby docenić godną podziwu postawę, burmistrz
Dzielnicy Ursynów Robert Kempa wręczył list gratulacyjny oraz
upominek panu Michałowi – mieszkańcowi Ursynowa.

Październikowy Ursynowski
Informator Kulturalny

Pierwszy krok z mistrzami

Wo j t e k D ą b r o w s k i

SUCHARY
Z INTERNETU (VII)
Jak rozkręcić interes? Lekcję dam poglądową.
Trzeba tylko mieć pomysł i choć raz ruszyć głową.
Oto przykład konkretny, a przykłady znam liczne,
Jak zysk łatwo osiągnąć w toalecie publicznej.
Napisz tylko w cenniku (to niewiele roboty):
Mały penis – złotówka, duży penis – pięć złotych.
Odtąd zbędne przekręty, wyłudzenia, łapówki.
Biznes kwitnie. Szmal płynie. Same… pięciozłotówki.

Urząd Dzielnicy Ursynów wydał kolejny Ursynowski Informator
Kulturalny, który zawiera szczegółowy program wydarzeń kulturalnych wraz z informacjami o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. Zainteresowani znajdą informacje o wydarzeniach odbywających się na Ursynowie w październiku. Wersja elektroniczna jest
dostępna na stronie internetowej www.ursynow.pl. Papierową
wersję informatora można będzie otrzymać w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów, spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblioteki
publicznej oraz podczas poszczególnych wydarzeń.

Zebrali prawie 100 litrów!
Podczas piątej, zorganizowanej pod Urzędem Dzielnicy Ursynów zbiórki krwi, najpierw zdublowano tegoroczne hasło „40 litrów na 40 lecie Ursynowa!”, a później w rekordowym stylu organizatorzy zbliżyli się do pułapu 100 litrów. Zbiórki organizował Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów przy
wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. Kolejna zbiórka w sobotę
28 października.

W Arenie Ursynów odbył się kolejny Athletics Camp, zorganizowany przez Fundację im. Kamili Skolimowskiej przy wsparciu Urzędu Dzielnicy. Dzieci z klas 4-7 miały okazję zapoznania się z pięcioma konkurencjami lekkoatletycznymi, a w roli fachowych instruktorów wystąpili dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski i brązowa medalistka Mistrzostw Europy 2014 w rzucie młotem Joanna Fiodorow. Jest nadzieja, że z grona 250 uczestników szkolenia wyłoni się kiedyś przynajmniej jeden kolejny
mistrz.
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20. Ursynowski Bieg Passy na Kopie Cwila
Rekordowa liczba blisko 1000 uczestników wystartowała w sobotę 30 września w
jubileuszowym 20. Biegu Passy pod Kopą Cwila. To już ursynowska marka i tradycja. Zawody zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów, Tygodnik Passa i Fundację Sport przyciągnęły tłumy ursynowian.
– Ursynowski Bieg Passy to prawdziwe święto sportu przede wszystkim dla młodych miłośników
biegania. Najważniejsza w nim jest promocja zdrowego trybu życia i zabawa na sportowo – mówił Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów. – Cieszę się, że ta impreza ma profesjonalną oprawę i jest
doskonale zorganizowana.
Październikowe biegi na przełaj u podnóża Kopy Cwila, gromadzące głównie uczniów ursynowskich szkół, już na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych na terenie dzielnicy i co roku przyciągają tłumy mieszkańców. Nie inaczej było i tym razem, w czym pomogła zapewne również
wspaniała pogoda. Sekretariat zawodów wydał ponad 1000 specjalnie przygotowanych na tę okazję
numerów startowych, uprawniających do wzięcia udziału w biegach
20. Ursynowski Bieg Passy odbył się w siedmiu kategoriach wiekowych z podziałem na chłopców
i dziewczęta oraz kobiety i mężczyzn. Każda z grup rywalizowała na swojej oddzielnej trasie. Najmłodsi mieli za zadanie przebiec 100 metrów, a najstarsi 2,5 km. Każdemu z biegów na Kopie Cwila towarzyszył gorący doping kibiców, zarówno na starcie, podczas rywalizacji, jak i oczywiście na mecie. W
biegu otwartym na na 2,5 km powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku: najszybsza wśród pań była
reprezentująca OKS Start Otwock ursynowianka Marta Jusińska, która już po raz jedenasty triumfowała w imprezie „Passy”, a wśród panów zwyciężył
Paweł Krochmal (AKL Ursynów). Na niezwykle trudnej trasie z ostrymi podbiegami dzielnie spisał się wiceburmistrz Ursynowa Rafał Miastowski. Bodaj jeszcze bardziej zaimponował zaś mieszkający na Służewcu najstarszy uczestnik biegu – 83-letni Władysław Wieczorek, w przeszłości wojskowy spadochroniarz w Łasku, mający za sobą 1635 skoków.
Zakończenie biegów nie oznaczało końca imprezy. Dla wszystkich uczestników był przygotowany
gorący posiłek, słodycze oraz napoje. W tym roku uczestnicy mogli zasmakować tradycyjnej pomidorówki, a na deser poprawić znakomitym pączkiem prosto z cukierni Krzosek. Do popicia, jak co roku, były napoje nawadniające ufundowane przez firmę Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.. Swoją cegiełkę dołożyła także Winda-Warszawa Sp. z o. o..
Jednym z największych atutów naszej imprezy jest fakt, że liczy się nie osiągnięty wynik, ale
przede wszystkim wspólna, dobra zabawa. Każdy, absolutnie każdy uczestnik biegu, niezależnie od
tego, które miejsce zajął na mecie, mógł liczyć na ciepły posiłek, deser i napój regeneracyjny, a także
przygotowane specjalnie na tę okoliczność, pamiątkowy medal. Ponadto, najlepsi otrzymali także pokaźnych rozmiarów puchary, które osobiście wręczali między innymi zastępcy burmistrza dzielnicy
Ursynów Rafał Miastowski oraz Antoni Pomianowski.
Tradycyjnie Bieg Passy zwieńczyła dekoracja najlepszych szkół z Ursynowa, które zgłosiły do zawodów najwięcej swoich reprezentantów. W tej punktacji bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa nr 323. Najlepsze szkoły otrzymały między innymi telewizory, drukarki oraz sprzęt sportowy.
Tegoroczną edycję Biegu Passy zdecydowanie należy zaliczyć do grona tych najbardziej udanych.
Zawody miały profesjonalną oprawę i zostały doskonale zorganizowane, co podkreślało wielu rodziców i nauczycieli. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. Do zobaczenia pod Kopą za rok!
Ponad 200 zdjęć z Biegu Passy do obejrzenia na naszej stronie www.passa.waw.pl.
Dokładne wyniki można znaleźć na stronie http://sts-ttiming.pl/event/xx-u
ursynowski-b
bieg-p
passy2017/.
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Protest w sprawie przenosin
Bazarku to oszustwo!

Politycy nie mają prawa
okłamywać ludzi i szczuć
ich na innych na podstawie zmyślonych informacji. A tak właśnie dzieje się
na Ursynowie.
Działacze niechętni Bazarkowi Na Dołku wprowadzili do gry
swoich graczy, m. in. główną
przeciwniczkę przenosin Bazarku Na Dołku, która najpierw publicznie krzyczy, że Bazarek to
szczury, a dwa dni później w najlepsze kupuje na Bazarku. Bo już
wykonała zadanie i może wrócić
do codziennych zajęć. Pokazaliśmy to na dwóch zdjęciach, któ-

re wywołały popłoch wśród hejterów politycznych. Obnażyliśmy kłamstwo, oszustwo.
Cały ten brudny teatr służy
bowiem temu, aby pozostali
mieszkańcy nie dowiedzieli się
jak jest naprawdę. Tymczasem
prawda jest taka, że Bazarek w
czasowej lokalizacji w miejscu
pętli Natolin Północny będzie im
służył, a nie zagrażał.
Pani na pokaz nienawidząca
Bazarku, a chwilę później kupująca na nim. Druga pani reprezentująca podobno niezależny komitet obrońców zieleni, a
tak naprawdę będąca założycielką innego politycznego
ugrupowania, które chce zlikwidować Bazarek Na Dołku, by na
wykreowanym strachu przed
nim zbić kapitał polityczny. I
wreszcie radny Lenarczyk oraz
jego polityczny szef Piotr Skubiszewski – przekonujący, że bardzo chcą, żeby Bazarek został i
wskazujący dla niego… nierealne lokalizacje.
Tak się robi ludziom wodę z
mózgu, na przykład pokazując
nieaktualny plan czasowej lokalizacji Bazarku i nie informując, że uległ zmianie w ten

sposób, by wygodniej było
mieszkańcom. Na przykład raz
w parszywy sposób oskarżając
mnie samego o kolesiostwo, a
innym razem zarzucając mi, że
przenoszę Bazarek w ostatniej
chwili. No to mam załatwione
z „kolesiami”, czy nie mam i
czekam na czasową lokalizację, jak na zbawienie? Jedno
wyklucza drugie i odwrotnie,
ale tu hejterzy polityczni nie
widzą żadnego problemu, bo
ich zdaniem „ciemny lud
wszystko kupi”.
Otóż ani to nie jest żaden
ciemny lud, ani wszystkiego nie
kupi. Nie tak dawno odbyło się
posiedzenie dwóch dzielnicowych komisji – architektury i
transportu. M.in. siłą rzeczy w
sprawie czasowej lokalizacji Bazarku na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.
To tam wrogowie Bazarku Na
Dołku zaatakowali najbardziej
zaciekle. Radny Lenarczyk zakrzyczał kulturalną młodą
dziewczynę z Bazarku, która
chciała rozmawiać a nie skowyczeć na siebie nawzajem. Ale
ludzie widzą takie rzeczy i wyciągają wnioski. To dlatego, gdy

na koniec pan Skubiszewski perorował z karteczką w ręce, po
widowni poszedł szmer „No dobrze, niech on już kończy!”.
Mieszkańcy wyczuli polityczne
intencje i cele, wyczuli, że biorą udział w czyjejś grze.
Zapewniam, że kupcy są
przez cały czas gotowi rozmawiać z mieszkańcami, bo przecież to nasi sąsiedzi i klienci.
Chcemy rozmawiać na przykład
po to, by wytłumaczyć, że lokalizacja w rejonie pętli to nie
efekt jakichś tajnych układów,
ale eliminacji innych opcji, które okazały się niemożliwe. Można oczywiście, tak jak to czyni
Piotr Skubiszewski, przekonywać, że Bazarek mógłby się
przenieść tam, gdzie teren jest
prywatny, albo tam, gdzie będzie wylot tunelu, albo tam,
gdzie są roszczenia do gruntu,
lub wreszcie tam, gdzie przebiega droga przeciwpożarowa.
Tyle że to są bzdury uszyte na
potrzeby polityczne. Funta kłaków nie warte.
Piotr Karczewski
Prezes Stowarzyszenia
Ku p c ó w I n w e s t o r ó w G i e ł d y
„Na Dołku”

Bazar „Na Dołku” wciąż kością niezgody

Popularny na Ursynowie
bazar na Dołku jest wciąż
kością niezgody pomiędzy
mieszkańcami ulicy Polaka, a Stowarzyszeniem
Kupców prowadzących bazar. Choć o konieczności
przeniesienia bazaru w
związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy wiemy od trzech
lat, nadal nie ma ostatecznych uzgodnień, gdzie
zostanie przeniesiony
handel.
Z jednej strony sporu są zdeterminowani mieszkańcy, którzy nie chcą przeniesienia bazaru na ulicę Polaka i zajęcia
na handel istniejącej pętli autobusowej, z drugiej zaś kupcy,
którzy odrzucają możliwość
przeniesienia bazarku w inne
miejsce.

Trudno się dziwić mieszkańcom, każdy przed swoim domem woli mieć zieleń i spokój
niż hałas , tłumy ludzi przed
swoimi oknami, nie mówiąc już
o innych niedogodnościach, wynikających z funkcjonowania
bazaru. Mieszkańców tego rejonu już dotyka uciążliwość
codziennego funkcjonowania w
związku z budową POW. Prace
przy POW nabierają tempa, a
brak satysfakcjonującego rozwiązania, dotyczącego przeniesienia bazaru w inną lokalizację, rodzi narastanie konfliktu.
Jego eskalacja miała miejsce na
połączonych komisjach rady
dzielnicy: komisji transportu
oraz komisji architektury. Nie
dziwi, że w tak ważnych sprawach frekwencja ze strony
mieszkańców, a także Stowarzyszenia Kupców była bardzo duża. Szkoda, że nie dotyczyło to
również radnych, którzy na komisje nie przyszli. Rozpoczęta
budowa POW w sposób oczywisty przez najbliższych kilka lat
będzie wpływać na jakość życia
wszystkich mieszkańców Ursynowa, a także osób mieszkających w innych rejonach miasta.
Jak w każdym sporze, trwa próba sił. Kto zwycięży?
W tym przypadku mieszkańcy są w gorszej sytuacji. Stowarzyszenie Kupców i Inwestorów,
związane z bazarkiem, reprezentuje ktoś, kto jednoczenie jest

radnym z PO, partii, która obecnie rządzi Ursynowem . Rozmowy toczą się od 3 lat pomiędzy
stronami, a końca konfliktu nie
widać. Władze dzielnicy nie widzą możliwości znalezienia innej lokalizacji dla przeniesienia
bazaru niż okolice ul. Polaka,
choć propozycje ze strony mieszkańców padają. Na niektóre z
propozycji nie chcą zgodzić się
kupcy , a niektóre wetuje Zarząd dzielnicy jako niezgodne z
prawem. Mieszkańcy, wiedząc ,
że kupców reprezentuje radny z
rządzącej koalicji uważają, iż w
sposób oczywisty kupcy są w
uprzywilejowanej sytuacji. Niezadowolenie budzi również brak
dialogu pomiędzy stronami sporu, gdyż na niektóre spotkania,
które inicjowali mieszkańcy,
przedstawiciele kupców w ogóle nie przychodzili .
Czas nagli, warunki pozwolenia na budowę zostały już wydane, a rozwiązania sporu nie
widać. Podczas komisji ważne i
zgodne z wolą mieszkańców ulicy Polaka oświadczenie złożyła
do Zarządu Dzielnicy Spółdzielnia na Skraju. Pełny tekst
oświadczenia wydrukowany
został w poprzednim numerze
Passy. Spółdzielnia, w imieniu
swoich członków, wzywa Zarząd Dzielnicy do podjęcia mediacji z udziałem zainteresowanych stron i niezależnego mediatora w celu wypracowania

ostatecznego stanowiska – satysfakcjonującego strony konfliktu. Mam nadzieję, że Zarząd
podejdzie poważnie do złożonej propozycji i szybko rozpocznie rozmowy ze stronami sporu.
Szkoda, że nie zainicjowano
wcześniej takiego rozwiązania.
Wiadomo, że jeśli nie podejmuje się rozstrzygnięć w sporze, to
każde przeciąganie sprawy prowadzi do eskalacji protestu i
wywołuje coraz większe emocje. Tak było podczas ostatniej
komisji. Spodziewam się, że
władze dzielnicy wraz z ustanowionym mediatorem, mieszkańcami ulicy Polaka i kupcami wypracują rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony konfliktu,
choć rozmowy na pewno będą
trudne. . W przeszłości mieszkańcy Ursynowa już pokazali
swój upór i determinację przy
niechcianej zabudowie Kopy
Cwila. Teraz historia może się
powtórzyć i podobnie jak wówczas mieszkańcy wygrają. Wychodząc zatem naprzeciw
mieszkańcom, złożyłam na ręce
burmistrza interpelację w sprawie powołania mediatora i w
trybie pilnym doprowadzenia
do zakończenia konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie
strony sporu. Wszak tylko zgoda buduje a niezgoda rujnuje.
Ewa Cygańska
Klub Radnych „Nasz Ursynów”

Miasto odkupi
prawa i roszczenia
Miasto ochroni lokatorów zreprywatyzowanych nieruchomości odkupując prawa i roszczenia od beneficjentów ostatecznych decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego. Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała, że na ten cel w
2018 roku zostanie przeznaczonych 40 mln zł.
– Kontynuujemy nasze działania w zakresie ochrony lokatorów, które umożliwiła nam „mała ustawa reprywatyzacyjna” i wprowadzamy ujednolicone, transparentne kryteria
dotyczące wykupu praw i roszczeń od beneficjentów decyzji
reprywatyzacyjnych. Naszym priorytetem są zawsze mieszkańcy. Dodatkowo ograniczymy również skalę spadku liczby
lokali pozostających w naszym zasobie komunalnym. Dlatego podjęłam decyzję w tej sprawie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która weszła w życie
17 września 2016 r. wprowadziła zapisy dotyczące sprzedaży
praw i roszczeń dekretowych, których trzeba dokonywać u notariusza, a miasto może skorzystać z pierwokupu, jeśli dotyczą
gruntów miejskich. Od 17 września 2016 roku do sierpnia 2017
roku ratusz skorzystał z tego prawa osiem razy – kupując m. in.
prawa i roszczenia do dwóch kamienic - przy ul. Grochowskiej
230 A oraz przy ul. Dąbrowskiego 12.
Proces ten będzie kontynuowany i rozszerzony o nowe systemowe rozwiązania dotyczące nabywania praw i roszczeń do
nieruchomości, dla których zostały wydane ostateczne decyzje o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, ale nie doszło jeszcze do podpisania aktu notarialnego. Obecnie zdarza
się, że beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnych nie chcą lub
nie są w stanie utrzymywać i gospodarować odzyskaną nieruchomością.

Zdaniem radnego

Motocykle
na buspasy...
Wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska oficjalnie już potwierdziła, że od nowego sezonu 2018 motocykliści będą mogli legalnie jeździć pilotażowo po buspasach na Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej. Pilotaż ma trwać rok. Wierzę, że po tym czasie
motocykliści zostaną wpuszczeni na wszystkie stołeczne buspasy.
Wszystko zaczęło się na Ursynowie, a na pewno zaczął się kolejny etap walki o wpuszczenie motocyklistów na stołeczne buspasy.
Na prośbę jednego z mieszkańców Ursynowa napisałem interpelację w tej sprawie z myślą, że wówczas szumnie zapowiadany buspas
na Puławskiej mógłby być wykorzystywany przez motocyklistów.
Niestety, miasto zrezygnowało z buspasa na Puławskiej, a ja z kilkoma motocyklistami zaangażowaliśmy się w walkę o wpuszczenie motocykli na stołeczne buspasy.
26 września po raz kolejny przedstawiciele środowiska motocyklistów byli gośćmi Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie
przedstawiciele Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wyniki „Badania zachowań motocyklistów w ruchu drogowym w
kontekście ewentualnego dopuszczenia tej kategorii użytkowników na pasy autobusowe w Warszawie”. Badania były prowadzone w miesiącach maj-wrzesień 2017 roku i polegały na analizie
ruchu na wybranych odcinkach ul. Radzymińskiej i Trasy Łazienkowskiej.
Z badań wynika, że już teraz, szczególnie w godzinach szczytu,
większość motocyklistów korzysta z buspasów. Motocykliści korzystający z buspasów jeżdżą po nich wolniej i bezpieczniej. Jeżeli dochodzi do konfliktów komunikacyjnych, to więcej ich jest na linii motocykle – samochody osobowe, a tylko sporadycznie dochodzi do nich pomiędzy motocyklami i autobusami. W zależności od
badanego odcinka od 60% do 90% motocyklistów przestrzega
ograniczeń prędkości.
Politechnika Warszawska rekomenduje dopuszczenie motocykli
na pilotażowe buspasy w Warszawie i dalsze prowadzenie badań.
Obecnie wyniki zostaną przedstawione władzom Warszawy, które ostatecznie przesądzą o dopuszczeniu do pilotażowego korzystania przez motocyklistów z wybranych stołecznych buspasów. Wysoko oceniamy metodologię i wykonanie przez Politechnikę Warszawską samych badań. Z przyjemnością odnotowujemy przychylność miejskich biur związanych z zarządzaniem transportem miejskim i mobilnością – dla idei wpuszczenia motocyklistów na stołeczne buspasy. Szczególne podziękowania przekazujemy na ręce dyrektora ZTM p. Wiesława Witka, który wykazał dużą dozę życzliwości środowisku stołecznych motocyklistów i pozostaje otwarty na
dialog z tym środowiskiem, co dostrzegamy i tym bardziej jesteśmy
wdzięczni.
Pani Prezydent Renata Kaznowska na pewno również wzięła
pod uwagę złożoną na ręce władz Warszawy petycję w sprawie dopuszczenia motocykli na stołecznych buspasach, pod którą podpisało się ponad 4,7 tysiąca motocyklistów. Petycja została dostarczona do stołecznego Ratusza przez środowisko stołecznych motocyklistów w dniu 7 sierpnia br.
Oczywiście, to nie koniec naszej walki o dopuszczenie motocyklistów na wszystkie stołeczne buspasy. Liczę również, że miasto podejmie ponownie temat stworzenia buspasa na Puławskiej.
Paweł LENARCZYK
I n i c j a t y w a „Ta k d l a m o t o c y k l i n a b u s p a s a c h ”
Otwarty Ursynów
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Wycieczka do Zakładu SZKŁO-DEKOR w Piotrkowie Trybunalskim

Bajkowy świat ozdób choinkowych

Pogoda to zawsze dobry powód
do narzekania. Zwłaszcza gdy
w kalendarzu jesień. Nasze
dzieci sprytnie potrafią to wykorzystać sięgając po telefon
lub komputer, żeby tylko zabić
jesienną nudę.
Świetną alternatywą kolorowych
monitorów i wirtualnego świata jest
świat żywych, magicznych kolorów,
gdzie to właśnie dzieciaki są głównymi bohaterami. Mówimy tu o bajkowym świecie bombek choinkowych, o
miejscu, gdzie każde dziecko zachwyca
się różnorodnością barw i kształtów
ozdób na choinkę. No i może uczestniczyć w ich tworzeniu!
Zakład produkcji ozdób choinkowych Szkło- Dekor w Piotrkowie Trybunalskim od ponad 10 lat organizuje

wycieczki, w których wziąć mogą
udział osoby w każdym wieku. Ten
świat fascynuje nie tylko dzieci. Każdy
uczestnik z zainteresowaniem przygląda się procesom powstawania
szklanej bombki. Szczególnie istotny
jest fakt, że produkcja od początku do
końca odbywa się ręcznie. Każdy etap
jest bardzo interesujący, wymagający
doświadczenia i skrywający mniejsze
i większe tajemnice zawodowe zaangażowanych fachowców. Ten świat
można zgłębić, chwilę w nim pobyć i
go poczuć.
W płomieniu palnika rozgrzane do
czerwoności szkło zaczyna się rozciągać, by po chwili stać się przezroczystą
bombką okrągłą, sercem lub innym
kształtem. Po dodaniu kilku kropel tajemniczej mikstury przezroczysta wy-

dmuszka zmienia się w lustrzaną kulę.
Wysrebrzona bombka, piękna w swej
prostocie, spokojnie mogłaby już zdobić
choinkę, ale często pokrywana jest jeszcze lakierowym tłem i suszona w specjalnym tunelu.
Aż wreszcie następuję coś, co wprawia wszystkich w prawdziwy zachwyt.
Trafiamy do dekoratorni. Tu fantazja,
wyobraźnia oraz talent pracujących dekoratorek naprawdę chyba nie mają
granic. Każda wydmuszka z pomalowanym tłem jest teraz pieczołowicie
zdobiona. Przed oczami mamy prawdziwe dzieła sztuki.
Ogólny zachwyt wśród dzieci przenosi się teraz na salę warsztatów dekorowania, gdzie każdy z radością zasiada
do tworzenia własnej ozdoby. I tu jest
prawdziwa magia, zainteresowanie,
skupienie i dziecięca pomysłowość tworzenia. Każda bombka jest na wagę złota. Te dziecięce wyjątkowe ozdoby potem goszczą w naszych domach i stroją świąteczne drzewka. Nieraz ukryte
pod choinką stają się pięknym prezentem „od serca” dla najbliższych.
Na zakończenie pobytu, Szkło-Dekor
zaprasza jeszcze do swojego sklepu
przyzakładowego, gdzie można znaleźć szeroki wybór bombek po cenach
producenta. Każdy z pewnością znajdzie tu cieszące oczy bombki dla siebie
lub bliskich. Dodatkowo chętni mogą
zamówić przed przyjazdem ozdoby z
dedykacjami, stanowiące wartościową
pamiątkę z wycieczki.
Więcej szczegółów na temat warsztatów dekorowania bombek choinkowych
zainteresowani znajdą na stronie . Organizacja wycieczek jest bardzo profesjonalna. Widać doświadczenie połączone z umiejętnym podejściem do
dzieci. Polecamy! Niewiele już takich
miejsce w Polsce. No i z niecierpliwością
oczekujemy nadejścia świąt!
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Wywiad z poetką Barbarą Białowąs

O świecie, o miłości...
MIROSŁAW MIROŃSKI: Jaka jest geneza twojej twórczości?
BARBARA BIAŁOWĄS: Zafascynowała mnie
ekofilozofia, możliwość patrzenia z wnętrza, próba ogarnięcia Całości przez Cząstkę.

ozdobione muzyką, stają się piosenkami.
Mam szczęście do wspaniałych kompozytorów jak: Mikołaj Hertel, Mieczysław Jurecki,
Roman Ziemlański, Krzysztof Podstawka, Joanna Iwanicka, Jolanta Murawska. Z nimi
zorganizowałam zespół A My Tacy do prezenCo sprawiło, że zdecydowałaś się na taki ro- tacji piosenek na koncertach. To gitara, pianidzaj twórczej ekspresji?
no i wokal.
Wiersz jest syntetyczną formą refleksji, tajemCzy to pomaga twojej poezji?
nicą przeżycia. Dzielę się nim jak chlebem. Jest dla
mnie jak powietrze.
Muzyka ułatwia percepcję jej przyswajanie.
Mamy cztery koncerty o różnej tematyce. Trzy są
Czy to twój sposób wyrażania siebie samej? Na o współczesności, o postawach, o potrzebie saile jest to sposób komunikowania się z innymi moświadomości, czwarty koncert jest opowieścią
ludźmi?
kobiety o jej miłościach na etapie wiosny, lata i jeMoja poezja wynika z potrzeby komunikowania sieni życia.
się z innymi, dzielenia się refleksjami nad człowiekiem, światem i przeżyciami.
Z którym z wierszy albo tomików utożsamiasz
Czy masz jakieś wzorce, jeśli chodzi o poetów, się najmocniej? Czy jest wśród nich „ten jeden”,
formę, a także treść?
twój ulubiony?

UCZTA po raz czwarty
W piątek i sobotę w Domu Sztuki SMB „Jary” odbywał się już IV Festiwal „Ursynowski Czas z Twórczością Amatorską UCZTA”. Aż miło patrzeć, jak ta inicjatywa
mieszkanki Ursynowa, poetki amatorki Janiny Próchniewskiej – finansowana ze
środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, organizowana przy dużym zaangażowaniu pracowników Domu Sztuki – staje się coraz ważniejszą imprezą w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Dzielnicy, jak rozrasta się grono jej uczestników i sympatyków.
W piątek, na tłumnym wernisażu wystawy prac plastycznych, inaugurującym IV UCZTĘ, Galeria
Domu Sztuki gościła przedstawicieli władz Ursynowa: radnego Pawła Lenarczyka, zastępcę burmistrza Łukasza Ciołko i naczelnika Wydziału Kultury – Dariusza Sitterle.
W sobotę, w „Dniu Poezji i Muzyki”, od przedpołudnia do wieczora w sali widowiskowej placówki trwały prezentacje wierszy kilkunastu poetów i poetek z całej Polski, przeplatane występami piosenkarzy i zespołów. Gość specjalny, ursynowianin Wojciech Dąbrowski, rozpoczął swój minirecital
piosenką o obchodzonym w tym roku czterdziestoleciu Ursynowa.
„Dzień Poezji i Muzyki” zakończył się popisem dziecięcego zespołu tańca irlandzkiego z Domu Sztuki, gorąco przyjętym przez publiczność. Na jej życzenie zespół bisował.
ABU
Do zobaczenia za rok, na V UCZCIE – jubileuszowej!

Gość z Węgier w Domu Sztuki
W cyklu prezentującym ciekawych ludzi z sąsiedztwa przedstawiamy mieszkankę Ursynowa – poetkę Barbarę Białowąs. Właściwie słowo przedstawiam jest tu nie na miejscu, bowiem jest to osoba znana, zwłaszcza wśród miłośników poezji. Jej wiersze znakomicie
współgrają z muzyką, w takiej oprawie można je usłyszeć podczas koncertów i nagrań płytowych.
Jest autorką siedmiu tomików (Droga Eremity (dwa wydania w 1997 r. i 1999 r.), Sekrety
i fascynacje (2001 r.), Obca bliskość (2005 r.), Odnaleźć w sobie (2009 r.), Lustra (2011 r.),
Bezkresnym szlakiem (2014r), Przywoływanie pamięci (2017 r.). Wydała trzy płyty z koncertów zespołu A My Tacy pt: „Przyjmij życia wyzwanie”, „Jaka będzie ta miłość?” i „Gościńce,
ścieżki, drogi”. Należy do Związku Literatów Polskich. Od kilkudziesięciu lat mieszka na Ursynowie.
Na temat jej poezji wypowiadali się pochlebnie m. in.: Leszek Bugajski, Andrzej Zaniewski, Bartłomiej Sokalski, Eligiusz Szymanis, Jan Z. Brudnicki... Jej ostatnie spotkania poetyckie oraz koncerty były okazją do przeprowadzenia z nią krótkiej rozmowy. Może stanie się ona zachętą dla czytelników, by sięgnąć po poezję Barbary Białowąs.
Moi mistrzowie to m. in. Kazimierz Wierzyński,
Piszę prawie od dwudziestu lat. Napisałam
Bolesław Leśmian, Jan Lechoń, Wisława Szymbor- siedem tomików, każdy porusza inną tematyska, Jarosław Marek Rymkiewicz.
kę i wszystkie są mi równie bliskie. Każdy tomik
ma cztery rozdziały grupujące wiersze w ten
Do kogo adresujesz swoje wiersze?
sposób, że tworzy się coś w rodzaju etapów
Adresatami są ludzie wrażliwi, poszukujący opowieści. To jest jak spojrzenie na nią. W ten
sensu życia i wzorców postaw, zatroskani o przy- sposób uzyskuję teatralny efekt poruszanego
szłość, o wspólnotę, zafascynowani przyrodą, za- tematu.
kochani.
A ilustracje?
Jaką rolę odgrywają w nich realia, w których żyMoje tomiki ilustrowali znani malarze, np. Rajemy?
fał Olbiński, Leszek Sokół, Małgorzata Kępka,
Moje wiersze oparte są na przeżyciu, nie na za- Aleksandra Kucharska-Cybuch. Ostatni tomik
bawie słowami. Podejmuję w nich różnorodną te- „Przywoływanie pamięci” ilustrowały dzieci z promatykę. Niektóre są wglądem we współczesną wadzonej przez Katarzynę Derkacz-Gajewską Prarzeczywistość z jej wynaturzeniami, są wejrze- cowni Sztuki Dziecka na Ursynowie przy ul. Marniem w siebie, inne są o miłości, o powinnościach, co Polo 1. Tak wspaniałej wyobraźni, jak u tych
o przyrodzie.
małych artystów, dorośli mogą pozazdrościć. Cieszę się z tej współpracy.
Z jakimi reakcjami, spotykasz się podczas koncertów, wieczorów autorskich, spotkań z czytelMoże jakiś wiersz, bądź fragment mógłby posłunikami, w rozmowach z ludźmi?
żyć za pointę naszej rozmowy?
Ludzie reagują spontanicznie, przychylnie. CiePrzedstawiam fragment wiersza „W labiryncie
szy mnie, że odbiór moich wierszy jest tak żywy, pamięci’ z ostatniego tomiku pt. „Przywoływanie
że czytelnicy piszą do mnie, przesyłają maile z pamięci”:
podziękowaniami. Niektóre zamieszczam w kolejnych książkach. To przekonuje mnie, że moja po- „A w ulach misterium wytwarzania wosku,
ezja jest potrzebna.
rysowanie mapy z doświadczenia drogi,
tkanie obrazów z przędzy wysnuwanej z wniosków
Jak traktujesz swoją poezję w odniesieniu do – dopóki gwiazdy wzywają do westchnień,
obecnych trendów? Czy w ogóle je zauważasz? póki są w nas jeszcze i czas, i przestrzeń”.
Wywierają jakiś wpływ na twoją twórczość?
Nie bawię się słowami, nie kieruję trendaŻyczę dalszej owocnej pracy. Mam nadzieję,
mi. Niektóre z moich wierszy są sylabiczne i że jej efektem będą kolejne tomiki wierszy.

W niedzielę w Domu Sztuki
SMB „Jary” gościł węgierski reżyser i producent filmowy Marcell Gerő wraz z
małżonką. Tych dwoje

przesympatycznych, młodych ludzi przyleciało do
Warszawy z Budapesztu
na projekcję filmu Marcella „Dzieci Kaina”.

Bohaterami wstrząsającego,
pełnometrażowego dokumentu (wyświetlonego z cyklu KineDok – Lato/Jesień) są trzej
mężczyźni, którzy w młodości
popełnili brutalne morderstwa.
Obraz wywarł duże wrażenie
na publiczności w Domu Sztuki, bardzo jej się spodobał.
Marcell i jego małżonka byli z
kolei pod wrażeniem dyskusji
z widzami, która trwała bitą
godzinę i obfitowała z ciekawe, pogłębione pytania. Tłumaczyła ją znakomicie Anna
Bielak.
Pokaz został zorganizowany
przy współpracy z Krakowską
Fundacją Filmową.
ABU

Z Anną Marią Anders w NOK

W minioną sobotę (30
września) w Natolińskim
Ośrodku Kultury odbył się
wyjątkowy koncert z cyklu
Dawnych wspomnień czar
pt. Nostalgia za Ojczyzną,
poświęcony artystom –
żołnierzom II Korpusu Armii generała Władysława
Andersa podczas II Wojny
Światowej, przemierzającym szlak bojowy przez
Irak, Iran, Palestynę i
Egipt do Włoch.

Usłyszeliśmy unikatowe utwory napisane przez Henryka Warsa, Feliksa Konarskiego i Alfreda
Schütza, a wykonywane podczas
wojennej wędrówki przez Renatę Bogdańską, Gwidona Boruckiego i Leopolda Krukowskiego.
Koncert z wielkim pietyzmem
i starannością przygotowali znakomici artyści: Ewa Makomaska
i Piotr Bajtlik (aktorzy Teatru
Polskiego), Maciej Klociński i
Marek Rawski oraz zasłużony
kompozytor, aranżer i akompa-

niator Zbigniew Rymarz, który
całość opracował muzycznie.
Warto dodać, że Zbigniew Rymarz obchodzi w tym roku swoje 90. urodziny i jubileusz 70-lecia pracy artystycznej. Serdecznie gratulujemy!
Kilka dni wcześniej artyści wystąpili z tym programem w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego na wieczorze pamięci, zorganizowanym przez
Fundację Dziedzictwo z udziałem gościa honorowego, córki
generała Anny Marii Anders,
połączonym z projekcją archiwalnego filmu z 1943 roku Polish Parade w reż. Michała Waszyńskiego. Zachwycona publiczność przyjęła koncert z
aplauzem i zgotowała artystom
zasłużoną owację. Ursynów
przyjął ich równie entuzjastycznie.
Wielkie dzięki ursynowskiemu Wydziałowi Kultury, że zechciał zaprosić artystów z tym
programem i zaprezentować go
na Ursynowie.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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Piórem Derkacza
Andrzej Duda
prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
Wszyscy pamiętamy film „Sami
swoi” i, jakie toczą Pawlak z Kargulem. Wątek z kotem to klasyka problemu, z jakim tym dwu bohaterom przyszło się zmierzyć. Jego
rozwiązaniem zajął się sam sołtys.
Trzy dni kot miał być u Kargula,
trzy dni u Pawlaka, a w niedziele i
święta u sołtysa. Najgorzej na tym
wyszedł sam kot, z którego nawet
futerko nie zostało. Cała sprawa zakończyła się w sądzie: o kota i sprawiedliwość. Bo jak mawiają bohaterowie tego klasyku, „sąd sądem,
a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Argumentów wiele za handlem w niedziele
amy ostatnio do czynienia ze spływem dobrych informacji dla Polaków.
Oto jedna z prestiżowych agencji ratingowych – FTSE Russell – zakwalifikowała Polskę do grona rynków rozwiniętych. I choć malkontencka opozycja dobre notowania przypisuje jakiejś mitycznej, bliżej nieokreślonej koniunkturze gospodarczej, trzeba wiedzieć, że nagły boom u nas nie wziął się z niczego. Złożyły się na nią konsekwentne działania rządu Beaty Szydło zmierzające do poprawy życia w naszym kraju. Stoją za nią konkretni ludzie, m. in. Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i finansów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Przypisywanie pozytywnych efektów gospodarczych ogólnej koniunkturze jest oczywistą nieprawdą. Stosując
podobną socjotechnikę, równie dobrze można by tłumaczyć, że bieda w Afryce skłaniająca rzesze
ludzi do szukania poprawy losu w Europie to wynik złej koniunktury na tym kontynencie.
A prawda jest o wiele bardziej złożona. Każdy, nawet średnio inteligentny człowiek, jest w stanie to dostrzec. Choć ten i podobne fakty są oczywiste dla większości Polaków, opozycja z uporem
stosuje dezinformującą narrację. Żeby dostrzec plusy polityki wprowadzanej przez obecną formację rządzącą, wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. Wejść do sklepu, porozmawiać z ludźmi, którzy
coraz lepiej oceniają swój byt. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Wykazują one, że aż ośmiu na dziesięciu Polaków jest zadowolonych z życia. I to mimo
wielu niedogodności, z którymi mamy wciąż do czynienia. A tych nie brak. Wystarczy wskazać dramatyczne skutki decyzji kolejnych układów rządzących przez wiele lat, zwłaszcza w dużych miastach. W ich wyniku lokatorzy kamienic byli poddawani rozmaitym szykanom, mającym na celu
zmuszenie ich do opuszczenia swoich dotychczasowych mieszkań.
obre nastroje Polaków są wynikiem wprowadzanych przez rząd zmian. Ich ocena nie wymaga wcale dogłębnej analizy, wystarczy przyjrzeć polityce rządu bez uprzedzeń. Jest oczywiste, że na dobrą koniunkturę w Polsce ktoś zapracował. Zapracowali na nią sami Polacy, wspierani wreszcie przez władzę. Stąd wysokie wskaźniki poparcia dla decyzji które ona w życie. Efektem jest modernizacja kraju. To co było niemożliwe dla poprzednich ekip rządzących, nagle okazało się możliwe, jest realizowane i Polacy to widzą. Po wprowadzeniu programu pomocy
dla rodzin z dziećmi (500+) budżet się nie zawalił mimo złowieszczych zapowiedzi przeciwników
politycznych. Wręcz przeciwnie, „dopiął się” z nadwyżką. Nie zawali się pewnie i po przywróceniu
wieku emerytalnego oraz ulg podatkowych dla artystów i ludzi wykonujących wolne zawody. Dlaczego? No właśnie. To dobre pytanie. Dlaczego przez całe lata ludzie z dzisiejszej opozycji, będący
wtedy u władzy, wmawiali Polakom, że wymierzone w nich posunięcia podyktowane były jakąś obiektywną koniecznością, której nie można było uniknąć? Udało się im zrzucić cały ciężar na obywateli. Tymczasem teraz okazało się, że były to działania oparte na fałszywych przesłankach. Część z nich
wyjaśnią zapewne sejmowe komisje, m. . komisja do spraw VAT, który w dziwny sposób „wyciekał”
szerokim strumieniem za poprzednich rządów.
Agencja indeksowa FTSE Russell Podjęła zdecydowała o przekwalifikowaniu Polski z jej dotychczasowego statusu rynków rozwijających się do kraju rozwiniętego. Decyzja ta jest istotna dla nas nie
tylko ze względów prestiżowych. Ma ona znaczenie dla inwestorów, dla napływającego do nas biznesu, a także dla rozwoju naszego rynku kapitałowego. Używając porównania zaczerpniętego z języka sportowego, może rzec, iż decyzja agencja FTSE przenosi nasz kraj do wyższej ligi, ligi mistrzowskiej. Tym samym, dołączamy do najlepszych światowych drużyn, do gospodarczej ekstraklasy.
Z punktu widzenia Giełdy Papierów Wartościowych decyzja FTSE Russell sytuuje Polskę w gronie 25
najbardziej rozwiniętych światowych rynków, do których zaliczane są m. in. Stany Zjednoczone, Japonia,, Niemcy, Francja, czy Australia. Warto dodać, że to jedyny przypadek zakwalifikowania do tej grupy kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to ważny sygnał dla wszystkich śledzących koniunkturę
i warunki gospodarcze w poszczególnych krajach. Okazuje się, że Polska jest dobrym miejscem zapewniającym bezpieczeństwo i rozwiniętą infrastrukturę. Oceny międzynarodowych instytucji i agencji dotyczące Polski są znacznie lepsze niż oceny ich politycznych odpowiedników, mimo politycznej nagonki na nasz kraj. Światowy biznes widzi to, co dzieje się w Polsce inaczej niż unijni biurokraci.
ednak nie wszystkie działania rządu wydają się jednoznacznie korzystne. Wątpliwości wielu Polaków budzi bezrefleksyjne poddawanie się presji związków zawodowych w kwestii handlu w
niedziele. W tym przypadku aż nadto widoczna jest chęć przypomnienia o sobie i próba zaznaczenia swojej obecności na arenie politycznej liderów związkowych. Troska o pracownika wydaje się
być tu na drugim planie. Wywieranie presji na rząd w dłuższej perspektywie przyniesie negatywne skutki – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. We współczesnych, rozwiniętych społeczeństwach (a właściwie nie tylko współczesnych, bo tak było od zawsze) są zawody wykonywane w niedziele i inne dni
wolne, np. święta. Problem nie jest natury społecznej, czy ekonomicznej, a jedynie politycznej. Dlaczego? Otóż dlatego, że gdyby przyjąć tłumaczenie związkowców, jakoby praca w niedziele była źródłem
rozpadu rodziny, czy uniemożliwiała pójście do kościoła, należałoby zakazać pracy w niedziele również
lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi medycznemu, kierowcom autobusów, maszynistom, kolejarzom, policjantom, pracownikom transportu, TV, radia etc. A to już byłaby czysta aberracja.
Istnieje wiele rozwiązań, które można wprowadzić, aby poprawić sytuację pracowników sklepów
wielkopowierzchniowych, choćby ustawowo wolne niedziele dla każdego oraz system preferencyjnych
wynagrodzeń. Byłoby to zapewne z korzyścią dla pracodawców, pracowników, a przede wszystkim
dla obywateli, którzy często robią zakupy w niedzielę z konieczności, a nie z powodu jakiejś fanaberii. Warto też przy tej okazji przyjrzeć się argumentacji zwolenników zamykania sklepów i likwidowania handlu w dni wolne. Szermują oni mocno zwłaszcza jednym argumentem – w innych zachodnich
krajach handel w niedziele jest zakazany. Otóż jest to tak samo bałamutne, jak to, że w innych krajach
przyjmują nielegalnych emigrantów z Afryki i Azji. Czy liderzy związkowi uważają, że dla doraźnych
celów politycznych powinniśmy we wszystkim naśladować syte społeczeństwa zachodniej Europy?
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Czy pani prezydent rżnie głupa?
ygodnik “Do Rzeczy” ujawnił ostatnio, że notatki z posiedzeń miejskiego
zespołu koordynującego, w składzie którego znajdowali się m. in. prezydent Warszawy, jej zastępca i skarbnik miejski, świadczą o tym, iż Hanna Gronkiewicz-Waltz miała wiedzę o kulisach przejęć atrakcyjnych gruntów w mieście przez handlarzy roszczeń. Według tygodnika, notatki z “zaskakująco koncyliacyjnych spotkań urzędników prezydent z reprywatyzatorami były podstawą do wydawania zaleceń, co do działań reprywatyzacyjnych”. Autor publikacji twierdzi, że na części dokumentów z posiedzeń zespołu koordynującego widnieje podpis prezydent bądź adnotacja o jej obecności.
Pani prezydent tradycyjnie przyrżnęła głupa, co czyni w zasadzie od zawsze, w ogóle nie przyjmując do wiadomości zarzutów kierowanych pod jej adresem. – Podczas spotkań zespołu koordynującego w stołecznym ratuszu nie zapadały decyzje zwrotowe – oświadczyła miłościwie nam panująca Hanna Pierwsza. – Odpowiadał za nie pracownik Biura Gospodarki Nieruchomościami pod
nadzorem dyrektora biura. Wychodzi na to, że gazeta o zupie, a pani prezydent o ... Wiadomo przecież wszem i wobec, że decyzje administracyjne wydają upoważnieni przez prezydenta miasta urzędnicy, a nie jakieś tam zespoły. Dziennikarzowi chodziło o wyjaśnienie, czy HGW jako członek zespołu koordynującego wiedziała o kulisach przejęć najatrakcyjniejszych stołecznych nieruchomości przez
handlarzy roszczeń, czy – być może – tkwiła w słodkiej nieświadomości, że pod jej bokiem banda
cwanych oszustów kręci przy wsparciu kilku urzędników BGN milionowe lody.
Zbyt długo robię w sprawach samorządowych, by uwierzyć, że decyzje o zwrotach nieruchomości wartych setki milionów złotych (m. in. Chmielna 70, Twarda 8/10) zapadały bez wiedzy prezydent Warszawy. Jak mogła nie znać uwarunkowań transakcji pomiędzy ratuszem a kupcem roszczeń, której przedmiotem było boisko szkolne przy ul. Foksal? Wszak trąbiły o tym wszystkie media! Wartość boiska ratusz wycenił jakoś tłusto na 31 mln złotych. W zamian kupiec roszczeń miał
otrzymać działki na pl. Defilad, jakoś dziwnie chudo wycenione na 16 mln, oraz wskazaną przez
siebie działkę przy pomniku Kopernika wartą ponoć tylko 26 mln złotówek. Biznesmen miał wypłacić miastu 11 mln zł jako różnicę w wartości gruntów.
iewiele brakowało, by cwaniak stał się, w praktyce za grosze, właścicielem gruntów w sercu miasta wartych prawdziwą fortunę. Sprawę zamiany osobiście pilotował bowiem ówczesny dyrektor BGN Marcin Bajko, który latał podczas sesji Rady Warszawy po sali obrad i straszył radnych, że “jeśli miasto nie pójdzie na zamianę gruntów, młodzież niechybnie straci boisko szkolne”. I podporządkowana HGW rada miasta podjęła stosowną uchwałę. Jednak transakcja nie została skonsumowana, ponieważ Gazeta Stołeczna odkryła, iż spadkobierca byłych właścicieli terenu, na którym dzisiaj znajduje się boisko, obywatel USA, został spłacony przez rząd PRL
na mocy ustawy indemnizacyjnej. Jeśli HGW nie wiedziała o tak podejrzanym, idącym w setki milionów złotych i głośnym dealu, sterowanym przez jej urzędników, to co z niej za gospodyni miasta? Osobiście uważam, że HGW posiadała pełną wiedzę o zwrotach przynajmniej tych najatrakcyjniejszych i najdroższych stołecznych nieruchomości, a teraz idzie po prostu “w zaparte”.
Co mnie najbardziej spieniło, to oświadczenie pani prezydent złożone w miniony poniedziałek. Wyraziła mianowicie wielkie zdziwienie, że “ktokolwiek posiadający wiedzę dotyczącą nieruchomości warszawskich i zaskakującej życzliwości dla nieuczciwie kupujących nie zgłosił tego faktu prokuraturze”. Już
taka manipulacja po prostu nie przystoi prezydent stolicy państwa zrzeszonego w UE.. Nie przystoi osobie chlubiącej się tytułem profe„Zbyt długo robię w sprawach
sora prawa i wykładającej na
Sam bowiem nie
samorządowych, by uwierzyć, że uniwersytecie.
zliczę, ile skierowałem doniedecyzje o zwrotach nieruchomo- sień do dwóch prokuratur o
możliwości popełnienia prześci wartych setki milionów złostępstwa urzędniczego przez
tych (m. in. Chmielna 70, Twarda Jerzego M., wicedyrektora
BGN, w mocno podejrzanej
8/10) zapadały bez wiedzy
sprawie reprywatyzacji budynprezydent Warszawy”
ku przy ul. Narbutta 60. Skierowałem też w ciągu dwóch lat
pięć wniosków do samej HGW, domagając się, by wstrzymała wykonanie zawierającej błędy i zapisy niezgodne ze stanem faktycznym decyzji reprywatyzacyjnej, wydanej w maju 2014 r. przez BGN. Na żaden
z tych wniosków do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Więc niechaj Hanna Pierwsza nie klepie bzdur
i nie upiera się, że o “dzikiej” reprywatyzacji stołecznych nieruchomości nie wiedziała.
rokuratury mokotowska i Śródmieście-Północ taśmowo umarzały kierowane do nich przez
“Passę” doniesienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez urzędników BGN przestępstw z art. 231 oraz 271 kk. Nasze doniesienie do Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Północ o możliwości popełnienia przez Jerzego M. przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych, szefowa tej jednostki Agnieszka Muł przekazała do realizacji młodemu asesorowi Mateuszowi Kopciałowi, który odmówił wszczęcia śledztwa, nie zagłębiając się specjalnie w szczegóły sprawy. Na Mokotowie aż trzy prokuratorki w osobach Katarzyny Kalinowskiej-Rinas, Marzeny Łubik-Ogłozińskiej i Agnieszki Surmaczyńskiej-Kalinowskiej odmawiały wszczęcia śledztwa bądź
wszczęte szybko umarzały “wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu
zabronionego”. Na nasze pytanie zadane w trybie ustawy Prawo Prasowe, dlaczego poddawana z naszej strony ciągłej krytyce mokotowska prokuratura uporczywie nie reaguje na sygnały prasowe o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników miasta stołecznego Warszawy, bezczelnie odpowiedział ówczesny rzecznik prasowy prokuratury Paweł Szpringer: “Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów nie miała obowiązku odnoszenia się do krytyki zawartej w artykule prasowym...”.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poproszona przez “Passę” we wrześniu 2015 r. o wzruszenie w trybie nadzoru służbowego postanowień prokuratur rejonowych umyła ręce niczym Piłat, informując nas ustami prokuratora Roberta Myślińskiego, że “nie stwierdzono podstaw...” – ble, ble,
ble. Zaledwie rok później, już po zmianie władzy w państwie, ta sama prokuratura okręgowa nie
zostawiła suchej nitki na poczynaniach kolegów z Mokotowa i Śródmieścia w sprawie Narbutta 60.
Licząca aż 9 stron analiza dokonana przez prokurator Krystynę Perkowską na polecenie kierownik
wydziału VI okręgówki Małgorzaty Dukiewicz obnaża niechlujstwo, brakoróbstwo oraz brak profesjonalizmu wyżej wymienionych, za przeproszeniem, stróżów prawa.
Ograniczę się do kilku cytatów zawartych w owej analizie, by uniknąć jakiejkolwiek polemiki: “26 marca 2015 r. z naruszeniem art. 307 kpk wydana została decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa... decyzję
tę uważam za niezasadną i przedwczesną” (str. 3). “29 lipca 2015 r. policja wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia za czyn z art. 271 kk... Trudno ocenić przedmiotową decyzję, ponieważ nie zawiera uzasadnienia... Jest niezasadna, zwłaszcza dlatego, że w sprawie pominięto szereg czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia wszystkich okoliczności...” (str 5). “W kolejnym postępowaniu mokotowskiej prokuratury nie podjęto nawet próby wyjaśnienia okoliczności związanych z wydaniem decyzji z 26 kwietnia 2015 r., jak też zignorowano okoliczność, że w dokumencie urzędnik poświadczył nieprawdę...” (str. 5). “Znamienne pozostaje to, że do przesłuchania Jerzego M. przystąpiono bez pozyskania i analizy akt postępowania reprywatyzacyjnego, co przesłuchanie czyni mało przydatnym dla potrzeb
postępowania przygotowawczego... Decyzję o umorzeniu śledztwa oceniam jako niezasadną, zwłaszcza
że nie podjęto właściwych czynności procesowych... Zastrzeżenia budzi także podstawa prawna umorzenia...” (str. 7). “7 marca 2016 r. prokurator bez przeprowadzenia jakiejkolwiek czynności w sprawie
(nawet nie przyjęto ustnego zawiadomienia o przestępstwie) odmówił wszczęcia śledztwa...” (str. 7).
hyba wystarczy, bo włos jeży się na głowie. Całe szczęście, że zmieniła się władza w państwie. Dotychczas rozmywane sprawy Narbutta 60 odebrano mokotowskiej prokuraturze,
połączono w jedną całość i przekazano do prowadzenia Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Wszyscy są siebie warci – urzędnicy warszawskiego magistratu, tutejsi prokuratorzy, sędziowie bez szemrania ustanawiający kuratorów dla osób liczących 130 lat i zezwalający nieboszczykom na obrót nieruchomościami, prezydent Warszawy oraz banda wydrwigroszów, których kilku
przebywa (na nasze szczęście) we wrocławskim kryminale. Miasto, w którym dochodzi do tak spektakularnych przekrętów, przy cichej aprobacie organów ścigania i sądów, nie jest godne miana centralnego panopticum środkowo – wschodniej Europy. Cokolwiek więc powiedzieć o PiS i ministrze
Patryku Jakim, to jedno jest pewne – gdyby nie wyborcza wygrana tej partii oraz determinacja Jakiego, złodziejstwo i łapownictwo nadal królowałyby w stolicy, słusznie nazwanej ostatnio przez jedną z gazet miastem duchów.
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Jak pazerny biznes potrafi zatruć nam życie

Nie tylko kiełbasa cokolwiek barwiona...

jęto znanych ekonomistów, którzy zaczęli prognozować, że rzekomo nie poparte naukowo badania dr Martin spowodują drastyczny spadek konsumpcji
wędlin, doprowadzając tym samym do
zawalenia się wartego miliardy dolarów amerykańskiego rynku mięsnego.

mentatorów oraz “niezależnych” naukowców, których zadaniem jest podważanie badań przeprowadzonych w
Lyonie i przekwalifikowanie azotynu
sodu do Grupy 2B poprzez dodanie słowa PRAWDOPODOBNIE (wywołuje raka). Przypomina to strategię producentów papierosów, aspartamu, thalidomidu oraz innych trucizn powszechnie
stosowanych w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym.
okładnie taka sama strategia
obrana jest przez koncerny
produkujące tak zwane leki
antycholesterolowe. Korzystając z
usług wynajętych ekspertów, wszelkimi metodami podważać badania, nagradzać w sposób zawoalowany lekarzy “sprzedających” w receptach wystawianych pacjentom najwięcej leków
antycholesterolowych i dyskredytować
jako naukowców tych, którzy usiłują
dojść do prawdy. Po moim tekście odezwała się do redakcji pani Jolanta Szaban. Prawdopodobnie jest to prof. Jolanta Szaban z Akademii Leona Koź-

dwóch lat, po wszczepieniu stentów,
zmuszany jest przez lekarzy do zażywania antycholesterolowego leku z zaznaczeniem, że ma go zażywać dożywotnio. Skarżył się na narastające z
miesiąca na miesiąc bóle mięśni i stawów. Zrazu sądził, że to po prostu kwestia wieku, a może reumatyzm. Ale po
przeczytaniu mojej publikacji postanowił przeprowadzić eksperyment polegający na odstawieniu zażywanego
leku i zastosowaniu naturalnego zamiennika.
oleciłem mu kubańskie PPG,
ale Polska nie sprowadza tego
stosowanego na kilku kontynentach leku. Zaproponowałem więc,
by poszukał prolipidu, który od wieków
stosowany jest w medycynie dalekowschodniej. Jest to preparat produkowany na bazie guazumy wiązolistnej
zwanej też fałszywym cedrem, murai
wiechowatej znanej jako pomarańczo jaśmin oraz mlecza polnego występującego dziko na terenach zachodniej Azji.
Nazajutrz dowiaduję się, że mimo pozy-

pani Jolanta podważa. Wiosną tego
roku w British Medical Journal opublikowany został materiał, opracowany
przez renomowany zespół badawczy z
amerykańskiej Harvard Medical School pod kierownictwem prof. Johna
Abramsona, klinicysty z dużym dorobkiem naukowym. Wykres zamieszczony w publikacji oraz szczegółowy opis
przeprowadzonych badań sugerują
jednoznacznie, że statyny nie tylko nie
przeciwdziałają atakom serca, udarom mózgu czy zawałom, ale są obojętne w terapii, zaś 18-20 proc. osób zażywających tego typu leki odczuwa
ciężkie skutki uboczne, z miopatiami
(choroby mięśni) włącznie i pogorszeniem stanu trzustki prowadzącym do
cukrzycy. Czy pani Jolanta Sz. odważy się kontestować dorobek naukowy
także kardiologa z prestiżowego Harvardu?
iedługo potem w tym samym
periodyku ukazały się wyniki
badań klinicznych znanego i
wpływowego brytyjskiego kardiologa

W 1986 r. Richard Lyng został powołany przez prezydenta Ronalda Reagana
na stanowisko sekretarza rolnictwa, badania dr Martin wylądowały w koszu na
śmieci, a ona sama - zaszczuta - wycofała się z życia publicznego. Kolejny cudowny zbieg okoliczności z udziałem
prezydenta USA i wielkiego biznesu,
nieprawdaż?
nna batalia, tym razem o uznanie
za truciznę azotynu sodu, trwa i
na razie nie ma widoków na szybkie wyeliminowanie tej rakotwórczej
substancji z produkcji. Azotyn używany jest masowo przez producentów wędlin przede wszystkim dla otrzymania
różowego koloru na przykład kiełbas,
szynki, czy baleronu (kto kupi szarą
bądź brązową szynkę i kiełbasę?). Stosowany jest również jako substrat przy
produkcji barwników oraz jako dodatek
konserwujący do żywności o symbolu
E250. W 2006 r. naukowcy z Międzynarodowego Centrum Badań nad Nowotworami w Lyonie, uważanego powszechnie za najważniejszy ośrodek
badawczy w dziedzinie onkologii na
świecie, zaliczyli azotyn sodu do Grupy
2A, w której zapisano substancje wywołujące raka, w przypadku azotynu - raka jelita grubego.
ranża mięsna ruszyła do natarcia. Wynajęto lobbystów,
telewizyjnych lekarzy - ko-

mińskiego, mająca w swoim CV aż 25
zainteresowań badawczych, których
większość ukierunkowana jest na kwestie zarządzania.
mailu przesłanym redakcji
pani Szaban pisze m. in.:
“Warto wiedzieć, jakie wykształcenie ma dr Seneff: licencjat - Bachelor of Science (BS) w dziedzinie biofizyki 1968, magisterium - a Master’s
(MS)w dziedzinie inżynierii elektrycznej 1980, doktorat - a Doctoral degree
(PhD) w dziedzinie nauk komputerowych (1985.) Idee p. Seneff takie jak,
między innymi, leczenie słońcem raka,
raczej nie wskazują na naukowe i racjonalne podejście pani inżynier do poważnych kwestii medycznych. I dobrze
by było, by czytelnicy zanim przestaną
się przejmować cholesterolem, o powyższym także wiedzieli”.
roblem w tym, że o szkodliwości statyn (więcej skutków
ubocznych niż działań leczniczych) mówi coraz więcej medyków,
tyle że półgębkiem. Mnie ostrzegło poufnie już dwóch zaufanych lekarzy.
Stosuję kubańskie PPG (polikosanol)
produkowane na bazie trzciny cukrowej, którym leczy się cała Ameryka
Łacińska, Kanada, Rosja, Chiny, Słowacja i pacjenci w wielu innych państwach. Po mojej publikacji w “Passie”
zadzwonił do mnie kolega, który od

tywnych opinii pacjentów (fora internetowe) prolipid został wycofany z listy leków dopuszczonych do sprzedaży w
Polsce.
chodzę w Internet i nie wierzę własnym oczom. Oto
oficjalny komunikat ze
strony GIF: “W dniu 6 maja 2010 r. w
trakcie inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego u importera,
w firmie Cowik Sp. z o.o. stwierdzono,
iż powyższe serie przedmiotowego produktu leczniczego (prolipid) zostały
dopuszczone do obrotu niezgodnie z
obowiązującym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu oraz z naruszeniem przepisów dotyczących Dobrej
Praktyki Wytwarzania”. Żadnych konkretów o szkodliwości leku, o działaniach ubocznych tylko “naruszenie
przepisów dotyczących Dobrej Praktyki Wytwarzania”. Jakiego znów wytwarzania? Przecież spółka Cowik jest importerem, a nie producentem, lek produkowany jest w Indonezji! Czyżby ponowny cudowny zbieg okoliczności,
tym razem w Polsce? A może jednak
długie ręce dysponujących miliardami
farmaceutycznych karteli, które niszczą konkurencję?
a koniec słówko do pani Jolanty Szaban. Okazuje się,
że krytykiem statyn jest nie
tylko dr Seneff, której kompetencje

dr Aseema Malhotry, który właśnie ciężkimi skutkami ubocznymi statyn tłumaczy nagłe zejścia kilkorga swoich pacjentów oraz ich pogarszającą się kondycję fizyczną. Obrońcy statyn przywołują wytyczne NICE (angielskie przepisy dotyczące nadzoru nad stanem zdrowia) z 2014 r., które zalecają przepisywanie statyn mężczyznom powyżej 60
roku życia i kobietom powyżej 75 roku
życia. Zapominają jednak, że brytyjski
Komitet Lekarzy Ogólnych oraz Królewskie Kolegium Lekarzy Ogólnych
odrzuciły te wytyczne. Zdaniem dr.
Malhotry, lekarze rodzinni są finansowo zachęcani przez farmaceutyczne
kartele do przepisywania statyn osobom nawet z niskim ryzykiem chorób
serca na podstawie ubogich w dowody
badań lekarskich.
na zakończenie: sprzedaż tylko
dwóch najbardziej znanych preparatów statynowych przyniosła
ich producentom w ubiegłym roku ponad 30 mld USD zysku. Wniosek: oni łatwo nie oddadzą pola i zrobią wszystko,
by w kolejnych latach utrzymać wysokość wypracowanego zysku. Zapowiada się więc kolejna długa batalia o gigantyczną kasę, której wynik trudno
przewidzieć. Pacjent jest w tej grze niestety na dalekim miejscu.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : P i xa b a y

W poprzednim wydaniu “Passy” dużo miejsca poświęciłem statynom, czyli lekom antycholesterolowym, które zdaniem coraz większej liczby naukowców mają szkodliwy wpływ na ludzki organizm.
Felieton oparłem na kilku źródłach, między innymi na opublikowanym w Internecie tekście dr Stephanie Seneff, biofizyka z Massachusetts Institute of Technology (MIT), która wieszczy rychły upadek statynowej branży. Temat trucia ludzi różnymi, o dziwo, dopuszczanymi do użycia substancjami interesuje mnie od czasu, kiedy poznałem historię aspartamu, masowo używanego w produkcji
prawie wszystkich napojów dietetycznych i energetycznych, gumie
do żucia “bez cukru” oraz wyrobów cukierniczych. To kombinacja
czterech substancji chemicznych: kwasu asparaginowego (40
proc.), fenyloalaniny (40 proc.), metanolu (alkohol drzewny - trucizna 10 proc.) i dwuketopiperazyny (DKP 10 proc.). Być może specyfiku wyprodukowanego na bazie tej czysto chemicznej kombinacji
nie można otwarcie nazywać trucizną, ale jedno jest pewne - nie
służy on ludzkiemu zdrowiu, ani nie jest dla organizmu obojętny.
laczego substancja określana
przez wielu naukowców jako
trucizna wciąż znajduje się w
powszechnym obrocie? Odpowiedź jest
prosta - produkcja tak zwanych słodzików to biznes wart setki miliardów dolarów. W USA aspartam został dopuszczony do stosowania w produktach suchych 26 lipca 1974 r. Jednak sprzeciw
wniesiony w sierpniu 1974 r. przez wybitnego neurologa dr. Johna W. Olneya
oraz prawnika organizacji “Consumer”
Jamesa Turnera, jak również wszczęte
dochodzenie dotyczące praktyk badawczych firmy G.D. Searle - producenta
aspartamu, spowodowały, że 5 grudnia 1974 r. FDA (amerykańska Federalna Agencja Żywności i Leków) zawiesiła dopuszczenie.
ednakowoż w 1981 r. w niejasnych okolicznościach Agencja
niespodziewanie ponownie dopuściła aspartam do stosowania w suchych produktach spożywczych, a dwa
lata później również w napojach gazowanych. W tym czasie szefem rady
nadzorczej G.D. Searle był Donald
Rumsfeld - bliski współpracownik Ronalda Reagana, później w administracji kilku kolejnych prezydentów USA.
W 1981 r., kiedy rozstrzygała się kwestia dopuszczenia aspartamu, prezydent Reagan dokonał nieoczekiwanej
zmiany na stanowisku szefa FDA i powierzył prowadzenie Agencji swojemu
człowiekowi Arthurowi Hull Hayesowi.
Cóż za cudowne zbiegi okoliczności,
nieprawdaż?
arto także wspomnieć o
trwającej latami batalii o
uznanie szkodliwości biernego palenia tytoniu. Koncerny tytoniowe, nazwane przez niezależnych naukowców “branżą wątpliwości”, stosowały wszelkie prawne i pozaprawne
środki, by obalić naukowe badania
świadczące o szkodliwości biernego palenia. Ich szefowie dopuszczali się
kłamstw przed komisją senacką, opłacano dyspozycyjnych naukowców w celu dyskredytowania niewygodnych badań, szukano najmniejszych nieścisłości w pracach badawczych.
końcu tytoniowy kartel
przegrał, tak jak przegrali
producenci innej trucizny
- thalidomidu, stosowanego jako środek nasenny i przeciwbólowy w Europie zachodniej w latach pięćdziesiątych. Przez długie 10 lat producenci
tej trucizny, mimo przedstawienia im
ewidentnych dowodów, zaprzeczali,
że “lek” powoduje poważne uszkodzenia płodu u kobiet w ciąży i dopiero w 1961 r. udało się wstrzymać produkcję trutki i wykreślić thalidomid z
listy leków.
od koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku amerykańska naukowiec dr Susan
Preston - Martin przeprowadziła badania na 2000 szczurów, dowodząc, że
zachodzi ścisła korelacja pomiędzy spożywaniem przez dzieci dużych ilości
parówek a białaczką. Richard Lyng,
wówczas numer jeden w amerykańskiej branży mięsnej, bezpardonowo
zaatakował dr Martin za pomocą wynajętych “niezależnych” naukowców, którzy wychodzili wręcz z siebie, by zdyskredytować badaczkę oraz jej osiągnięcia naukowe. Ale badania na 2000
szczurów miały swoją wymowę, więc
mięsny kartel obrał inną taktykę. Wyna-
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
GALERIA PLATER, ul. Emilii
Plater 14 kupi obrazy, antyki,
bibeloty, 502 220 103;
602 267 281
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, podstawowa,
gimnazjum, doświadczona, tanio,
dojeżdżam, 502 583 141
ANGIELSKI, różne poziomy,
dojeżdżam, 502 378 901
FORTEPIAN, absolwentka Ak.
Muz., doświadczenie,
22 858 89 68; 699 990 949
FRANCUSKI, ROSYJSKI,
608 058 494
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, tanio, dojeżdżam,
502 583 141
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

BUDOWLANA z warunkami
zabudowy w gminie Prażmów,
1500 m2, 30 km od Warszawy,
55 zł/m2, tel.: 604 823 665
DZIAŁKI budowlane 1000 m2
Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne Prażmów,
602 77 03 61
SALON FRYZJERSKI podnajmie
15 m2, Puławska 534,
tel.: 501 143 827
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i
okazyjnie sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze
zdjęciami otrzymasz
drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Mieszkania:
! 60 m 2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój,
601 720 840

! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje,
do wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
Domy:
! 300 m2, do wejścia, Ursynów,
Las Kabacki, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2, ok.
ul. Jagielskiej, działka 1500 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Natolin, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka
1300 m2, blisko Las Kabacki.
Świetny na firmę, świetny na
mieszkanie, 601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę.
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840,
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski.
Cena 850 tys. zł do neg. Działka
450 m2, 601 720 840
! Stegny, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł.
601 720 840
! Ursynów, 380m2 /400 m2
działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 380 m2
w najwyższym standardzie, dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka KonstancinJastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,
601 720 840
! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Konstancin - do wynajęcia
dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania.
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament
z kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich
klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, Stegny,
Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

GLAZURA, gładź, panele, płyty
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 692 885 279
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

DAM PRACĘ dorywczo lub na
stałe w biurze rachunkowym na
Ursynowie dla pomocy księgowej
(wpisywanie danych) oraz
doświadczonej w pełnej
rachunkowości, 606 434 699
POMOC do kuchni 2-3 razy w
tygodniu, wieczorem, 506 040 519
POSZUKUJEMY pani z
sąsiedztwa do pomocy w domu
(gotowanie i sprzątanie) od 8 do
16 codziennie. Okolice ul.
Wałbrzyskiej, starsze małżeństwo,
601 20 14 13
PRACOWNIKÓW budowlanych
do stanów surowych, 694 401 711
SZKOŁA PODSTAWOWA
nr 323 ul. Hirszfelda 11 zatrudni
panie do sprzątania szkoły na
stanowisko woźnej na cały etat od
zaraz. Tel. 22 641-63-56 w 18
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340 w Warszawie ul. Lokajskiego 3
zatrudni
- nauczyciela świetlicy
-pomoc nauczyciela
- sprzątaczkę
C.V przesyłać na
eniemirska@edu.um.warszawa. pl
Tel 22/546 61 26
ZATRUDNIĘ krawcową,
Ursynów, 602 842 915
ZATRUDNIMY agentów
ochrony, do 60 lat, w Konstancinie,
509 740 966
ZATRUDNIMY nauczyciela do
przedszkola na Ursynowie. Praca
na pełny etat. Wymagane
kwalifikacje do pracy w
przedszkolu, 516 131 647,
info@zaczarowana-pozytywka.pl

KANCELARIA PRAWNICZA,
22 822 41 92;
604 77 22 82
KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY serwis,
sprzedaż, FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, referencje,
722 920 650

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

PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
22 842 94 02
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

KTO bezpłatnie ofiaruje adapter
emerytce? 880 397 580
ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD I EKSPERTYZA - 0 zł
AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
ANTENY, 509 610 850
ANTENY, 603 375 875
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 573 437 794
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 464 242,
601 398 426

ELEKTRYK,
usługi elektryczne,
797 669 797

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

GIMNASTYKA 50+
Joga, pilates
ul. Jastrzębowskiego 22
tel.: 518 628 928
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Ursynów

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

10)i Modelarni Lotniczej (ul.
Służby Polsce 1, tel. 22 643 12
82), która od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-21.00 orNiedziela, 8 października, ganizuje zajęcia dla dzieci,
16.00: Popołudnie Muzyczne z młodzieży i dorosłych (w tym
cyklu „Tam, gdzie gra muzyka”. seniorów).
Koncert dla dzieci p.n. „Nie taki
klawesyn straszny jak go maluDom Kultury SMB „Imielin”
ją”. Wyk. Michał Własnowolski
ul. Dereniowa 6
(klawesyn), Anna Stankiewicz
tel./faks 22 641 19 15
(altówka), Beata Kozyra-Paulska
(skrzypce), Ewa Bargiel (taniec).
Zaprasza na Warsztaty RocWstęp wolny.*
kowe iM Granie Jesień 2017 2
Niedziela, 8 października, dni - 6 i 7 października, piątek i
18.00: Pokaz filmowy z cyklu sobota w godzinach 17:00-21:00
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Ćwiczenia i konsultacje w czteJanickim” – komedia muzyczna rech grupach z muzykami: Wo„Każdemu wolno kochać” (Pol- kal - Magda Piskorczyk, Gitara
ska 1933, reż. Mieczysław Kra- Elektryczna - Maciej “Rejment”
wicz, Janusz Warnecki, w jed- Rejmentowski, Gitara Basowa nej z głównych ról Adolf Dym- Andrzej “?” Potęga, Perkusja sza). Wstęp wolny.*
Michał Biernacki. Wstęp Wolny,
Środa, 11 października, Ilość miejsc ograniczona.
18.00: wydawanie bezpłatnych
Info - Małgorzata Wiercińska
kart wstępu na:
504703087
- maraton filmowy w ramach
Dom Kultury Stokłosy
„Tygodnia Francuskiego na Ursyul. Lachmana 5
nowie” (niedziela, 15 paździertel. 022 855 35 17
nika; komedia „Paryż na bosaka”
– godz. 17.00, dramat „Frantz” –
godz. 19.30);
Zapraszamy Państwa na nie- monodram „Wojna nie ma zwykły koncert, który odbęw sobie nic z kobiety” w wyk. dzie się u nas 8 października
Danuty Borowieckiej (Teatr Za (niedziela) o godzinie 18:00.
Daleki w Domu Sztuki, wyjąt- „Ulica japońskiej wiśni” to rekowo we wtorek, 17 październi- cital poświęcony piosenkom i
ka, godz. 19.00).*
poezji Agnieszki Osieckiej. InDom Sztuki zaprasza do terpretacje dzieł wielkiej arswoich filii – Klubu Seniora (ul. tystki w wykonaniu zespołu
Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 Moment, to idealna propozy-

VAGABUNDUS
Sobota 07.10.2017 (Warsaw by night)
Wieczorna wycieczka rowerowa na trasie Metro Kabaty – Rosoła – Dolina Służewiecka – Czerniakowska – Most Łazienkowski – Bulwar Nadwiślański – Most Marii Skłodowskiej–Curie – Metro Młociny - Maczka – Galla Anonima – Broniewskiego – Rondo Radosława - Multimedialny Park Fontann – Grodzka – Mariensztat – Browarna – Topiel – Kruczkowskiego - Al. Ujazdowskie – Pałac Belwederski – Belwederska – Sobieskiego – Tor Łyżwiarski Stegny – Sikorskiego – Dolina Służewiecka – Metro Kabaty (60 km, w większości po ścieżkach rowerowych)
Uczestnicy wycieczki proszeni są o zainstalowanie pełnego
oświetlenia roweru, jak również o zaopatrzenie się w elementy
odblaskowe na ubraniu, Zbiórka o godz. 17:00 przy stacji metra
“Kabaty” (obok supermarketu TESCO)
Prowadzi: Wiesław Całka (e-mail: wieslaff1104@wp.pl)

cja na jesienne popołudnie. Po
bezpłatne wejściówki zapraszamy do biura placówki od
czwartku 5 października, od
18:00.
W sobotę 14 października o
godzinie 17:00 zapraszamy na
wernisaż wystawy „Eviva L’Arte”. Podczas wystawy prezentowane będą dzieła młodych artystów z polskiej grupy twórczej
MŁODZI SZTUKĄ i artystów z
serbskiego ARTE- Agency Art Of
Creation, z siedzibą w Belgradzie. Wstęp wolny.
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
05.10, czwartek godz. 18:00 –
wernisaż malarstwa Anny PRZYBYLSKIEJ-POKOJSKIEJ pt. PIĘKNO JEST WSZĘDZIE
12.10, czwartek godz. 18:00 –
JESIENNA CHANDRA CZY DEPRESJA – JAK ROZPOZNAĆ
spotkanie z terapeutką Mirą
CZARNAWSKĄ
19.10, czwartek godz. 18:00 –
KLUB PODRÓŻNIKA „Moja droga na IMJA TSE - podróż w Himalaje”, spotkanie poprowadzi
Jerzy HEJNAR, pasjonat wspinaczki wysokogórskiej
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
5.10., czwartek, g. 12.00 Piknik integracyjny– interaktywne
zajęcia w terenie przy grillu
9.10, poniedziałek, g. 13.00
Kultura języka polskiego - Mówimy i piszemy po polsku. Czy
od zawsze? Wykład Haliny Siwińskiej. Wstęp wolny
16.10. poniedziałek, g. 13.00
Kultura języka polskiego - “Dziękuję za help”; “Jestem happy”; “
Było full ludzi”. Czy to jest jeszcze język polski? Wykład Haliny Siwińskiej. Wstęp wolny
20.10., piątek, godz. 12.30
Trening dna miednicy – wykład
dla Pań – poprowadzi Kamila
Raczyńska-Chomyn, instruktorka treningu mięśni dna
miednicy. Zapisy pod nr tel. 22
646 4886

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Cantrala
fax

Tym razem będzie trudniej
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Mieczysław Leciewicz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

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

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

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

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

701 75 00

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

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

Tesco Polska to lider nowoczesnego handlu. Chcesz
być częścią naszego zespołu i razem z nami tworzyć
przyjazne miejsce pracy? Aktualnie poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

DORADCA KLIENTA
MIEJSCE PRACY:
SUPERMARKET TESCO WARSZAWA URSYNÓW
Zadania:
· Obsługa klienta na najwyższym poziomie z wykorzystaniem zasad aktywnej sprzedaży
· Towarowanie stoisk
· Naliczanie i przyjmowanie należności za zakupiony przez
klientów towar ( w przypadku nieznajomości obsługi kasy fiskalnej oferujemy pakiet szkoleń)
· Nie wymagamy doświadczenia zawodowego, zapewniamy
niezbędne szkolenia
Wymagamy:
· Zaangażowania w pracę
· Umiejętności pracy w zespole
· Uprzejmości, komunikatywności i łatwości nawiązywania
kontaktów
· Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych
Zapewniamy:
· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
· Szeroki pakiet szkoleń stanowiskowych
· Możliwość udziału w programach rozwojowych na inne
stanowiska pracy
· Możliwość rozwoju zawodowego
· Zniżkę 10% na zakupy w Tesco dla pracowników z 6-miesięcznym stażem pracy
· Bony świąteczne i okolicznościowe
Zapraszamy do osobistego składania CV: ul. Szolc-R
Rogozińskiego 1, 02-7
777 Warszawa ( przy metrze Imielin)

Redaktor naczelny – Maciej Petruczenko; Sekretarz redakcji – Łukasz Kondej; Zespół – Tadeusz Porębski, Mirosław Miroński, Wojciech Dąbrowski, Jerzy Derkacz, Lech Królikowski, Bogusław Lasocki.
Redakcja: 02-7786 Warszawa, ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, sekretarz redakcji: tel. 648-444-332, e-mail: passa@passa.waw.pl, Internet: www.passa.waw.pl.
Biuro Ogłoszeń – Magdalena Jaworska; Dział Reklamy tel. (22) 649-771-665, tel./faks (22) 648-444-000, 605-3364-3396, 607-9925-0001; Marketing i reklama – Grzegorz Przybysz tel. 607-9925-0001
mail: imako @imako.com.pl; Skład i łamanie – Łukasz Kondej; Studio graficzne – Michał Domański;
Wydawca – Agencja reklamowa IMAKO Sp. Jawna, 02-7786 Warszawa. ul. Lachmana 4, tel./faks (22) 648-444-000, 602-2213 555; e-m
PASSA jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja nie jest zobowiązana do publikacji niezamówionych tekstów.
Druk: AGORA S.A.; Kolportaż – Łukasz Kondej, tel. 605-3364-3397;

20

