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Walka nie tylko z wiatrakami

J

ak oficjalnie poinformował
rzecznik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dysk
laptopa skradzionego niedawno
jej pracownikowi zawiera dane
osobowe około 70 tysięcy kandydatów na studia z ostatnich kilku lat.
W efekcie kradzieży nastąpiło naruszenie unijnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO). Uczelni grożą – być może –
nawet bardzo wysokie kary finansowe, a także ewentualna wypłata
indywidualnych odszkodowań, jeżeli laptop się nie odnajdzie, zaś
owe informacje zostaną bezprawnie wykorzystane.
ego przypadkowego zdarzenia nie można oczywiście
porównywać z opublikowanymi na portalu WikiLeaks przeciekami sekretnych – militarnych,
dyplomatycznych i politycznych
informacji dotyczących Stanów
Zjednoczonych. Ujawnił je australijski geniusz sztuki hakerskiej Julian Assange, mający w związku z
tym poważne kłopoty. Świat poznał otóż dzięki niemu istotne detale dotyczące bazy wojskowej Guantanamo oraz wyborów prezydenckich. Amerykanie mogą zakwalifikować działania Assange’a
jako podlegające sankcjom wynikającym z ustawy antyszpiegowskiej (Espionage Act), za co niekiedy grozi nawet kara śmierci. Ciekawe zatem, dlaczego w chyba jeszcze
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poważniejszej sprawie nie został u
nas pociągnięty do odpowiedzialności polityk Antoni Macierewicz,
który – jak zgodnie twierdzą wtajemniczeni – ujawnił z całą premedytacją dane polskich pracowników służb specjalnych oraz ich kontaktów operacyjnych, narażając
pono ludzi na śmierć i kompromitując niejako nasz wywiad. Macierewicza chroni skądinąd immunitet poselski, ale też nie słyszałem, by
Sejm przymierzał się kiedykolwiek
do odebrania mu tej ochrony.
toś, kto lekkomyślnie (a
może rozmyślnie) skopiował wspomniany spis kandydatów na studia i pozwolił na
kradzież laptopa, poniesie zapewne na uczelni przynajmniej karę
dyscyplinarną. Czy w tym kontekście bezkarność Antoniego M. cokolwiek nie dziwi? Tym bardziej, że
niedawno dostąpił on zaszczytu
otwarcia obrad Sejmu nowej kadencji w roli marszałka seniora.
dziwienia trzeba jednak
odłożyć na bok, skoro się
wie, że prezesem Naczelnej
Izby Kontroli jest Marian Banaś,
którego reputacja zawstydza nawet jego własną partię – Prawo i
Sprawiedliwość. Dziennikarze
ujawnili bowiem, iż ten niedawny
szef organów kontroli skarbowej
kraju sam ma w tej materii niezbyt czyste sumienie i wynoszący go
niedawno pod niebiosa były marszałek Senatu Stanisław Karczewski już przestał uważać Banasia za
„człowieka kryształowego”. Premier Mateusz Morawiecki raczej
woli nie podkreślać obecnie, iż „mafię VAT-owską” udało się zwalczyć
między innymi dzięki energicznym
działaniom Mariana B., któremu
w mediach społecznościowych
nadano złośliwy pseudonim – Człowiek bez VAT. I to określenie jest
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czącego katastrofy rządowego tupolewa u wrót lotniska Siewiernyj
w Smoleńsku. Wydawszy ogromne
kwoty z państwowej kasy na swoje amatorskie eksperymenty, sam
nie przedstawił w końcu żadnej
wiarygodnej konkluzji kilkuletnich
badań, które stały się jednak podstawą tzw. religii smoleńskiej oraz
pożywką do organizowania pochłaniających kolejne koszty „miesięcznic” owego wypadku”.
kłonności do szastania państwowym szmalem mają
oczywiście członkowie każdej partii dochodzącej do władzy
oraz ich sojusznicy. Tak postępował na przykład traktujący służbowy samolot jak darmową taksówkę niedawny marszałek Sejmu
Marek Kuchciński, któremu z tego powodu nawet włos nie spadł z
głowy. Tymczasem CBA ostro szarpie chociażby panią wójt Lesznowoli Marię Jolantę Batycką-Wąsik
z tytułu pochopnych ponoć decyzji
finansowych, chociaż jej wina nie
wydaje się na pierwszy rzut oka
oczywista i sądy najpierw odrzuciły żądanie nałożenia na nią
aresztu, a potem sprzeciwiły się zakazowi wykonywania czynności
służbowych. Dopiero wnikliwie
przeprowadzony proces wykaże,
czy zarzuty postawione osobie zarządzającej jedną z najlepiej rozwiniętych polskich gmin okażą się
uzasadnione. Nasyłanie pretorianów, by w celu publicznego skompromitowania wyciągali kogoś z
domu o świcie – jak to się zdarzyło w przypadku pani wójt – zawsze
może sugerować polityczny podtekst. A przecież to nie grupa osiłków ma w Polsce wymierzać sprawiedliwość...
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zapewne najwłaściwszą miarą hipokryzji, jaką przejawia rządząca
obecnie Polską partia, która – w
opinii przeciwników politycznych
– przemieniła Rzeczpospolitą w
„Republikę Banasiową”.
remier Morawiecki, rzecz
prosta, absolutnie się z tą opinią nie zgadza, więc w swoim
exposé sejmowym przedstawił Polskę jako kraj już teraz mlekiem i
miodem płynący, a na dodatek
zmierzający milowymi krokami ku
nowoczesności. Krytycy poczynań
tego politycznego wizjonera zarzucają mu wszakże w wielu kwestiach
– najdelikatniej mówiąc – mijanie
się z prawdą. I chyba rzeczywiście się
mija – chociażby w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza
tak nieszkodliwych dla środowiska
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jak wiatraki. „Przez ostatnie cztery
lata rząd Zjednoczonej Prawicy
konsekwentnie zwalczał energetykę odnawialną w Polsce. Słynna
ustawa „odległościowa” zakładająca, że turbina wiatrowa nie może
być postawiona od zabudowań
mieszkalnych w odległości nie
mniejszej niż 10- krotność jej wysokości, skutecznie zablokowała powstawanie wiatraków na lądzie” –
stwierdził na łamach dziennika
„Rzeczpospolita” komentator Michał Niewiadomski. I jest to szczera
prawda, ponieważ nasi obecni wielkorządcy wciąż jeszcze stawiają w
ogromnym stopniu na zatruwającą
środowisko energię węglową.
ak samo fałszywy obraz
przedstawił premier co do
stanu publicznej służby
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zdrowia, która przeżywa bodaj jeden z najgłębszych kryzysów w historii, podczas gdy on opowiada o
cudownym rozwoju i supernowoczesnych urządzeniach szpitalnych. Takie się rzeczywiście trafiają, między innymi dlatego, że funduje je co roku spontaniczny ruch
społeczny, czyli dyrygowana przez
ursynowianina Jurka Owsiaka –
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A dziwnym trafem Owsiaka
władze państwa bynajmniej nie
doceniają...
tawia się za to na takich jak
Banaś i Macierewicz. Ten
ostatni, będąc kompletnym
ignorantem w zakresie badania
przyczyn wypadków lotniczych, pozwolił sobie na całkowite zdezawuowanie raportu fachowców doty-
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Bezpieczny Ursynów – nowe światła

Trwa budowa sześciu sygnalizacji świetlnych na
przejściach dla pieszych
wzdłuż al. KEN. Nowe
światła, które zostaną wybudowane do końca tego
roku, to kolejny element
działań związanych z po-

prawą bezpieczeństwa w
Warszawie.
A poprawa bezpieczeństwa,
zwłaszcza wśród pieszych, jest
najważniejszym zadaniem, jakie stawiamy sobie władze
Warszawy. Od kilku lat konsekwentnie realizowana jest prze-

budowa infrastruktury drogowej tak, aby podnieść bezpieczeństwo. Daje to widoczne
efekty: na warszawskich ulicach ginie coraz mniej osób. W
roku 2013 zginęły na stołecznych drogach 74 osoby, po sześciu latach, w roku 2018 mieli-

śmy już „tylko” 43 ofiary śmiertelne. To spadek o około 40 procent. Trudno jest jednak mówić o ludziach wyłącznie w ujęciu statystycznym. Każda ofiara to o jedną za dużo, to także
dramat rodziny i najbliższych.
Dlatego, uspokajając ruch drogowy i przebudowując infrastrukturę, samorządowcy dążą
do tego, aby w przyszłości w
Warszawie nie zginęła ani jedna osoba. Kolejnym krokiem w
tę stronę jest budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla
pieszych przez al. KEN. Nowe
sygnalizatory będą wyposażone w automatyczną detekcję i
skoordynowane z istniejącymi
sygnalizacjami. Pojawią się na
sześciu przejściach wzdłuż al.
KEN: dwie w rejonie ul. Koński Jar, przy ul. Telekiego, ul.
Jeżewskiego oraz numerów 81
i 101. Prace te są możliwe dzięki dodatkowym środkom od
Rady Warszawy i władz Dzielnicy Ursynów.

Jest teren na boiska przy ul. Zaruby
M. st. Warszawa i spółka Longbridge Kabaty 1 podpisały akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości
położonych na terenie stolicy. Miasto otrzyma teren o
powierzchni 4244 m2 przy ul. Zaruby, spółka natomiast działki o powierzchni 2115 m2 znajdujące się w
Dzielnicy Wola.
Pozyskane tereny zostaną przeznaczone na boiska szkolne na potrzeby nowego obiektu powstającego przy ul. Zaruby.
– Mamy grunt pod budowę boisk przy szkole przy ul. Zaruby. Dziś
już mogę poinformować, że rozpoczynamy formalną procedurę tworzenia szkoły nr 399 przy ul. Zaruby i wiosną 2020 rozpoczniemy
rekrutację. Dziękuję partnerowi, który wiele miesięcy czekał, aby
doszło do zamiany gruntów i cieszę się, że dziś nastąpił oczekiwany przez mieszkańców koniec sagi pod tytułem „uda się, czy też nie”
Nie ukrywam także dumy, że inwestycja, która wydawała się nierealna po błędach sprzed lat materializuje się na naszych oczach.
Ponadto w efekcie wymiany gruntów Miasto otrzymało ponad 5 mln
zł – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Nasi mistrzowie igrzysk

W dniu 15 listopada w ursynowskim ratuszu odbyło
się spotkanie z uczniami
Szkoły Podstawowej nr 303
przy ul. Koncertowej 4, reprezentującymi Ursynów
podczas zawodów rozgry-

wanych w ramach Ogólnopolskiego Finału Igrzysk
Dzieci, Igrzysk Młodzieży
Szkolnej i Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbyły się 29
października w Olszynie.

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursynów wręczyli sportowcom listy gratulacyjne oraz dyplomy. Młodzi zawodnicy zajęli drugie miejsce (do zwycięskich reprezentantów województwa opolskiego zabrakło

im niespełna dwóch sekund),
w najmłodszej kategorii (Igrzyska Dzieci - 2007 i młodsi) na
dystansie 10 x 1000 m.
Srebrny medal dla Ursynowa
wywalczyli: Igor Bednarczyk,
Antoni Iwanowicz, Karol KrausPiechnik, Franciszek Kruk, Ryszard Łaniecki, Radosław Parzęcki, Nikodem Pietrzak, Wiktor Polkowski, Franciszek Pollok, Kuba Sito i Karol Stefański,
trenowani przez Krzysztofa Lizińczyka i Macieja Demicha.
Tego samego dnia nadeszła
kolejna wspaniała wiadomość
– tym razem z Radomia.
Drużyna chłopców, reprezentująca Szkołę Podstawową nr
323 im. Polskich Olimpijczyków, okazała się najlepsza w zawodach finałowych w badmintonie podczas XXII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej! Po złoto sięgnęli Sebastian
Jastrzębski i Marcel Jasiński,
prowadzeni przez trenera Tomasza Żukowskiego.

Hussar 2019 – czyli festiwal
modelarstwa figurkowego
W dniach 30 listopada - 1 grudnia Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów organizują międzynarodowy festiwal modelarstwa i malarstwa figurkowego Hussar 2019. Jest to dziesiąta
edycja tego festiwalu, ale pierwsza na Ursynowie.
Festiwal odbędzie się w ursynowskim ratuszu, al. KEN 61, od godziny 10.00 do 17.00. Wstęp i udział bezpłatny. Tych, którzy chcą
wziąć udział w warsztatach malowania figurek fantasy, obowiązuje kolejność zgłoszeń (na miejscu, do wyczerpania limitu figurek na
dany dzień).
W czasie dwudniowego wydarzenie będzie można:
-wziąć udział w konkursie Hussar 2019 - jeśli ktoś już maluje figurki lub ma figurkę z naszych warsztatów,
- obejrzeć wystawę prac zgłoszonych na konkurs - będą to figurki fantasy, historyczne, Si-Fi, dioramy,
- wziąć udział w warsztatach malowania figurek fantasy - będą
to warsztaty dla dzieci i dorosłych, w ramach których pod opieką
instruktorów będzie można pomalować figurkę i zabrać ją do domu,
- wziąć udział w konkursie szybkiego malowania figurek na czas
(speedpainting),
- obejrzeć prezentacje mistrzów malowania figurek z Hiszpanii
i Szwecji - w czasie imprezy planowane są dwa 3 godzinne pokazy międzynarodowych mistrzów malowania figurek,
-obejrzeć najnowsze figurki i modele redukcyjne w strefie giełdy modelarskiej.
Dzielnica Ursynów współorganizuje wydarzenia związane z modelarstwem i malarstwem figurkowym, jak choćby ostatnie warsztaty z malowania figurek powstańców warszawskich czy postaci fantasy. Ogromne zainteresowanie, jakie budzą takie spotkania, skłoniło nas do zaangażowania się w organizację największego w Polsce festiwalu figurowego Hussar. W ramach tego dwudniowego wydarzenia, w którym uczestniczą nie tylko dzieci ale całe rodziny, czeka wiele atrakcji – mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.

Melioracja na
Zielonym Ursynowie

Trwa kampania dotycząca warszawskiego wolontariatu
Każdego dnia warszawiacy angażują się w wolontariat. Ich aktywność pozwala działać stowarzyszeniom i fundacjom, wspiera funkcjonowanie instytucji. Dzięki nim organizowane są wydarzenia sportowe, pikniki czy festiwale. Wolontariusze są obecni w działaniach
na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego. Rusza miejska kampania, która pokaże efekty działania wolontariuszy i zachęci mieszkańców Warszawy do angażowania się w wolontariat. Od 2014 r. Urząd m. st. Warszawy prowadzi projekt „Ochotnicy warszawscy”, którego celem jest rozwój wolontariatu w mieście. Na projekt składa się szereg działań, realizowanych w szerokiej współpracy z instytucjami miejskimi i organizacjami pozarządowymi. W Warszawie niezwykle łatwo znaleźć propozycję wolontariackiego zaangażowania, dostosowaną do możliwości i potrzeb osoby chętnej. Od kilku lat z powodzeniem działa Miejski Portal Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl,
na którym zamieszczane są propozycje, m. in. w obszarze kultury, sportu, edukacji czy ochrony środowiska. Każdego dnia na portalu
można znaleźć około 100 takich ofert zaangażowania w warszawskich organizacjach i instytucjach. Warszawa jest pierwszym miastem
w Polsce, wspierającym wolontariat w sposób systemowy. Kolejna, trwająca właśnie miejska kampania społeczna dotycząca wolontariatu ma zwróci uwagę warszawiaków na efekty, jakie przynosi praca wolontariuszy. Zaangażowanie pojedynczych osób w skali wielkiego miasta przynosi ogromny, wspólny rezultat. Kampania pokazuje ten wysiłek z perspektywy odbiorców – m. in. osób potrzebujących wsparcia. W ramach kampanii, w przestrzeni i środkach komunikacji miejskiej pojawią się zdjęcia, ilustrujące prace warszawskich
wolontariuszy. Zobaczymy m. in. muzeum, po którym wolontariusze oprowadzają osobę niewidomą, schronisko, w którym wolontariusze opiekują się bezdomnymi zwierzętami czy zaniedbane miejsce pamięci, które dzięki wolontariuszom zostaje uporządkowane.

W okresie od 8 sierpnia do 29 października 2019 r. na
zlecenie Dzielnicy Ursynów były realizowane roboty budowlane na rowie nr 14 w rejonie ulicy Słonki. Rów nr
14 jest częścią układu melioracyjnego w zlewni Potoku
Służewieckiego.
Celem inwestycji była przebudowa istniejącego układu melioracyjnego, gdyż nie zapewniał on właściwego odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych. Wykonane roboty uporządkowały gospodarkę wodną wzdłuż trasy rowu nr 14.
Wykonanie robót budowlanych było możliwe dzięki współpracy Dzielnicy Ursynów z właścicielami działek, na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych. Staraniem Dzielnicy zawarto porozumienia pomiędzy miastem stołecznym Warszawa a właścicielami nieruchomości, na podstawie których możliwe było przeprowadzenie procedur administracyjnych i wykonanie robót.
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Mikołajki 2019 za progiem
Ursynowskie Mikołajki stały się już tradycją. Wiele dzieci czeka z niecierpliwością na ten dzień. Zapraszamy
najmłodszych na maraton zabaw z klockami 8 grudnia (niedziela) w godz. 12.00 – 17.00 w Arenie Ursynów
przy ul. Pileckiego 122. Wszystkie atrakcje gratis!
W tym przedświątecznym okresie, który kojarzy nam się z niespodzianką, z siwobrodym staruszkiem Mikołajem i prezentami
w butach, Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował dla dzieci moc
atrakcji z klockami LEGO i grami planszowymi:
– spotkanie ze Św. Mikołajem
– niespodzianka dla dzieci
– przedstawienie teatralne dla dzieci – bajka zimowa pt „Świąteczna kartka z Afryki”
– zdjęcia z chodzącymi figurami Budowniczego LEGO, Policjanta LEGO i Misia Ursynka
– stoliki do budowy z klocków – różne serie LEGO® (mix).
– gry: LEGO Przygoda II, LEGO Iniemamocni, LEGO Jurrasic World, LEGO Ninjago, LEGO Marvel’s superheros
Już po raz kolejny na Ursynowskich Mikołajkach swoje stoisko
będzie miała Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Będzie można na nim zakupić wyjątkowe cegiełki. Ursynowscy urzędnicy zapraszają także na stoisko Budżetu Obywatelskiego, bowiem od 3 grudnia 2019 r. mieszkańcy Warszawy będą mogli zgłaszać swoje pomysły!

Wte i wewte z Bralczykiem...

Wpół żywy czy wpółżywy?
Jak bum-cyk-cyk czy jak
bum cyk cyk? Wte i wewte
czy w tę i we w tę? Takie i
nie tylko takie zagwozdki
językowe mieli uczestnicy
XIV Ursynowskiego Dyktanda im. Andrzeja IbisaWróblewskiego.
W niedzielę 17 listopada –
punktualnie o 10.00 – rekordowa
liczba 240 chętnych, nie tylko ursynowian, warszawiaków, ale i
mieszkańców wielu innych miejscowości w Polsce, przystąpiła
do pisania dyktanda. Tym razem
uczestnicy zmierzyli się z tekstem
o muzyce, a dokładnie rzecz bio-

rąc, o nowym dyrygencie Sinfonii Varsovii. Tekst przygotowali
prof. dr. hab. Jerzy Bralczyk oraz
doc. dr Grażyna Majkowska.
Tegoroczna treść dyktanda:
„Niebłahy problem świeżo upieczonego dyrygenta ekscentryka
- Zgubiłem okulary, a niech to
szlag! – Na wpół żywy z przerażenia i wpółprzytomny z niewyspania niespełna trzydziestoipółletni
nowy dyrygent Sinfonii Varsovii
chodził podenerwowany wte i wewte (w tę i we w tę) przed gościnnym występem w Filharmonii
Krakowskiej. Bezsprzecznie zna
na pamięć pierwszy utwór: Canzonę na orkiestrę Tadeusza Bair-

da, niemalże potrafiłby ją zanucić,
podobnie jak Koncert (koncert)
B-dur Brahmsa czy Scherzo (scherzo) b-moll Chopina. Na bis, jeśliby był, orkiestra wykona Appassionatę Ludwiga van Beethovena. A co, gdy skonfundowany
obecnością średnio życzliwych kolegów z rodzinnego Hażlacha za
późno wskaże wejście helikonu czy
fletni Pana? Zakłuł go niepokój.
Dziennikarze „Ruchu Muzycznego” chcieliby w nim widzieć nowego Yehudiego Menuhina.
Gdzieżby śmiał się mierzyć z arcymistrzem, którego grę na
skrzypcach podziwiał i Albert Einstein, i Jan Paweł II.

Ten nieprzeciętny muzyk otrzymał tytuł doktora honoris causa
dwudziestu siedmiu uczelni na
świecie. A on? Już z lekka znużony muzyką klasyczną, nie codziennie ćwiczy. Co prawda słucha także jazz-rocka, ba, nawet punk rocka, coś tam komponuje, ostatnio
quasi-tango „Znad La Platy” na
niemal nieznany bandoneon.
-To nie quasi-, ale pseudotango – skonstatował drwiąco-kpiącym tonem jego przyjaciel, solista post-punkowego zespołu Supertrio. Handryczyli się, czy raczej przekomarzali, smakując
przed występem dania a’la carte:
zupę krem z ciecierzycy i pokrzywy żegawki podawanej z gorącą
ciabattą.
- Wyluzuj, masz charyzmę.
Niedługo, jak bum-cyk-cyk, zaproszą cię do La Scali, a niechby
i do moskiewskiego Teatru (teatru) Bolszoj.”
Z tak trudnym do poprawnego
napisania tekstem musiało sobie
poradzić 240 współzawodników.
A oto tegoroczni zwycięzcy:
Kategoria „Open”
- Mistrz Ortografii – Ursynów
2019: Jan Sękowski – mieszkaniec Mokotowa.
- Wicemistrzowie Ortografii –
Ursynów 2019: Katarzyna Bugaj

– mieszkanka Żoliborza i Paulina Napieraj – mieszkanka Ursynowa.
Kategoria „Juniorzy” (roczniki 2000-2
2005)
- Mistrz Ortografii – Ursynów
2019 w kategorii „Juniorzy”: Tomasz Olszewski – mieszkaniec
Ursynowa.
- Wicemistrzowie Ortografii –
Ursynów 2019 w kategorii „Juniorzy”: Michał Krysiak i Jan
Opalski – również ursynowianie.
Kategoria „Młodzicy” (roczniki 2006 i młodsi)
- Mistrz Ortografii – Ursynów
2019 w kategorii „Młodzicy” –
Franciszek Długosz – mieszkaniec Ursynowa.

Wicemistrzowie Ortografii –
Ursynów 2019 w kategorii „Młodzicy”: Maria Staniszewska i Pola Zagórska – obie także ursynowianki.
Kategoria „Ekspert” (kategoria honorowa)
- Mistrz Ortografii – Ursynów
2019 w kategorii „Ekspert”: Małgorzata Denys –mieszkanka Żoliborza.
- Wicemistrzowie Ortografii –
Ursynów 2019 w kategorii „Ekspert”: Anna Płochocka – mieszkanka Mińska Mazowieckiego i
Tomasz Malarz – z Krakowa.
Gratulujemy laureatom i
wszystkim, którzy mieli odwagę zmierzyć się z dyktandem!
Zapraszamy za rok.
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Robimy dobro, karma wraca...
Miłośnicy jogi i zwierząt
jednoczą się, aby robić dobro, czyli zdobyć karmę
na zimę dla bezdomnych
psów i kotów w schroniskach. Wiemy, że Karma
wraca, czyli to, co dajemy
z siebie innym, wraca do
nas. Dlatego pomagamy!
Znana behawiorystka zwierząt i trenerka psów, a jednocześnie joginka i Ambasadorka Jogi w Polsce Aneta Awtoniuk rzuciła WYZWANIE producentom
karm dla zwierząt i firmom zoologicznym. Obiecała, że wraz z
innymi miłośnikami jogi wykona
cykl 108 Powitań Słońca, a w zamian za każdą osobę, która podejmie WYZWANIE, do bezdomnych psów i kotów trafi jedzenie na zimę. Ursynowskie
Centrum Sportu i Rekreacji –
współorganizator Wydarzenia –
zaprosiło więc Anetę i wszystkich miłośników zwierząt oraz
jogi do Zespołu Obiektów Sportowych ,,Hawajska” przy ul. Dereniowej 48, aby tam mogło odbyć się to niepowtarzalne charytatywne Wydarzenie.
Powitanie Słońca to najpopularniejsza i najbardziej znana jogowa sekwencja kilku ruchów,
gdzie płynnie przechodzi się z
jednej pozycji do kolejnej.
108 to w tradycji Indii wręcz
święta liczba kojarząca się z doskonałością, pełnią, całością. 108
jest liczbą doskonałą w matematyce indyjskiej, stanowi iloczyn
trzech pierwszych liczb naturalnych podniesionych każda do potęgi własnej: 1^1x2^2x3^3.
108 to średnia odległość Księżyca od Ziemi mierzona średnicą
Księżyca. Ten sam współczynnik
ma zastosowanie w odniesieniu
do Słońca… Znaczeń i symboli
liczby 108 jest tak wiele, że nie
sposób przytoczyć wszystkich

związanych z matematyką, astronomią, religią, astrologią i najróżniejszymi tradycjami z całego świata.
WYZWANIE Anety podjęła firma Mars Petcare, która zobowiązała się, że za każdą osobę, która wraz z behawiorystką stanie
na macie, aby wykonać choćby
kilka ze 108 Powitań Słońca,
przekaże jedzenie na zimę dla
bezdomnych psów i kotów.
W tej chwili w Wydarzeniu
zadeklarowało udział ponad
470 osób! To może być rekord
Polski w liczbie ludzi jednocześnie ćwiczących jogę! (dotychczasowy rekord PL, z lipca 2018,
wynosi 261 osób jednocześnie
ćwiczących jogę, ale na świeżym powietrzu)
Wydarzenie jest bezpłatne, zapraszamy wszystkich, także oso-

by, które dotychczas nie miały
nic wspólnego z jogą.
Ilu ludzi ostatecznie stanie na
matach, żeby swoim wysiłkiem
„zapracować” na karmę dla
psów i kotów, okaże się już 24 listopada, w niedzielę, o godz.
12.00. Spotykamy się w strojach
sportowych w Zespole Obiektów
Sportowych ,,Hawajska „ i
wspólnie robimy dobro dla bezdomnych zwierząt.
Wydarzenie charytatywnie
organizują: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Aneta
Awtoniuk, Stowarzyszenie Porozumienie Szkół Jogi w Polsce,
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zarządzające
m. in. Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
(tam trafi karma, jaką „wypracujemy” podczas Wydarzenia).
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Maria Jolanta Batycka-Wąsik
na powrót urzęduje

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola
ukazał się ważny komunikat.
„Szanowni Państwo, informujemy, iż prawomocnym postanowieniem Sądu w dniu 18 listopada 2019 roku uchylone zostało postanowienie Prokuratury o zawieszeniu Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik w czynnościach służbowych.
Z wyrazami szacunku Mirosław Wilusz, zastępca wójta Gminy
Lesznowola.”
Jak poinformował „Przegląd Piaseczyński”, podczas posiedzenia
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa sędzia Ewa Bałan-Gonciarz zdecydowała o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia o zakazie wykonywania czynności służbowych przez panią wójt, podkreślając, że nie istnieje obawa matactwa, wobec czego obowiązuje nadrzędna zasada domniemania niewinności.
W lipcu Maria Jolanta Batycka-Wąsik została zatrzymana przez
agentów CBA pod zarzutem niezasadnego umarzania niektórym
spółkom zobowiązań podatkowych i w związku z tym narażenia
gminy na straty na poziomie co najmniej 2,5 mln złotych. Prokuratura wnioskowała o aresztowanie pani wójt, czemu sąd się zdecydowanie sprzeciwił, tak samo jak teraz sprzeciwił się zakazowi
wykonywania przez nią czynności służbowych. Jak to w kwestiach
skarbowych bowiem bywa, nawet w identycznej sprawie urzędy
różnie interpretują ciążące na kimś zobowiązania i nie można z
góry przesądzić, że ktoś jest winny. Nic dziwnego, że przeciwko
lipcowemu zatrzymaniu Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik zaprotestowało mnóstwo osób prywatnych, a także Związek Gmin Wiejskich RP.
W następstwie postanowienia sądu z 18 listopada pani wójt
wznowiła już wykonywanie obowiązków służbowych, w czym zastępowała ją dotychczas wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska. W
okresie przerwy w urzędowania Maria Jolanta Batycka-Wąsik nie
RK
pobierała wynagrodzenia.

Bazarek sercem Ursynowa
Ileż to było ataków na Bazarek! Że zajmie pętlę, że
sprowadzi śmietnik pod
bloki, że odstraszy klientów. I co? Klienci dopisali
i dopisują nadal, dodatkowo w trakcie ostatniej
kampanii wyborczej politycy zaczęli gromadnie robić zakupy na Bazarku.

Tak jak zresztą na setkach
bazarków w całej Polsce.
Czemu? Bo tu są ludzie. Bo to
centrum handlowego życia
dzielnicy. Gdzie są dziś ci, którzy
odsądzali Bazarek na pętli od
czci i wiary? A ostatnio wspierali polityków, którzy dobrze wiedzieli, że jeśli tłum potencjalnych
wyborców, to tylko na naszym

Bazarku? No właśnie! Istnieje takie powiedzenie: „Jak trwoga,
to do Boga”. Żeby zachować właściwe proporcje: „Jak jest mus
dotarcia do Polaków, to nagle
Bazarek jest wspaniały”.
Mogę jeszcze raz powtórzyć:
„A nie mówiłem?”.
Bo mówiłem, że będą klienci,
że wszystko się ułoży, że jeszcze

wrogowie Bazarku będą się
gryźć w język, a niektórzy niezbyt przychyli urzędnicy – czerwienić. Niewielu wierzyło, że zlikwidowana pętla autobusowa
to dobra lokalizacja na tego typu
działalność. Mimo to myślę sobie, że rozmawiając od lat z
mieszkańcami Ursynowa właściwie odczytałem ich codzienne
potrzeby. Popularność Bazarku
w aktualnym miejscu mnie nie
dziwi, byłem przekonany, że to
idealna lokalizacja. Jeśli ktoś postanowił być ślepy na tłumy
klientów, to chyba wyborcza popularność Bazarku ostatecznie
go przekonała.
Czas przedwyborczy pokazał,
że Bazarek jest właściwie definiowany przez polityków – jako autentyczne serce Ursynowa. A przecież wcześniej, delikatnie mówiąc, nie dla wszystkich polityków było to takie
oczywiste. W zasadzie nikt
oprócz mnie nie wierzył, że podczas weekendów Bazarek wciąż
będzie najtłumniej odwiedzanym miejscem na Ursynowie.
Ileż to oszczerstw rzucano w
moim kierunku: że uparcie realizuję na Ursynowie „favele”

(brazylijskie dzielnice biedy i
nędzy), że będą tam szczury i
śmieci, że oszpecam reprezentacyjne miejsce dzielnicy. Na tej
podstawie podawano mnie do
sądu i próbowano odebrać mandat radnego. Czy ktoś pomyślał,
gdzie by politycy robili sobie wyborcze zdjęcia, gdyby nie było
Bazarku? Zadaję to pytanie nie
jako najważniejsze, bo skoro niektórych nie przekonuje interes
kupujących, to może przekona
polityczny zysk z dotarcia do tysięcy ludzi!
Nie ma drugiego tak popularnego miejsca na Ursynowie. Pojawili się tu m. in.: przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Rafał Trzaskowski z
Platformy Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej,

Wojciech Zabłocki z PiSu i jeszcze wielu innych polityków. Ja
mam taką cichą nadzieję, że teraz politycy, którzy promowali
się na Bazarku, będą tak samo
chętnie wspierać go w trakcie
decydowania o jego nowej formie i lokalizacji po ukończeniu
budowy POW. Wypadałoby.
Piotr Karczewski
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Zamkną zawrotkę S-2 - na Puławskiej

Będzie się działo, oj będzie...
Bogusław Lasocki

kontraktu z GDDKiA, Małgorzata Tarnowska - rzeczniczka prasowa OW GDDKiA, Tomasz Mołdysz - dyrektor kontraktu z Astaldi, Mateusz Witczyński - rzecznik
prasowy Astaldi i Jolanta Stawierska z EGIS Polska Inżynieria
Sp. z o.o., pełniącej nadzór inwestorski i prowadzącej punkt
informacyjny o budowie POW.
Kompetentny skład osobowy
rokował nadzieję na uzyskanie
jakichś wiążących informacji, jednak w ogólnym rozrachunku
przybyłych radnych i mieszkańców spotkał srogi zawód. Całość
spotkania można by właściwie
podsumować porównaniem do
meczu tenisowego, w którym atakowany odbija piłeczkę czasem
prawidłowo czyli udziela jakiejś
odpowiedzi merytorycznej, ale
czasem odbija tak, żeby tylko odbić. Na dodatek dociekliwe pytania wywołały kilka odpowiedzi
pogłębiających pesymizm uczestników. O tym nieco dalej.

Informacja burmistrza
Roberta Kempy przekazana podczas ostatniej sesji
Rady Dzielnicy Ursynów o
możliwości przedłużenia
budowy ursynowskiego
odcinka POW nawet o rok,
zelektryzowała nie tylko
zgromadzonych radnych,
ale całą społeczność naszej dzielnicy.
Pytany później o źródła tej informacji burmistrz stwierdzał,
że są to “dobre” źródła, i że ocena dodatkowo wynika z całego,
widocznego obrazu terenu budowy. Jednak od możliwości
opóźnień odżegnywał się zarów- Prezentacja bez konkretów
W początkowej części spotkano inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nia rzecznik prasowy Astaldi Majak i wykonawca - firma Astaldi. teusz Witczyński przedstawił
GDDKiA wydała komunikat, w prezentację multimedialną, obktórym informuje, że “W związku z doniesieniami medialnymi,
dotyczącymi opóźnień na budowie Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW), Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że termin
umowny zakończenia prac na
S2 zadanie A nie uległ zmianie i
jest to sierpień 2020 r.”
Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że w swoim komunikacie GDDKiA powołała się na
doniesienia medialne, które nie
były pierwotnym źródłem informacji, a jedynie przytaczały słowa burmistrza Ursynowa.
W związku z tą sytuacją w
dniu 13 listopada br. zwołano w
urzędzie dzielnicy posiedzenie
połączonych Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji oraz
Architektury i Ochrony Środowiska, na które zaproszono
przedstawicieli GDDKiA oraz
Astaldi. Ze strony GDDKiA przybyli Iwona Wadecka - kierownik

razującą stan budowy ursynowskiego odcinka POW. Wbrew
oczekiwaniom prezentacja była
bardzo lakoniczna, przedstawiała parametry i uwarunkowania techniczne oraz kilka niezbyt
pocieszających
informacji.
Przede wszystkim każdy ze slajdów opatrzony był tytułem
głównym “Postęp prac - przekazanie placu budowy marzec
2018 - listopad 2019” i pod
spodem dopisek “19 miesięcy”.
Taka konstrukcja prezentacji
miała zapewne na celu wbić
wszystkim do głowy świadomość, że Astaldi mogła dotychczas wykonywać swoje prace zaledwie przez 19 miesięcy, wobec zapisanych w kontrakcie 41
miesięcy. Pomijając termin przerwy zimowej (kontrakt gwarantuje przerwę od 15 grudnia do
15 marca), do terminu finału zapisanego na 20 sierpnia 2020
roku pozostaje 9 miesięcy. Wobec planowanych 41 miesięcy,
prosta kalkulacja wskazuje na
opóźnienie wynoszące 13 miesięcy (41- 19 - 9 = 13). A gdyby
była zapowiadana sroga zima
faktycznie uniemożliwiająca
prace, opóźnienie powiększyło-

by się do 16 miesięcy. Oczywiście, firma Astaldi jest świadoma tej sytuacji i wystąpiła do
GDDKiA z wnioskami o przesunięcia terminów zakończenia
prac. Jak wynika z informacji
GDDKiA, część roszczeń Astaldi
została już odrzucona, pozostałe są nadal analizowane. Na pytania o terminy i szczegóły roszczeń, wykonawca odmówił odpowiedzi, stwierdzając, że są to
sprawy pomiędzy stronami
umowy. Czyli znów brak informacji. Za to GDDKiA cały czas
uparcie stwierdzała, że kontraktowy termin zakończenia prac
to sierpień 2020 roku i nie ulegnie on zmianie.

Terminy, terminy...
Przy okazji pojawił się pikantny szczegół. Chociaż w tytule
projektu zapisane jest “wykonanie prac budowlanych”, w praktyce jednak dla przyjęcia prac
niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na użytkowanie tunelu.
Terminy są często dosyć długie
i jak wspomniał dyrektor Mołdysz z Astaldi, w przypadku tunelu Wisłostrady, blisko 4 razy
krótszego niż tunel ursynowski,

uzyskiwanie pozwolenia trwało
około roku. Wynika stąd kolejne
ciekawe spostrzeżenie: gdyby
obecnie wszystko było już ukończone, złożenie wniosku np. w
grudniu skutkowałoby w dobrej
sytuacji uzyskaniem zezwolenia
w końcu przyszłego roku. Jednak obecny deficyt terminowy
wynosi 13 miesięcy. Gdy do tego dodamy okres uzyskiwania
zezwolenia, faktyczne uruchomienie tunelu gwałtownie się
oddala.
Z terminami ukończenia całości inwestycji wiąże się udostępnienie dla ruchu ulic Lanciego i Braci Wagów. W połowie roku trochę nieśmiało zaczęły pojawiać się sygnały, że
Braci Wagów będzie udostępniona do końca 2019, zaś Lanciego trochę później. Jednak
prezentacja Astaldi wyzbyła ursynowian naiwnych złudzeń. W
slajdzie na temat utrudnień w
ruchu czytamy:
“Zgodnie z kontraktem, ul.
Braci Wagów i Lanciego powinny być zamknięte przez cały rok.
Zgodnie z harmonogramem
przez 29 miesięcy (od rozpoczęcia III.2018 do zakończenia prac
VIII.2020).
Zgodnie z obecnymi przewidywaniami wykonawcy uda się je
otworzyć po 23 miesiącach w
VIII.2020
(zamknięcie
21/09/2018 Braci Wagów, zamknięcie 09/11/2019 [BL: chyba
błąd slajdu w dacie - 2018] Lanciego. Braci Wagów / Lanciego
zamknięte o 6 miesięcy krócej niż
planowano”. Czyli radujcie się ursynowianie! Ulice zostaną udostępnione ... w sierpniu 2020 roku. Niemniej, w tych ciekawych
rejonach wielkiego zaawansowania prac nie widać. To zapewne z
radości o “przedterminowym”
udostępnieniu.

Puławska - to brzmi groźnie
W dolnej części komentowanego wyżej slajdu zamieszczono
pozornie lakoniczny dopisek:
“Wykonawca nadal oczekuje na
zgodę na zamknięcie zawrotki
na węźle Puławska, które powinno być możliwe od rozpo-

częcia prac. Planowane roboty
w sierpniu 2019, do dziś brak
zgody miasta / zamawiającego”. Realizacja wniosku oznacza, że zostanie uruchomione
rondo pod trasą POW, ale w zamian zostanie zamknięty zjazd
z POW do ul. Puławskiej oraz
wjazd od strony Piaseczna na
POW. Skrzyżowanie to już obecnie w godzinach szczytu pęka
w szwach. Gdy jego funkcje
przejmie rondo, będące zresztą
ulubionym spowalniaczem i
“uspokajaczem” ruchu, będzie
musiało przejąć cały ruch z Puławskiej i z/na POW S-2. Zapowiada się armagedon komunikacyjny. Zapewne z tego powodu zresztą wynika powściągliwość miasta w wydaniu decyzji
zamknięcia zawrotki. Pikanterii dodaje fakt, że kilka lat temu
pod skrzyżowaniem Puławskiej
na poziomie -1 wykonano 2 rynny, którymi miał odbywać się
ruch Puławską w kierunku Centrum - Piaseczno i odwrotnie.
Niestety, ze względów finansowych miasto nie ukończyło tej
inwestycji. Byłoby to obecnie jakieś rozwiązanie, ale w rachubę
wchodzą milionowe koszty i kolejne opóźnienia.
Zamknięcie zawrotki – według Astaldi – miałoby trwać 6
8 miesięcy, ale realistyczne szacunki wskazują na minimum 12
miesięcy. Mamy zatem patową
sytuację. Nie ma obecnie znaczenia, czy zaniedbanie w
udrożnieniu Puławskiej spowodowało miasto razem z GDDKiA czy osobno. Mamy faktyczną sytuację patową, zwłaszcza
w zakresie decyzyjnym. Najgorsze jest to, że zablokowanie prac
i brak terminów uniemożliwia
planowanie innych zadań i
prac, choćby przegotowania
przez Zarządu Zieleni umów na
park nad POW.
Spotkanie zakończyło się w
minorowym nastroju, tym bardziej, że zdaniem burmistrza
Kempy, faktyczne opóźnienie
może wynieść nawet 2 lata. Coś
się jednak musi wydarzyć. Może
jest tu ktoś z mieczem do cięcia
węzłów gordyjskich?
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Szkolny Budżet
Partycypacyjny

Z myślą o osobach rozpoczynających swoją przygodę z
Budżetem Partycypacyjnym w szkole, powstał poradnik zawierający wiele praktycznych wskazówek.
Uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice mogą zdecydować, na co przeznaczyć część budżetu szkoły zgodnie
z ideą budżetu obywatelskiego.
- Do końca roku, każda z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzyma papierowe egzemplarze poradnika
„Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”.
Publikacja powstała we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dostępna jest również w wersji elektronicznej - mówi Aldona
Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej.
Szkolny budżet partycypacyjny to narzędzie podobne do budżetu obywatelskiego odbywającego się na poziomie całego miasta. W ramach budżetu partycypacyjnego w szkole uczennice i
uczniowie oraz przedstawicielki i przedstawiciele innych grup w społeczności szkolnej zgłaszają pomysły, na ich bazie tworzą projekty,
a następnie wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne (np. w drodze głosowania). Nad przebiegiem całego procesu powinien czuwać zespół złożony z kilku osób (dorosłych i młodych)
związanych ze szkołą. Jego zadaniem może być np. przygotowanie
zasad i harmonogramu całego procesu.
W poprzednim roku szkolnym dwie organizacje pozarządowe
(Fundacja Stocznia i Fundacja Pole Dialogu) działające na zlecenie
Urzędu m.st. Warszawy, przeprowadziły w ośmiu warszawskich
szkołach pilotażowe procesy szkolnego budżetu partycypacyjnego.
Fundacje współpracowały z 4 szkołami podstawowymi oraz 4 ponadpodstawowymi na terenie Pragi-Południe, Śródmieścia, Targówka,
Ursusa, Wawra, Woli i Żoliborza. W każdej ze szkół zostało przeznaczonych po 4000 zł na realizację pomysłów. Powstały w sumie 93 projekty wymyślone przez członków społeczności szkolnej, a zdecydowaną większość przygotowały uczennice i uczniowie. Ostatecznie wybranych do realizacji zostało 15 pomysłów. Zakupiono m.in. kanapy
i pufy, sprzęt rekreacyjno-sportowy i audiowizualny, terrarium dla
szkolnej żółwicy oraz doposażono toalety i sale lekcyjne.
Na bazie doświadczeń z pilotażu powstała publikacja „Szkolny
budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”. Krok po kroku prowadzi ona przez kolejne etapy tego procesu – od tworzenia zasad po ogłoszenie wyników i ewaluację szkolnego budżetu partycypacyjnego. Dobre praktyki, zawarte w publikacji, pozwolą prawidłowo zaplanować i przeprowadzić cały proces oraz pomogą uniknąć błędów. Poradnik skierowany jest do wszystkich, którzy chcieliby wprowadzić budżet partycypacyjny w szkole – do dyrekcji szkół, nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz rodziców. Znajduje się
tam szereg praktycznych wskazówek i wzorów dokumentów ułatwiaNR
jących wdrożenie tego narzędzia partycypacji w szkole.

Warszawa dla klimatu
Warszawianki i warszawiacy mają prawo oddychać czystym powietrzem.
Dlatego miasto wprowadza systemowe zmiany,
które ograniczą smog i
emisję gazów cieplarniach.
Mniejsza liczba samochodów w centrum stolicy, likwidacja kopciuchów oraz
zieleń to fundamenty polityki klimatycznej.
– Warszawa dusi się od samochodów. Zmiany klimatyczne i
smog to realne zagrożenie, dlatego zadecydowałem o istotnych
zmianach w polityce transportowej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy.
– Nasze projekty będziemy
wdrażać stopniowo, ale w sposób kompleksowy. Stawką jest
walka o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Poszerzenie
strefy płatnego parkowania, nowe buspasy oraz strefa czystego
transportu wpłyną na lepszą jakość powietrza.
Obecna Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) to
ponad 190 km dróg i blisko 30 tysięcy miejsc postojowych. W ciągu

trzech lat powiększy się o ponad
125%. W sumie nowy obszar
SPPN może się powiększyć o ponad 250 km dróg oraz blisko 40
600 miejsc postojowych. Miejsca
i ewentualne korekty granic będą
omówione z mieszkańcami. Dodatkowo wprowadzimy rozwiązania, które pomogą m. in. ochronić podwórka przed zastawianiem przez przyjezdne auta.
Wzrosną również opłaty za
parkowanie. Nowe stawki mogą
obowiązywać już od lata przyszłego roku. Pierwsza godzina
postoju ma kosztować 3,9 zł, druga 4,6 zł, trzecia 5,5 zł, natomiast
czwarta i każda kolejna 3,9 zł.
Propozycja bliska jest maksimum, jakie miasta mogą stosować w myśl znowelizowanej
Ustawy o drogach publicznych.
– Uważamy, że terenie ścisłego
centrum miasta powinny obowiązywać inne zasady. Moja wyjściowa propozycja to nie mniej
niż 4,9 złotych za pierwszą godzinę parkowania w Śródmiejskiej
Strefie. Będę o tym rozmawiał z
Radą m.st. Warszawy i z warszawiakami – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. – TaM

parkowanie będzie płatne także
w weekendy – dodał.
Kierowcy, którzy dotychczas
lekceważyli opłaty za parkowanie, odczują zmiany. Wysokość
kary wzrośnie radykalnie – do
maksymalnej kwoty 250 zł (170
zł, w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu siedmiu dni od daty
wezwania, 100 zł – w ramach
ostrzeżenia przy pierwszym braku ważnego biletu). Od listopada 2019 r. na ulicach Warszawy
pojawią się pojazdy wyposażone
w system tzw. e-kontroli, co
zwiększy efektywność wykrywalności nieopłaconych aut.
Warszawa wprowadza również system tablic elektronicznych, które będą wskazywać liczbę wolnych miejsc na parkingach
podziemnych. Obecnie potencjał tych przestrzeni nie jest w
pełni wykorzystany.
– Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu to rozwiązanie
w miejscach, gdzie priorytet powinni mieć piesi. Niestety przepisy ustawy nie są doskonałe i nie
pozwalają na elastyczność np. w
przypadku dostawców. Będziemy apelować do rządu o ich zmia-

nę, by ta strefa odpowiadała realnym potrzebom mieszkańców –
zapowiada prezydent stolicy.
Poszerzy się również oferta
parkingów systemu Parkuj i
Jedź. Nowe obiekty powstaną
m. in. przy stacjach kolejowych
PKP Żerań i PKP Jeziorki. Dodatkowo kolejne parkingi wybudowane zostaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej. Jeszcze w 2019 r. do użytku oddane zostaną obiekty przy
stacji kolejowej w Kobyłce, a także w Żyrardowie – na ul. Kolejowej i na pl. Piłsudskiego.
– Likwidacja kopciuchów,
montaż nowych stacji monitoringu powietrza, a także zazielenianie stolicy to elementy walki
ze smogiem – mówi Rafał Trzaskowski. – Warszawiacy, którzy
zgłoszą się do nas po nowe dotacje, mogą liczyć na pełne pokrycie kosztów usunięcia starego
pieca i instalacji ekologicznego
źródła ogrzewania.
Dzielnice planowały w 2019 r.
zlikwidować 350 kopciuchów w
zasobach komunalnych, ale zlikwidowały – licząc do dziś - 529.

Według szacunków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej prywatni właściciele, dzięki
wsparciu finansowemu miasta,
zlikwidują w tym roku co najmniej 660 starych pieców. To łącznie blisko 1200 mniej kopcących
kotłowni. Od środy, 23 października 2019 r. obowiązują nowe,
bardziej atrakcyjne zasady dofinansowania – mieszkańcy mogą
otrzymać od 12 do 200 tys. zł
System monitoringu powietrza
zostanie rozbudowany o dwie referencyjne stacje pomiarowe
(przy ul. Grochowskiej 244a i przy
Muzeum Polin) oraz 150 czujników zlokalizowanych w stolicy i
sąsiednich gminach. Dane pomiarowe będą dostępne w Warszawskim Indeksie powietrza już w
2020 r. Mieszkańcy będą mogli
dołączyć do panelu obywatelskiego. Pierwsze w historii naszego

miasta tego typu wydarzenie odbędzie się w przyszłym roku.
Uczestnicy początkowo mają dyskutować o efektywności energetycznej w stolicy oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Warszawa inwestuje w zieleń.
Trwa zalesianie części nieużytków, które latem otrzymały Lasy-Miejskie Warszawa (tereny lasów powiększyły się o ponad 50
ha). Tylko w 2019 r. w stolicy zasadzonych zostanie ponad 115
tysięcy drzew. Jeszcze w tym roku przy 20 dużych warszawskich
arteriach pojawi się blisko 850
drzew. Te sadzone będą m. in. na
ulicach Broniewskiego (31
drzew), Jagiellońskiej (135
drzew), Marszałkowskiej (51
drzew), Wiertniczej (45 drzew),
a także przy al. Jana Pawła II (51
drzew) oraz al. „Solidarności” (25
Kamil Dąbrowa
drzew).
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Ursynowski wieczór autorski Marii Konwickiej

O książkach rodzinnych, kocie Iwanie i mistyce

Spotkanie autorskie z Marią Konwicką, realizowane w ramach
“Tygodnia Seniora na Ursynowie”, zapowiadało się atrakcyjnie.
Prezentowane książki to wydane w 2019 roku “Byli sobie raz” oraz
wydana w tym samym roku książka Tadeusza Konwickiego “Iwan
Konwicki z domu Iwaszkiewicz” - będąca biografią chyba najsłynniejszego kociego celebryty, z posłowiem Marii Konwickiej i wstępem Ludwiki Włodek - prawnuczki Jarosława Iwaszkiewicza. Już
same zapowiedzi przed spotkaniem sugerowały możliwość usłyszenia ciekawostek i różnorodnych smaczków, związanych z artystycznym środowiskiem twórczym lat siedemdziesiątych i późniejszych ubiegłego wieku.
Przewijające się znamienite nazwiska
pisarzy, aktorów, reżyserów, wplecione
w realia rodzinne i towarzyskie Tadeusza Konwickiego i córki Marii stanowiły magnes dodatkowy. Nic więc dziwnego, że w gościnnej Ursynotece - Wypożyczalni nr 139 przy al. KEN 21, wszystkie miejsca, również stojące, były zajęte.
“Byli sobie raz” jest wielowątkową,
wspomnieniową opowieścią nie tylko
o kręgu bliskich Marii Konwickiej - rodzinach Leniców i Konwickich. Poczesne
miejsce zajmują prawdziwi przyjaciele,
jak Elżbieta Czyżewska, polscy emigranci w USA. Przewijają się wątki o marzeniach, ideałach, przyjaźni, mało lub całkiem nieznane współczesnemu młodemu pokoleniu, jakby nie z tego świata.
Maria Konwicka jest w Polsce już blisko 10 lat, po trzydziestoletniej emigra-

cji do USA z własnego wyboru. To córka Tadeusza Konwickiego, autora nie
tylko “Małej apokalipsy”, fundamentalnej powieści tzw. drugiego obiegu, osadzonej w realiach upadającego okresu
gierkowskiego, zawierająca ponure wizje życia w nadchodzącym, bliskim już
okresie, zwanym później “stanem wojennym”. I również z tego okresu - twórca powieści “Kalendarz i klepsydra” czy
“Kompleks polski”, wśród dorobku kilkudziesięciu innych utworów literackich. To córka Danuty Konwickiej, znakomitej ilustratorki książek, zwłaszcza
dla dzieci, wnuczka znanego malarza
Alfreda Lenicy i siostra artysty plastyka
Jana Lenicy.
Zaskakujący był niespodziewany wyjazd przyszłej pisarki. Ukończone studia w Akademii Sztuk Pięknych i ...

skok od razu na głęboką wodę. - To był
taki dziwny okres końca lat 70 -tych opowiada Maria Konwicka. - Ojciec już
sobie kombinował, że będzie wydawał
w drugim obiegu. Wydawało mi się,
że z takim artystycznym zawodem będę miała tu problemy, że będą się na
mnie mścić... Zresztą ja zawsze byłam
pionierką, w działania, w ruchach społecznych. Moje koleżanki, będące w
moim wieku, zawsze się śmiały, że ja
sama jestem, nie mam dzieci, męża. A
teraz wszystkie one mają dzieci około
czterdziestki i są same - mówiła Maria
Konwicka.
Bogate, często trudne życie w USA,
ciężka praca i wsparcie przyjaciół, w
szczególności wybitnej aktorki Elżbiety
Czyżewskiej. “Tylko z Czyżewską mogłam prowadzić renesansowe rozmowy
o religii, teatrze, historii, sztuce, nauce
i tak dalej ... Złośliwcy mówili, że uciekamy od życia. Być może uciekałyśmy,
ale od prozy życia. Mój wyrozumiały
ojciec podarował nam skórzane góralskie kapcie, żeby było nam wygodniej filozofować” pisze autorka “Byli sobie
raz”. A po latach Konwicka odwdzięczy się w piękny sposób Elżbiecie Czyżewskiej, prezentując ją - we współpracy z Kingą Dębską - w dokumentalnym
filmie “Aktorka”.

Przyszedł rok 2010, powrót Konwickiej do Polski. “I co tu będziesz robić?”
- zapytał Marię z dezaprobatą Tadeusz
Konwicki. Dom rodzinny, mieszkanie,
opustoszało. Przed rokiem odeszła
młodsza siostra Anna, a jeszcze wcześniej matka Danuta Konwicka. Ojcu z
najbliższych została już tylko ona. Przebywała z nim aż do śmierci w 2015 roku. Po odejściu ojca Maria, porządkując
rodzinne archiwum, próbuje poukładać strzępy wspomnień z dzieciństwa w
powojennej Polsce. Odtwarza burzliwe
losy dwóch artystycznych rodzin – Leniców i Konwickich. Jak echo powraca
w jej opowieści obraz warszawskiego
środowiska artystycznego i słynnego
stolika w „Czytelniku”, przy którym zasiadali Konwicki, Holoubek i Łapicki.
Wspomina przyjaciół pisarzy, szeroko
opowiada jak Elżbieta Czyżewska pomagała jej zadomowić się w Nowym
Jorku. Wraca pamięcią do przyjaźni
ojca z Morgensternami, Dziewońskimi,
Tyrmandem, Wajdą… Wątki się przenikają, czasem gubią, ale to nic. Ta powieść pełna jest życia.
W tle, ale zawsze na widocznym
miejscu, pojawia się kot Iwan. Był niezwykle dominujący, pan u siebie, koci celebryta. Właśnie o nim jest opowieść „Iwan Konwicki, z domu Iwaszkiewicz. Biografia” . Kot tak wybitny,
że doczekał się biografii samego Tadeusza Konwickiego. Pełen charakteru,
czasem złośliwy, ale zarazem wrażliwy. Stał się pełnoprawnym członkiem
rodziny Konwickich, przez osiemnaście lat zamieszkałym w ich mieszkaniu przy ulicy Górskiego w Warszawie. „Ja się o niego troszczyłem, a on
się troszczył o mnie. Jakaś jego obecność nadal trwa. I w tym nie ma żadnej bujdy”. Kultowe teksty Tadeusza
Konwickiego i ilustracje Danuty Konwickiej tworzą oryginalną książkę, kocią książkę Iwana.
I jeszcze mistyka. Też w tle, ale
wszechobecna u Konwickiej, jakby w
innym wymiarze. Pisarka opowiadała,
jak kot Iwan , zaprzyjaźniony ze Stanisławem Dygatem, odczuwał jego
śmierć. Jeszcze przez wiele tygodni później, leżąc wieczorem na swoim legowisku pod kaloryferem, niespodziewanie
zrywał się, prychał, robił “koci grzbiet”
wpatrując się w głąb ciemnego korytarza. Po chwili się uspokajał. Nikogo tam
nie było, ale Iwan widział.

Pora więc na mistykę, zawsze ważną
dla Marii Konwickiej. Rodzinne archiwum uporządkowane, sprawy w zasadzie opisane w “Byli sobie raz”. I właśnie
podczas wieczoru w Ursynotece Maria
Konwicka zapowiedziała nową książkę, o której myśli i zapewne napisze.
Książkę poświęconą metafizyce.
- Dlaczego metafizyka, czy ma Pani
już jakąś wizję tej książki? - pytam Marię Konwicką. - W starożytności znano
dużo więcej na temat świadomości opowiada pisarka. - To takie rzeczy
umowne. “Meta” to znaczy, że uczeni
się tym nie zajmują. Ale to była nauka
i wiedza tylko dla wtajemniczonych.
Byłoby to niebezpieczne, że wszyscy
znali te szczegóły. Tak jak teraz nie
wszyscy muszą wiedzieć, jak się robi
bombę. Ale w starożytności nie było tu
wątpliwości. Na przykład w moim ukochanym starożytnym Egipcie nie było
słowa ‘wizja’, bo wszystko było duchowością i podporządkowane duchowości. Sposób w jaki się siedzi, wszystko
było symetryczne, wszystko musiało
być uporządkowane. Dla nich porządek był celem, do którego dążyli. Chaos był złem, porządek był dobrem. Rzeczy, do których teraz dochodzimy, wtedy były dobrze znane. Na przykład Nikola Tesla, geniusz, ojciec nauki XXI
wieku, który pracował naukowo po 20
godzin na dobę, bez rodziny, przyjaciół
- podczas wizyty w USA hinduskiego
mistyka Swami Vivekanandy, poświęcił swój czas na słuchanie jego wykładów i nauk. Tesla stwierdził, że to nie
jest religia, to jest nauka, nauka do
której my mamy dążyć. Obecnie mamy
naukę, ale nie mamy tej podstawy moralnej, duchowej, jaką mieli Egipcjanie.
Dla nauki torturujemy zwierzęta i wyśmiewamy się z barbarzyńców z Egiptu. Oni nie byli barbarzyńcami, wiedzieli, że zwierzęta mają taką samą
duszę, tylko my mamy jeszcze parę
więcej elementów - mówiła Maria
Konwicka.
No cóż, z punktu widzenia materializmu i racjonalistycznego (?) spojrzenia naszych czasów, poglądy oryginalne i dla większości jakby z innej planety. Ale czy na pewno? W sumie w otoczeniu pisarki był mistyczny ale żyjący
kot Iwan. Nikola Tesla też miał kota
Maczka. Poczekajmy na nową książkę
Marii Konwickiej, zobaczymy.
Bogusław Lasocki

12. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Już po raz drugi laureaci ogólnopolskiego 12. Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej MIT TON
zaprezentowali się na scenie Muzycznego Studia Polskiego Radia
im. Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy
w piątek 15 listopada zaśpiewali
piosenki Czesława Niemena.
Przesłuchania konkursowe odbyły się
12 października. Wokalistów oceniało jury w składzie: Grażyna Łobaszewska – wokalistka, Ewa Kuklińska – aktorka i Michał
Sobkowski – dziennikarz muzyczny. Występom przysłuchiwali się rodzina i znajomi wokalistów, a także burmistrz Rafał
Miastowski.

Turniej Tańca
Sportowego
W sobotę 16 listopada 2019 roku na hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 85 odbył się Turniej Tańca
Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa.
W turnieju wzięło udział 1100 zawodniczek i zawodników z 50
klubów z całej Polski. Zawody odbyły się w ponad 100 kategoriach, podzielonych ze względu na wiek, rodzaj tańca, doświadczenie i liczebność występującej grupy. Najmłodsza kategoria obejmowała dzieci z rocznika 2014 i młodsze. Występy odbyły się solo, w
duetach i w grupach, można było zobaczyć taniec: DISCO DANCE,
HIP-HOP, PAI oraz DISCO DANCE FREESTYLE. Puchary i medale
wręczył burmistrz Dzielnicy Rafał Miastowski.
Zawody były współfinansowana ze środków Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Warszawa w
oczach dzieci
Burmistrz Rafał Miastowski
uczestniczył 18 listopada w uroczystości wręczania nagród laureatom XV edycji konkursu plastyczno-technicznego z cyklu
“Warszawa w oczach dzieci”, organizowanego dla dzieci z mokotowskich przedszkoli przez
Przedszkole nr 190 przy ul. Racławickiej 30a.
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknem
Warszawy oraz rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci. W konkursie wzięło udział 21 placówek oświatowych. Gratulujemy
laureatom
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Muzyczny Czwartek na Tynieckiej
W ramach cyklicznego wydarzenia, jakim jest “Muzyczny
Czwartek na Tynieckiej” zapraszamy na wyjątkowy koncert z
udziałem studentów chińskich, którzy podjęli naukę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. “Państwo Środka w Europie” to koncert zapowiadający nie tylko międzynarodową
obsadę, ale również zróżnicowany repertuar kompozytorów polskich i chińskich. Przygotowanie i opieka artystyczna: prof. dr
hab. Ryszard Cieśla.
Zapraszamy 21 listopada o godz. 19.00 do Multimedialnej
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a.
Wstęp wolny!

Jesienny Piknik na Sielcach
Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” zaprasza na „Jesienny Piknik na Sielcach” 24 listopada do Teatru Baza ul. Podchorążych 39 w godzinach 15:00-20:00.
W programie:
15:00 „Piosenki Disneya”-recital dla najmłodszych widzów
16:00 „Partnerstwo Moje Sielce” -debata z udziałem mieszkańców
16:00-19:00 warsztaty artystyczne, plastyczne, cyrkowe, sitodruk i inne…
17:00-20:00 warsztaty taneczne i potańcówka z muzyką na
żywo w stylu przedwojennej Warszawy.
Wstęp bezpłatny. Kontakt: biuro@teatrbaza.pl tel.510 053 140.

Spotkanie w czytelni
Czytelnia Naukowa nr IV zaprasza w najbliższy czwartek o
gody. 18.00 na spotkanie z pisarką o niezwykłej indywidualności, którą określa zarówno talent pisarski, jak i też wszechstronność zainteresowań.
Tym razem tematem rozmowy będą Indianie, których Aleksandra Ziółkowska-Boehm opisuje z wielką pasją i znawstwem.
Pełna współczucia patrzy realnie na sytuację pierwotnych
mieszkańców Ameryki.

TRIO Basket
W najbliższy piątek 22 listopada 2019 roku w XXXIV Liceum
Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa o godzinie
11:00 odbędzie się turniej koszykówki TRIO Basket dla uczniów
mokotowskich szkół ponadpodstawowych.
To ostatni element przygotowań do rozpoczynających się w
krótce Mistrzostw Mokotowa w ramach LIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Impreza jest finansowana ze środków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Informacje tel. 604 593 979.

II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
Zapraszamy do wzięcia udziału w II Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Mokotów. Zawody odbędą się 24 listopada 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 w hali
Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2A.
Na wszystkich uczestników zawodów czekają pamiątkowe
medale, a zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostaną uhonorowani pucharem.Szczegóły oraz regulamin na
www.osirmokotow.waw.pl.

Metro górą w szlagierze!
Świadkami prawdziwej
siatkarskiej wojny byli kibice licznie zgromadzeni
w sobotni wieczór w hali
przy ulicy Rogalińskiej 2
na warszawskiej Woli.
A w rolach głównych na parkiecie drużyny miejscowego
MOS-u oraz KS Metro, które
mierzyły się w ramach 7. kolejki
rozgrywek o mistrzostwo 2. ligi. Po blisko dwugodzinnej batalii ze zwycięstwa cieszyli się goście z Ursynowa, którzy wygrywając 3:1 (19:25, 21:25, 25:21,
23:25) dopisali do swojego konta cenne trzy punkty.
Obie drużyny przystąpiły do
spotkania bardzo zmobilizowane, co wyraźnie przełożyło się
zarówno na postawę zawodników jak i wynik, który przez
długi fragment pierwszego seta oscylował wokół remisu. Co
prawda, zdarzało się, że jedna
lub druga ekipa odskakiwała
na dwa oczka, ale rywal błyskawicznie odrabiał straty. Należy zaznaczyć, że zawodnicy
obydwu drużyn popełniali stosunkowo mało własnych błędów, a większość akcji rozstrzygały regularne siatkarskie zagrania. Końcówka premierowej

partii to już popis gry podopiecznych trenerów Szczuckiego i Walendzika, którzy od
stanu 17:17 – mówiąc prosto –
rządzili na boisku. Gospodarze
mieli problemy z przyjęciem
zagrywki, co automatycznie
przełożyło się na brak skuteczności w ataku. Z kolei rywale
skrupulatnie wykorzystywali
każdą kontrę, a punktowy atak
Pawła Szczepaniaka z sytuacyjnej piłki dał im pewne zwycięstwo do 19.
Skuteczną grę goście kontynuowali także w drugim secie,
dzięki czemu błyskawicznie objęli prowadzenie 4:0. Choć trener Krzysztof Wójcik próbował
różnych sztuczek, by wpłynąć
na postawę swoich zawodników, to starty MOS-u tylko rosły. Po kolejnym nieudanym ataku Grzegorza Pacholczaka było
już 6:13, a wspomnianego zawodnika zmienił Jakub Buczek,
który w ciągu następnych minut popisał się kilkoma skutecznymi akcjami. Nie przełożyło
się to jednak bezpośrednio na
wynik, bo dystans punktowy
utrzymywał się jeszcze długo –
12:18, 14:21. Gdy wydawało
się, że przyjezdni swoją konse-

kwentną postawą pewnie zmierzają po zwycięstwo, u siatkarzy
z Woli nagle zaczął funkcjonować blok. Dobra gra tym elementem i kilka błędów Metra
sprawiły, że straty nieoczekiwanie zmalały do dwóch oczek –
20:22. W decydujących akcjach
gospodarze popełnili jednak
dwa proste błędy, które poskutkowały utratą punktów i w konsekwencji przegraną 21:25.
Trzecia partia derbowego
spotkania przyniosła powrót do
zaciętej walki i gry punkt za
punkt. Choć miejscowym na
moment udało się odskoczyć na
trzy oczka (8:5), to metrowcy
dość szybko nie tylko odrobili
straty, ale także wyszli na prowadzenie i w kolejnych akcjach
byli o krok przed rywalami. Pod
koniec seta siatkarzom z Woli
udało się złapać gości w jednym
ustawieniu – trudne zagrywki
nie pozwalały na wyprowadzenie skutecznej akcji przez zawodników Metra, dzięki czemu
MOS wypracował kilka punktów przewagi. Na parkiecie pojawili się Bodzon i Lubiejewski,
którzy pomogli kolegom wyjść
w końcu z niewygodnego ustawienia oraz zmniejszyć starty,

jednak gospodarze zdołali postawić kropkę nad „i” i wygrali
tę partię 25:21.
Czwartą odsłonę meczu w
ekipa Metra rozpoczęła z Lubiejewskim na ataku i początkowo
to ona kontrolowała przebieg
gry. Kiedy wydawało się, że
przy przewadze, jaką wypracowali sobie przyjezdni, losy spotkania są już przesądzone, zawodnicy z Woli nagle złapali

wiatr w żagle. Zdołali odrobili
dzielącą zespoły różnicę punktową i w końcówce znów zrobiło się nerwowo. Ostatecznie
więcej zimnej krwi zachowali
zawodnicy Metra, a spotkanie
zakończył blok postawiony
przez Marcina Kamińskiego i
Rafała Berwalda.
Dzięki temu zwycięstwu
podopieczni Wojciecha Szczuckiego dopisali do ligowego do-

robku trzy punkty, co na dzień
dzisiejszy daje im czwartą pozycję w tabeli grupy drugiej.
Kolejna okazja do zdobycia
puntów już w najbliższą niedzielę – 24. listopada. O godzinie 17:00 na warszawskim Ursynowie metrowcy podejmą KS
MOSiR Huragan Międzyrzec
Podlaski.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t : A n n a K l e p a c z ko
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Tadeusz Porębski

Więcej serca dla serca
owracam z uporem do polskiej służby zdrowia, bo mój PESEL coraz częściej przypomina, że czas pobytu na tej planecie redaktora Porębskiego
powoli się kończy, a długość pobytu tego pana zależy m. in. od szybkości znalezienia się przed obliczem lekarza. Poza tym, podobnych mnie staruchów jest w Polsce prawie 10 milionów i każdego z nich równie mocno interesuje stan rodzimej służby zdrowia. Jeśli napiszę, że jest on fatalny, będzie to truizm, czyli banał. Minęło 30 lat odkąd zaczęto uzdrawiać publiczne lecznictwo i niestety przypomina to - by posłużyć
się terminologią młodzieżową - rzeźbienie w gównie. Nawet ci najmniej kumaci Polacy zdają już
sobie sprawę, że problemem polskiej służby zdrowia nie są pieniądze, lecz wadliwy system. Co dziwne, nie dostrzegają tego ci, którzy powinni być najbardziej kumaci, czyli wybierani przez lud członkowie politycznych elit. Kiedy kolejny premier czy minister zdrowia zaczyna bredzić w telewizji o
uzdrowieniu publicznego lecznictwa, robi mi się niedobrze, bo z góry wiem, że powtórzy mniej więcej to, co przez 30 lat wciskali nam poprzednicy tego gościa.
Cudów nie ma, cuda zdarzają się tylko w filmach, historycznych przekazach i w Ewangelii św. Jana, gdzie opisany jest cud w Kanie Galilejskiej. Jeśli politycy nie zdecydują się na podjęcie radykalnych działań, mających na celu zmianę SYSTEMU funkcjonowania polskiej służby zdrowia na inny
system, sprawdzony w krajach Unii Europejskiej, nic się nie zmieni poza tym, że dalsze finansowanie niewydolnego gniota będzie kosztować budżet państwa coraz więcej miliardów. To klasyczny wór
bez dna, który należy jak najszybciej odesłać do lamusa. Ale na to potrzeba odwagi, a przede wszystkim woli politycznej. W ubiegły poniedziałek jedna z dużych telewizyjnych stacji gościła prof. Henryka Skarżyńskiego, wybitnego otolaryngologa, audiologa i foniatrę, autora wielu pionierskich operacji, o których głośno było w świecie medycyny. Lekarska sława powiedziała m. in.: “Jak to jest, że
w sąsiednich Czechach aż 70 proc. obywateli jest zadowolonych z funkcjonowania tamtejszej służby zdrowia, a w Polsce na odwrót - aż 70 proc. jest niezadowolonych?”. I wspomniał o roku 2011.
łowa profesora to był miód na moje serce, bo o efektownej i efektywnej modernizacji czeskiej służby zdrowia wspominałem na łamach “Passy” wielokrotnie. Przypomnę w skrócie
po raz kolejny, bo a nuż przeczyta to jakiś ważniak i coś zaświta mu w głowie? Od 2011 r.
Czesi praktycznie nie mają styczności z prywatną służbą zdrowia, bo publiczna działa tak dobrze,
że nie mają potrzeby płacenia prywatnym. W czym tkwi sekret czeskiej służby zdrowia? Przed wszystkim w konkurencji między płatnikami. Jest ich w Czechach kilku, zawierają oni ze szpitalami i przychodniami kontrakty płacąc im określony ryczałt. Największym jest państwowa Vseeobecna Zdravotni Pojistovna, w której ubezpieczonych jest 70 proc. obywateli. Pozostali należą do ośmiu kas branżowych (5 o zasięgu ogólnokrajowym oraz 3 regionalnych), dla których organem założycielskim
jest ministerstwo zdrowia. W Czechach ubezpieczenie zdrowotne to 13,5 procenta od pensji brutto, a nie jak u nas 9 proc. Większość składki pokrywa pracodawca, który odpowiada za dwie trzecie jej wysokości. Pracownik płaci więc tylko 4,5 proc. swojego wynagrodzenia. Składka nie trafia
jednak, tak jak w Polsce, wyłącznie do monopolisty, lecz do kilku wymienionych wyżej funduszy
(ubezpieczycieli). Czesi wydają na ochronę zdrowia 7,3 proc. PKB, co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wynosi 2544 dolary. W Polsce to odpowiednio 6,4 proc. (1798 dolarów).
Co jakiś czas czeskie ministerstwo zdrowia publikuje rozporządzenia wyznaczające maksymalny czas, jaki pacjent może czekać na wizytę lub zabieg od momentu zapisu. I tak oficjalnie oczekiwanie na wizytę lekarza pierwszego kontaktu czy ginekologa nie może w Czechach przekraczać 35
minut, a u chirurga 45 minut. Udając
„Minęło 30 lat odkąd zaczęto się do lekarza, obywatel Republiki
Czeskiej powyżej 18 roku życia płaci
uzdrawiać publiczne
za wizytę 30 koron, czyli na nasze
lecznictwo i niestety
około 5 złotych. Z opłat zwolnieni są
zarabiający poniżej średniej krajowej
przypomina to - by posłużyć
oraz osoby, które leczą się przymusosię terminologią młodzieżową wo. Płaci się również za wypisanie
recepty. Obowiązuje limit opłat re- rzeźbienie w gównie”
gulacyjnych, w ciągu roku pacjent
może ponieść koszt rzędu 5 tys. koron, czyli około 830 złotych. Nie dotyczy to dzieci oraz emerytów – dla nich limit jest o połowę mniejszy. Jeśli limit zostanie przekroczony, dalszą opiekę finansuje państwo. Przez pierwsze 3 dni chorobowego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Od 4.
do 14. dnia choroby pracodawca płaci pracownikowi 80 proc. pensji. Po 14 dniach wynagrodzenie
osoby chorej finansuje ubezpieczyciel, ale w tym przypadku wypłacane jest tylko 60 proc. wynagrodzenia. Maksymalna długość finansowania chorobowego przez ubezpieczyciela to 380 dni.
zesi wykonali na obszarze publicznego lecznictwa gigantyczny skok i dzisiaj każdy obywatel ma niczym nieskrępowany dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalisty i nie musi miesiącami czekać na wizytę, bądź na badanie specjalistycznym sprzętem.
To się per saldo powinno opłacać każdemu – nawet najuboższym, ponieważ zdrowia nie da się
przerachować na pieniądze. Pod koniec 2010 r. aż 25 proc. z ogólnej liczby 3837 czeskich lekarzy złożyło wypowiedzenia z pracy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu. Czeski lekarz zarabiał wówczas, w przeliczenia na polskie pieniądze, około 3680 zł brutto, a z dyżurami około 8000 zł brutto.
Narastający konflikt rozwiązano po rocznych negocjacjach. Ostatecznie zdecydowano się na kompromis. W 2011 r. podniesiono medykom pensję o 5000 – 8000 koron (830 – 1330 zł). W 2012 r. o
dalsze 10 proc., a rok później do poziomu trzykrotności ówczesnej średniej krajowej. W 2014 r. średnia miesięczna pensja lekarza oscylowała w granicach 55.068 – 61.393 koron (9.200 – 10.200 zł) za
sam etat, bez dyżurów. W styczniu 2017 r. czescy lekarze otrzymali kolejne 10 proc. podwyżki i w porównaniu z kolegami z Polski są nababami i nie potrzebują wędrować po świecie za chlebem.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) największym zabójcą (46 proc. zgonów) są
obecnie choroby układu krążenia. W Polsce rocznie umiera z ich powodu 177 tys. osób. Na drugim
miejscu są nowotwory (26 proc.). Każdego roku około 100 tys. Polaków przechodzi zawał serca, dlatego szpital nie posiadający rozbudowanego oddziału kardiologii nie jest szpitalem pełnowartościowym. To glossa do budowniczych Szpitala Południowego, ponieważ po Ursynowie krąży uporczywa pogłoska (oby pozostała w sferze plotek), że ma ulec likwidacji wcześniej zaplanowana w tym
szpitalu pracownia hemodynamiki. To byłby bardzo poważny błąd, ponieważ owe 46 proc. zgonów,
spowodowanych przez choroby kardiologiczne, mówi same za siebie. Równie ważna co hemodynamika jest rehabilitacja kardiologiczna.
Środowisko medyczne w Polsce doskonale zdaje sobie sprawę, skąd płynie największe niebezpieczeństwo dla Polaków, stąd coraz częstsze konferencje i sympozja kardiologiczne. Właśnie trwają obrady XII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego‚ “Kardiologia Prewencyjna 2019 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się debaty poświęcone aktualnym potrzebom w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia oraz długofalowym wynikom leczenia zawału serca w Polsce. Komitet Naukowy konferencji przygotował wiele interesujących sesji, między innymi na temat nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, niewydolności serca, choroby wieńcowej oraz leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego. W tak interesującej konferencji powinien uczestniczyć ktoś reprezentujący budowniczych Szpitala Południowego, by przekonać stołecznych decydentów, że oddział kardiologii w tej nowoczesnej placówce powinien być maksymalnie rozbudowany, a nie ograniczany.
rsynów nazywany jest młodą dzielnicą, nie jest to jednak dzielnica młodych ludzi. “Przegląd
Statystyczny Warszawy” z 2018 r. podaje, że w Warszawie żyje ponad 100 tys. mieszkańców
mających powyżej 80 lat. Ursynów liczy 150 273 mieszkańców, w tym aż 35 095 to osoby w
wieku poprodukcyjnym. To plasuje Ursynów na wysokiej czwartej pozycji w gronie 18 stołecznych dzielnic, jak idzie o liczbę mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, po Mokotowie (61 553 - największa dzielnica Warszawy 217 577 mieszkańców), Pradze Płd. (46 442) i Woli (35 760). Łącznie Mokotów, Ursynów i Wilanów, czyli dzielnice najbliższe Szpitalowi Południowemu, liczą 101 756 osób w wieku poprodukcyjnym. Politycy na szczeblu państwowym niechaj nadal karmią nas bredniami o rzekomej poprawie polskiej służby zdrowia i pławią w samozadowoleniu - zapłacą za to w wyborach. Ale my w Warszawie pokażmy wszystkim, że mimo ogólnopolskiej mizerii, budując szpital, potrafimy rozsądnie myśleć, planować i przewidywać. Nie starajmy się oszczędzać na kardiologii i neurologii, bo zawały i udary, dotykające często ludzi młodych, zbierają coraz obfitsze żniwa. Pamiętajmy już w fazie planowania
o “złotej godzinie”, która ma kluczowe znaczenie w leczeniu zawałów i udarów. Im szybsza pomoc lekarska, tym większa szansa na uratowanie życia i łagodniejsze skutki przebytego incydentu.

P

Tyle słońca w tych piosenkach
Tydzień Seniora na Ursynowie zakończył
się w Domu Sztuki SMB „Jary” koncertem „Bursztynowa Dama”, w którym
przeboje z repertuaru Anny Jantar śpiewała Małgorzata Jarecka z zespołem.
Usłyszeliśmy tak urocze piosenki, śpiewane niegdyś przez Annę Jantar, jak „Tyle słońca w całym
mieście”, „Tak mało trzeba nam”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Za każdy uśmiech twój”,
„Przetańczyć z tobą chcę całą noc”, „Zawsze gdzieś
czeka ktoś”.
Anna Jantar miała niepowtarzalną barwę głosu – była w tym głosie i ekspresja, i ciepło. Wokal
Małgorzaty Jareckiej brzmi bardziej metalicznie,

W prawo czyli w lewo

ale też ekspresyjnie i w sumie udanie nawiązuje do
pierwowzoru. Jareckiej nie sposób też odmówić
temperamentu estradowego.
Brawa dla tria akompaniującego artystce: nie
zagłuszającego jej – a słyszalnego. Grali: Marek
Stefankiewicz (instrumenty klawiszowe), Andrzej
Wysocki (gitara basowa, kierownictwo muzyczne
koncertu), Grzegorz Poliszak (perkusja).
Dla Małgorzaty Jareckiej recital w Domu Sztuki był także osobistą podróżą sentymentalną:
przed laty miała tu swój koncert dyplomowy. Tegoroczny, poświęcony Annie Jantar, został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. WarABU
szawy.

Mirosław Miroński

Czy Polska rośnie?
iedawno miałem wątpliwą przyjemność podróżować na trasie z Warszawy do położonych nieco ponad sto kilometrów (w linii prostej) Puław.
Jakież było moje zdziwienie, gdy podróż busem w jedną stronę bez
żadnego postoju wyniosła aż trzy godziny. Droga powrotna trwała tyle samo. Mimo zapewnień kierowców nie udało im się magicznych trzech godzin skrócić nawet o minutę.
Siedzenie nieruchomo przez trzy godziny w jakimkolwiek środku transportu można zrozumieć,
jeśli mamy do czynienia z trasą np. do Krakowa, czy do innego równie odległego miejsca mapie. Tymczasem, Puławy leżą zaledwie trochę ponad setkę kilometrów od stolicy, więc trzy godziny to już
gruba przesada. A trzeba jeszcze doliczyć dojazd z wybranego miejsca w jednym mieście do wyznaczonego miejsca w drugim. Po wyjściu z pojazdu po kilku godzinach przymusowej nasiadówki –
oprócz radości, że to nareszcie koniec męczącej podróży – przychodzi czas na refleksję - jak coś takiego jest możliwe w XXI wieku?
Oczywiście, już słyszę głosy znawców tematyki drogowej, czy też komunikacji w ogóle - przecież
wszystko to jest z powodu nowych inwestycji drogowych oraz remontów... Tak, tak, wiem. Remonty, a właściwie budowa nowej drogi jest główną przyczyną. Wiem też, że zgodnie z zapowiedzią kolejny odcinek S17 powinien być oddany do użytku jeszcze w grudniu tego roku. Niemniej Puławy,
które w innych zurbanizowanych krajach byłyby oddalone od Warszawy o nieco ponad godzinę jazdy samochodem, czy busem u nas wciąż są oddalone o 3 godziny drogi. Pytanie brzmi więc - jak długo będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją?
Optymiści odpowiedzą zapewne - do zakończenia budowy trasy szybkiego ruchu pomiędzy stolicą i Puławami. Chętnie podzieliłbym taki optymizm, gdyby nie ogólne przeświadczenie, że Polska chyba „rośnie”, czyli powięk„Naprawdę bardzo chcę wierzyć, sza się, a wraz tym procesem
zwiększają się wszystkie odcinże wszystkie roboty drogowe,
ki wytyczane na jej mapie. Poktóre widzimy na niemal
dam przykład, który, jak się zdaje, potwierdza tego rodzaju zjakażdym kroku, zaowocują
wisko. Otóż, elektryczny pociąg
skróceniem naszych
osobowy w kierunku zachodnim pokonywał około 40-kiloprzyszłych podróży”
metrowy odcinek w niecałe
czterdzieści minut. Dodajmy, że było to w naprawdę odległych czasach, kiedy jeszcze funkcjonował dworzec Warszawa Główna. Nawiązał do niego w swej piosence „Niedziela na Głównym” znakomity Wojciech Młynarski (1967). Dziś piosenkę można odbierać jako nieco sarkastyczną, ale ten
ton znakomicie pasuje do treści niniejszego felietonu. O dziwo, po modernizacji torów polegającej m. in. na wymianie szyn ze złączkami na szyny bezstykowe, czyli spawane czas ten wzrósł do
ponad godziny.
Ktoś powie - to cena postępu. Zwiększył się za to komfort jazdy pasażerów, bo pociąg już tak nie
turkocze na złączach. Malkontent zapewne zauważy, że o żadnym komforcie nie może być mowy,
bo pociągi notorycznie się spóźniają. Większość pasażerów z pewnością wolałaby telepanie na złączach w zamian za szybsze dotarcie do celu. Zamiast tego pociągi osobowe stoją na bocznym torze
i czekają na przejeżdżające pociągi pośpieszne. Podróżni tracą swój czas, bo ktoś nie chciał lub nie
potrafił ułożyć rozkładu jazdy. Czekają więc, aż łaskawie pozwolą im jechać dalej. O tym, czy będą na czas, czy też nie, decydują ostatecznie ci, którzy układają rozkład jazdy dla danej trasy. Nawet gdyby tory były z wolframu, czy platyny – w niczym by to nie przyśpieszyłoby samej podróży.
Dobre chęci nie zmienią zasad fizyki, w której to: droga = prędkość pomnożona przez czas. Zbyt
często przekonujemy się, że droga , którą mamy do pokonania, wydłuża się niewspółmiernie do okoliczności.
Naprawdę bardzo chcę wierzyć, że wszystkie roboty drogowe, które widzimy na niemal każdym
kroku, zaowocują skróceniem naszych przyszłych podróży m. in.: do pracy, na wypoczynek, czy w
każdym innym celu. Trudno mi jednak zapomnieć o podróży z Warszawy do Gdańska, która trwała 7 godzin, w efekcie czego spóźniłem się na odbywający się tam ślub. Na szczęście nie mój własny, ale i tak był to szok. Przecież kilkadziesiąt lat temu trasę tę pokonałbym samochodem o kilka
godzin szybciej. Nie chcę używać określenia - w ubiegłym stuleciu, ale w wtedy po niektórych drogach jeździło się prędzej niż dziś. Obecnie bywa to skandalicznie długo. Niespełna rok temu jechałem z Zakopanego do Warszawy i (z powodu korków koło Skarżyska Kamiennej) trwało to aż 10
godzin. Ni mniej, ni więcej tylko 10. Powie ktoś - może na osiołku albo jakimś zajechanym rowerem,
czy na hulajnodze? No właśnie nie. Choć to może być dobre rozwiązanie, ale dla tych pojazdów samochodowych też potrzebne są drogi i najlepiej - niezatłoczone.
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Gen. Kazimierz Sosnkowski...

Bohater polskiej Niepodległości (cz. II)
Piórem prof. dr. Mariana Marka Drozdowskiego, który
jest autorem pogłębionej biografii gen. Kazimierza
Sosnkowskiego, przypominamy sylwetkę tego wybitnego Polaka, jednego z faktycznych ojców niepodległości,
uzyskanej w 1918 roku. Sosnkowski był prawą ręką Józefa Piłsudskiego, jego najbliższym współtowarzyszem
i w wolnej już ojczyźnie odegrał kluczowa rolę w tworzeniu regularnego Wojska Polskiego.

prof. dr Marian Drozdowski

W służbie
II Rzeczypospolitej
Po powrocie do Warszawy w
dniu 10 listopada 1918 r. Sosnkowski zaczął swą wierną służbę
dla Rzeczypospolitej na wielu
stanowiskach wojskowo-państwowych:
- Jako generał brygady, dowodząc od 16 listopada Warszawskim Okręgiem Generalnym
Wojska Polskiego, organizował
mobilizację POW do polskiej armii i namawia Komendanta do
kompromisu z Romanem
Dmowskim, którego wyrazem
było powstanie gabinetu Ignacego Paderewskiego i wspólnej
Polskiej Delegacji Pokojowej
pod jego kierownictwem;
- Jako wiceminister spraw
wojskowych, od 3 marca 1919 r.
przeprowadził unifikację Wojska Polskiego, składającego się z
różnych oddziałów, z mozaiką
uzbrojenia i mundurów;
- Jako minister spraw wojskowych od 10 sierpnia 1920 r, a
od 21 kwietnia już jako generał
dywizji, organizował zaplecze
logistyczne dla wojska, którego
szeregi przekroczyły 900 tys.
żołnierzy,
- Jako lojalny członek gabinetu Obrony Narodowej Witosa i
Rady Obrony Państwa starał się
o narodowe pojednanie w służbie
dla zagrożonego przez
agresję bolszewicką państwa w
okresie jego zwycięskich bitew:
Warszawskiej, Niemeńskiej i
Lwowskiej.
- Był lojalnym przyjacielem
Komendanta, organizując 14 listopada 1920 r. uroczystość wręczenia Józefowi Piłsudskiemu
buławy marszałkowskiej, poświęconej przez Kardynała Aleksandra Kakowskiego i wręczonej przez szeregowca Jana
Żywka, kawalera Orderu Virtuti Militari – przy odgłosie wystrzałów armatnich.
Po tej uroczystości oddziały
garnizonu warszawskiego defilowały przed Marszałkiem na
Krakowskim Przedmieściu. Warto dodać ,że gen. Sosnkowski,
obok gen. Tadeusza Rozwadowskiego i gen. Maxime’a Weyganda, był współautorem planu Bitwy Warszawskiej, zgodnej z
koncepcją Naczelnego Wodza.
Wcześniej, jako dowódca Armii
Rezerwowej w dniach 2- 12
czerwca zatrzymał nad Autą i
Berezyną kontrofensywę wojsk
bolszewickich Michaiła Tuchaczewskiego.
Jako minister spraw wojskowych do końca maja 1923 r. i w
gabinecie Władysław Grabskiego do 17 lutego 1925 r. gen.
Sosnkowski odróżniał dwa pojęcia: opozycja antyrządowa i
opozycja antypaństwowa. Traktując służbę dla interesów ogólnopaństwowych jako zadanie
podstawowe, szukał porozumienia ponad podziałami partyj-

nymi w takich sprawach jak budowa portu wojennego w Gdyni, budowa sojuszu politycznowojskowego z Francją i Rumunią, wspieranie ruchu polskiego na Górnym Śląsku za pośrednictwem powołanego 2 stycznia
1921 r. Dowództwa Obrony Plebiscytu, pomoc dla zdemobilizowanych w latach 1921-1922
żołnierzy, poparcie wielkiej reformy walutowo-gospodarczej
premiera Władysława Grabskiego, przeciwstawienie się przewrotowi majowemu 1926 r.,
niosącego groźbę wojny domowej – poprzez próbę samobójstwa i pięciomiesięczną rekonwalescencję szpitalną.
Ta postawa Sosnkowskiego
poważnie zakłóciła dotychczasową jego współpracę z Marszałkiem, który w marcu 1927
r, minował go inspektorem armii w Generalnym Inspektoracie Sil Zbrojnych w Warszawie i powierzył dowództwo
nad armiami „ Podole”, „Wołyń” „Polesie” na wypadek wojny z ZSRR. Od 1928 r gen.
Sosnkowski przewodniczył Komitetowi ds. Uzbrojenia i
Sprzętu, opiekując się rozbudową przemysłu obronnego w
Zagłębiu Staropolskim i w Centralnym Okręgu Przemysłowym . Od 1932 r. przewodniczył Komitetowi Wyższej Szkoły Wojennej, której komendant
gen. Tadeusz Kutrzeba pracował nad realistycznym planem
obrony kraju na wypadek agresji niemieckiej. W maju 1936 r.
Sosnkowski zgłosił generałowi
Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu gotowość powołania rządu z udziałem czołowych partii
politycznych celem dokonania
głębokich reform ekonomiczno-społecznych, uzdrowienia
stosunków sojuszniczych z
Francją i poprawy stosunków
z Czechosłowacją. Rydz-Śmigły
tę propozycję odrzucił. Nie zraziło to Sosnkowskiego, który
kilkakrotnie przypominał o konieczności powołania koalicyjnego rządu obrony narodowej
w latach 1938-1939. Było to powszechne żądanie partii opozycyjnych w tym czasie.

Lata
II wojny światowej
We wrześniu 1939 r. gen
Sosnkowski przygotował majora Stefana Starzyńskiego do
roli komisarza cywilnego w stolicy. Nie otrzymał on nominacji,
o którą prosił – na dowódcę
obrony Warszawy. Dopiero po
klęsce armii „Kraków” i „Karpaty” z rozbitych oddziałów
tych armii gen Sosnkowski miał
stworzyć od 13 września 1939
r Front Południowy dla obrony
Lwowa i przedmościa rumuńskiego. Mimo rozbicia w nocy z
15 na 16 września zmotoryzowanego pułku SS „Germania”
nie udało mu się przedostać do
Lwowa. Po dramatycznym
przejściu przez Karpaty i przekroczeniu granicy polsko-węgierskie 4 października gen.
Sosnkowski zjawił się 11 października w Paryżu. Nie przyjmuje tutaj oferty prezydenta
RP Władysława Raczkiewicza
przejęcia jego obowiązków, starając się lojalnie współpracować z Premierem i Naczelnym
Wodzem gen. Sikorskim. Zo-

staje wicepremierem i kierownikiem pracy wojskowej i cywilnej na Kraj. Powołuje do życia tajny kadrowy Związek
Walki Zbrojnej, którego zostaje komendantem. Wchłania
on powołaną w Warszawie
Służbę Zwycięstwa Polski.
Wkrótce staje się obiektem ataków przedstawicieli, dawnej
antypiłsudczykowskiej opozycji: Stanisława Kota, Stanisława
Mikołajczyka, Mieczysława
Liebermana. Premier – pod ich
wpływem – proponuje mu m.
in. stanowisko przedstawiciela Rządu RP na Bliskim Wschodzie. W czasie czerwcowej klęski Francji w 1940 r. gen. Sosnkowski kieruje ewakuacją resztek jednostek polskich z Francji
do Wielkiej Brytanii, przekazując dowództwo nad ZWZ gen.
Stanisławowi Roweckimu.
Przebywając w Anglii, w
obronie jedności polskich sił
zbrojnych, Sosnkowski namówił prezydenta Raczkiewicza
do wycofania dymisji gen Sikorskiego i nominacji na jego
stanowisko ministra Augusta
Zaleskiego. Od jesieni 1940 r.
zajął się przewodnictwem delegacji polskiej, pracującej nad
projektem konfederacji polsko
- czechosłowackiej, poniechanej przez prezydenta Benesza,
pod naciskiem Moskwy. Jako
kandydat premiera Sikorskiego na ambasadora RP w Moskwie z dnia 20 lipca 1941 r.
uzależnił przyjęcie tego stanowiska od zawarcia układu polsko-sowieckiego z podkreśleniem uznania przez Moskwę
granicy ryskiej. Gdy tego nie
otrzymał, złożył dymisję przyjętą przez premiera, który pozbawił go funkcji Komendanta
Głównego ZWZ, kończąc tym
samym, trudną dwuletnią
współpracę.
Po tragicznej śmierci gen Sikorskiego gen Sosnkowski zostaje mianowany przez Prezydenta W. Raczkiewicza 6 lipca 1943 r. Naczelnym Wodzem
Polskich Sil Zbrojnych, przy
ostrych protestach radykalnych
antypiłsudczyków: Stanisława
Mikołajczyka, Stanisława Kota, Karola Popiela i Stanisława
Grabskiego. Naczelny Wódz –
w instrukcji dla dowódcy Armii Krajowej z 12 lutego 1944 r.
– otwarcie pisze o niebezpieczeństwie sowietyzacji Polski
przy cichej zgodzie W. Brytanii
i Stanów Zjednoczonych . Przestrzega przed szafowaniem polską krwią. W dniu 7 lipca 1944
r. wydał dyrektywę Dowódcy
AK: „powstanie zbrojne narodu nie byłoby usprawiedliwio- Gen. Kazimierz Sosnkowski i płk. Stanisław Sosabowski podczas przeglądu żołnierzy 1 Samodzielnej
ne, nie mówiąc już o braku fi- Brygady Spadochronowej.
zycznych szans powodzenia”.
Szereg jego depesz trafiało do
Kraju z poważnym opóźnieniem. Szóstego sierpnia – po
powrocie do Londynu z inspekcji 2. Korpusu – zrobił wszystko
co było w jego mocy, by zorganizować pomoc dla warszawskich powstańców. Gdy ona
okazała się bardzo skromna,
wydał 1 września 1944 r rozkaz nr 19, w którym zaznaczył:
„ Nie umiemy uwierzyć, bo
uwierzyć nie jesteśmy w stanie,
że oportunizm ludzki w obliczu
siły fizycznej mógłby posunąć
się tak daleko, aby patrzeć obojętnie na agonię stolicy tego kraju, którego żołnierze tyle innych
stolic własną piersią osłaniali
lub wyzwolili wysiłkiem własnego ramienia...Warszawa czeka . Nie na czcze słowa pochwały, nie na wyrazy uznania, nie
na zapewnienie litości i współczucia. Czeka ona na broń i
amunicję.”
F o t . W i k i p e d i a Pomnik upamiętniający Sosnkowskiego w Ursusie.
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NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

ATRAKCYJNE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791

Mieszkania:
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty,
4 pok., 990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

KUPIĘ trzypokojowe,
511 642 709
POKÓJ dla starszego pana
niepalącego, Ursynów,
503 521 439
SPRZEDAM mieszkanie M-2,
46 m2, Międzylesie, 578 802 337

WYNAJMĘ miejsce postojowe w
garazu, ul. Nowoursynowska,
540 202 602

FRANCUSKI, ROSYJSKI,
608 058 494
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, doświadczenie,
668 218 242
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKA rekreacyjnobudowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

Domy:
! Dom, Józefosław, 210 m2
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 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,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko 520
tys. zł, 601 720 840

Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.-przem.inwestycyjna, z planem. Okazja 350
zł/m2 do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2
, ul. Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Ursynów, 36 m2,
ul. Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 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

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY, glazura,
507 604 414
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9, tel.
22 644 26 05, 601 737 777
MOSKITIERY, 602 380 218

DO sprzątania bloków i terenów,
510 056 006; 509 318 602
FIRMA produkująca z blachy i
rur zatrudni ślusarza i pracownika
do prac fizycznych, e-mail: casmetsystem@wp.pl, 602 253 180
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
KLINIKA stomatologiczna
mieszcząca się przy metrze Natolin
zatrudni osobę do sprzątania.
Praca w godzinach porannych, ok.
4 godz. dziennie. Tel. 690 800 414
POSZUKUJEMY pracownika do
Działu Finansowego w szkole
(m. in. prowadzenie kasy).
Tel. 22 641 26 34; 22 644 62 60
PRACA dla pakowaczek i
operatorów maszyn - BANIOCHA,
tel. 725 258 529
SZKOŁA zatrudni sprzątaczkę,
22 649 94 85; 22 648 59 14
ZATRUDNIĘ fryzjerkę 3000 zł
+ procent, 501 143 827
ZATRUDNIĘ krawcową do
poprawek, Mokotów,
tel. 696 249 568
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
na osiedlu przy Metrze Kabaty,
504 226 160

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
TAPICEROWANIE, renowacja
mebli, 501 283 986
TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
PRALNIA dywanów
mypierzemy.pl, tel.: 795 042 082
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie poszukuje
mieszkań dwupokojowych,
trzypokojowych i
czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

STOMATOLIGIA,
MEDYCYNA ESTETYCZNA,
KOSMETOLOGIA
dr Agata Jasiczek,
dr Dariusz Kardynał,
ul. Puławska 233 lok. B3.
Tel. 666 609 388
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Ważne telefony

Wo j t e k D ą b r o w s k i

Ursynów

LEKCJA LOGIKI
Temat: PRAWA LOGICZNE (TAUTOLOGIE)
Po ostatnich wyborach mam dość polityki.
Zmieniam temat. Dziś będzie ciut matematyki.
Coś z logiki. Z praktyki niektórym rzecz znana,
Jak się trzeba stosować do Praw de Morgana?

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

1. ZAPRZECZENIE ALTERNATYWY
~ (p Ú q) ? (~ p Ù ~ q)

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

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

Przykład I
Każdy z nas często staje przed alternatywą:
Pić herbatę czy kawę? Wódeczkę czy piwo?
Nie chcesz pić? Bardzo dobrze! Wcale się nie zdziwię,
Jeśli dobrze zaprzeczysz tej alternatywie,
Bo skoro jesteś skłonny do takich wyrzeczeń,
Musisz ją na koniunkcję zamienić zaprzeczeń.
Wtedy z żalem wysyłasz komunikat krótki:
Nie chcę żadnego piwa i nie piję wódki.
Jeśli nie zastosujesz prawa de Morgana,
Nie dziw się, że cię może suszyć już od rana.

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

Przykład II
Uwierzyła na randce naiwna dziewczyna,
Że z nią pójdzie na spacer lub na seks do kina.
Wykiwał. Siedzi wściekła. I tyle na temat:
Nie ma dzisiaj spaceru i seksu też nie ma.

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

2. ZAPRZECZENIE KONIUNKCJI
~ (p Ù q) Û (~ p Ú ~ q)

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

Przykład III
Na maturze, co pewnie zmartwi czytelnika,
Musi być zdany polski i matematyka.
Zaprzeczeniem koniunkcji są takie wyniki:
Nie zdał. Oblał z polskiego lub z matematyki.
3. ZAPRZECZENIE IMPLIKACJI
~ (p ? q) Û (p Ù ~q)
Przykład IV
Weź pierwszą implikację, która się nawinie:
Ten kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
Twierdzisz, że to nieprawda? Ja również zaprzeczę:
Był taki (znam z historii), co wojował mieczem,
(Tu koniunkcja z przeczeniem) i… wcale nie zginął.
Przykład V
Podobną dobrą radę dam tobie, dziewczyno:
Jeśli nie chcesz… nie musisz. Chcesz stracić wianuszek?
Zaprzecz tak jak Wałęsa: Nie chcę, ale muszę.
Jeżeli będziesz sama, przyjdę dziś wieczorem.
Była sama, nie przyszedł. Był takim potworem!
Cóż z tego, że logika dobrze stosowana,
Skoro nasza dziewczyna jest rozczarowana.
Przykład VI
Mówią: Co się odwlecze, to ci nie uciecze.
A ja tej implikacji poprawnie zaprzeczę.
Bywają inne skutki, choć słowo się rzekło:
Czasem coś się odwlekło i jednak uciekło.
Nie zmieniaj poprzednika! Z tych reguł wynika
Koniunkcja z zaprzeczeniem tylko następnika.
Przykład VII
Rozumieją to nawet dzieciaki z przedszkoli.
Gdy ktoś straszy malucha, co zbytnio swawoli:
Jeśli będziesz niegrzeczny, przyjdzie Baba Jaga,
To wiedzą doskonale, że to pic i blaga.
Prawdziwe bowiem będzie zaprzeczenie zdania:
Był niegrzeczny, a ona nie przyszła po drania.
Zadanie domowe:
Jeśli rząd obiecuje, to słowa dotrzyma.
Zaprzecz temu: ……….
Sam stwierdzisz, że rząd cię wydyma.
Po exposé Premiera dopowiesz ze swadą:
Obiecanki cacanki, a głupiemu radość.

701 75 00

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Czwartek, 28 listopada,
18.30: wernisaż wystawy malarstwa Anety Jaźwińskiej i Grzegorza Kalinowskiego „Piękno
stworzenia”. Wstęp wolny.
Sobota, 30 listopada, 17.0020.00: Andrzejkowa Potańcówka. Prowadzenie: DJ Jerry.
Wstęp wolny.
Z okazji jubileuszu 35-lecia
Domu Sztuki mieszcząca się w
nim od 27 lat Wypożyczalnia płyt
z filmami przygotowała na sobotę 22 listopada i niedzielę 23 listopada specjalną promocję.
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
Zapraszamy dzieci w wieku
7-13 lat na zajęcia do Pracowni
Plastycznej. Warsztaty odbywają się w poniedziałki i środy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc
w grupach o 17:15 i 18:30. Koszt
zajęć pojedynczych: 15 zł. Karnet
(6 wejść): 80 zł.

Lesznowola
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
28.11, czwartek godz. 18.00
– Klub Podróżnika „MADAGASKAR “. Spotkanie poprowadzą
uczestnicy WYPRAWY.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
21.11 – czwartek – spotkanie
z p. Ryszardem Janem Czarnowskim pt.: „Lwów – Cmentarz Łyczakowski – pierwsza nekropolia narodowa”
26.11 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt.: „Elegancki świat
Thomasa Gainsborough”
28.11 – czwartek – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Unia lubelska (1569–2019)”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Wojciech Dąbrowski zaprasza na spotkanie z piosenką
retro, środa 27 listopada,
godz. 19, kawiarnia Gruby
Josek, ul. Elektoralna 24.

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

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