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Nie matura, lecz chęć szczera...
P

W

czasach dzieciństwa, a
potem w okresie młodości
przyszło mi wyrastać w
otoczeniu wysoko postawionych
prostaków, których awans społeczny opierał się na zasadzie: nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie
oficera. Zasada ta – jakżeby inaczej
– została wówczas rozciągnięta daleko poza sferę wojska i milicji, a jej
symbolem stał się legendarny zwrot:
„wicie, rozumicie...”. Do dzisiejszej
rzeczywistości w kraju pasuje na
powrót – jak ulał. Tym bardziej, że
słowo „oficer” nabrało we współczesnym języku polskim nowego znaczenia, będąc bezpośrednio transponowane z angielszczyzny, w której „officer” oznacza jakiegokolwiek
funkcjonariusza, urzędnika.
ic dziwnego, że w coraz
bardziej zanglicyzowanej
polszczyźnie dawny rzecznik prasowy staje się bardzo często
„press officerem” albo – przy zmieszaniu obu języków – po prostu oficerem prasowym. Gdy się piastuje
funkcję o takiej nazwie, przy każdym widzeniu z chlebodawcą chce
się mimo woli usłużnie trzasnąć
obcasami i zameldować: „Panie
prezesie, zadanie wykonane!” Nawiasem mówiąc, szeroka telewidownia miała okazję usłyszeć taki
komunikat kilkanaście lat temu,
choć wtedy akurat rozmawiali ze
sobą nie dwaj prostacy, lecz ludzie
z tytułami naukowymi.

N

rezydent RP Andrzej Duda, który – jak sam powiada – całe życie się uczy, najprawdopodobniej nie nauczył się
jeszcze standardowej oceny kwalifikacji zawodowych. I dlatego
podpisał ustawę o służbie zagranicznej, zwalniającą kandydatów do służby dyplomatycznej z
obowiązku posiadania wyższego wykształcenia i znajomości
jakiegokolwiek języka obcego.
Kandydatowi wystarczy tedy czyjaś dobra opinia. No cóż, nie papierek, lecz pokora zrobi zeń ambasadora.
odróżując po świecie jako
dziennikarz sportowy, widywałem kiedyś niemało
polskich dyplomatów, którym chody u jakiegoś kierownika personalnego i właściwe zaangażownie polityczne wystarczały, by wyposażono ich w listy uwierzytelniające. Jeden z tych ambasadorów, zaproszony w Helsinkach przez fińskiego prominenta, goszczącego
ekipę polskich lekkoatletów, słuchając powitalnego przemówienia
gospodarza, po cichu kradł wysokiej klasy papierosy, wyłożone na
stole. Gdy za chwilę okazało się, że
dwaj nasi lekkoatleci zeszli tymczasem do basementu i tam z kolei
usiłowali ukraść parę butelek whisky, sam już nie wiedziałem, za
którego z rodaków bardziej mam
się wstydzić.
może takie właśnie kadry
były i są u nas potrzebne?
I może miał rację pewien
pułkownik KGB, który śledził Polaków podczas Uniwersjady w
Moskwie i któregoś dnia po prostu brutalnie skopał jednego z
przybyłych z Warszawy dziennikarzy sportowych, by po wyrzuceniu go za drzwi, skomentować to
szokującym stwierdzeniem: „W
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żizni nado niemnożko być dipłomatom”...
spominam tamto dosyć
szokujące zdarzenie –
odnosząc je do tego, co
uchwalili na Wiejskiej posłowie, a
podpisał na Krakowskim Przedmieściu pan prezydent. I dziwi
mnie to tym bardziej, że na początku swojej pierwszej kadencji
Andrzej Duda miał świetnego
rzecznika – Marka Magierowskiego, człowieka z klasą, władającego biegle paroma językami i mającego wrodzony talent dyplomatyczny. Był Magierowski do niedawna jednym z moich sąsiadów,
ale od pewnego czasu pełni – i to z
wielką maestrią – funkcję ambasadora RP w Tel Awiwie. Nie jest to
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facet, o którym można powiedzieć:
nie matura, lecz chęć szczera... Komuś może się nie podobać, że ten
były dziennikarz „Gazety Wyborczej” znalazł się nagle w zupełnie
innym politycznym kręgu, ale nie
zmienia to faktu, iż w sferze dyplomacji jest to właściwy człowiek na
właściwym miejscu. I za Magierowskiego akurat nie musimy się
wstydzić, bo gdy się obserwuje jego poczynania w Izraelu, to można mu tylko bić brawo.
ospodarowanie kadrami
na wysokim szczeblu politycznym nie zawsze pozwala na najwłaściwsze wykorzystanie umiejętności konkretnego
człowieka. I dlatego trochę mi
szkoda, że mający podobne pre-
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dyspozycje, co Magierowski –
obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski musiał przerwać
karierę w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. A jest on między
innymi absolwentem elitarnego
Kolegium Europejskiego, którego
odnoga powstała już wiele lat temu w Natolinie. I byłoby przyjemnie patrzeć na poczynania tego
światowca w służbie zagranicznej, do której jest przygotowany
jak mało kto. Ale cóż, promująca
Trzaskowskiego formacja polityczna wolała go uczynić merem
stolicy.
ozostając przy angielszczyźnie, wypada zauważyć, że
w skali całej Polski mamy teraz wyjątkowo władczego „human
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resources managera”, czyli kierownika działu kadr i to on zajmuje się
personalną obsadą najważniejszych stanowisk w państwie. Za
PRL-u – zaufanego człowieka, niezależnie od jego kompetencji, raz
się rzucało na sport, innym razem
na rolnictwo albo powierzało się
takiemu zatwardziałemu ateiście
kierowanie urzędem do spraw wyznań. W obrębie politycznej nomenklatury raz namaszczony wybraniec nie musiał się na niczym
znać. W 1970 roku posłano takiego fachowca do wszystkiego, żeby
negocjował koszty transmitowania do Polski za pośrednictwem Interwizji piłkarskich mistrzostw
świata w Meksyku. Facet nie władał żadnym obcym językiem i w
efekcie zrozumiał, że Polska ma
zapłacić tyle, ile powinna była
uiścić cała Interwizja. Nic dziwnego, że ówczesny Naczelnik Kraju
Władysław Gomułka kazał zrezygnować z transmisji. Potem się okazało, że niezależnie od tego, czyśmy brali tę transmisję, czy nie – i
tak trzeba było zapłacić swoją część
w obrębie tzw. bloku socjalistycznego. Gdyby nasi kibice dowiedzielli
się wówczas o tym, Gomułka wyleciałby ze stanowiska parę miesięcy
wcześniej, niż go wykopano – po
tragicznych wydarzenich grudniowych w Trójmieście.
o takich paradoksów prowadzi lekceważenie kompetencji zawodowych. Może więc bardzo na czasie jest publikacja Lecha Królikowskiego
(czyt. str. 13), który przypomina o
pewnej niechlubnej tradycji narodowej. Otóż 64 procent dziewiętnastowiecznej szlachty kresowej to
byli nie tylko próżniacy, ale na dodatek kompletni analfabeci...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Konkurs plastyczny
w bibliotece na Tynieckiej
Z okazji 89. rocznicy urodzin Janusza Stannego – jednego z
najwybitniejszych twórców ilustracji książkowej, zapraszamy
najmłodszych (w wieku 3-9 lat) do udziału w konkursie
plastycznym!
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej postać MALARZA RUDEGO JAK CEGŁA, inspirowanej książką „O malarzu rudym jak cegła”.
Prosimy o wysyłanie prac plastycznych wykonanych techniką dowolną na kartce papieru w formacie A4 – przedstawiających postać Rudego Malarza, bohatera książki „O malarzu rudym jak cegła“. Na prace czekamy do 10 marca. Prace prosimy
wysyłać pocztą lub na adres mailowy: mbddim@bpmokotow.waw.pl z tytułem: malarz.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie biblioteki: www.mbddim.pl.
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI. Partnerem konkursu jest: Wydawnictwo Wytwórnia, Wydawnictwo Literatura.

Konferencja
Samotność…przyszłość
Dzielnicowe Centrum Integracji dla Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery oraz
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Bohaterów Monte Cassino zapraszają na konferencję: “Samotność … przyszłość. Wspieranie rozwoju psychicznego dzieci”
Konferencja odbędzie się 12 marca w trybie online w godz.
10.00 – 14.00.
Partnerami są:
INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Fundacja „Big Brothers Big Sisters” Nastoletni Azyl
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja www.sp98sp70.konfeo.com od 1 marca 2021 r.

Piesi coraz lepiej widoczni...
100. rocznica urodzin
Kazimierza Górskiego

We wtorek 2 marca przypadła 100. rocznica urodzin śp. Kazimierza Górskiego, długoletniego mieszkańca Mokotowa, piłkarza i trenera, który doprowadził reprezentację Polski do złotego i srebrnego medalu igrzysk olimpijskich oraz do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata 1974. Na ścianie domu, w którym mieszkał, przy ul.
Madalińskiego 49/51, znajduje się odsłonięta w 2012 roku tablica
pamiątkowa, przy której kwiaty złożył burmistrz Rafał Miastowski
wraz z zastępcą Markiem Rojszykiem.

1497 przejść dla pieszych
zyskało dodatkowe oświetlenie w latach 2016-2020.
Tym samym Zarząd Dróg
Miejskich powoli kończy realizację projektu, polegającego na doświetlaniu zebr
w mieście. W 2021 r. ZDM
planuje poprawić jasność
po zmroku w 183 miejscach, a ich mniejsza w
skali roku liczba niż w latach poprzednich wynika z
wysokiego tempa prac.
Poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu, w tym tych
najmniej chronionych, jest jednym z priorytetów. Dlatego doświetlane są kolejne przejścia,
aby piesi byli lepiej widoczni dla
kierowców.
Widoczność pieszych na pasach poprawiana jest na dwa
sposoby. Pierwszym jest instalacja tzw. oświetlenia dedykowanego – polega na montażu dodatkowych słupów i opraw
oświetleniowych, które są zaprojektowane tak, by oświetlały
przechodzącego przez zebrę.
Druga metoda to wymiana słupów jeden do jednego. Oznacza
usuwanie znajdujących się tuż
przy przejściach starych słupów
i wstawianie w ich miejsce no-

wych, które wyposaża się w podwójne wysięgniki, aby jeden
skierowany był na jezdnię, a drugi na zebrę.
Realizację doświetlania zebr
w Warszawie rozpoczęto pięć lat
temu. W 2016 r. prace ruszyły
jesienią, dlatego rozjaśniono
wtedy tylko 78 przejść w czternastu dzielnicach. W 2017 r.
działano już pełną parą – dodatkowe oświetlenie zyskały następne 334 zebry. W 2018 r. doświetlono 435 przejść, a w 2019 r. –
386. Z kolei w zeszłym roku poprawiono jasność w 264 lokalizacjach. Ich mniejsza liczba nie
świadczy o tym, że ograniczono
liczbę przejść do doświetleń. Wysokie tempo prac w poprzednich
latach sprawiło, że dodatkowe
oświetlenie zyskała już większość przejść, które tego potrzebowały.
Dlatego w tym roku liczba
zebr, na których piesi staną się po
zmroku lepiej widoczni dla kierowców, będzie mniejsza niż w
zeszłym. ZDM planuje doświetlić
łącznie 183 przejścia w 16 dzielnicach. Najwięcej nowych słupów i opraw planuje się zamontować w Ursusie (27), Śródmieściu (23) i na Bielanach (16). Lista lokalizacji nie jest jednak za-

mknięta, dlatego finalnie na koniec roku ich liczba może się o
kilka zwiększyć.
Doświetlanie przejść to jeden
z kilku sposobów na poprawę
bezpieczeństwa na zebrach – w
tym tych bez sygnalizacji, które
w latach 2016-2020 zostały poddane audytowi w całym mieście.
To rozwiązanie można stosować
przy każdym przejściu, ale naturalne jest, że w pierwszej kolejności wdrażane są w miejscach
oświetlonych najsłabiej. Prze-

ważnie dodatkowe latarnie dla
pieszych stawiane są na ulicach
położonych z dala od centrum
miasta. Nierzadko doświetla się
przejścia, na których już zastosowano inny sposób poprawy bezpieczeństwa, ale robi się to w
celu jego wzmocnienia. To
szczególnie ważne jesienią i zimą, gdy dni są najkrótsze. Doświetlanie bowiem skutecznie
rozwiązuje problem przejść ze
słabą widocznością o zmroku,
w nocy i o świcie. z d m . w a w. p l

4

Pogoda sprzyja pracom w tunelu

Pomimo zapisanej w
kontrakcie przerwy zimowej na budowie ursynowskiego odcinka S2 trwają
prace. Co prawda mróz
przystopował na chwilę
układanie betonowych
warstw konstrukcji nawierzchni, ale wraz z ociepleniem wznowiono te
prace.
W obu nawach tunelu ukończono układanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszywa. W nawie południowej wykonawca planuje ułożyć do końca tygodnia podbudowę z betonu i potem przeniesie się do nawy północnej. Tam do ułożenia
jest ok. 1300 metrów podbudowy. Na pozostałej części, w kierunku zachodniego portalu,
podbudowa jest już wykonana, a

na połowie szerokości jezdni położono już docelową nawierzchnię betonową. Przygotowano
również front robót pod układanie pozostałej części nawierzchni betonowej.
Zakończono prace konstrukcyjne związane z budową chodników oraz elementów betonowych odwodnienia liniowego.
Sufit tunelu pokrywany jest powłoką antykorozyjną. Kontynuowane są prace związane z budową podwaliny i montażem
okładzin ścian tunelu. Pierwsze betonowe panele okładzin
już zamontowano, a do ścian
szczelinowych mocowane są
kolejne uchwyty montażowe.
Pod sufitem montowane są
oprawy oświetleniowe oraz realizowane są prace teletechniczne związane z trasowaniem in-

stalacji monitoringu i systemów
ostrzegawczych. W niszach
alarmowych przygotowano
podbudowę do ułożenia kostki
betonowej.
Na obu węzłach trwa montaż
wypełnień ekranów akustycznych, a na obiektach mostowych
wykonywane są roboty wykończeniowe.
W budynku, w którym będzie
się mieściło Centrum Zarządzania Tunelem, a docelowo także
Krajowe Centrum Zarządzania
Ruchem, trwają prace przygotowawcze umożliwiające rozpoczęcie na przełomie lutego i marca br. montażu wyposażenia. Finiszują prace związane z budową stacji wentylatorowych i
transformatorowych przy obu
portalach tunelu.
Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to
ok. 89 procent. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na
ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
oraz proces zawierania umów z
gestorami sieci. Kierowcy pojadą
tunelem w II kwartale 2021 r., po
zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
M a ł g o r z a t a Ta r n o w s k a
GDDKiA

Są pieniądze na trzy parki
Więcej zieleni i przestrzeni
dla mieszkańców – to spodziewany efekt realizacji
trzech zadań inwestycyjnych, których realizacja
została zaplanowana na
Ursynowie w kolejnych latach. Prace obejmą zarówno rozbudowę i modernizację istniejących już parków (Park im. Romana
Kozłowskiego oraz Park
przy Bażantarni), jak i budowę nowego (Park Polskich Wynalazców).
Dzielnica jest na ostatnim etapie pozyskania potrzebnych
środków. Głosowanie radnych
miejskich odbędzie się 18 marca.
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą parkową to prawie
9,5 mln zł.
– Pozytywne dla mieszkańców
zmiany budżetowe zatwierdził
już Zarząd oraz Rada Dzielnicy
Ursynów. Czekamy na finalną
akceptację radnych miejskich –
mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. – Dzięki naszej determinacji zrealizujemy tak oczekiwane inwestycje w infrastrukturę parkową. W tym roku rozpoczniemy prace projektowe w
Parku im. Romana Kozłowskiego
oraz Parku przy Bażantarni, a już
w przyszłym roku ruszy budowa
Parku Polskich Wynalazców. Najbardziej zależy nam na tym, aby
parki były miejscami zabawy i
wypoczynku dla mieszkańców
w każdym wieku – dodaje.

nuje przeznaczyć 4,2 mln zł w
latach 2021-2023, a najważniejszym jej elementem będzie
niecka „wieloryb”. Projekt
stworzono zgodnie z wolą
mieszkańców, wyrażoną w
konsultacjach społecznych
przeprowadzonych w 2018 roku. Mieszkańcy Ursynowa wyraźnie wskazali, iż cenią sobie
„zielony” charakter terenu, a
także pierwotny zamysł projektanta osiedla – nieckę wodną
w kształcie wieloryba. Projekt
zakłada zachowanie obecnego
kształtu zagłębienia, odtworzenie kaskady wodnej oraz fontann w zbiorniku, a także dodatkowe nasadzenia drzew,
krzewów i traw ozdobnych.

Część wschodnia
Parku przy Bażantarni

To zadanie przewiduje zagospodarowanie południowo –
wschodniej, obecnie niezagospodarowanej, części Parku przy Bażantarni. Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną w konsultaPark im. Romana
cjach społecznych, przeprowaKozłowskiego
dzonych w 2019 roku, zaplanoNa to zadanie inwestycyjne wano takie elementy jak psi wyUrząd Dzielnicy Ursynów pla- bieg, siłownia plenerowa czy

urządzenia street-workout, które zostaną zlokalizowane od
strony ulic Przy Bażantarni oraz
Jana Rosoła, blisko stref wejściowych. Powstanie również naturalny ogród do zabaw, który ma
zostać zlokalizowany w części
leśnej, w sąsiedztwie oświetlonych ciągów pieszych. Ta część
parku ma zachować swój jak najbardziej naturalny charakter i
dzięki temu umożliwić mieszkańcom kontakt z przyrodą. Na
ten cel Urząd Dzielnicy Ursynów
planuje przeznaczyć 1,02 mln zł
w latach 2021-2022.
– Najbardziej cieszę się z dodatkowych pieniędzy na Park
Polskich Wynalazców i Parku
im. Romana Kozłowskiego. To
w sumie ponad 6.300.000 zł.
W Parku Polskich Wynalazców,
dzięki nowym funduszom, mamy zagwarantowane pełne finansowanie tego parku w którym będzie naturalny plac zabaw, 65 nowych nasadzeń
drzew, 3.500m kw. łąk kwietnych oraz po 1000m kw. nasadzeń roślin i krzewów. Cieszę,
że dzięki ożywionej dyskusji o
tym parku udało się wprowadzić 16 postulatów zgłaszanych
przez mieszkańców. Mimo że
Park im. Romana Kozłowskiego
jest już w miarę ukształtowany,
to od lat wraz z mieszkańcami
postulowałem remont naszego
“wieloryba” czyli nieczynnej
fontanny pod Kopą Cwila. Cieszę się, że na przełomie 20222023 roku ruszy remont fontanny, którego kształt został wybrany przez mieszkańców w
konsultacjach społecznych w
2018 roku – mówi radny Paweł
Lenarczyk.

Kopa Cwila w popularnym serialu
Wytwórnia SPInkafilmstudio opublikowała trzy odcinkową historię o Kopie
Cwila. Bohaterowie kreskówki dla dorosłych poszukują pod ursynowską górką...tajnego sowieckiego schronu.
Blok Ekipa to serial Bartosza Walaszka, twórcy
animacji dla dorosłych wyróżniających się męskim poczuciem humoru i parodią polskiej rzeczywistości. Najbardziej znanymi dziełami twórcy są
Kapitan Bomba i właśnie Blok Ekipa. Druga produkcja obejmuje ponad 200 krótkich odcinków,
opowiadających przygody trzech sympatycznych
dresiarzy z Grochowa. Każdy z bohaterów cechuje się innymi zdolnościami: Wojtas ma prawo jazdy i BMW, Spejson jest typowym mięśniakiem, a
Walo to cwaniak, który zawsze wpada na genialne pomysły, chociaż rzadko są one realizowane
skutecznie. Chłopacy spędzają swój czas w grochowskim barze Speluno oraz na ławce. W wątkach narracyjnych często pojawiają się inne dzielnice Warszawy, chociaż dotychczas Ursynów był
traktowany nieco po macoszemu – pojawił się tylko przy okazji konfliktu z inną grupą dresiarzy.
Ostatnie odcinki jednak to zmieniły.

Sowiecki schron na Ursynowie?
Odcinki serii od 221 do 223 opowiadają o wyprawie trzech przyjaciół na Ursynów. Powodem
ma być zasłyszana przez Spejsona plotka o istniejącym rzekomo pod Kopą Cwila sowieckim schronie. By zdobyć potrzebną wiedzę, chłopcy znajdują starego Wartburga jednego z mieszkańców Ursynowa i dowiadują się o klątwie lokalnej górki.
Nie zdradzając szczegółów scenariusza, powiem,
że w serialowej opowieści jest ziarno prawdy i
przygoda naprawdę nabiera tempa. Ursynowskiej
opowieści Walaszek poświęcił aż trzy odcinki i
mimo prostej grafiki wrażenie robi też odwzorowanie Ursynowa.
Odcinki cieszą się olbrzymią popularnością –
obejrzało je 4,5 milionów widzów, którzy zostawi-

li kilka tysięcy komentarzy, wśród nich znajdziemy też opinię zachwyconych mieszkańców Ursynowa. Serial można obejrzeć za darmo na platformie YouTube.

Kopiec, który wyróżnia dzielnicę
W rzeczywistości Kopa Cwila była śmiałym projektem zmieniającym krajobraz Ursynowa. To najstarsza z ursynowskich gór, usypana w latach siedemdziesiątych, podczas budowy pierwszego
osiedla o nazwie Koński Jar – tuż przy ulicy Nutki. Powstała z pomysłu pracującego na budowie
Ursynowa inżyniera Henryka Cwila. Wpadł on
na racjonalizatorski pomysł, by nie wywozić ziemi gdzieś daleko, tylko zwalić ją wprost, na miejscu. Powstała górka miała być miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców pobliskich
osiedli. I takim istotnie się stała jako centralny
punkt Parku im. Romana Kozłowskiego.
Ponad 40 lat po powstaniu osiedla w rejonie
Koński Jar/Nutki teren wciąż służy mieszkańcom
i cieszy oko zielenią. Obecnie zieleniec wokół Kopy wyposażony jest w plac zabaw, siłownię zewnętrzną, urządzenia do ćwiczeń Street Workout, ściankę wspinaczkową, stoliki do ping-ponga,
stoliki do gier planszowych, ścieżkę rowerową czy
stojaki rowerowe. W latach 80-tych poprowadzono chodnik na szczyt i zbudowano prosty wyciąg
narciarski, który jednak szybko został zdewastowany i rozkradziony, tym bardziej, że bezśnieżne
lata czyniły jego ponowne uruchomienie bezsensownym lub wymagałoby użycia igielitu.
Ciekawym pomysłem, który znalazł spory odzew w Internecie, była propozycja Pawła Kapelańskiego. Ten artysta plastyk z Ursynowa chciałby na
szczycie postawić sporych rozmiarów pomnik Stanisława Anioła z serialu Alternatywy 4. Na Kopie
Cwila od lat odbywał się też Bieg PASSY, będący
prawdziwym świętem Ursynowa. Niestety, w 2020
ze względu na pandemię COVID-19 nie udało się
Piotr Celej
przeprowadzić zmagań.

Wizyty w urzędzie bez umawiania
Od początku marca Urząd Dzielnicy Ursynów pilotażowo wraca do obsługi
mieszkańców bez umawiania wizyt.
Urzędnicy zachęcają do dalszego korzystania z
internetowego systemu rezerwacji terminów, obsłużone zostaną również osoby które wcześniej nie
umówiły wizyty. To czy urząd powróci na stałe do
funkcjonowania na zasadach sprzed pandemii zależy od przebiegu pilotażu, który potrwa dwa tygodnie.
Otwarcie urzędu dla osób bez rezerwacji dotyczy spraw załatwianych przez Wydział Obsługi
Mieszkańców i ursynowską delegaturę Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Umówienie
wizyty wciąż będzie wymagane przez korzystający z budynku urzędu referat paszportowy oraz
Urząd Stanu Cywilnego.
– Niedługo minie rok od czasu, kiedy epidemia
zmusiła nas do wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu. Zdajemy sobie sprawę, że
zapewnienie bezpieczeństwa odbyło się kosztem
komfortu mieszkańców odwiedzających nasz
urząd. Chcemy wykorzystać sprzyjającą pogodę
do częściowej rezygnacji z umawiania wizyt – mówi Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa.

Chcemy wykorzystać sprzyjającą pogodę – osoby, które nie zarezerwowały wcześniej wizyty, będą proszone po odebraniu numerka o oczekiwanie na obsługę przed budynkiem urzędu. To warunek konieczny dla spełnienia obostrzeń wynikających z wprowadzonych przez rząd przepisów.
– Ursynowski ratusz został ostatnio wyposażony w widoczne z zewnątrz, duże i czytelne tablice informacyjne. Mieszkańcy, stosując się do obostrzeń i oczekując na zewnątrz, bez najmniejszego problemu odczytają z ekranu komunikat,
kiedy mogą wrócić do budynku i podejść do stanowiska obsługi – tłumaczy Jakub Berent.
W ramach pilotażu osoby umówione na wizytę przez Internet proszone będą o skorzystanie –
jak do tej pory – z wejścia od strony parkingu. Dla
pozostałych otwarte będzie wejście od strony ulicy Indiry Gandhi.
Urząd pozostanie otwarty dla osób bez rezerwacji po zakończeniu pilotażu, o ile mieszkańcy zastosują się do zaleceń wynikających wprost z przepisów.
Zastrzegamy jednocześnie, że pilotaż może zostać
przerwany, jeżeli w międzyczasie rząd wprowadzi restrykcje uniemożliwiające jego kontynuowanie.

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w
imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Ursynów zastępca burmistrza
Klaudiusz Ostrowski złożył wieńce pod Pomnikiem Ofiar Terroru
Komunistycznego (lata 19441956) przy kościele św. Katarzyny, ul. Fosa 17 oraz pod Pomnikiem Poświęconym Ofiarom
Kontrwywiadu z lat 1947-1949
na cmentarzu przy kościele św.
Katarzyny.
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Warszawa bardziej cyfrowa
Stolica przyjęła „Politykę cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”. To kierunkowy dokument,
który określa, jak będzie się
zmieniać miasto w perspektywie 2030 roku.
- Warszawa, jako największy samorządowy dostawca usług publicznych
weszła na ścieżkę cyfrowej transformacji. Aktualne podejście do cyfryzacji zostało spisane i zadeklarowane w oficjalnym miejskim dokumencie. To strategiczny dokument w dziedzinie rozwoju technologicznego miasta. Stawia
to Warszawę obok takich ośrodków jak
Berlin, Londyn, Wiedeń, Amsterdam
czy Helsinki, czyli miast o wysokiej jakości życia, które realizują zadeklarowane polityki w obszarze cyfrowego rozwoju – powiedział Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy.

17 stron transformacji cyfrowej
Choć pandemia przyspieszyła tempo cyfryzacji życia, a znacznie więcej
spraw można załatwić przez internet,
prace nad cyfrową transformacją Warszawy rozpoczęły się znacznie wcześniej. Do przemian cyfrowych, które
obecnie zachodzą, miasto przygotowywało się od dwóch lat.
– Opracowanie treści „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”poprzedził liczący przeszło 200 stron raport otwarcia. Prowadziliśmy warsztaty grupowe, wywiady indywidualne i
konsultacje online. Zaangażowaliśmy w
nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni oraz firm prywatnych. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy
w sumie ponad 450 uwag do treści Polityki, która ostatecznie liczy zaledwie
17 stron – informuje Marcin Wojdat,
sekretarz m.st. Warszawy.
Polityka cyfrowej transformacji m.st.
Warszawy opisuje koncepcję rozwoju
stolicy w dziedzinie nowych techno-

logii i cyfryzacji. Wskazuje wartości,
którym ten rozwój jest podporządkowany oraz zasady działania instytucji
miasta. Przystępnym językiem wyjaśnia szereg pojęć technologicznych. W
centrum uwagi prezentowanego podejścia do cyfryzacji Warszawy jest
człowiek i jego potrzeby, które mogą
być realizowane wygodniej i oszczędniej, z wysoką dbałością o prywatność
i bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój miasta.

E-usługi jeszcze w tym roku
W oparciu o politykę cyfrowej transformacji jeszcze w tym roku wystartuje platforma, na którą stopniowo będą
dodawane miejskie usługi: wnioski, podatki, bilety komunikacji miejskiej czy
instytucji kultury. Te usługi mają być
szeroko dostępne, proste w użyciu, spersonalizowane i tworzone razem z ich
użytkownikami. Z drugiej strony z zachowaniem dbałości o prywatność, bezpieczeństwo danych oraz wzrost umiejętności użytkowników w korzystaniu z
technologii na co dzień.

Więcej otwartych zbiorów danych
Polityka cyfrowa zakłada dalsze
otwieranie zbiorów danych Warszawy,
które udostępniane są już od 2015 roku.
Obecnie jest to ok. 100 zbiorów, np.
tych dotyczących transportu. Pochodzą m.in. z zainstalowanych w autobusach i tramwajach nadajników GPS, podających aktualną lokalizację pojazdów. Z dostępnych na portalu
api.um.warszawa.pl danych korzystają
m.in. twórcy aplikacji, które ułatwiają
podróżowanie po mieście.

Warszawski Internet rzeczy
Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie miejska platforma Internetu rzeczy (IoT – Internet of Things). Internet
rzeczy to system przedmiotów i urzą-
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dzeń, które mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub
wymieniać dane za pośrednictwem sieci internetowej (np. latarnie uliczne poinformują o uszkodzeniu źródła światła;
wolne miejsca parkingowe w SPPN będą łatwe do odnalezienia, ponieważ poinformują o tym, że pojazd odjechał).
Warszawska platforma IoT zobrazuje
na mapie setki rozlokowanych w przestrzeni miasta urządzeń pomiarowych
oraz pozwoli na odczyt bieżących danych, np. z czujników jakości powietrza, czujników hałasu, stacji rowerowych, parkingów. Płynące strumieniami dane (tzw. big data – wielkie zbiory
danych) poddane analizie dają możliwość lepszego zarządzania miastem,
m.in. w obszarze transportu.

Cyfrowe zarządzanie ruchem
Zintegrowany System Zarządzania
Ruchem jest rozwijany od ponad 12
lat. To system, który na bieżąco analizuje ruch pojazdów w mieście. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym
zbiera dane z czujników, pętli indukcyjnych, kamer, detektorów podczerwieni, stacji pogodowych, nadajników
GPS zainstalowanych w pojazdach komunikacji miejskiej. Zebrane dane pozwalają na kierowanie ruchem przez
wysyłanie komend do sieci inteligentnej sygnalizacji świetlnej w wytypowanych obszarach miasta. Spośród ponad 800 skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną w Warszawie ponad 500 automatycznie dostosowuje sygnalizację do natężenia ruchu, a 380 jest ob-

jętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem.

Nowe technologie pod lupą
Nowe technologie rozwijają się w
ekspresowym tempie. Niektóre się
sprawdzają, zostają na dłużej, zmieniając miejską rzeczywistość. Inne wypalają się i znikają. Nowa miejska polityka cyfrowa zapowiada analityczne
podejście do nowych technologii – i
tych znanych jak 5G, sztuczna inteligencja (AI) czy blockchain, i tych które dopiero się pojawią. Efektem takiego podejścia ma być wdrażanie sprawdzonych i bezpiecznych technologii
oraz ich przemyślane zastosowanie
tam, gdzie ułatwiają codzienne funkKG
cjonowanie w Warszawie.
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Zdaniem radnego

Niepotrzebny lunapark wynalazców

Walka o działkę wygrana!
Spieszę donieść mieszkańcom ulicy Zamiany (ale i sąsiednim), że udało się przekonać władze Warszawy do załatwieniu
prośby licznych mieszkańców ul. Zamiany i okolic o lepszym, niż dotychczas, sposobie społecznego wykorzystania działki
nr 9 z obrębu 1-10-09 zarządzanego przez
SPZOZ Warszawa-Ursynów.
Reprezentując poglądy mieszkańców, podjęliśmy próbę utworzenia dla dzieci i seniorów skweru rekreacyjno - sportowego. Nasz, wydawało się
że trafny pomysł można zrealizować w ramach
świetnego działania, jakim jest Budżet Obywatelski. Niestety, odpadliśmy z naszym projektem
podczas kwalifikacji – z jednego powodu. To działka na cele zdrowotne. Tak określa wykorzystanie
ww. terenu „plan zagospodarowania przestrzennego(B.15.UZ)”. TAK STANOWI SUCHY PRZEPIS.
Rzeczywistość jest jednak inna. To po prostu od lat
szczelnie zagrodzona działka. Całkowicie niedostępna dla ludzi.
Taki bezsensowny stan tej działki od lat obserwuje z okien bloku radny SBM Stokłosy, mój kolega
S. Karpiński. Postanowiliśmy się nie zgodzić z takim stanem działki i niezasadnym przepisem prawa. Złożyliśmy petycję do Pana Prezydenta Warszawy i Pana Burmistrza Ursynowa. Petycja trafiła do warszawskiego Biura Polityki Zdrowotnej.
Wsparcie i nagłośnienie sprawy uzyskaliśmy w
ursynowskiej i warszawskiej Radzie Seniorów,
Kierownictwie Dzielnicy Ursynów. W tej sprawie
poparł nas interpelacją radny Dzielnicy. Poparła
nas „Passa”. Naszym uporem i nagłośnieniem
sprawy znaleźliśmy zrozumienie także w Biurze
Polityki Zdrowotnej Warszawy. Sensowne działa-

nia i analiza tego wniosku przez urzędników decydentów z Urzędu Stołecznego Warszawy sprawiły, że zaakceptowano naszą propozycję. Chodziło przecież nie o przejęcie, a dopuszczenie do wydzielenia i przeznaczenia działki na ogólnodostępny skwer rekreacyjno-sportowy.
Za takie społeczne działanie i pogląd w ww.
sprawie pragniemy złożyć każdemu, kto poparł naszą propozycję, wielkie podziękowanie. Uważamy,
że przebywanie w przestrzeni blokowisk powinno w każdy możliwy sposób pozwalać na wyjście
z mieszkania i spacer bądź rekreację w sąsiedztwie, na sąsiedzkie spotkanie i pogawędki, w
szczególności dla dzieci i seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Takiego odpoczynku i rekreacji
nie są w stanie spełnić ważne, ale inną rolę dobrze
spełniające Domy Kultury.
To dla osiedla Stokłosy już drugi sukces. Przypomnę że po dwuletnich bojach z różnymi poglądami niektórych warszawskich firm stacja metro
Stokłosy otrzymała do użytku nowe, bezpieczne
dla ludzi schody.
Refleksja: warto mieć oczy otwarte na otaczające nas środowisko i jego wyposażenie. Znajdzie
się wiele rzeczy wymagających zmiany (przepisów
i eliminacji często niebezpiecznych urządzeń).
Do tego potrzebny jest także upór i walka o likwidację bubli.
Życie staje się wówczas ciekawsze.
Mieszkańców osiedla Stokłosy wkrótce zaprosimy na nowy teren rekreacyjny.
Stefan Karpiński
Radny SBM Stokłosy
Sławomir Litwin
Radny SBM Stokłosy i Członek Rady Seniorów

Urząd Dzielnicy chwali się
dziś planami stworzenia
nowych parków na Ursynowie, wśród których jest
Park Polskich Wynalazców na tzw. Psiej Górce
przy ul. Gandhi i Rosoła.
Niestety zapomina dodać,
że zamiast parku pełnego
naturalnej zieleni, chce
zafundować nam istny lunapark z plastikowymi i
betonowymi atrakcjami.
Budzi to opór okolicznych
mieszkańców, którzy w ramach
społecznej grupy „W obronie
Górki” domagają się uszanowania wyników konsultacji społecznych z 2015-2016 roku. Wówczas to większość osób uczestniczących opowiedziała się za
zachowaniem maksymalnej naturalności tego terenu i ograniczeniem ingerencji do stworzenia ścieżek, postawienia ławek i
koszy na śmieci oraz nasadzenia nowych drzew, krzewów i
kwiatów.
Dwa tygodnie temu na łamach „Passy” Urząd Dzielnicy
chwalił się rzekomym ”wsłuchaniem się w postulaty mieszkańców” i wprowadzeniem zmian
w koncepcji Parku Polskich Wynalazców. Gdy czytałem ten artykuł, przypomniał mi się stary
dowcip o radzieckim filmie, na
którym do Stalina podchodzi
mały chłopiec i mówi: wujek,
daj cukierka! Na to Stalin: spływaj, mały! I wtem na ekranie
pojawia się wielki napis: „…a
mógł zabić”. Mniej więcej tak

wygląda pseudo-kompromis
ogłoszony przez władze dzielnicy, który całkowicie pomija dwa
najważniejsze postulaty mieszkańców: rezygnację z ingerencji w lasek u podnóża górki oraz
rezygnację z instalacji (m.in.
plastikowej zjeżdżalni czy schodów donikąd) na południowym
stoku. Przykre, że zamiast realnego dialogu, Urząd Dzielnicy
poświęca czas na produkowanie propagandowych artykułów, w których usiłuje stworzyć
wrażenie uwzględnienia postulatów mieszkańców.
Aktualny projekt Parku Polskich Wynalazców stanowi
ogromną ingerencję w charakter terenu i negatywnie wpłynie na przyrodę. Patrząc na to,
co dzieje się na ul. Moczydłowskiej, możena sądzić, że istnieje duże ryzyko, iż realizacja tego projektu zwiększy też liczbę
samochodów w okolicy, pogarszając i tak już trudną sytuację
parkingową na osiedlu. Petycję
w sprawie zachowania naturalności tego terenu podpisało już
tysiąc osób, więc jak widać nie
są to pojedyncze głosy. Niezrozumiałe jest więc dla mnie dlaczego władze dzielnicy tak
uparcie forsują swoją ideę fixe,
kompletnie ignorując głosy
przeciwne. Warto przy tym dodać, że kłamstwem są sugestie,
jakoby protestujący mieszkańcy
byli przeciwni powstaniu parku i „nie chcieli nic zmieniać”.
Sprzeciw budzi przeładowany
projekt, a nie sama idea parku.

Co więcej, składane przez
mieszkańców petycje i pisma
zawierały szereg pozytywnych
rozwiązań, a nawet własną koncepcję komfortowego, a jednocześnie naturalnego parku w
tym miejscu.
W odpowiedzi na wspomniany artykuł Urzędu Dzielnicy
mieszkańcy wystosowali do Burmistrza list otwarty, w którym
piszą: „Kompromis, Panie Burmistrzu, polega na znalezieniu
rozwiązań, które będą przynajmniej akceptowalne dla
wszystkich stron sporu, a nie na
tym, że jedna ze stron, pomijając
substancję głównych postulatów
drugiej strony, dokonuje kosmetycznych korekt w spornym projekcie i triumfalnie ogłasza publicznie – oto kompromis!”. Ze
swojej strony przyłączam się w
pełni do tego apelu. Jest jeszcze
czas na znalezienie rozwiązania,
które będzie satysfakcjonujące
dla wszystkich. Uszczęśliwianie
mieszkańców na siłę jakoś znów
mi się skojarzyło ze Stalinem…
Antoni Pomianowski
Radny Dzielnicy Ursynów
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Planty po ursynowsku...

Wrogością nie da się obronić Bazarku

Przykro mi się zrobiło,
gdy od zaprzyjaźnionych
kupców Bazarku na Dołku
dowiedziałem się, że obecny prezes Stowarzyszenia
Kupców wylicytował tak
astronomiczną kwotę
dzierżawy, jak podkreślał,
tylko dlatego „żeby Karczewski nie przejął Bazarku”. Zrobiło mi się przykro, bo jakieś chore ambicje kilku przyspawanych
do stołków w Stowarzyszeniu ludzi skazują kupców
na tułaczkę po innych targowiskach.
Najsłynniejszy bazar Ursynowa będzie dla nich za drogi, jeśli chodzi o opłaty handlowe,
bo liczy się tylko to „żeby Karczewski nie przejął Bazarku”.
Niech się wali, niech się pali,
niech koszt dzierżawy będzie
trzy razy wyższy – nieważne.
Ważne jest dobre samopoczucie trójki emerytów trzęsących
Stowarzyszeniem.
W komentarzach do materiałów w mediach na temat Bazar-

ku pojawia się jeden wątek: po
co kupcom pośrednicy, którzy
igrają ich losem? I to jest kluczowe pytanie. Ja przez wiele lat
profesjonalnie zajmowałem się
zarządzaniem Bazarkiem, ale
też, jak Państwo wiecie, skuteczną walką o jego przetrwanie. Teraz zadeklarowałem publicznie,
że złożę mandat radnego, gdy
wygram licytację dotyczącą zarządzania terenem naszego targowiska. Przystąpiłem do niej
także po to, by uwolnić kupców
od pazernych pośredników, ludzi, którzy tworzą rozbudowane,
kosztochłonne struktury, a potem cały ciężar opłat zrzucają na
rodziny handlujące na Bazarku,
ale i pośrednio na rodziny robiące tam zakupy.
Agresja zarządu Stowarzyszenia wobec mnie przybrała kuriozalne rozmiary. Wczoraj
szczegółowo sprostowałem pełne pomówień pismo, które ów
zarząd wysłał do Wojewody Mazowieckiego. Pal sześć idiotyzmy
w nim zawarte na temat mojego
rzekomego konfliktu interesów,
którego nie ma, bo nigdy nie pozwolę sobie na to, aby jako radny prowadzić jakiekolwiek komercyjne przedsięwzięcia na
gminnym mieniu. Ważne – czego w piśmie zarządu nie było. A
nie było prawdy o sytuacji finansowej, do której ci ludzie doprowadzili. Stowarzyszenie Kupców
jest zadłużone w Zarządzie Dróg
Miejskich i pewnie nie tylko tam.
O długu w ZDM wiem, bo zgod-

nie z prawem o dostępie do informacji publicznej, dostałem takie dane. Pytam więc, jakim sposobem zarząd Stowarzyszenia
mógł złożyć oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec miasta? Skoro takie oświadczenie
było warunkiem wzięcia udziału w licytacji! Poświadczył nieprawdę? Najwyraźniej. A to już
jest przestępstwo karne.
Tu nie chodzi o kruczki prawne, lecz o sprawę dużo ważniejszą – niewypłacalna instytucja
decyduje się płacić trzykrotnie
wyższą dzierżawę terenu, nie
pytając nawet kupców, czy się
na to piszą. Zresztą kupcy najpewniej nie wiedzą, jaki jest faktyczny stan finansów Stowarzyszenia. Spytacie, do czego zmierzam? Ano do tego, że Bazarek
na Dołku to dobro wspólne –
przedsięwzięcie strategiczne z
punktu widzenia codziennego
życia mieszkańców Ursynowa
czy bezpieczeństwa finansowego kupców i ich rodzin. Podstawowe zasady uczciwości podpowiadają, że nie wolno bawić się
tymi wartościami, jak zabawką.
Nie wolno w imię własnych ambicji niszczyć tego, co budowano
przez wiele lat. Miejsce, od którego zależy przyszłość tak wielu
ludzi, nie należy do kilku zacietrzewionych osób, które nie szanują finansów własnego Stowarzyszenia, ale do nas wszystkich.
I dlatego Boże strzeż nas od takich „pośredników”.
Piotr Karczewski

Plantowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
W dniu 27 lutego 2021 r. w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim wystąpił
radny Ursynowa – pan Piotr Skubiszewski. Zaapelował on o urządzenie w
miejscu splantowanego wykopu pod
Południową Obwodnicę Warszawy parku, na terenie którego mieszkańcy mogliby także sadzić „swoje” drzewa
(zgodnie z miejskim planem zagospodarowania).
Gorąco popieram tę ideę. W tym miejscu pragnę
przypomnieć, że w pierwszej kadencji ursynowskiego samorządu (1994-1998), gdy przewodniczącym Rady Gminy Warszawa-Ursynów był dr
Waldemar Siemiński – byłem inicjatorem podobnego pomysłu. Rada zaakceptowała wówczas
koncepcję, aby na terenie Ursynowa utworzyć
park, gdzie każdy zainteresowany mógłby posadzić drzewko, związane z jakąś intencją lub wydarzeniem, np. urodzeniem dziecka. Fakt posadzenia konkretnego gatunku, czy odmiany, miejsca
posadzenia, nazwisko fundatora oraz „intencja”
miały być odnotowane w „Księdze Pamiątkowej”.
Do realizacji pomysłu nigdy nie doszło, głównie ze
względu na brak odpowiedniego terenu na takie
przedsięwzięcie.

Obecnie, gdy wbrew pierwotnym planom, obwodnica poprowadzona została w tunelu – pojawiła się wspaniała możliwość urządzenia parku
nad tunelem. Jest cenna inicjatywa radnego Skubiszewskiego, jest przychylność władz samorządowych oraz istnieją oczekiwania mieszkańców.
Życzyć można tylko powodzenia tej inicjatywie.
Obecnie kwestia „intencyjnych” drzewek jest
także do zaakceptowania, tym bardziej, że dzięki
technice GPS można bardzo łatwo i precyzyjnie
określić (opisać) lokalizację każdego drzewka.
Mam nadzieję, że gdyby wpis do „Księgi Pamiątkowej” połączyć z jakąś symboliczną opłatą, to
mogłaby być ona prowadzona, np. w naszej Ursynowskiej Bibliotece przy ul Barwnej, gdzie już
obecnie funkcjonuje „Izba Pamięci”, która w przyszłości ma szansę przekształcić się w dzielnicowe
muzeum.
Przy okazji rzucam pomysł, aby nowy park,
długi, wąski i płaski – powstały na splantowanym
terenie – nazwać po prostu Plantami lub Ursynowskimi Plantami. Byłby to – trochę nawiązując
np. do Krakowa – wyróżnik naszego parku w nazewnictwie Warszawy.
Z wyrazami szacunku
L e c h K r ó l i ko w s k i
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„Kucharek Sześć” w Top 5 restauracji w Polsce!
Największy serwis internetowy
do zamawiania jedzenia – Pyszne.pl – wybrał najlepsze restauracje w Polsce. Miło jest nam poinformować, że ursynowska restauracja „Kucharek Sześć”
otrzymała aż trzy wyróżnienia.
Zwycięskie lokale zostały wyłonione na podstawie średniej
ocen oddanych przez użytkowników portalu Pyszne.pl.
rsynowska restauracja została wyróżniona w aż trzech kategoriach – Top 5 restauracji
w Polsce, Top 5 restauracji w mazowieckim oraz Top 5 restauracji z kuchnią Polską. Wygląda więc na to, że konsumenci doceniają tradycyjne dania jak
z domowej kuchni – pomidorową, schabowego czy pierogi – a właściciele restauracji nie osiadają na laurach i nieprzerwanie serwują nam obiady jak u
mamy.
– Pragniemy podziękować wszystkim naszym klientom za to potrójne
wyróżnienie. Jest to dla nas wielkie
osiągnięcie i ukoronowanie wielu lat
ciężkiej pracy – mówi Daniel Szewczyk,
współwłaściciel restauracji. – Dzięki
tym wyróżnieniom widzimy, że nasza
pasja, zaangażowanie i radość z tego
co robimy przynosi rezultaty w postaci
pysznego jedzenia. Te wyróżnienia są
dla nas paliwem do jeszcze cięższej pracy zgodnie z naszym motto „Gotujemy
takie obiady, jakie sami chcielibyśmy
jadać” – dodaje.
estauracja „Kucharek Sześć”
mieści się na Ursynowie, przy
ul. Dereniowej 6, a od jakiegoś
czasu drugi punkt działa też przy alei
KEN 49, tuż nieopodal budowy Południowej Obwodnicy Warszawy u zbie-
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gu al. KEN z ul. Płaskowickiej. Niezależnie od lokalizacji można tam zamówić
potrawy w sosie – np. gulasz, zrazy wołowe, czy też gołąbki; potrawy smażone – klasyczne schabowe, mielone, a
także kotlety szwajcarskie czy sznycle;
dania z grilla – wyśmienitą karkówkę,
łososia, pierś z kurczaka, czy dania z
ryby albo coś na słodko, z kultowymi już
leniwymi na czele. W bogatym menu
znajdziemy też bogatą ofertę śniadaniową. Wybór nie jest ograniczony do
tradycyjnej jajecznicy, omletu, czy parówek. Oferta jest bardzo szeroka i z całą
pewnością każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Mamy do wyboru śniadania klasyczne, czyli między innymi jajecznicę
z zestawem wędlin, serem, mini sałatką oraz pieczywem albo tradycyjne jaja na twardo z majonezem i szczypiorkiem. Dla zwolenników past przygotowano różnorakie pasty twarogowe, z
tuńczyka czy klasyczne jajeczne. Możemy też liczyć na tosty bądź naleśniki.
ie zapomniano również o
tych z Państwa, którzy dbają
o linię i dla Was właśnie przygotowano dania dietetyczne. A efekt
jest zawsze ten sam – wszystko smakuje doskonale. Koniecznie należy jednak
zaznaczyć, że dania przygotowywane są
bez dodawania żadnych ulepszaczy i
innych tego typu udziwnień.
obecnych, pandemicznych
czasach niestety nie możemy udać się do restauracji
na obiad, całe szczęście cały czas możemy złożyć zamówienie na wynos i to
jest prawdziwy as w rękawie restauracji „Kucharek sześć”. Często zdarza się,
że knajpy oferują bardzo dobre jedzenie, jednak ich czar pryska zaraz po zapakowaniu ich w pudełko. Nie w tym
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przypadku. Sekretem restauracji „Kucharek Sześć” jest opakowanie. Aby nie
uronić ani odrobiny ze smaku i aromatu oferowanych potraw, używane są jedynie hermetycznie i termicznie zamykane opakowania firmy Duni. Następnie dostawcy przewożą dania w specjalnych termosach produkowanych
przez firmę Furmis, których funkcją jest
nie tylko izolowanie ciepłych posiłków
od warunków zewnętrznych, ale wręcz
ich dogrzewanie – termos zapewnia
możliwość utrzymania temperatury do
85 °C. Dzięki temu, produkty wychodzące z restauracyjnej kuchni są za-

wsze gorące i apetyczne. Zupełnie tak,
jakby były przyrządzone w domu.
iedy w środku dnia nagle zaburczy Wam w brzuchu albo
mocno zapragniecie domowych pierogów, smacznej pomidorowej czy mielonego, to wcale nie musicie
już jechać do mamy... Wystarczy chwycić za telefon, wybrać numer 22 855
00 55 i zamówić, albo złożyć zamówienie przez internet na www.kucharekszesc.pl, bo tam zawsze jest co zjeść.
od koniec lat dziewięćdziesiątych niemal wszystkim wydawało się, że bary mleczne to

K
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nic innego jak jedynie relikt przeszłości.
Kolejne placówki upadały, a wśród wielu ludzi pokutowało błędne przeświadczenie o tym, że bar mleczny jest dla
biedaków, którzy jedzenie dostają w
brudnej misce, a sztućce przymocowane są łańcuchami niczym w kultowym
„Misiu”. Na szczęście okazało się, że
jeszcze nie jesteśmy gotowi na brak tego typu placówek. Jako ursynowianie
możemy czuć się dumni z faktu, że jedna z najlepszych knajp w kraju znajduje się w naszej dzielnicy, takie wyróżnienie musi przecież o czymś świadLuK
czyć. Oby tak dalej!
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44 ofiary wypadków drogowych
na chodnik w grupę pieszych, jedna
osoba zginęła na miejscu. Stało się to za
dnia, na prostym odcinku drogi i przy
dobrej widoczności oraz pogodzie.
Wypadek miał miejsce pomiędzy
dwoma nowoczesnymi i bezpiecznymi
skrzyżowaniami, które zostały niedawno kompleksowo przebudowane i wyposażone w sygnalizację świetlną. KażŚmierć to nie statystyka
dy system jest tak mocny jak jego najWraz z początkiem marca rozpoczę- słabsze ogniwo. Nawet najlepsza infrała się kilkutygodniowa akcja pod nazwą struktura nie pomoże, jeśli kierujący
“Śmierć to nie statystyka”. Skierowa- nie będą przestrzegać przepisów.
na jest w pierwszej kolejności do kieKierunek – bezpieczeństwo
rowców samochodów jako do najliczLudzkie błędy nie negują jednak senniejszej grupy użytkowników pojazdów
na stołecznych drogach oraz jednocze- su inwestowania w bezpieczną infraśnie głównych sprawców wypadków. strukturę. Ronda, azyle dla pieszych,
Kampania prezentowana jest na kilku- sygnalizacje świetlne, doświetlenia
dziesięciu autobusach miejskich. To bar- przejść czy też progi zwalniające minidzo dobry nośnik informacji pozwala- malizują ryzyko wynikające z „czynnijący na skuteczne dotarcie do wybranej ka ludzkiego”, choć oczywiście nie
zdejmują odpowiedzialności z uczestgrupy docelowej.
Celem kampanii jest skłonienie do ników ruchu.
Warszawa zakończyła już komplekrefleksji oraz próba zmiany sposobu
dyskusji o bezpieczeństwie ruchu dro- sowy audyt ponad 4 tysięcy przejść dla
gowego. Wśród opinii publicznej daje pieszych bez sygnalizacji na głównych
się zauważyć niebezpieczny trend baga- ulicach miasta, we wszystkich dzielnitelizowania wypadków oraz przedkła- cach. Jego zalecenia są konsekwentnie
dania szybkości i wygody jazdy nad wcielane w życie. W zeszłym roku przebezpieczeństwo. Przejawia się to w kry- budowę przeszło ponad 100 przejść, na
tyce działań podejmowanych przez 2021 rok plany obejmują co najmniej
Warszawę, takich jak np. planowany drugie tyle.
Dobiega też końca realizowany dynamontaż fotoradarów na moście Poniamicznie od lat program doświetlania
towskiego.
Miasto nie zgadza się z tezą, że śmierć przejść dla pieszych. Zarząd Dróg Miejna drodze jest nieuniknionym skutkiem skich poprawił już widoczność w 1,5
ruchu drogowego w mieście. Każde ta- tys. miejsc. Na ten rok planowanych
kie zdarzenie to ogromna indywidual- jest kolejnych 267 doświetleń.
Latem, zgodnie z obietnicą prezyna tragedia, której nie można umniejszać. Bezpieczeństwo ruchu drogowe- denta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowgo musi więc mieć bezwzględny priory- skiego, na moście Poniatowskiego statet nad wygodą, w tym również nad nie 6 fotoradarów. W ostatnich latach
prędkością jazdy. Co prawda nie wszyst- doszło tam do blisko 30 wypadków, w
kie wypadki śmiertelne spowodowane tym 3 śmiertelnych oraz kilkudziesięciu
są przekroczeniami prędkości, jednak kolizji. Prowadzone pomiary prędkojadąc zbyt szybko zawsze stwarzamy ści wykazały, że 84 proc. kierowców
ryzyko sprowadzenia niebezpieczeń- nie stosuje się do ograniczeń. Rekordzista pędził 180 km/h.
stwa na siebie oraz innych.
W przygotowaniu jest też projekt
Infrastruktura to nie wszystko przebudowy
ulicy Sokratesa. Ruch zoO konieczności nieustannej rozmowy stanie uspokojony poprzez budowę
na rzecz bezpieczeństwa przypomina rond oraz zwężenie jezdni wraz z wyniedawne tragiczne wydarzenie na uli- znaczeniem nowych miejsc parkingocy Grójeckiej na Ochocie. Pod koniec wych. Wprowadzenie zmian planowaKG
lutego rozpędzony kierowca wjechał ne jest jeszcze w tym roku.

km/h, czyli powinno stracić prawo jazdy. Ten odsetek był aż o jedną czwartą
wyższy niż rok wcześniej (0,47 proc.).
Wyniki pomiarów zostały przekazane
policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, które są uprawnione do kontroli wykroczeń i egzekwowania odpowiednich kar.

Poprawa bezpieczeństwa to
priorytet Warszawy przy
wszystkich inwestycjach drogowych. Dobra infrastruktura nie
zastąpi jednak zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za
kierownicą. Dążąc do realizacji
„wizji zero”, czyli sytuacji,
w której nikt nie będzie ginąć
w wypadkach drogowych,
miasto rusza z kolejną kampanią społeczną.
– Ze względu na trwającą pandemię
w minionym roku zauważalnie spadło
natężenie ruchu na stołecznych ulicach.
Tym bardziej alarmujące jest, że po raz
pierwszy od lat wzrosła liczba osób,
które poniosły śmierć w wypadkach
drogowych. Warszawa nie pozostaje
obojętna. Poprawa bezpieczeństwa to
główny priorytet przy wszystkich inwestycjach drogowych. Wiele zależy jednak od samych uczestników ruchu. Dlatego wraz z początkiem marca inaugurujemy nową kampanię społeczną –
mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
44 osoby już nigdy nie spełnią swoich
marzeń, już nigdy nie wrócą do domu,

już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. W po drogach poruszało się mniej pojazramach najnowszej kampanii miasto dów, a jednak wydarzyło się więcej tragicznych w skutkach wypadków.
pyta retorycznie „Czy to dużo?”.
Co roku na podstawie danych dostarPrzerwany trend
czonych przez Komendę Stołeczną PoWarszawa dąży do realizacji „wizji licji ZDM przygotowuje szczegółowy
zero”. Od lat liczba ofiar sukcesywnie Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu
spadała. Choć trudno sobie to dziś wy- drogowego w Warszawie. Dokument
obrazić, jeszcze w 2013 roku śmierć w jest w trakcie opracowywania i ukaże
wypadkach poniosły aż 74 osoby. Od się w najbliższych miesiącach. Analotego czasu tragiczną statystykę nie- giczne raporty z ostatnich 8 lat (2012ustannie udawało się zmniejszać. W 19) nie pozostawiają jednak wątpliwo2019 roku wypadków śmiertelnych by- ści — głównymi sprawcami wypadków
ło już tylko 35, czyli najmniej w historii są kierujący pojazdami (ok. 90 proc.
Warszawy i aż o 53 proc. mniej niż w wszystkich zdarzeń).
2013 r. W minionym, 2020 r., po raz
W ramach analizy sytuacji na dropierwszy od 7 lat ten pozytywny trend gach ZDM bada również prędkość. Zezostał zatrzymany. Śmierć poniosły aż szłoroczne pomiary przeprowadzone
44 osoby. Tym samym liczba ofiar wró- w ponad 65 punktach na próbie 1,37
ciła dokładnie do poziomu z 2018 roku. mln pojazdów dostarczyły niepokojących rezultatów. Zarejestrowano poMniejszy ruch, więcej ofiar
nad 857 tys. przekroczeń prędkości doZarząd Dróg Miejskich od lat prowa- puszczalnej, co oznacza aż 62 proc.
dzi pomiary ruchu na warszawskich wszystkich zarejestrowanych pojazdów.
drogach. W tym roku wzrost liczby ofiar Blisko 530 tys. dotyczyło przekrocześmiertelnych paradoksalnie towarzy- nia o ponad 10 km/h (38 proc. wszystszy spadkowi natężenia ruchu, który kich pojazdów). Ponad 8 tys. kierowspowodowany jest mniejszą mobilno- ców (0,59 proc. wszystkich pomiarów)
ścią w okresie pandemii. Oznacza to, że przekroczyło prędkość o więcej niż 50

Naprawa nawierzchni – skąd się biorą dziury?

Zima to najmniej łaskawa
pora roku dla nawierzchni jezdni. Nagłe zmiany
temperatury, mróz i duża
ilość opadów powodują
wiele ubytków. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg, na bieżąco usuwane są te szkody,
które mogą skutkować
uszkodzeniem pojazdu.
Do napraw na szerszą
skalę Zarząd Dróg Miejskich przystąpi wczesną
wiosną, gdy aura będzie
bardziej sprzyjająca.
Stan stołecznych dróg jest codziennie monitorowany przez
Pogotowie Drogowe ZDM. Pra-

cownicy otrzymują także zgłoszenia od mieszkańców, którzy
wskazują miejsca, gdzie należy
podjąć interwencję. Najczęściej
dzieje się to za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.
Zgłoszenie ubytku nie zawsze oznacza, że zostanie on
naprawiony. To zależy od skali
awarii. Te, które bezpośrednio
zagrażają bezpieczeństwu użytkowników dróg, są usuwane
maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Pozostałe,
w zależności od kategorii drogi (krajowe, wojewódzkie i powiatowe) odpowiednio w ciągu
3, 6 i 9 dni.

Najwięcej pracy przy naprawie nawierzchni jest właśnie zimą. Dlaczego akurat o tej porze
roku ubytków powstaje najwięcej
i co sprawia, że one się tworzą?
Na nawierzchnię jezdni wpływa szereg różnych czynników.
To m.in. natężenie ruchu (im
więcej aut porusza się po danej
drodze, tym szybciej ulega ona
degradacji), sposób eksploatacji (ograniczenia tonażowe) czy
stan podbudowy drogi. Swój
ślad zostawiają także poprzednie
naprawy jezdni lub biegnących
pod nią sieci (gazowej, kanalizacyjnej czy teletechnicznej).
Każde związane z tym prace
oznaczają ingerencję w infra-

strukturę, co sprawia, że potem
w takich miejscach asfalt jest bardziej podatny na uszkodzenia.
W efekcie w nawierzchni powstają pęknięcia i rysy. Zima wykorzystuje to bezlitośnie, zamieniając je w coraz większe wykruszenia, przeradzające się w
dziury. Przyczyna tkwi w tzw.
przejściach przez zero. To nic innego jak wahania temperatury
w ciągu doby (w dzień jest powyżej zera, a nocą poniżej), które szczególnie dają się we znaki,
kiedy połączone są z opadami.
Zgromadzona w spękaniach woda zamarza i rozsadza nawierzchnię. Im częściej dochodzi do wahań temperstury, tym
szybciej postępuje proces degradacji. Niestety, w Polsce zimą
zmiany temperatury z minusowej na dodatnią i odwrotnie następują bardzo często.
Dlatego o tej porze roku na
warszawskich drogach często
można spotkać pracowników
przy naprawach nawierzchni. Zimowe naprawy siłą rzeczy są doraźne i tymczasowe, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo
użytkowników drogi. Stąd też
ZDM decyduje się na usuwanie
zwłaszcza wykruszeń najgłębszych lub o ostrych brzegach.
Naprawy prowadzone są na
dwa sposoby. Pierwszym, najczęściej wykorzystywanym
przez Pogotowie Drogowe jest
uzupełnienie ubytku tzw. masą
na zimno. Najpierw wykrusze-

nie osuszane, potem czyszczone, a następnie układa się na nim
specjalną masę bitumiczną, którą odpowiednio się rozprowadza i dogęszcza. Metoda ta ma
charakter doraźny, dlatego tak
zabezpieczone wykruszenie, już
w okresie wiosennym, zostanie
naprawione asfaltem lanym lub
przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych.
W przypadku większego ubytku lub uszkodzenia jezdni drogowcy decydują się na wykorzystanie innej technologii. Jest ona
bardziej czasochłonna, ale za to
trwalsza. Stosując ją, najpierw
wycina się i usuwa uszkodzony
asfalt. Kolejnym krokiem jest
czyszczenie tak przygotowanego
miejsca, które jest nawilżone
specjalną emulsją ułatwiającą
wiązanie warstw. Na końcu ubytek wypełnia się masą SMA, następnie wyrównuje się i uszczel-

nia masą uszczelniającą. Łączy
ona odtworzony fragment nawierzchni z już istniejącym.
Wspomniana masa SMA to
mieszanka bitumiczna układana jako wierzchnia warstwa
jezdni, tzw. warstwa ścieralna.
Zarząd Dróg Miejskich do napraw stosuje ją już od kilkunastu lat. Jest ona bardziej odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu w miejscach, gdzie jest już zastosowana, dochodzi do mniejszej liczby wykruszeń.
Do napraw nawierzchni na
większą skalę drogowcy przystąpią najwcześniej w okresie przedwiośnia lub wczesną wiosną, kiedy ustabilizuje się pogoda. Najważniejsze jest, aby w ciągu doby nie było przymrozków i opadów. Gdy te warunki są spełnione, ZDM rozpocznie trwałe łataz d m . w a w. p l
nie ubytków.
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PRZETARG
Na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu usługowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Mozarta 1 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności
lokalu usługowego U-3
3 o powierzchni użytkowej 181,70 mkw.
jego sprzedaży. Lokal usytuowany jest w parterze budynku przy
ul. Puławskiej 255 w Warszawie.
Cena wywoławcza wynosi: 1.430.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych). Oferowana kwota musi
być wyższa co najmniej o 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) od ceny wywoławczej.
Dowód wpłaty wadium oraz oferowaną cenę nabycia lokalu
wraz z podaniem danych oferenta (imię i nazwisko/nazwa firmy),
adres i kontakt, należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu usługowego U-3 przy ul. Puławskiej 255 i jego sprzedaży”
najpóźniej do dnia 18 marca 2021 r., godz. 13.30, w biurze
Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (kancelaria na parterze budynku).
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu
18 marca 2021 r., o godz. 13.45, w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Mozarta 1. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia wyników
przetargu przez Zarząd Spółdzielni.
Wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych) należy wpłacić przed upływem terminu składania oferty
cenowej na konto Spółdzielni: PKO B.P. S.A. XVI Oddział Centrum
w Warszawie 05 1020 1169 0000 8202 0011 2219.
Z dokumentacją przetargową oferenci mogą się zapoznać w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, kancelaria na parterze lub pok.
301-302 (III piętro), w godzinach pracy Spółdzielni. Telefony:
(22) 543-92-22; 543-92-06, lub (+48) 502 533 299, bądź na
stronie internetowej Spółdzielni: www.smsnd.pl/aktualnosci.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę, zostanie podpisana umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży. Koszty aktu notarialnego oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto - księgowym ponosi kupujący.

Polska się wyludnia, Warszawa wyjątkiem...
W ciągu najbliższych 30 lat
wszystkie spośród 66 największych miast w Polsce odnotują
spadek liczby ludności. Populacja Zabrza, Bytomia, Świętochłowic czy Tarnowa może skurczyć się nawet o połowę – wynika z prognoz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Piotr Szukalski wyjaśnia przyczyny i konsekwencje wyludniania
określonych obszarów Polski. Jak podkreśla badacz, poza dobrze znaną już
emigracją z terenów wiejskich do miast,
współcześnie wyludniają się także małe i średnie miasta oraz duże ośrodki
urbanistyczne. Ludzie przenoszą się z
centrów miast do zacisznych peryferii,
albo opuszczają miejsca, gdzie praca
jest dostępna głównie w schyłkowych
gałęziach gospodarki.

Depopulacja uderza
w lokalne społeczności
Proces depopulacji pogarsza strukturę demograficzną. Wyjeżdżają głównie
ludzie młodzi, więc lokalne społeczności się starzeją. Taki region przestaje być
atrakcyjny dla przedsiębiorców. Ciężko
bowiem znaleźć w nim osoby chętne do

pracy, zaś popyt na produkowane towary i oferowane usługi jest niski.
–Tworzy się błędne koło: depopulacja wynikająca z niekorzystnej struktury gospodarczej prowadzi do pogłębiania się zapaści infrastruktury, tym samym prowadząc do dalszego wyludniania – zauważa w wywiadzie dla Nauka w Polsce PAP prof. Szukalski.
Prognozy dotyczą spadku liczby ludności do 2050 r., a w przeciwieństwie do
kalkulacji Głównego Urzędu Statycznego wyliczenia uwzględniają nierejestrowaną emigrację zagraniczną. Jak wynika z tych szacunków, największy procentowy ubytek liczby ludności dotyczyć będzie Zabrza, w którym ludność
zmniejszy się o 89,8 tys. (51,2 proc.). Ze
175,6 tys. osób zamieszkujących miasto w 2015 roku, w 2050 roku, według
PAN, pozostanie jedynie 85,8 tys.
Mający 170 tysięcy Bytom w połowie
stulecia ma liczyć zaledwie 86,8 tys.
mieszkańców (spadek o 49,2 proc.). Podobna skala depopulacji dotyczyć ma
Świętochłowic (49,2 proc.) i Tarnowa
(48,2 proc.). Wysokie spadki liczby ludności przewidywane są także w Łomży
(44,4 proc.) i Sopocie (42,5 proc.). W
przypadku 18 miast, będących stolicami
województw, w najwyższym stopniu
wyludni się Opole, w którym liczba

mieszkańców obniży się z 119 tys. do
72,8 tys. (38,8 proc.). Ponad jedną trzecią ludności stracą Kielce oraz Łódź.
Demografowie zwracają uwagę na
wzrastającą tendencję wyludniania się
nie tylko poszczególnych miast, ale także powiatów. Depopulacja dotyka nawet te regiony, w których nie zachodzi
zjawisko wyludniania. W województwie mazowieckim najsilniej wyludnia
się Radom (spadek o ponad 1700

kańców. Ludność stolicy w ciągu najbliższych trzech dekad może zmniejszyć się do 1 695 tys. (spadek o 2,2
proc.). Relatywnie niewielki spadek (o
4,3 proc.) dotyczyć ma również Rzeszowa. W trzecim od końca Krakowie
Najlepiej w stolicy,
będzie to już 11,3 proc., a we Wrocławiu
chociaż też nie różowo
- 13 proc.
Depopulacja w najmniejszym stopSpadek liczby ludności w Polsce moniu dotknąć ma Warszawę. Obecnie że być jednym z największych na świemiasto wciąż przyciąga nowych miesz- cie. Przy tym depopulacja samych miast
będzie wynikała po części z przenoszenia się ich mieszkańców na przedmieścia. Według szacunków naukowca, zawartych w ekspertyzie – o ile nie nastąpi silniejsza imigracja z zagranicy lub reemigracja osób, które wyjechały z Polski po 1990 r. – ludność naszego kraju
może spaść nawet do 31 mln w ciągu
30-35 lat. Spadek o 6-7 mln, czyli o jedną piątą, to będzie katastrofa. Już obecnie dzietność nie pozwala na zastępowalność pokoleń, mimo programu Rodzina 500+. Od samego spadku liczby
ludności groźniejsze jest bowiem starzenie się populacji i uwidaczniająca
się luka podażowa na rynku pracy, która w perspektywie roku 2050 może wynieść od 2 do nawet 7 mln pracowników, przy czym najbardziej realna jest
liczba 3-4 mln. Trzeba będzie ich zaPiotr Celej
stąpić emigrantami.

mieszkańców), Płock (mniej o 650
osób) oraz powiat ostrowski (ubyło 502
osoby), choć w całym regionie odnotowuje się przyrost populacji (o 3,70
promila z 2019 r.).
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Z Małgorzatą Szymańczyk o atrakcjach Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Kojący wpływ roślin na człowieka
szczególnymi osobami biorącymi udział
w tych wydarzeniu. Mamy świadomość, że ludzie bardzo tego potrzebują. Właśnie teraz w okresie pandemii,
izolacji, pracy i nauki zdalnej wszystkim
nam potrzebny jest bliski kontakt z przyrodą, która wpływa niezwykle kojąco na
nasz mocno przeciążony system nerwowy. Wiele osób w okresie pandemii
odkryło też, że na przykład sadzenie i
pielęgnacja kwiatów, krzewów czy warzyw jest bardzo ciekawym sposobem
spędzania wolnego czasu i ma potencjał, by rozwinąć się w hobby, do czego
zachęcają nasi eksperci w postach na Facebooku i blogu „Florofil”.

Jak zawsze o tej porze roku, większość z nas z niecierpliwością
oczekuje już nadejścia wiosny, która nie tylko rozpieszcza nas
bogactwem kolorów i zapachów rozkwitającej wokół przyrody, ale
też wyjątkowo sprzyja spędzaniu sporej ilości czasu na świeżym
powietrzu. Dni stają się coraz dłuższe, a temperatury są bardziej
przyjazne dla naszych organizmów niż porą letnią. Mieszkańcy
południowych dzielnic Warszawy mają to szczęście, że w najbliższej okolicy jest kilka miejsc, gdzie można w wyjątkowo ciekawy
i przyjemny sposób spędzić czas na świeżym powietrzu. Jednym
z takich miejsc jest niewątpliwie Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. O ogrodzie oraz atrakcjach planowanych
dla odwiedzających go gości w sezonie wiosennym rozmawiam
z panią Małgorzatą Szymańczyk – Kierownik Działu Promocji
i Informacji.
KATARZYNA NOWIŃSKA: Ogród
botaniczny w Powsinie jest pomocniczą jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Co to oznacza ? Jakie zadania ma spełniać ogród?
MAŁGORZATA SZYMAŃCZYK:
Zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej
Akademii Nauk z dnia 4 grudnia 1995
roku, przedmiotem działania Ogrodu
Botanicznego w Powsinie jest prowadzenie badań naukowych w zakresie
botaniki doświadczalnej i stosowanej,
biotechnologii i genetyki roślin, ekologii stosowanej, szeroko pojętej ochrony
przyrody i różnorodności biologicznej,
ochrony środowiska oraz popularyzacji
wiedzy przyrodniczej.
Brzmi to dość skomplikowanie, czy
mogłaby nam Pani nieco wyjaśnić, na
czym konkretnie polega, dla przykładu, utrzymanie i ochrona bioróżnorodności?
Wypełniając to zadanie, placówka,
zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją
kolekcji roślin, np. kolekcji flory polskiej, kolekcji roślin drzewiastych, kolekcji roślin egzotycznych czy kolekcji
roślin cebulowych i kłączowych. Ponadto pozyskujemy nasiona z innych
placówek badawczych na całym świecie
i przechowujemy je w banku nasion.
Kadra naukowa placówki prowadzi badania w zakresie biologicznych podstaw ochrony bioróżnorodności na poziomie genetycznym, populacyjnym,
gatunkowym i ekosystemowym. Bada
się optymalne warunki, np. glebowe,
optymalne kombinacje nasadzeń w jednej lokalizacji różnych typów roślin, pozwalające zachować jak największą ich
różnorodność w przyrodzie.
A jakie działania podejmują Państwo
dla popularyzacji wiedzy przyrodniczej
w społeczeństwie?
Zadanie to jest wypełniane poprzez
udostępnianie ogrodu do zwiedzania,
rekreacji i edukacji. Na bieżąco dla odwiedzających nas gości organizujemy
spacery tematyczne po różnych kolekcjach roślin zazwyczaj pod przewodnictwem kuratora kolekcji. Ponadto regularnie organizowane są plenerowe
wystawy fotograficzne, malarskie i rzeźby oraz liczne wydarzenia i warsztaty o
tematyce przyrodniczej, ogrodniczej i
ekologicznej. Prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

z zakresu botaniki, ochrony środowiska, ogrodnictwa, leśnictwa oraz ekologii. Ogród to miejsce, w którym cyklicznie organizowane są otwarte seminaria
naukowe, prelekcje popularnonaukowe. W okresie pandemii większość tego typu działań odbywa się w sieci.
Gdzie osoba planująca wizytę w
ogrodzie może znaleźć informacje o aktualnie odbywających się lub planowanych wydarzeniach? I czy, aby wziąć
udział w takim wydarzeniu, należy zakupić dodatkowy bilet oprócz biletu
wstępu do ogrodu? Czy obowiązują jakieś limity osób, które mogą wziąć
udział w wydarzeniu?
Informacje o wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach można znaleźć na stronie www.ogrod-powsin.pl oraz na fan page’u na Facebooku. W zdecydowanej większości przypadków sam bilet wstępu lub karnet
(roczny, 6-miesięczny lub seniora) upoważnia do udziału w wydarzeniach.
Dotyczy to spacerów tematycznych, wystaw fotografii, imprez typu „Dzień Jabłoni”(28 września) czy „Rozalia” (festiwal róż w okresie ich największego
kwitnienia). Oczywiście, aby wziąć
udział w tego typu dodatkowych atrakcjach, należy się wcześniej zapisać, w
szczególności teraz w dobie pandemii,
gdyż w zależności od typu wydarzenia
ustalana jest maksymalna liczba osób,
które mogą w nim uczestniczyć.
W marcu mija rok od wybuchu pandemii i nałożenia pierwszych obostrzeń.
W jaki sposób obostrzenia obecnie
wpływają na możliwość odwiedzin
w ogrodzie?
Tylko na przełomie marca i kwietnia
ubiegłego roku ogród był zupełnie zamknięty dla odwiedzających. Obecnie
obowiązują, oczywiście, limity osób,
ale biorąc pod uwagę ogromną powierzchnię ogrodu, odwiedzający nas
goście raczej ich nie odczuwają. Pod
warunkiem zachowania odpowiedniej
odległości od innych osób na terenie
ogrodu można poruszać się bez maseczek. Zasłanianie ust i nosa jest natomiast obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych i pawilonach, np. w oranżerii. Staramy się organizować wydarzenia w plenerze z zachowaniem obostrzeń, dotyczących odpowiednich odległości pomiędzy po-

Można, dla przykładu, zjeść przepyszną szarlotkę czy ciasto ze śliwkami z
ogrodowych owoców. Późną wiosną i
w lecie zapraszamy na sałatki owocowe i lemoniady na bazie naszych owoców. W menu znajduje się wiele dań
wegetariańskich, do przygotowania
których wykorzystujemy hodowane
przez nas warzywa.
Ponieważ zapytała pani, między innymi, również o jabłka, to dodam, że
co roku w okolicach 28 września, czyli Światowego Dnia Jabłka, organizujemy warsztaty poświęcone tym wspaniałym i mocno wpisanym w tradycję
polskiej kuchni owocom. W trakcie
tych spotkań zapraszamy gości na preWiosna jest tą porą roku, gdy w lekcje naszych ekspertów, do degustaogrodnictwie rozpoczynają się inten- cji coraz rzadziej już dostępnych w
sywne prace. Co dzieje się teraz w Pań- sklepach czy nawet na bazarkach odstwa ogrodzie? Jakie prace już się roz- mian jabłek, takich jak na przykład
poczęły, a jakie rozpoczną się w naj- szara reneta, biała oliwka, mekintosz,
bliższym czasie?
fantazja czy kosztela.
Kończymy obserwację skutków sezonu zimowego – oceniamy kondycję
W takim razie ja już wiem, co będę
roślin po mroźnej zimie – i na tej pod- robiła pod koniec września (śmiech). A
stawie planujemy zakres nowych prac jakie atrakcje planują Państwo na najczy ewentualną wymianę roślin. W tej bliższe miesiące i czy są jakieś wydachwili trwa cięcie drzew owocowych, rzenia, w których już niedługo będzie
formowanie koron drzew, szczepienie można wziąć udział?
roślin sadowniczych i ozdobnych roślin
Obecnie w alei Dębowej wciąż jesziglastych, przycinanie bylin i traw cze można oglądać wystawę fotografii
ozdobnych. Rozpoczęło się już wysie- „W krainie tulipanów”. Fotografie zowanie nasion w szklarniach i tunelach stały wykonane, między innymi, przez
oraz przygotowywanie rozsad warzyw. botaników naszej placówki, którzy proNa najbliższe dni planujemy również wadzili badania w Tadżykistanie, Uzbeprzegląd kwiatów doniczkowych, któ- kistanie i Pakistanie. Zdjęcia ukazują
rych sporo część znajduje się w ogro- piękno i różnorodność przyrody Azji
dowych biurach i laboratoriach. Bę- Środkowej, której stepy i ziołorośla są
dziemy je przesadzać do większych ojczyzną tulipanów. To właśnie tam
doniczek, dodając jednocześnie świe- dziko rośnie około 50 gatunków tych
żą ziemię.
przepięknych kwiatów. Na planszach o
wymiarach 150x100 cm podziwiać
Jednym z niesłychanie ważnych glo- można niezwykle bogatą mozaikę
balnych problemów, który prędzej czy barw ziemi, kształtów formacji skalpóźniej dotknie każdego z nas jest wy- nych, wstęg rzek i potoków, szczelin
mieranie pszczół. Czy podejmują Pań- wąwozów, wydm i piargów.
stwo jakieś działania promujące ochroW sobotę, 20 marca, odbędzie się
nę tych pożytecznych owadów?
„Botaniczna Piątka”, czyli zawody bieKażdego roku prowadzimy warsz- gowe i nordic walking po ogrodzie. „Botaty poświęcone tematyce roślin przy- taniczną Piątkę” organizujemy już od
jaznych pszczołom i innym zapyla- trzech lat. Odbywa się czterech razy w
czom, takim jak na przykład motyle ciągu roku: jest edycja wiosenna, letnie
czy trzmiele. Prezentujemy i omawia- i jesienna oraz tak zwana edycja nomy warunki hodowli poszczególnych can. Na 5-km trasie wyznaczonej po
gatunków tego typu roślin. Staramy alejkach ogrodu ścigają się biegacze i
się uświadomić uczestnikom warszta- chodziarze w różnych kategoriach. Potów, jak daleko-idące konsekwencje przednimi laty wydarzenie przyciągało
dla całego ekosystemu oraz dla nasze- setki uczestników i co najmniej drugie
go życia na ziemi ma światowy kryzys tyle kibiców.
zapyleń. A w ramach słodkiego podOd 27 marca do 3 maja zapraszamy
sumowania spotkania zapraszamy na różne wydarzenia w ramach „Miewszystkich jego uczestników do degu- siąca Japońskiego”, który organizować
stacji miodów oraz propolisu.
będziemy już po raz piąty. Kwitnące w
A czy poza tego typu różnymi wydarzeniami można skosztować, na przykład, truskawek, jabłek czy śliwek, które rosną w Państwa ogrodzie?
Na terenie ogrodu funkcjonuje Botanica Café – bistro i kawiarnia, gdzie
oferujemy różnego typu dania na bazie sezonowych owoców i warzyw.

tym czasie wiśnie japońskie sprawiają,
że ogród wygląda zjawiskowo. Wydarzeniu patronuje Ambasada Japonii w
Polsce. Nie chciałabym w tym momencie wymieniać wszystkich wydarzeń,
które chcemy zorganizować, gdyż wiele zależy od rozwoju pandemii. W planach mamy, między innymi, wystawę
fotografii autorstwa Toshie Kuwahary –
Japonki mieszkającej w Polsce, wystawę ilustracji Ka Mochi wykonanych do
książki „Dzieci z Hamamatsu” oraz wystawę malarstwa Leszka Janpolskiego,
który inspiruje się sztuką Wschodu. Planujemy konkursy fotografii na najciekawsze zdjęcie sakury oraz konkursy
plastyczne dla dzieci. Oczywiście, mamy też nadzieję, że uda się zaprosić
Państwa na warsztaty manualne (na
przykład origami czy wykonywania wachlarzy) i degustację kuchni japońskiej,
tak, jak miało to miejsce w poprzednich latach.
Innym cyklicznym wydarzeniem są
„Rosalia”, czyli festiwal róż, których
kwitnienie rozpoczyna się pod koniec
maja. Nasza kolekcja róż jest największą
w Polsce i jedną z najbogatszych w Europie pod względem liczby odmian.
Możemy poszczycić się ponad tysiącem
odmian na ponad dziesięciu tysiącach
krzewów. Festiwal „Rosalia” to bardzo
obszerny temat i chętnie spotkam się z
Panią właśnie w tym czasie, aby osobiście mogła Pani zobaczyć piękno i poczuć ten niesamowity zapach naszej
wielkiej dumy, którą jest właśnie kolekcja róż . Chętnie też opowiem o wspaniałej inicjatywie poprzedniego dyrektora naszej placówki - prof. Jerzego Puchalskiego, czyli o odbywającym się u
nas od ćwierćwiecza festiwalu chopinowskim. Podczas festiwalu „Floralia –
muzyka w kwiatach”, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, najwybitniejsi pianiści z całego świata koncertują przed
zabytkowym dworkiem Wojciecha Fangora na terenie ogrodu. Jak Pani zauważyła, tematów do poruszenia jest
jeszcze całe mnóstwo, bo nasz ogród
jest niezwykle ciekawym miejscem,
przyciągającym zarówno naukowców i
przyrodników, osoby spragnione wypoczynku na łonie natury, jak i miłośników sztuki na wysokim poziomie.

Uprzejmie dziękuję za pasjonującą
rozmowę. Już dzisiaj czuję się zaproszona na kolejną wizytę w Państwa przepięknym ogrodzie i na pewno z tego
zaproszenia skorzystam, aby móc później opowiedzieć naszym czytelnikom
więcej, między innymi, o festiwalu róż
i koncertach chopinowskich.

Małgorzata Szymańczyk – Kierownik Działu Promocji i Informacji
Ogrodu PAN w Powsinie. Od wielu lat związana z ogrodami botanicznymi.
Od 10 lat ze Śląskim Ogrodem Botanicznym, a od 4 również z Ogrodem
Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Zajmując się upowszechnianiem nauki i edukacji przyrodniczej oraz udostępnianiem Ogrodu dla
zwiedzających.

FOT. JAROSŁAW DELUGA

11

Moc karateków z Ursynowa
Ogromny sukces ursynowskich karateków z Akademii Sportu i Karate w Warszawie. W zawodach o Puchar Mazowsza w Pruszkowie zdobyli 11 złotych, 7
srebrnych i 9 brązowych
medali. Klub wystawił 40
zawodników w wieku od 5
do 15 lat. W kilku konkurencjach ASIK WARSZAWA
opanowało całe podium
(miejsca 1-2-3).
Karatecy z Klubu ASiK Warszawa nie odpoczywają w czasie
pandemii – zgodnie z rozporządzeniem, trenują z zachowaniem odpowiednich warunków
sanitarnych. W zawodach wystartowało w sumie 230 karateków z 9 klubów województwa
mazowieckiego. Organizatorem
był Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego. Gościem specjalnym był prezes Polskiego
Związku Karate Tradycyjnego
oraz prezydent Pruszkowa. Zawody odbyły się w zgodzie z reżimem sanitarnym, z podziałem
na grupy osób i bez udziału publiczności.
Sensei Justyna Marciniak (7krotna mistrzyni świata), trener
zawodników:
Wyniki są efektem zaangażowania rodziców w rozwój ich
dzieci oraz ciężkiej pracy na treningach naszych zawodników.
Niektórzy, przygotowując się do
zawodów, trenowali nawet 4-5
razy w tygodniu. Najbardziej cie-

szą mnie starty w kategorii dzie-1 miejsce - Błaskiewicz Matylda,
ci do 6 lat – nasi zawodnicy zaję-3 miejsce - Radkowski Wojciech.
li miejsca 1-4 i wszyscy na co
GRUPA D (2008-2
2009)
dzień trenują w DOJO IMIELIN
Kata indywidualne:
- Przedszkolu 351 przy ul. War-1 miejsce - Olczak Filip,
chałowskiego, gdzie również
-1 miejsce - Iga Derus.
uczęszczają. To dowodzi, że maKumite:
my godne zaplecze młodych za-2 miejsce - Olczak Filip,
wodników. Nasza kadra nie spo-3 miejsce - Pydyś Bartłomiej,
czywa na laurach – już jesienią
-3 miejsce - Derus Iga.
chcemy pokazać klasę na PuchaGRUPA E (2006-2
2007):
rze Polski Dzieci w Pruszkowie.
Kata indywidualne:
Dla starszych odbędą się wyjąt-5 miejsce - Skalski Jan,
kowe ‘’Zjednoczone Mistrzostwa
-6 miejsce - Siekerski Ksawery,
Polski w Karate’’ w różnych sty-6 miejsce - Świostek Wioletta.
Kumite:
lach tej sztuki walki. Natomiast
w maju chcemy zorganizować
-3 miejsce - Świostek Wioletta.
GRUPA X (2014 i młodsi):
na Ursynowie nasz pierwszy turKonkurencja KIHON dla poniej – ‘’Puchar Warszawskiej Syrenki w Karate Tradycyjnym’’ czątkujacych:
przy wsparciu Miasta Stołeczne-1 miejsce - Pachocki Eryk,
go Warszawy. Czeka nas bardzo
-2 miejsce - Krywko Oliwia,
pracowity rok i nie poddajemy
-3 miejsce - Sztykiel Julian,
się mimo pandemii’’ – zapowia-4 miejsce - Wojtasik Jakub.
KONKURENCJE DRUŻYNOWE:
da Jutyna Marciniak.
GRUPA B:
WYNIKI
ZAWODÓW
Kata drużynowe (chłopcy +
W PRUSZKOWIE
dziewczęta):
KONKURENCJE
-1 miejsce - Skalski Filip, WyINDYWIDUALNE:
lamowski Dominik, Romaniuk
GRUPA B (2012-2
2013)
Jakub,
Kata indywidualne:
-2 miejsce - Łata Jagoda, Lubec-1miejsce-WylamowskiDominik, ka Zofia, Chrzanowska Martyna,
-1 miejsce - Lubecka Zofia,
-3 miejsce - Francuz Karina,
-2 miejsce - Skalski Filip,
Gołębiewska Lidia, Radkowska
-2 miejsce - Jagodzińska Martyna, Barbara.
GRUPA C:
-2 miejsce - Radkowska Barbara,
Kata drużynowe:
-3 miejsce - Francuz Karina,
-4 miejsce - Łata Jagoda.
-1 miejsce - Błaskiewicz MatylGRUPA C (2010-2
2011)
da, Derus Iga, Zielińska Amelia,
Kata indywidualne:
-1 miejsce - Olczak Filip, Tuszyński Filip, Radkowski Wojciech.
GRUPA B:
En-b
bu (chłopcy + dziewczęta):
-1 miejsce - Lubecka Zofia, Romaniuk Jakub,
-2 miejsce - Skalski Filip, Łata
Jagoda,
-3 miejsce - Wylamowski Dominik, Skalski Filip.
GRUPA C-D
D:
En-b
bu K/M i M/M:
-1 miejsce - Błaskiewicz Matylda, Zamorski Aleksander,
-3 miejsce - Derus Iga, Olczak
Filip,
-4 miejsce - Olczak Filip, Radkowski Wojciech.

Veturilo czas zacząć!
Od 1 marca prawie 5 tysięcy rowerów
miejskich na 347 stacjach znów jest dostępnych dla mieszkańców. W trakcie przerwy międzysezonowej rowery i wyposażenie stacji przeszły niezbędne naprawy.
Warszawski Rower Publiczny po raz pierwszy
wyjechał na ulice w 2012 roku. System liczył sobie wtedy niespełna 1000 rowerów i 55 stacji.
Charakterystyczna i lubiana nazwa została wybrana w głosowaniu przez warszawianki i warszawiaków. Oznacza w języku Esperanto “środek transportu”. Tegoroczny sezon jest jednocześnie jubileuszowym – rowery miejskie w stolicy są z nami
już 10. rok.
O tym, że rower, w tym również rower publiczny, to świetny środek transportu, wiadomo nie
od dziś. W trakcie pandemii zyskuje on jeszcze dodatkowe zalety. Pozwala wygodnie i szybko dotrzeć do celu z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
Pandemia zmusiła ZDM do odroczenia w czasie ambitnych planów rozbudowy i modernizacji
systemu. W Warszawie udało się jednak utrzymać ciągłość działania rowerów publicznych. Nowy sezon startuje zgodnie z planem i w tradycyjnym terminie, czyli 1 marca. Ostatecznie w tym sezonie wyjątkowo realizowany jest wariant pomostowy, który wymaga pewnych oszczędności i
ograniczeń. Umowa z operatorem podpisana jest
na rok (z opcją przedłużenia o kolejny). Po tym
czasie planowany jest powrót do pierwotnych założeń i zaprezentowanie mieszkańcom Veturilo w
zupełnie nowej odsłonie.
W tym roku z budżetu miasta zostanie sfinansowanych 300 stacji rowerów miejskich. Oprócz
tego, tak jak dotychczas, dostępne będą osobne
stacje zawierające rowery ze wspomaganiem elektrycznym (10 stacji) i dziecięce (6 stacji). W tym
sezonie nie będą dostępne tandemy, czyli rowery
przeznaczone dla dwóch osób.
W ramach puli, którą dysponuje samorząd, dokonano niezbędnych zmian w lokalizacjach sta-

cji, aby kształt systemu jak najlepiej odpowiadał
oczekiwaniom mieszkańców. ZDM będzie obserwować statystyki wypożyczeń i nie są wykluczone dalsze korekty.
Łączna liczba stacji i rowerów ostatecznie wzrosła jeszcze dzięki tzw. stacjom sponsorskim, czyli ogólnodostępnym, ale sfinansowanym przez
prywatne firmy (np. parki biurowe lub centra
handlowe). Na moment startu systemu takich
punktów jest 31. Oznacza to, że łącznie Veturilo
składa się w tej chwili z dokładnie 4930 rowerów
i 347 stacji.
Cały czas trwa pozyskiwanie przez firmę Nextbike Polska nowych partnerów do tego projektu.
Oznacza to, że niewykluczone jest uruchomienie
wiosną na takich zasadach kolejnych wypożyczalni. Każda z nich zwiększa również oczywiście całkowitą pulę rowerów dostępnych w systemie.
W związku z nową umową między Warszawą
a operatorem systemu użytkownicy muszą podjąć
decyzję o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Jest to niezbędne, aby móc w tym sezonie korzystać z rowerów. Cały proces jest prosty i
szybki. Szczegóły opisane są na stronie internetowej Veturilo oraz w aplikacji mobilnej. Firma Nextbike wysłała też niezbędne informacje drogą
mailową do wszystkich 900 tysięcy osób zarejez d m . w a w. p l
strowanych w systemie.

Dziś Toruń, kiedyś Katowice...

Jak Grażyna Rabsztyn błysnęła 46 lat temu
Mieszkająca na Ursynowie od ponad 40 lat dawna gwiazda biegu przez
płotki Grażyna Rabsztyn
zdobyła w 1975 r. złoty
medal w pierwszych halowych mistrzostwach Europy lekkoatletów na ziemi
polskiej.
W tym tygodniu emocjonujemy się już 36. wydaniem tej imprezy, które tym razem odbywa
się w Arenie Toruń (4-7 marca).
Dziś nasi lekkoatletyczni bohaterowie, oprócz wracającej do
sportu po wyleczeniu kontuzji
Anity Włodarczyk, warszawskiej
młociarki (choć reprezentującej
AZS AWF Katowice) to: startująca w barwach tego samego klubu Justyna Święty-Ersetic (400
m); to Ewa Swoboda (60 m); to
Michał Haratyk (pchnięcie kulą); to Piotr Lisek (skok o tyczce);
to Adam Kszczot (800 m); to
Marcin Lewandowski (1500 m).
Ale w naszej ekipie na HME w
Toruniu są również dwie świetne biegaczki na 60 metrów przez
płotki – Karolina Kołeczek oraz
20-letnia zawodniczka AZS AWF
Warszawa Pia Skrzyszowska. O
tej ostatniej była rekordzistka
świata Grażyna Rabsztyn wyraża się z najwyższym uznaniem:
– Pia jest na dystansach sprinterskich dużo szybsza ode mnie,
więc na płotkach może odnosić
duże sukcesy. Czekam z niecierpliwością na jej występ w Toruniu. Zdążyła już złamać barierę
8 sekund, a to oznacza wejście
do szerokiej czołówki światowej
– powiada nasza ursynowska sąsiadka, która w 1980 roku doprowadziła rekord świata na 60
m pł do 7.84, a na 100 m pł popisała się na stołecznym stadionie
Skry wprost bajkowym rekordem 12.36 sekundy.
Gdy w 1975 przyszło jej wystartować we wspomnianych mistrzostwach w katowickim
Spodku, miała już na koncie tytuł halowej mistrzyni Europy,
wywalczony rok wcześniej w
Göteborgu, gdzie złoty medal w
hali Scandinavium wręczał jej
król Szwecji Karol XVI Gustaw.
Na pierwszym miejscu została
wtedy sklasyfikowana ex aequo
z reprezentantką NRD Annerose
Fiedler. W Katowicach natomiast
23-letnia naówczas zawodniczka Gwardii Warszawa, trenowana przez Sławomira Nowaka,
okazała się już bezkonkurencyjna, zostając samodzielną mistrzynią Europy po wyprzedzeniu najsławniejszej w tamtym
czasie płotkarki, rekordzistki
świata i mistrzyni olimpijskiej
Annelie Jahns-Ehrhardt z NRD.
– Ta wygrana była dla mnie
wielką niespodzianką, bo jeszcze w roku poprzedzającym borykałam się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi i trudno mi
było pogodzić studia w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki ze sportem – wspomina pani
Grażyna. Dopiero przyznanie in-

dywidualnego toku studiów pozwoliło mi więcej czasu poświęcić na sport.
Pochodząca z Wrocławia płotkarka, która po zamieszkaniu w
1977 roku na Ursynowie i wyjściu za mąż doczekała się dwojga dzieci, a w karierze zawodowej sprawdzała się między innymi w roli trenerki, zdobywszy
odpowiednie kwalifikacje podczas pobytu w RFN.
Chwalę sobie Ursynów jako
miejsce stałego zamieszkania,
ale powiem szczerze, że trudno
mi zrozumieć, dlaczego nie ma
w tej dzielnicy choć jednego stadionu, nadającego się do regularnego uprawiania lekkoatletyki. Ta dyscyplina sportu zaczyna w Warszawie niemalże
zamierać – stwierdza trzykrotna
uczestniczka igrzysk olimpijskich, której przed laty towarzyszyły w treningu młodsza siostra Elżbieta i Zofia Filip-Bielczyk – obie również ze świetnymi wynikami.
Trudno się dziwić rozgoryczeniu Grażyny Rabsztyn, skoro
od jej czasów nic się w zasadzie
w stolicy nie zmieniło. Jeśli chodzi o możliwości trenowania
lekkoatletyki w hali – nadal jedynym nadającym się do tego
obiektem – jest przebudowna
po wojnie dawna wiata CIWF
(dzisiaj AWF). Na domiar złego
znacznie pogorszyła się letnia
baza treningowa. Tym bardziej,
że obecnie, z uwagi na postępującą dewastację, trzeba było za-

mknąć obiekt Skry przy Wawelskiej, w niewiele lepszym stanie
znajduje się stadion Orła przy
Podskarbińskiej, ze stadionów
Polonii i Spójni lekkoatletów
dawno już wygoniono, stadion
Warszawianki został rozparcelowany pod mini-boiska piłkarskie, kompleks Gwardii w ogóle
zlikwidowano, a Stadion Narodowy jest pozbawiony urządzeń
lekkoatletycznych.
To już nie te czasy, gdy tylko
na stadionie Skry kręciły się od
rana do wieczora całe zastępy
lekkoatletów, w tym czołówka
płotkarek i płotkarzy – z Teresą
Nowak, Danutą Straszyńską, Teresą Sukniewicz, a potem z Danusią Wołosz-Perką, Bożeną Nowakowską. W silnej warszawskiej grupie specjalistów biegu
na 110 m przez płotki byli przecież Leszek i Mirek Wodzyńscy.
Ten pierwszy został w Katowicach halowym mistrzem Europy
na 60 m pł, a jego młodszy brat
zdobył rok wcześniej wicemistrzostwo kontynentu i w hali, i
na stadionie – przypomina Grażyna Rabsztyn. A my pamiętamy, że jej córka Kaja Tokarska
była również płotkarką i startując w barwach AZS AWF Warszawa, należała do ścisłej czołówki krajowej. Teraz obie będą serdecznie kibicować Pii
Skrzyszowskiej, która zaczynała w Skrze Warszawa, by z czasem zasilić AZS AWF.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
Fot. Janusz Szewiński
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Ruszają zapisy do przedszkoli i szkół
Od wtorku, 2 marca, rodzice mogą już składać
wnioski o przyjęcie swoich
dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i
klas pierwszych w szkołach podstawowych.
– We wtorek rozpoczęliśmy
rekrutację nowych wychowanków i pierwszaków do 357 stołecznych przedszkoli i 218 podstawówek. Do wspólnej rekrutacji przystąpią również niepubliczne przedszkola konkursowe oraz przedszkola publiczne
prowadzone przez inne organy –
łącznie 53 jednostki. W związku
z obecną sytuacją epidemiczną
zachęcam wszystkich rodziców
do składania wniosków on-line.
Wyniki naboru podamy już po
weekendzie majowym – mówi
Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.
Lista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych - dla
dzieci ubiegających się o przyjęcie - została udostępniona w elektronicznym systemie rekrutacji 2
marca o godz. 13.00.

Do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym
systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do
klasy pierwszej i po podłączeniu
dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów oraz podpisaniu go profilem zaufanym przesłać do przedszkola lub szkoły podstawowej.
Możliwe będzie również, do
19 marca, do godz. 16.00, złożenie wniosku/zgłoszenia w wersji papierowej. Jednak ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rekomendujemy przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pomocą systemu rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2021/2022 obowiązują kryteria
ustawowe - określone w art. 131
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
oraz samorządowe (określone
w uchwale nr XLI/1061/2017

W prawo czyli w lewo

Rady m.st. Warszawy z 9 lutego
2017 r. ze zm.).
W rekrutacji do klas pierwszych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady m.st.
Warszawy nr XLI/1060/2017 z
dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są
do klasy pierwszej na podstawie
zgłoszenia.
Wniosek o przyjęcie można
składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Nie ma ograniczenia
liczby przedszkoli i szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka. 23 kwietnia rodzice
będą mogli sprawdzić, do której
placówki dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 16.00 rodzice będą
potwierdzali wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły),
do którego zostało zakwalifikowane. Listy dzieci przyjętych i
nieprzyjętych zostaną opublikowane 4 maja o godz. 13.00.

Mirosław Miroński

Wergiliusz w izbie przyjęć
ażdy z nas ma jakieś wyobrażenie na temat służby zdrowia i całego systemu opieki zdrowotnej. Jeśli nie mamy żadnych konkretnych doświadczeń w tej materii, wyobrażenie to może być dość mgliste i mające się nijak do rzeczywistości. Nasza wiedza na temat ewentualnej możliwości leczenia może być brutalnie zweryfikowania. Nikomu nie życzę korzystania z usług medycznych w czasie pandemii. Oczywiście, jeśli ktoś musi, to trudno. W takich przypadkach należy szukać pomocy. Niedawno, miałem okazję zetknąć się ze służbą zdrowia w wydaniu bez charakteryzacji. Dotychczasowy jej obraz przyćmiły doświadczenia, które przy tej okazji zdobyłem. Jak łatwo
się domyślić, w trakcie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 dostęp do większości usług medycznych jest utrudniony, niezależnie od schorzeń, czy też dolegliwości, z które cierpimy napotkamy na
przeszkody w drodze do lekarza.
Pierwszy kontakt ze szpitalem przypomina wypisz wymaluj scenę ze znanej powieści „Krzyżacy”
Henryka Sienkiewicza, w której to Jurand ze Spychowa staje przed bramą krzyżackiego zamku. Krzyżacy nie wpuścili go do środka czekając, aż wystarczająco się ukorzy. Jak wiemy z lektury, udał się
tam, próbując uwolnić swoją córkę Danuśkę. Gdy miała dwanaście lat, zakochał się w niej główny bohater powieści Zbyszko z Bogdańca, ale to całkiem inna historia. Krzyżacy, chcąc upokorzyć i upodlić
Juranda, nakazali mu przywdziać pokutny wór i czekać. Mając na względzie jedynie odzyskanie córki Jurand przystał na kolejne szykany i przejawy wrogości ze strony zakonu. Wszystko działo się w
czasach, kiedy obowiązywał kodeks rycerski. Co za brak empatii ze strony zakonników.
Przed drzwiami prowadzącymi do izby przyjęć jednego z warszawskich szpitali nikt nie proponował zakładania czegokolwiek, co więcej, w ogóle nie zauważał stojących przy wejściu ludzi. Zapewne nie sterczeli tam godzinami bez potrzeby, jednak tego rodzaju logika była najwidoczniej obca paniom z rejestracji. Kiedy wreszcie szczęśliwcy zdołali przedostać się do środka, panie udawały, że ich nie widzą. Skrywały się za szybami w swoim pomieszczeniu, odwracając się ostentacyjnie plecami od osób stojących przy okienkach. Oddawały się w najlepsze pogaduszkom, ignorując
pacjentów. Potrzeba było dużo asertywności, żeby zwrócić ich uwagę. Słowem, obrazki jak z filmów
Stanisława Barei, tyle że to nie był film, a rzeczywistość. Trudno w to wszystko uwierzyć, a tym bardziej zrozumieć, jeśli nie zobaczy się tego na własne oczy.
Na obronę pań z rejestracji trzeba dodać, że takie
„Wszystko dałoby się zachowanie jest aprobowane przez dyżurujących leMożna się o tym przekonać, kiedy trafi się już
usprawnić, gdyby nie karzy.
do gabinetu. Nieprzychylne nastawienie okazywane
ewidentny brak woli, wprost ma widocznie na celu zniechęcenie pacjentów
niestety – wielu z nich odchodzi z kwitkiem. Nawet
który widać aż nadto” iw–przypadkach
wymagających szybkiej reakcji lekarzy, jak podejrzenie wstrząsu mózgu u pacjenta, musi on najpierw odstać na zewnątrz kilka godzin,
potem jeszcze na izbie przyjęć a następnie odleżeć swoje na korytarzu, zanim trafi na oddział. Nawiasem mówiąc, późniejsze badanie potwierdziło u tej osoby istnienie krwiaka w mózgu. Nasuwa
się pytanie, dlaczego nikt z rejestracji nie wyszedł i chociaż nie zapytał z jaką sprawą pacjenci przychodzą. Nawet krótka informacja byłaby bardzo pomocna. Tego, jednak nie ma. Trzeba czekać i liczyć na szczęście... A szkoda, bo pacjenci mogliby się czegoś dowiedzieć, zanim zdecydują się czekać, czy też szukać pomocy indziej. Wiadomo, że szpitale nie są z gumy. W dobie covidu do niektórych z nich trafia więcej pacjentów niż zwykle, ale to nie znaczy, że należy ich ignorować. Wszystko dałoby się usprawnić, gdyby nie ewidentny brak woli, który widać aż nadto.
Równie bulwersujące, jak to, co się dzieje na warszawskich SOR-ach, są kwestie, o których rozprawia tamtejszy personel. Rozmowy dotyczą min.: podwyżek, tzw. dodatku covidowego, zakupu
cementu, czy też rywalizacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami, które nie odbierają w porę pacjentów od siebie nawzajem. Tym samym ci, u których pacjent leży, mają więcej „roboty”. Pacjentka, która trafiła na OJOM i wkrótce umarła, przysparzyła oddziałowi pisaniny – zdaniem kogoś z
personelu. Źle rozumiana rywalizacja zamiast współpracy pomiędzy oddziałami zwiększa frustrację pracowników jednostki medycznej, którzy nie kryją swojego niezadowolenia w pokątnych rozmowach. Przykładem tego była rozmowa pomiędzy pielęgniarzami, którzy w sprawie pacjenta pourazowego dzwonili do chirurgów, ci jednak nie pojawili się. – „Zarabiają po czterdzieści tysięcy,
to nie chce im się schodzić” - skomentował to jeden z nich.
Nie poruszam tego tematu, żeby oceniać, czy pieniądze, które zarabiają lekarze, są wystarczające, czy nie. Od lekarzy zależy życie ludzkie, a to nie ma ceny. Warto się jednak przyjrzeć, w jaki sposób środki finansowe są rozdysponowywane w poszczególnych placówkach. Dla postronnego obserwatora wydaje się jasne, że nie w samych pieniądzach leży problem. W wielu przypadkach
działanie ww. placówek zależy w większej mierze od organizacji.
Żeby nie budować jednostronnego obrazu, opartego na tym, co dzieje się na izbie przyjęć, czuję
się w obowiązku dodać, że piętro wyżej jest znacznie lepiej. To już coś całkiem innego. Nie brak tam
lekarzy, którzy podchodzą do pacjenta ze zrozumieniem. Starają się pomóc, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. To samo dotyczy pielęgniarek, salowych, różnego rodzaju diagnostów, etc.
Aż się prosi, by drogę pacjenta, począwszy od izby przyjęć, poprzez erkę, czy oddział zachowawczy odnieść do drogi Dantego w poemacie „Boska Komedia”. Podróż po zaświatach autor podzielił na etapy: piekło, niebo, raj, co przypomina współczesne peregrynacje pacjentów od momentu
przyjęcia, poprzez izbę przyjęć, OJOM i inne oddziały. Dantemu towarzyszył Wergiliusz, który oprowadzał go po piekle i czyśćcu, zaś wędrując po niebie miał u swego boku piękną mądrą i dobrą Beatrycze. Pacjentom błąkającym się po placówkach służby zdrowia brak kogoś w rodzaju koordynatora, kto poprowadziłby ich przez kolejne etapy podróży w obcym im świecie. Współczesnych odpowiedników Wergiliusza w izbie przyjęć i SOR-ze, czy też Beatrycze w kolejnych etapach.
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Tadeusz Porębski

Kto się szczepi, temu lepiej
wyszło szydło z worka. Nagle i niespodziewanie warmińsko - mazurskie znalazło się na czele rankingu województw najbardziej dotkniętych pandemią.
Czy ma jakieś znaczenie fakt, że właśnie z tego rejonu kraju rekrutuje się
największa liczba polskich emigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii? Moim zdaniem, nawet bardzo duże. Przypominam sobie, jak tuż przed Bożym Narodzeniem prawie co godzina kolejne kraje zamykały swoje granice przed przybyszami z Wysp ze
względu na wykrycie brytyjskiej mutacji wirusa Corona. Siedziałem wówczas w Internecie prawie
do trzeciej nad ranem, oczekując reakcji także władz polskich. Wszak na święta ściągały do kraju
setki tysięcy Polaków osiadłych w Zjednoczonym Królestwie. Ale polscy decydenci smacznie spali, a rankiem poinformowali, że... LOT wysyła do Londynu dwa czy trzy dodatkowe samoloty. Na
lotnisku w Warszawie nie było żadnej kontroli, żadnych testów, podróżni wysiadali z samolotów i
rozjeżdżali się po kraju, najliczniejszy strumień zmierzał w kierunku północnym.
Dopiero 17 godzin po fakcie, kiedy przed turystami z Anglii Europa dawno zamknęła granice, zdecydowano się podjąć pewne kroki – absolutnie niewystarczające. Mleko się już rozlało, brytyjski wirus dotarł do Polski. Skoro nie stać nas było na testy, należało w trybie natychmiastowym wprowadzić dla przybyszów z Wysp obowiązkową kwarantannę. Prawdopodobnie większość rodaków zrezygnowałaby
wówczas z podróży do rodzin, co znacznie ograniczyłoby transmisję wirusa. Moim zdaniem, można mieć
do polskich władz uzasadnione pretensje o zaniechanie i mocno opóźnioną reakcję na sygnały o wykryciu na Wyspach tuż przed Bożym Narodzeniem nowej mutacji wirusa. Oczywiście owo zaniechanie jest
tylko jedną z przyczyn dzisiejszej sytuacji w Warmińsko - Mazurskiem i okolicach, ale obawiam się, że znaczącą. Pandemia przybiera na sile, co kładę na karb tradycyjnego braku poczucia odpowiedzialności i
dyscypliny u Polaków. Cały kraj widział, co wyprawiała młodociana dzicz na Krupówkach.
estem szczęśliwym posiadaczem “paszportu” potwierdzającego przyjęcie obu dawek szczepionki Pfizer. Uprzejmie donoszę, że nie doświadczyłem z tego tytułu najmniejszych dolegliwości, po mojej wizycie na wsi u dalekiej rodziny kury nadal dobrze się niosą, nie otrzymałem również sygnału do mózgu (znawcy problematyki szczepionkowej powiadają, że w szczepionce są zdradliwe czipy), by wziąć w dłoń moją japońską katanę i ruszyć na ulicę w celu bigosowania przechodniów. Mało tego, mam już receptę na Prevenar 13, czyli 13-walentną szczepionkę
przeciwko zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae. Pneumokoki są przyczyną
zagrażającego życiu zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, ostrego zapalenia ucha
środkowego oraz posocznicy (sepsy). Należy zaznaczyć, że u osób starszych zapalenie płuc w 25 proc.
przypadków może zakończyć się zgonem. Niestety, Prevenar-13 to nie jest tania rzecz, jak zwykł mawiać pan Ferdynand Kiepski. Szczepionka jest refundowana wszystkim dzieciom urodzonym po 31
grudnia 2016 r. oraz dzieciom urodzonym przed 31 grudnia 2016 r., w wieku do 5. roku życia. Dorośli muszą wyłożyć na Prevenar od 239 nawet do 320 zł.
Wokół szczepionek wytworzyła się niezliczona ilość mitów. Jest to spowodowane nieznajomością samej istoty szczepień. Często słyszę hasło: “nie szczepię się, bo mojego wuja córki męża brat
zaszczepił się, a i tak zachorował na grypę”. Gość nie ma bladego pojęcia, że szczepionka nie chroni go w 100 proc. przed zakażeniem, chroni go przed KOMPLIKACJAMI pogrypowymi. Po prostu
osoby zaszczepione przechodzą chorobę znacznie łagodniej niż niezaszczepione i nie są narażone
na komplikacje w postaci ciężkiego zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli spowodowanego nadkażeniem dróg oddechowych, zapalenia ucha środkowego, zaostrzenia chorób przewlekłych (cukrzycy, astmy, alergii oddechowej). Przed te„Pandemia przybiera na
go rodzaju komplikacjami chroni szczepionka. Guślarze powołują się na rzadsile, co kładę na karb
kie przypadki powikłań spowodowatradycyjnego braku
nych przyjęciem szczepionki. Co na to
Po przyjęciu szczepionki fakpoczucia odpowiedzialności nauka?
tycznie mogą wystąpić objawy ogólne,
i dyscypliny u Polaków”
czyli dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy,
gorączka. To jest reakcja naszego układu immunologicznego na antygen szczepionkowy. W protokole badań jest napisane, że takie powikłania dotyczą mniej więcej 10 proc. pacjentów, trwają maksimum dwa dni i samoistnie ustępują. Zupełnie niegroźne odczyny poszczepienne częściej występują u ludzi młodszych, niż starszych,
co jest związane z lepszą mobilizacją układu immunologicznego.
ielokrotnie pisałem o zbawiennym dla świata działaniu szczepionek. To nie są moje wymysły wzięte z chmur, lecz fakty. Szczepienia ochronne, obok higieny i antybiotyków, uważane są za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Stosowanie ich w znaczny sposób przyczyniło się do opanowania groźnych epidemii chorób zakaźnych. Przed erą szczepień
choroby zakaźne stanowiły plagę ludzkości i budziły przerażenie na całym świecie. Stosowanie na szeroką skalę profilaktyki w postaci szczepień przyniosło eradykację ospy prawdziwej, wirusa polio typu 2 i 3 oraz zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności na wiele chorób zakaźnych, takich jak błonica, tężec, krztusiec, odra czy różyczka. Niewiele osób wie, że już około 1000 roku zauważono związek między narażeniem na daną chorobę a odpornością. Osoby, które przeżyły chorobę zakaźną, nie
zarażały się ponownie. Pierwsze próby stosowania pierwowzoru szczepień (wariolizacji, od łac. variola vera, czyli ospa prawdziwa) prawdopodobnie podjęto w Indiach. Wariolizacja polegała na podaniu osobie, którą chciano uchronić przed zakażeniem, startych na proszek strupów lub ropy pobranych od chorych z łagodnym przebiegiem ospy. Celem było wywołanie choroby o łagodnym przebiegu, dzięki któremu tak “zaszczepiona” osoba uzyskiwała czynną odporność przeciwko tej chorobie.
Jak ogromne znaczenie mają przeciwciała w obronie przed chorobami zakaźnymi, dowodzi przykład z historii. W 1492 r. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę i wraz z innymi Europejczykami zawlekł
tam choroby, z którymi rdzenni mieszkańcy nie mieli wcześniej styczności. Nie mając naturalnej odporności przeciw ospie, odrze, krztuścowi, dżumie, tyfusowi i malarii – łatwo zapadali na te choroby po kontakcie z przybyszami z Europy. Szacuje się, że 80 do 95 proc. rdzennej populacji wymarło
w przeciągu zaledwie 150 lat. Przełomowy w rozwoju prac nad szczepionkami był wiek XVIII, kiedy brytyjski lekarz Edward Jenner opracował pierwszą na świecie szczepionkę. W 1796 r. Jenner przeprowadził eksperyment polegający na zaszczepieniu ośmioletniego chłopca wirusem ospy krowiej.
U chłopca rozwinęła się łagodna postać choroby i stał się on odporny również na ospę prawdziwą.
W ten sposób Jenner potwierdził swoje przypuszczenia, po czym w XIX wieku metoda Jennera zwana wakcynacją rozpowszechniła się prawie w całej Europie, a wkrótce również na całym świecie. W
1980 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że ospa prawdziwa, będąca jedną z największych plag ludzkości, została zdławiona dzięki szczepionce opracowanej 200 lat wcześniej przez doktora Jennera. Kolejnym przełomowym momentem w dziedzinie uodpornienia czynnego było opracowanie przez Louisa Pasteura szczepionki przeciwko wąglikowi i przeciw wściekliźnie.
pidemia wirusa Corona nieco przysłoniła trzydzieści lat wysiłków, zmierzających do opracowania szczepionki na HIV. Robin Shattock, kierownik katedry Infekcji i Odporności
Błon Śluzowych na Imperial College London, przewodzi jednej z grup badawczych, która
prowadzi prace sfinansowane w ramach projektu EAVI2020 (European AIDS Vaccine Initiative 2020).
Opracowywane dzięki projektowi prototypowe szczepionki RNA są bardzo obiecujące. Okazuje się,
że opracowanie skutecznej szczepionki na HIV to niewyobrażalny wysiłek i jedno z największych
wyzwań biologicznych w ostatnich dziesięcioleciach. Największa trudność polega na stworzeniu jednej szczepionki, która zapobiegałaby zakażeniu różnymi aktualnie krążącymi szczepami wirusa HIV,
bowiem wirus potrafi utrzymywać się w organizmie człowieka, a naturalna odpowiedź immunologiczna nie doprowadziła jeszcze do wyleczenia żadnego z zakażonych. Zupełnie inaczej jest w przypadku choroby COVID-19, którą wywołuje jedna odmiana wirusa o minimalnym zróżnicowaniu i
którą większość chorych jest w stanie zwalczyć, pozbywając się wirusa z organizmu w sposób naturalny. Wychodzi na to, że szczepionka przeciwko HIV będzie zupełnie inna niż wszystkie szczepionki opracowane dotychczas przeciwko chorobom zakaźnym.
Dzisiaj nie ma innej drogi wyjścia z pandemii niż szczepionka. Jeśli większość Polaków uwierzy
w naukę i przyjmie szczepionkę, to szybko uzyskamy zbiorową odporność. Guślarze zaś w przypadku zakażenia wirusem będą liczyli na cud. Problem w tym, że nie chce się szczepić aż 44 proc. Polaków, tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie “Rzepy”. W tej grupie największy odsetek stanowią ludzie młodzi, co dla mnie jest zatrważające. Młodzież, przyszłość narodu nie wierzy w naukę! Cóż, wobec tak skrajnej postawy chyba długo jeszcze przyjdzie nam czekać na normalność.
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Ukraińska Arkadia polskich analfabetów
Znaczne fragmenty dzielnicy Ursynów w dawnych wiekach należały do magnackich rodzin, m.in. Lubomirskich, Czartoryskich, Potockich i Branickich. Ich dobra w rejonie Warszawy były związane z uczestnictwem właścicieli we władzach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, a następnie we władzach Księstwa Warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego. Podstawowe
(główne) majątki wymienionych rodów znajdowały się
na Kresach Wschodnich, w większości na Ukrainie,
gdzie prawie do pierwszej wojny światowej większość
ziem należała do stosunkowo nielicznej grupy wielkich polskich posiadaczy oraz ok. 70 tys. tzw. szlachty
legitymowanej, tj. mającej potwierdzone szlachectwo
oraz majątek ziemski.

L e c h K r ó l i ko w s k i
aniel Beauvois, na podstawie tajnego memoriału generał-gubernatora kijowskiego z 17 września
1849 roku, podał, że 200 polskich rodzin posiadających majątki z 1000 i więcej chłopami
pańszczyźnianymi, było właścicielami 1/8 ludności ukraińskiej.
Memoriał generał-gubernatora
Bibikowa sporządzony został
przez carską administrację na
podstawie szczegółowych badań
tej grupy ludności guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej.
Badania przeprowadzone były
w związku z przygotowaniami
do wciągnięcia polskiej szlachty do rosyjskiej służby państwowej. Do tego czas (1850 r.) polscy posiadacze ziemscy na Ukrainie prawie nie włączali się do,
bardzo nieśmiałych, polskich ruchów niepodległościowych, ale
także starannie omijali możliwość kariery w rosyjskim wojsku oraz rosyjskiej administracji. Na Ukrainie stworzyli swoją
Arkadię. Nic nie musieli; wiedli
dostatnie i próżniacze życie. Alexander Przeździecki w dwutomowej pracy: Podole, Wołyń,
Ukraina (Wilno 1841) napisał
m.in.: „Mężczyźni na pozór gospodarstwem zajęci, ale istotnie zostawiają starania o nie
rządcy. Sami procesami chyba
się trudnią lub sprzedażą produktów. Zabawą ich polowanie,
odwiedziny po sąsiedztwie, jarmarki, a nade wszystko karty
przy fajkach. Te rozrywki ojców
są jedynym zatrudnieniem synów, którzy nie myślą jeszcze o
procesach, a naukowe zatrudnienia następcom swoim w szkołach zostawili. Od wszelkiej służby, nawet wyborowej, stronią,
lękając się w mieście zamiesz-
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kać … wszystko to ginie marnie
bez pożytku dla kraju (...)”. Henryk Rzewuski w „Pamiętniku Soplicy” stwierdził, „że pozbawiona perspektyw szlachta dobrowolnie butwieje”.
nteresujące, a zarazem
przerażające jest sporządzone przez marszałków
szlachty (na rosyjskie żądanie)
zestawienie informacji o wykształceniu szlachty ziemiańskiej
w wieku 16-30 lat, według stanu
na 1850 r. w trzech guberniach
prawobrzeżnej Ukrainy. Ocenie
podlegało 6389 osób z ówczesnej polskiej elity społecznej. W
badaniu ustalono, że w grupie
tej 205 osób ma wykształcenie
wyższe, co stanowi 3,2%; wykształcenie średnie – 623 osoby,
tj. 9,7% Ustalono także, iż w badanej grupie 4088 osób to analfabeci, którzy stanowili aż
63,98% tamtejszej szlachty ziemiańskiej. Obraz jest przerażający, albowiem dotyczy ludzi,
których było stać na każdą naukę
i każde studia. Ludzie ci, ale także ich rodzice, nie widzieli jednak takiej potrzeby! Tak więc
przytoczona wyżej opinia Rzewuskiego o dobrowolnym butwieniu tej grupy społecznej ma
uzasadnienie w faktach i liczbach. Beauvois przytoczył też kilka opinii (z epoki) o stosunku
tej grupy do ludzi wykształconych. Lekarz, Władysław Matlakowski, stwierdził, m.in.: „Dyrektor cukrowni, człowiek, co
skończył uniwersytet, Próchnicki, Wacker, wyborny administrator, również z uniwersyteckim
wykształceniem, choć obaj
szlachta z urodzenia, zdaniem
pani Marii Kruszczyńskiej »nie
są z naszego towarzystwa«, ponieważ oddają się pracy zawodowej i nie są bogaci”. Niejaka Janina Żółtowska twierdziła natomiast, „że w rezydencjach szlacheckich traktowano profesorów
lub lekarzy tak jak dawniej,
zgodnie z duchem patriarchalnym, jako rezydentów albo karłów lub błaznów”.
ależy także podkreślić,
iż (przytoczone) wielkości liczbowe w rosyjskich dokumentach powstały
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na bazie danych zebranych przez
polskie samorządy szlacheckie,
które w szczątkowej formie istniały jeszcze wówczas na Ukrainie. Z przepastnych archiwów
rosyjskich i ukraińskich wydobył je na światło dzienne Francuz, którego bezstronność i
warsztat naukowy nie budzą
wątpliwości. Dla wielu Polaków
ustalenia poczynione przez Daniela Beauvois’a są bolesne, ale
nie są nieprawdziwe. Krytyczny
pogląd na funkcjonowanie polskiej elity szlacheckiej na Ukrainie – przytoczone powyżej – pochodzą od osób (H. Rzewuski i
A. Przeździecki) kompetentnych,
albowiem należącym do tego
środowiska i w nim działających.
ymitr Bibikow, rządzący
prawobrzeżną
Ukrainą od 1837 do
1852 roku, z niebywałą konsekwencją, uporem i przebiegłością walczył ze wszystkim, co
polskie. 340 tysięcy polskiej
„szlachty-gołoty” przekształcił
w „jednodworców”, tj. sprowadził do poziomu chłopów pańszczyźnianych. Beauvois napisał:
„… rewizja tytułów szlacheckich
znacznie bardziej, niż sądziłem,
odpowiadała interesom bogatej
szlachty”. Bibikow nie odpuścił
także najlepiej urodzonym. 15
stycznia 1852 r. zarządził, aby
podlegli mu marszałkowie
szlachty przeprowadzili weryfikację tytułów książęcych, hrabiowskich i baronowskich.
tajnym memoriale
dla Mikolaja I – Bibikow napisał m.in.:
„Uważam za swój święty obowiązek donieść pokornie Waszej Cesarskiej Mości, iż wedle
mego zdania, ta część stanu
szlacheckiego, która posiadając
chłopstwo pańszczyźniane i ciągnąc z niego zyski, pomnaża
swoje bogactwa i zaszczyty, nie
powinna pozostawać całkiem
bezpożytecznie bez służby dla
W.C.M. jak i służby dla własnego dobra, nie podejmując się
żadnego obowiązku ni zadania,
oddając się wyłącznie pasożytnictwu, rozpuście ...”.
ar Mikołaj I ukazem z
21 kwietnia/3 maja
1852 r. przymusił polską szlachtę, (posiadającą minimum 100 chłopów pańszczyźnianych), do podjęcia służby w
rosyjskim wojsku lub rosyjskiej
administracji. Car zarządził, aby
młodzieńcy po ukończeniu 18
lat i po zdaniu nakazanego egzaminu wstępowali do wojska w
stopniu podporucznika lub junkra. Jeżeli natomiast nie zdołają
zdać egzaminu, byli wcielani do
wojska jako zwykli żołnierze (z
zachowaniem praw szlacheckich). Osoby, które wybiorą służ-
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Biała Cerkiew

bę cywilną, muszą ją podjąć w
tzw. guberniach wielkoruskich.
Zarządzeniem tym rosyjski monarcha włączył polską szlachtę z
tzw. ziem zabranych, do masowego uczestnictwa w rosyjskim
systemie władzy.
rzymus służby, głównie
w wojsku, spowodował
wzmożone zainteresowanie szlachty przygotowaniem
swoich synów do zajęcia należnego im miejsca w strukturze armii. Stąd wielkie zapotrzebowanie na kształcenie dzieci w kijowskim korpusie kadetów im.
św. Władimira. Utrzymanie tej
instytucji, zgodnie z ukazem Mikołaja I z 2 grudnia 1854 r., opierało się na obowiązkowych „darach” szlachty z omawianych
trzech guberni. Tak więc Bibikow zmusił szlachecką elitę
Ukrainy nie tylko do służby na
rzecz cara, lecz także do finansowania rozwoju rosyjskiej armii.
owstanie styczniowe na
Ukrainie praktycznie nie
zaistniało. Kilka potyczek nie miało żadnego znaczenia militarnego, niemniej było
znakomitym pretekstem dla wszczęcia antypolskiej nagonki, która trwała co najmniej do 1875
roku. Celem, który przyświecał
rosyjskiej biurokracji, było przejęcie polskich majątków. W styczniu 1864 r. wprowadzono np.
wymierzoną w polskich ziemian
karę zbiorową (kontrybucję) w
postaci przejmowania przez rosyjski skarb 10% przychodu w
majątku, w celu pokrycia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem polskich więźniów, ich
deportacją, wynagrodzeniem
personelu w tym uczestniczącego. Po roku 1868 kontrybucję tę
obniżono do 5%, ale utrzymano
ją do 31 grudnia 1895 r. Od 1
stycznia 1896 r. obowiązywała
natomiast stawka od 2 do 3%,
zarządzona przez Mikołaja II.
Przymus przekazywania 10%
przychodu miał na celu doprowadzenie do bankructwa ich
właścicieli (przychód ustalały
„komitety do badania, sprawdzania i wyceny dochodów majątkowych”, a kontrybucja ściągana
była przez policję). O prawdziwym zamiarze władz świadczy
m.in. równolegle wprowadzone
prawo o rządowych pożyczkach
na zakup dóbr ziemskich przez
Rosjan z jednoczesnym, natychmiastowym umorzeniem długów
obciążających majątek, oraz zakaz nabywania (od 10 grudnia
1865 r.) zbankrutowanych majątków „przez osoby polskiego
pochodzenia”.
osyjski budżet nie mógł
jednak sprostać zadaniu. Od chwili wydania ukazu 5 marca 1864 r. nie
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udało się Rosjanom przez dwa
lata stworzyć funduszu pomocy
finansowej dla kupujących. Powołany wreszcie (fundusz) po
roku przestał działać. Powstały
natomiast wspaniałe warunki
dla wielkich nadużyć finansowych, związane w wyceną majątków i znajdującego się w nich
mienia. Inicjatorem antypolskich
działań była utworzona w Petersburgu „Komisja poszukiwania sposobów zasiedlenia elementem rosyjskim ziem zachodnich”. Najatrakcyjniejsze polskie majątki przeszły m.in. na
własność ówczesnego generał-gubernatora kijowskiego A.P.
Bezaka, najwyższych rosyjskich
funkcjonariuszy na Ukrainie, a
także arcybogatego zarządcy
uralskich hut – A. Demidowa,
księcia San Donato, który przejął latyfundium Ilińce w powiecie lipowieckim, zabrane Konstantemu Platerowi. W imieniu
księcia, administrował nimi gen.
Sokrates Starynkiewicz, późniejszy prezydent Warszawy. Rosyjski minister spraw wewnętrznych w czasach Aleksandra II –
Piotr A. Wałujew – działania
władz rosyjskich na prawobrzeżnej Ukrainie po wybuchu
powstania styczniowego określił mianem „tatarsko-policyjnych”. Jednym z najbardziej
aktywnych w dziele grabieży był
późniejszy generał-gubernator
warszawski Michaił I. Czertkow.
omimo
ogromnych
oczekiwań i ogromnego
nakładu pracy rosyjskiej
administracji, rezultaty antypolskiej akcji w postaci wywłaszczeń okazały się skromne. Winą
obarczono polsko-żydowski
alians. Przeciwdziałać temu miało tzw. prawo majowe z 1882 r.,
które stawiało przed Żydami
bardzo wiele zakazów. Zakazano także sprzedawania i wydzierżawiania ziemi Żydom i Polakom (Polaków zakaz obowiązywał do 1 maja 1905 r.). W latach 80. XIX w. 1/5 powierzchni
majątków (zarówno polskich,
jak też rosyjskich) wydzierżawiona była Żydom. Płacili oni
od 2,6 do 7 rubli czynszu za dziesięcinę (ok. 1,1 ha) i jak ustalił to
D. Beauvois – podnajmowali
grunt chłopom ukraińskim, podwajając stawkę. Zakaz nabywania ziemi przez Polaków był
często obchodzony w ten sposób, że majątki nabywali obywatele Austro-Węgier lub Prus w
państwie Romanowów bardzo
mile widziani – a w rzeczywistości byli to często Polacy z Galicji
i Poznańskiego, ale także Niemcy i Czesi. Rosjanie szybko się
jednak zorientowali, tym bardziej, że gasła ich miłość do
Niemców w miarę zbliżania się I
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wojny światowej. Prawem z marca 1891 r. postanowili, że majątki ziemskie mogą nabywać tylko
obywatele rosyjscy. Jednym z
ostatnich rosyjskich działań
prawnych był zakaz dzielenia
spadku pomiędzy spadkobiorców, jak to miało miejsce wśród
Polaków, a co wzmacniało polską własność, odmiennie od rosyjskiego zwyczaju, prowadzącego do rozdrobnienia majątków (projekt gen. gub. kijowskiego A.P. Ignatiewa z 14 marca 1893 r.). W wyniku prawie
stuletniej presji władz rosyjskich,
dopiero w 1896 r. własność
ziemska należąca do Rosjan
przekroczyła 50% (51,31%) i ten
stan utrzymał się do I wojny
światowej.
pisujący dzieje polskiej
szlachty na Ukrainie
w latach 1793-1914
Daniel Beavois stwierdził, że zrealizowane przez carską administrację przekształcenia, były najbardziej rozległą „manipulacją
społeczną” w Europie przed wiekiem XX. Działania Paskiewicza
i jego następców w Królestwie
Polskim, a szczególnie Bibikowa
i kolejnych generał-gubernatorów kijowskich świadczą o dużej sprawności carskiej administracji. Uważny i życzliwy ich obserwator, jakim był Honoré de
Balzac, mąż Eweliny Hańskiej (z
d. Rzewuskiej), ziemianki spod
Berdyczowa, mógł napisać: „Polak nie może ścierpieć nakazu.
Chce rozkazywać, a nie słuchać… Ta jego cecha jest prawdziwą przyczyną upadku Polski.
Kraj zdyscyplinowany, Słowianin posłuszny powinien zapanować nad Słowianinem niekarnym, krajem drżącym ze zgrozy na myśl o posłuszeństwie… i
jeśli kiedyś Rosja opanuje świat,
zawdzięczać to będzie swemu
duchowi posłuszeństwa… żaden naród na świecie nie jest lepiej przygotowany do podboju”.
ak z powyższego widać,
osiągnięcie przez Rosję
po II wojnie światowe pozycji jednego z dwóch światowych supermocarstw, niektórzy
przewidywali już prawie sto lat
wcześniej!
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Przypisy:
Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie
1793-1914; z języka francuskiego
przełożył Krzysztof Rutkowski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wyd.
czwarte, Lublin 2018, s. 448; w
1850 r. rodzina Branickich posiadała na Ukrainie 83 328; Potoccy - 22 250; Lubomirscy – 2 187;
Czartoryscy – 3 017 chłopów
pańszczyźnianych– s. 445-447.
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! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2:
piękny ogród, piękny dom,
601 720 840

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, online, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, 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
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln
550 tys. zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, 24 m2, 1 pok.,
świetny standard, 100 m od st.
metra, cisza, spokój, 601 720 840
! Ochota, 3 pokoje 52 m2, II p.,
świetny punkt, 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
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Łoś k. Piaseczna,
280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 980 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 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 Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł,
601 720 840
! Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji,
601 720 840,

Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu,
601 720 840
! Kamienica 400 m2 + lokale
handlowe, sprzedam,
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 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Mokotów, delikatesy z
najemcą, znana marka, wieloletni
kontrakt, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840
! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/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

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

NAPRAWA komputerów,
laptopów. Pomoc, serwis,
instalacja Windows, Office, itp.
Prywatnie.
Kontakt tel.: 693 330 450,
mail: apam@op.pl
NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

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

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, prace porządkowe,
faktura, 604 401 161
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720
SPRZEDAM pawilon na
Ursynowie, 501 652 075

REMONTY, malowanie,
510 128 912
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

ZATRUDNIMY
opiekunki osób starszych
na terenie dzielnicy URSYNÓW
(opiekun medyczny, pielęgniarka).
Umowa o pracę.
Kontakt w godz. 8.00-16.00.
Tel. 22 612 43 38; 609 497 934

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO RACHUNKOWE,
602 234 106
CYKLINOWANIE, 510 128 912
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Cyrwus w Domu Sztuki

Dom Sztuki odmrożony! Po okresie przymusowego milczenia spowodowanym
pandemią, w ostatnią sobotę, 27 lutego,
z premierowym spektaklem powrócił Teatr Za Daleki. Na pierwszy ogień zaserwowano „Zapiski oficera Armii Czerwonej”, adaptację prozy Sergiusza Piaseckiego, popisowy monodram w wykonaniu Piotra Cyrwusa. Trzeba przyznać,
strzał z grubej rury!
Temat mroczny. Powrót do tragicznych wydarzeń
1939 roku nie należy do łatwych. Okres znany z autopsji najstarszym pokoleniom młodsi mogą znać
co najwyżej ze słyszenia, z lektury i lekcji historii.
Bezpośrednia relacja naocznego świadka wojennej
zawieruchy, obserwatora i aktywnego uczestnika
działań wojennych niejako z drugiej strony, z pozycji bolszewika i agresora, ujawnia całą grozę sytuacji i absurdalność wojennych losów, w których
uwikłani są zwyczajni żołnierze i prości ludzie.
Prawda jest porażająca. Pokazuje co może
zdziałać sączona przez lata do głów propaganda,
jak można bezmyślnie powtarzać zasłyszane komunały, bezgranicznie wierzyć w hasła, głoszone
przez różnych ideologów, oddawać przywódcy
wręcz bałwochwalczą cześć, zmusić ludzi do bezwzględnego działania, wyzwolić w nich agresję,
brak tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,
jak brutalność i donosicielstwo mogą się stać trampoliną do awansów, gwarantując zawrotne kariery lizusom i donosicielom. To wprawdzie na
ogół źle się kończy, ale doraźnie przynosi wymierne korzyści.
To niby przeszłość, ale niech nas nie zwodzą akcesoria z dawnej epoki. Gdyby zastąpić wiszący na
scenie portret Stalina portretem innego dyktatora, zamienić rosyjsko brzmiące nazwiska bohatera spektaklu i przywoływanych postaci na swoj-

skie, strój oficera Armii Radzieckiej zastąpić mundurami funkcjonariusza milicji (policji – niepotrzebne skreślić) lub cywilnymi ciuchami fanatycznego wyznawcy politycznej partii, stwierdzimy z przerażeniem, że spektakl nabiera zupełnie
innego znaczenia i aktualnej wymowy. Zdarzało
mi się podczas spektaklu zamknąć na chwilę oczy.
I co? Słyszałem bardzo współcześnie brzmiące
wypowiedzi, powtarzane frazesy, komentarze do
bieżących wydarzeń. Przerażające jest to, że spektakl, nawiązujący do historii, był już z powodzeniem wystawiany w latach dziewięćdziesiątych, a
teraz znowu powrócił na scenę, porażając swoją
aktualnością ze zdwojona siłą. Niby odległa historia, ale wraca jak bumerang, demaskując z
uporem ludzkie przywary, słabości, mechanizmy
autorytarnych rządów. Jest zatem nie tylko lekcją
historii, ale poważnym ostrzeżeniem.
Czy Piotr Cyrwus sprostał zadaniu? Niewątpliwie tak. Nie przepadałem za nim w telewizyjnym
serialu Klan, ale taka miała być postać, którą tam
kreował. Dziś po okresie pobytu w Teatrze Polskim
jest już zupełnie innym aktorem, doświadczonym, dojrzałym, świadomym przekazu, dysponującym bogatym arsenałem środków wyrazu.
Spektakl śledziłem z zapartym tchem. Podziwiałem aktora, który umiejętnie oddał zmienność
nastrojów, gniew, bezwzględność, bezduszność,
wierność, służalczość, bezkrytyczne wykonywanie rozkazów, ale także rozbrajającą naiwność,
rozterki, oznaki słabości, tęsknotę do normalności, potrzebę akceptacji i odrobiny liryzmu.
Warto jeszcze wspomnieć o reżyserze spektaklu,
Tomaszu Obarze. Niby w spektaklu się nie pojawia, a jednak czuło się jego doświadczoną rękę. Sadzę, że Cyrwus z Obarą stanowili naprawdę zgrany duet, umieli się porozumieć i znaleźć wspólny
język. Trudno ustalić, co wynika z inwencji aktora, a co z inspiracji i wizji reżysera. Liczy się efekt
końcowy. A ten jest doskonały. Spektakl został
dopracowany w najdrobniejszych szczegółach,
jest w nim należyte stopniowanie napięcia, są detale i drobne gesty, odgrywające znaczącą rolę, elementy wywołujące jednocześnie grozę i śmiech,
choć często sarkastyczny i bolesny. Jednym słowem: udany start do nowego sezonu. Dziękujemy
i liczymy na kolejne premiery.
A w najbliższą niedzielę (7 marca) odmrażamy
Natoliński Ośrodek Kultury. Spektakl muzyczny
„Ach te baby” w ramach cyklu „Dawnych wspomnień czar” przygotowała i wystąpi z zespołem
Ewa Warta-Śmietana, znana krakowska śpiewaczka, szefowa Fundacji Czardasz, znana mi jako
laureatka Złotego Liścia Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.
Sezon dopiero się rozkręca. Miejmy nadzieję, że
pandemia nie pokrzyżuje organizatorom dalszych
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
planów.

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Zygmunt Skotarek
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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
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

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

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

701 75 00

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

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. 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

Lesznowola

Kronika Stróżów Prawa

Pomógł z dobrego serca
i został okradziony
Mokotowscy mundurowi zatrzymali 52-letniego mężczyznę,
podejrzanego o to, że okradł mieszkańca jednego z miejscowych osiedli, który przez kilka miesięcy zapraszał go do siebie do mieszkania,
częstował gorącymi posiłkami i
pozwalał się zagrzać w okresie największych mrozów.
Kiedy pokrzywdzony zauważył brak smartfona oraz markowego zegarka, od razu skojarzył,
że przedmioty te zginęły mu po
kolejnej wizycie 52-latka, którego
często, z dobrego serca, zapraszał
do siebie na ciepłą strawę oraz po
to, żeby mężczyzna, niemający
dachu nad głową, skorzystał z
normalnych domowych warunków. Chcąc odzyskać swoje rzeczy, o kradzieży przedmiotów
wartych około 700 zł powiadomił mokotowskich policjantów.

Dzielnicowi przyjechali na
miejsce, przyjęli zawiadomienie, a następnie ruszyli na poszukiwania podejrzanego. Znaleźli go w piwnicy jednego z budynków. Początkowo zarzekał
się, że nie zabrał żadnych przedmiotów znajomemu. Po czym
przyznał się, że sprzedał je w
miejscowym lombardzie. Mundurowi zatrzymali 52-latka, po
czym pojechali do lombardu i
odzyskali zastawione tam nielegalnie przedmioty. Rzeczy wróciły do właściciela, niewdzięcznik natomiast trafił do policyjnego aresztu. Teraz grozi mu
kara do 5 lat więzienia.

74-latek niszczył
zaparkowane samochody
Policjanci zatrzymali 74-latka
podejrzanego o umyślne uszkodzenie pięciu samochodów.
Mężczyzna został przyłapany
na miejscu przez jednego z właścicieli samochodów w chwili,
kiedy rysował przedmiotem po
karoserii samochodu. Wówczas
senior tłumaczył się, że stracił
równowagę i oparł się pojazd.
Prowadzone przez policjantów
postępowanie wykazało, że
opierał się o auta jeszcze w czterech innych przypadkach.
W trakcie prowadzonego dochodzenia policjanci ustalili, że

74-latek, mieszkający w sąsiedztwie ulicy Woronicza 15 na Mokotowie, przedmiotem przypominającym śrubokręt umyślnie
uszkadzał powłoki lakiernicze
na karoseriach samochodów
marki toyota, chevrolet, nissan,
ford i kia, powodując kilkudziesięciotysięczne straty na szkodę
właścicieli pojazdów.
Podejrzany nie chciał wyjawić,
jaki był motyw jego działania. Z
ustaleń operacyjnych, bazujących
między innymi na zapisach monitoringu oraz relacji naocznego
świadka, wynika, że podejrzany
przechodząc koło pojazdu marki
toyota, wyjął bliżej nieokreślony
przedmiot i przeciągał nim po
pokrywie bagażnika.
Mimo przedstawionych dowodów podejrzany nie przyznał
się do przestępstw, utrzymując
wersję o zasłabnięciu. Teraz będzie musiał wytłumaczyć się
przed sądem, który może go
skazać nawet na 5 lat więzienia
oraz zobowiązać do zapłacenia
za wyrządzone szkody.

Przechodził obok
z marihuaną w plecaku
Ursynowscy policjanci zatrzymali 21-latka podejrzanego o
posiadanie środków odurzających. Policjanci wylegitymowani mężczyznę, bo gdy przecho-

dził obok nich, czuć było od niego zapach charakterystyczny
dla marihuany.
Kilka minut po 21 mieszkaniec jednego z ursynowskich
osiedli wezwał policjantów na
interwencję, ponieważ ktoś miał
dobijać się do jego drzwi. Kiedy
mundurowi rozmawiali ze zgłaszającym, po schodach korytarza obok nich przechodził mężczyzna, którego funkcjonariusze
zapytali, czy widział może kogoś obcego w budynku, kto mógł
dobijać się do drzwi sąsiadów.
Młody mężczyzna odpowiedział, że nie widział nikogo. Był
bardzo zdenerwowany faktem
obecności mundurowych. Funkcjonariusze wyczuli od swojego rozmówcy zapach charakterystyczny dla marihuany i zapytali go, czy posiada przy sobie
środku odurzające. Wówczas
mężczyzna powiedział, że ma
kilka torebek z marihuaną w
plecaku na własny użytek.
Po zabezpieczeniu nielegalnych substancji funkcjonariusze poszli z ich posiadaczem do
jego mieszkania, gdzie w szufladzie biurka znaleźli ususzone
łodygi konopi indyjskich. 21-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Sąd
może go skazać nawet na 3 lata
więzienia.

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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