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Królowa sportu na wygnaniu
tychczas – sukcesów międzynarodowych na koncie.
d wielu lat przychodzi mi
pisać z goryczą o upadku
sportu wyczynowego w
Warszawie, bowiem ta dziedzina
akurat mocno się zagubiła w momencie transformacji ustrojowej,
którą – można powiedzieć – bez
jakichkolwiek strat przeszedł na
przykład warszawski teatr, chlubiący się dziś nie tylko publicznymi,
ale i prywatnymi scenami. Ze sportem wyczynowym stało się całkiem
odwrotnie.
padł mi ostatnio w ręce
„Przegląd Sportowy”, w
którym 50 lat temu wymieniono duże obiekty sportowe,
jakie powstały po wojnie w Warszawie, dołączając do przedwojennych aren, o których powstanie zadbało kilku ówczesnych prezydentów miasta, przekazującym klubom działki za darmo. Cechą sportowego krajobrazu stolicy w roku
1970 było to, że w każdej dzielnicy
istniał przynajmniej jeden stadion
piłkarsko-lekkoatletyczny. Na Mokotowie były to już nie tylko stadiony, ale większe kompleksy obiektów do sportu wyczynowego – Warszawianki i Gwardii oraz boisko
Delty (przez pewien czas Sadybianki) przy ul. Jeziornej, gdzie
wiele lat później szlifował talent
piłkarski sam mistrz Robert Lewandowski, obecnie gwiazdor Bayernu Monachium.
ewandowskiego – jak wiadomo – nie chciała utrzymywać w składzie Legia, którą
dziś trudno nazwać drużyną warszawską, skoro jest po większej części po prostu Legią Cudzoziemską,
korzystającą jednak z nowo wybudowanego przez miasto stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Jeśli
chodzi o piłkę nożną na terenie
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as rąk z mikrofonami i kamerami, jaki wyrósł przed
lekkoatletyczną reprezentacją Polski, która w poniedziałek 4
marca wylądowała na lotnisku
Chopina, to było najdobitniejsze
świadectwo wartości sukcesu ekipy
PZLA, wracającej z Halowych Mistrzostwach Europy w Glasgow jako numer jeden tabeli medalowej
(5 złotych i dwa srebrne trofea).
Tłum reporterów dobijał się do
sprinterki Ewy Swobody, średniodystansowca Marcina Lewandowskego, tyczkarzy Pawła Wojciechowskiego i Piotra Liska... No cóż,
lekkoatleci, podobnie jak siatkarze i skoczkowie narciarscy, konsekwentnie przeciwstawiają się utartemu już od lat żartobliwemu powiedzeniu: odwróć tabele, Polska
na czele – jakie adresuje się najczęściej do piłkarzy.
nie jednak na lotnisku
było trochę smutno. I to
nie tylko dlatego, że w reprezentacji zabrakło już naszego
ursynowskiego sąsiada, dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który zakończył
sportową karierę. Dużo większym
smutkiem napawał mnie otóż fakt,
iż w owym 31-osobowym teamie
wracającym z Glasgow znalazł się
tylko jeden lekkoatleta ze stolicy, a
był nim uczestnik sztafety 4 x 400
metrów Dariusz Kowaluk, zawodnik AZS AWF, niemający – jak do-
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stumetrowej płachty tartanu, żeby na Narodowym mógł wystartować najszybszy człowiek świata
Usain Bolt. O biegach okólnych
wszakże już nie mogło być mowy.
Nic dziwnego więc, że Memoriał
Skolimowskiej, tak samo zresztą
jak Memoriał Janusza Kusocińskiego, musiał wynieść się z Warszawy. Pamięć Kamili, która wychowała się na stołecznym Mokotowie, czci się teraz na pięknie
zmodernizowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Są przymiarki, żeby po Skolimowskiej, zmarłej w 2009 mistrzyni olimpijskiej
w rzucie młotem, wyrwać teraz
Warszawie kolejną supermłociarkę, obsypaną rekordową liczbą
tytułów Anitę Włodarczyk. Ma
ona ewentualnie przejść z warszawskiej Skry do AZS AWF Katowice, a przy tej afiliacji klubowej
zostać jednocześnie twarzą Stadionu Śląskiego.
a razie pozostaje jeszcze
sportową Twarzą Warszawy, wygrawszy po raz
szósty plebiscyt na najlepszego
sportowca miasta, ale raczej długo już nie zagrzeje miejsca w RKS
Skra, zadłużonym po uszy i wciąż
czekającym na nowy stadion tartanowy, bo dotychczasowy obiekt
stał się nieoczekiwanie najbardziej zabytkową ruiną stolicy. Całe szczęście, że w stołecznym budżecie już zarezerwowano środki
na przewrócenie pełnej funkcjonalności i jednocześnie zmodernizowanie kompleksu Skry. Jeśli
jednak miasto nie dogada się z
państwem (czyli prezydent Warszawy z ministrem sportu) – nowy stadion lekkoatletyczny przy
Wawelskiej jeszcze długo nie powstanie.
M a c 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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Mokotowa natomiast, to – po zlikwidowaniu stadionów Gwardii i
Warszawianki – ostatnimi Mohikanami tej dyscypliny w obrębie
dzielnicy są gracze wspomnianej
Delty ze swym skromniutkim boiskiem na uboczu. Wbrew planom
sprzed dwudziestu paru lat nie
zbudowano nowych obiektów sportowych na Stegnach, gdzie pozostaje jedynie lodowy tor, a obok
niego wyrastają jeden po drugim
jak nie apartamentowce, to biurowce. Na Ursynowie mamy jeden
jedyny stadionik przy Koncertowej
z niepełnowymiarowym boiskiem
piłkarskim i takąż bieżnią. Decyzja
o budowie regularnego stadionu
piłkarsko-lekkoatletycznego w ob-

rębie SGGW przy Nowoursynowskiej jest wciąż odwlekana i można
tylko wspominać z rozrzewnieniem, że nieopodal, w miejscu,
gdzie ostatnio powstały nowe bloki mieszkalne okolone bunkrami
dawnego carskiego fortu Służew,
istniało bardzo dobre boisko piłkarskie, należące do stacjonującej
tam jednostki wojskowej. Obok fortu jednak – najpierw postawili sobie wille prominentni generałowie
stanu wojennego, boisko zlikwidowano, a potem już całą okolicę opanowali deweloperzy, o sporcie zaś
nikt nawet nie myślał.
ekkoatletom akurat już od
dawna rzucano w Warszawie kłody pod nogi, wyjąw-
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szy może położenie tartanu na
stadionie Orła przy Podskarbińskiej, jak na złość – fatalnie usytuowanym od strony komunikacyjnej. Ciosem nokautującym dla
królowej sportu w stolicy okazała
się decyzja byłego ministra sportu
Mirosława Drzewieckiego, który
przesądzając o charakterze państwowego obiektu, jakim jest Stadion Narodowy (następca Stadionu Dziesięciolecia) – wykluczył
zainstalowanie tam tartanowej
bieżni i rozbiegów. Dlatego Marcin Rosengarten, organizator znakomitej imprezy lekkoatletycznej,
jaką jest Memoriał Kamili Skolimowskiej, musiał poprosić o prowizoryczne położenie zaledwie
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Nadanie imienia „Kawalerów Orderu Uśmiechu” Przedszkolu nr 385

W czwartek, 28 lutego, odbyła
się na Ursynowie uroczystość
nadania imienia „Kawalerów
Orderu Uśmiechu” Przedszkolu
nr 385 (ul. ZWM 10).
Honorowymi gośćmi wydarzenia byli Kawalerowie Orderu Uśmiechu, przedstawiciele władz dzielnicy – burmistrz

Robert Kempa i zastępca burmistrza
Klaudiusz Ostrowski oraz dyrektorzy ursynowskich przedszkoli, szkół i poradni,
a także przyjaciele przedszkola.
Na pomysł nadawania Orderu wpadła w 1968 redakcja „Kuriera Polskiego” podczas wywiadu prowadzonego
z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia

dobranocki dla dzieci pt. „Jacek i
Agatka”. Pisarka opowiedziała w nim
o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego, który chciał nadać medal lekarzowi, co się nim opiekował. Ogłoszono
ogólnopolski konkurs na projekt odznaczenia i jury, pod przewodnictwem
Szymona Kobylińskiego, wybrało pro-

jekt Ewy Chrobak. Order nr 1 otrzymał
w lutym 1969 r. lekarz z Poznania Wiktor Dega.
Wydarzenie nadania imienia „Kawalerów Orderu Uśmiechu” Przedszkolu
nr 385 odbyło się we wspaniałej atmosferze. Dzieci popisały się bardzo ciekawym i znakomicie przygotowanym pro-

gramem artystycznym, który nawiązywał do wartości, jakich uczą i swoją postawą przekazują Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Na zakończenie uroczystości na salę zostały wniesione torty
okolicznościowe, które były dla dzieci
wspaniałą nagrodą i na pewno nie lada
przyjemnością w spożywaniu.

Finisaż - Międzypokoleniowy projekt sąsiedzki

Serdecznie zapraszamy na
Finisaż „Międzypokoleniowego Projektu Sąsiedzkiego Zielony Ursynów wczoraj i dziś”, w sobotę 9

marca o godz. 16.00 w
Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów - Miejscu
Aktywności Lokalnej przy
ul. Kajakowej 12 b.

Mamy przyjemność podsumować projekt, który rozpoczął
się w listopadzie 2018 roku i który zintegrował wielu młodszych
i starszych mieszkańców Zielonego Ursynowa. Wzmocnił więzi sąsiedzkie wokół historii i okolicy, w której żyją, zachował pamięć o miejscach, które odchodzą w zapomnienie. Dzięki projektowi udało się nawiązać relacje międzypokoleniowe młodzi –
seniorzy.
Po wernisażu, który miał
miejsce 17 listopada spłynęło
do nas wiele kolejnych, ciekawych fotografii sprzed lat, którymi chcielibyśmy podzielić się
z państwem na zakończenie tego wyjątkowego projektu. Podczas finisażu obejrzymy prezen-

tację multimedialną, posłuchamy wykładów:
- Małgorzaty Jaszczołt pt. ,,Zapamiętane z Zielonego Ursynowa – będzie to relacja z badań etnograficznych przeprowadzonych na tym terenie i sfinansowanych przez m. st. Warszawa,
- Tomasza Ziemskiego o historii okolic Ursynowa i dawnych
wsi (Pyry, Grabów, Krasnowola
i inne),
- Krzysztofa Zembowicza o historii folwarku Grabówek.
Podczas finisażu odbędzie się
koncert Jolanty Kuli - mieszkanki Zielonego Ursynowa, która dla zgromadzonej publiczności zagra na pile.
Marzena Zientara
Ko o r d y n a t o r M A L

Grand Prix Ursynowa
w pływaniu
Plac Wielkiej Przygody
– trwają rozmowy
We wtorek, 5 marca, na Placu Wielkiej Przygody
odbyło się spotkanie, którego tematem była przyszłość
placu. Zastępca burmistrza Ursynowa Bartosz
Dominiak oraz radny Paweł Lenarczyk z Otwartego
Ursynowa spotkali się z mieszkańcami i
przedstawicielami Spółdzielni “Stokłosy”, żeby
porozmawiać o tym, w jaki sposób uporządkować i
zazielenić tereny przyległe do Placu Wielkiej Przygody.
Ponieważ teren należy do Spółdzielni, podejmie się ona nasadzeń.
Mieszkańcy na pewno będą kontynuowali zgłoszenia projektów do
tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego dla tego terenu.
Paweł Lenarczyk poinformował o podjętych działaniach
zmierzających do spotkania się z właścicielami prywatnych działek,
zaś Bartosz Dominiak zadeklarował pomoc w sprawach w jakich
może angażować się Urząd Dzielnicy Ursynów.
– Mieszkańcom, którym na sercu leży ochrona przed zabudową
i stworzenie parku oraz terenu rekreacji, dziękuję za wsparcie.
Głos ursynowian jest tej sprawie dla nas bardzo istotny i w miarę
naszych możliwości będziemy wspólnie chcieli wykorzystać
potencjał tego terenu – powiedział radny Paweł Lenarczyk.

Za niespełna dwa tygodnie, bo już 16 marca, startuje
III mityng z cyklu XXIII Edycji Grand Prix Ursynowa w
pływaniu. Start zawodów niezmiennie o 10.30 – pływalnia przy ul. Hirszfelda 11. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.ucsir.pl.
Ze względu na zmianę daty poprzedniego mityngu zostało niewiele czasu na to aby dokonać zapisu i potwierdzić uczestnictwo
swoje lub dzieci. Jak przypominają organizatorzy, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji XXIII Edycji Grand Prix, warunkiem jest uczestnictwo w minimum 4 mityngach. Marcowe wydarzenie to ostatnia szansa, aby uczestniczyć w odpowiedniej liczbie
mityngów. Z kolei II mityng pokazał, jak dużym zainteresowaniem
cieszy się pływanie. Zgłosiło się i wzięło w nim udział ponad 200
osób.

Ursynowski Informator
Kulturalny na marzec
Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował Ursynowski Informator
Kulturalny na marzec. W publikacji można znaleźć szczegółowy program wydarzeń na Ursynowie oraz informacje o dystrybucji bezpłatnych kart wstępu. Wersję elektroniczną publikacji można już pobrać ze strony internetowej www.ursynow.pl. Papierową wersję
informatora będzie można niedługo otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, spółdzielczych domach kultury, oddziałach biblioteki
publicznej oraz podczas poszczególnych wydarzeń.

Budowa kompleksu
oświatowego przy ul. Zaruby
Urząd Dzielnicy Ursynów informuje o korekcie terminu składania ofert na budowę kompleksu oświatowego przedszkolnoszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie. Pierwotny termin składania i otwarcia ofert (wyznaczony na dzień 5 marca) został
zmieniony, co spowodowane było m. in. prowadzonym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Mimo wygranej po stronie zamawiającego, prowadzone w KIO postępowanie wymusiło konieczność zmiany terminu składania i otwarcia
ofert na 15 marca. Przewidywany termin końcowy realizacji zamówienia został określony na dzień 31 lipca 2020 r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 48 999 644,33 zł brutto. Ostatecznie termin składania ofert został zaplanowany na dzień 15
marca 2019 r. na godz. 12.00.
– Dzięki wygranej w KIO jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia budowy tak potrzebnego i oczekiwanego kompleksu przy ul. Zaruby. Drobna kilkudniowa korekta terminu nie wpływa na harmonogram prac, przeciwnie motywuje nas do jeszcze cięższej pracy, wspólnie z wyłonionym niedługo w postępowaniu wykonawcą. Wierzę, że w przyszłym roku placówka będzie służyła ursynowskim uczniom – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
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Najpierw Dzień Kobiet, potem Dzień Chłopaka
Przeszło sto lat temu kobiety na całym świecie wykonały historyczny krok,
na jak się później okazało
długiej drodze do równouprawnienia. Ustanowiono pierwszy w historii
Międzynarodowy Dzień
Kobiet, aby zwrócić uwagę
na nieakceptowalne warunki pracy, z którymi stykało się tak wiele kobiet
na całym świecie.

nęło wówczas 146 osób, głównie kobiet. Właśnie to wydarzenie zapoczątkowało obchody
Dnia Kobiet w marcu.
Początkowo święto to było w
krajach zachodnich okazją do
politycznej dyskusji o prawach
wyborczych kobiet oraz o równouprawnieniu na rynku pracy.
POmysł ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet rzuciła niemiecka socjalsitka Klara
Zetkin. W Rosji, która po Rewo-

wybierane na najwyższe krajowe
stanowiska. Jeszcze całkiem niedawno policja, sądy czy zwykli
sąsiedzi uważali, że przemoc domowa to całkowicie normalna i
prywatna sprawa każdego małżeństwa. Dzisiaj w większości
cywilizowanych krajów obowiązują już specjalne ustawy karzące przemoc domową.
Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ubiegłym wieku, nadzieje równouprawnienia

Mokotowski Bal Seniorów już za nami!
W ostatkową sobotę 2 marca w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. Janka Bytnara
19 mokotowscy Seniorzy bawili się na Balu Karnawałowym zorganizowanym przez
Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Bal rozpoczął się od przemówienia burmistrza Mokotowa Rafała Miastowskiego, który wraz z
przewodniczącą Dzielnicowej Rady Seniorów Grażyną Cabaj-Olejnik poprowadził uroczystego poloneza. Było dużo zabawy i tańca, jak to w karnawale. Były również konkursy na najładniejsze przebranie karnawałowe i najlepszą parę tancerzy. Uczestnicy cieszyli się z wyróżnień, otrzymali stylowe maski, kapelusze i śmieszne okulary. Dopisała frekwencja i dobre humorów! Burmistrz serdecznie zaprasza na kolejne podobne imprezy!
Mimo, że wówczas z tej okazji
świętowano jedynie w kilku krajach, ponad milion kobiet wyszło na ulice, żądając nie tylko
lepszych warunków pracy, ale
również praw wyborczych, sprawowania urzędów i bycia równym partnerem dla mężczyzn.
Dziś dla większości Europejczyków ustanowiony w 1910 roku przez Drugą Międzynarodówkę Dzień Kobiet, to kolorowe święto, coś pośredniego
między Walentynkami a Dniem
Matki. Doskonała okazja, aby
wręczyć kwiaty lub drobne upominki ukochanym kobietom –
żonom, matkom czy babciom.
Mimo upływu czasu Dzień Kobiet wciąż jest w Polsce bardzo
popularnym świętem. W okresie ostatnich kilku lat można
wręcz zauważyć nasilenie się
tego zjawiska. W galeriach handlowych rzucają się w oczy promocje kwiatów, perfum, czekoladek, damskiej odzieży, zabiegów kosmetycznych, a nawet
przeznaczonych specjalnie dla
kobiet i ważnych tylko tego dnia
usług bankowych czy ubezpieczeniowych.
Dzień Kobiet zainicjowali w
1909 roku amerykańscy socjaliści, rok później święto uchwaliła Druga Międzynarodówka na
zjeździe w Kopenhadze. W marcu 1911 roku doszło do tragicznego w skutkach pożaru w
szwalni firmy Triangle Shirtwaist Factory w Nowym Jorku, zgi-

lucji Październikowej 1917 roku
uznała Dzień Kobiet za oficjalne święto państwowe, chodziło
o uczczenie wkładu radzieckich
kobiet w budowanie komunizmu, a także ich bezinteresownego poświęcenia dla rewolucji.
Warto jednak przypomnieć ,że
niec o wcześniej, bo w lutym
1917 mieliśmy w Rosji pierwszy
etap rewolucji, w następstwie
której powstał Rząd Tymczasowy. W trakcie Rewolucji Lutowej doszło (23 lutego) do krwawego stłumienia demonstracji
kobiet) i w konsekwencji właśnie tę datę (wedle obowiązując
ego w Rosji kalendarza juliańskiego) obrano jako Międzynarodowy Dzień Kobiet, co w naszym kalendarzu gregoriańskim
odpowiada dacie 8 marca. Stąd
biorą się niekiedy nieporozumienia. W 1965 roku władze ZSRR
ustanowiły święto kobiet dniem
wolnym od pracy.
Warto przypomnieć, że nieco
ponad sto lat temu kobiety miało prawo do głosowania w zaledwie kilku krajach (Nowej Zelandii – od 1893 r., Australii – od
1902, w., w Finlandii – od 1906,
w Danii – od 1908, w Norwegii –
od 1916 oraz Kanadzie i Rosji –
od 1917 r. Polska była jednym z
kolejnych krajów, które swoim
obywatelkom je przyznał w roku
1918, dwa lata wcześniej niż
uczyniły to Stany Zjednoczone!
Dzisiaj to prawo istnieje praktycznie wszędzie, a kobiety są

wyrażone podczas pierwszego
Międzynarodowego Dnia Kobiet
są jeszcze dalekie od realizacji.
Blisko dwie trzecie niepiśmiennych osób dorosłych na świecie
to kobiety. W wielu krajach
dziewczęta wciąż rzadziej chodzą do szkoły niż chłopcy i w dalszym ciągu są dyskryminowane.
Jednak czy w obecnej formie
Dzień Kobiet jest w stanie zmienić ich sytuację na świecie? Czy
w ogóle jest nadal potrzebny?
Zdania oczywiście – jak zawsze
– są podzielone. Mimo wszystko
należy pamiętać, że w końcu celebrowanie Dnia Kobiet absolutnie nikomu nie szkodzi, a przecież zawsze przyjemnie jest dostać kwiatek czy czekoladkę od
mężczyzn, którzy często zapominają o tym, że ich kobiety lubią drobne podarki. Inna sprawa, że jak świat długi i szeroki,
drogie panie (a zwłaszcza aktorki filmowe) przypomniały sobie nagle, że bywają nieładnie
molestowane przez mężczyzn,
co stało się zarzewiem wielkiej
akcji w mediach społecznościowych pod hasztagiem: JaTeż
(#MeToo).
Warto jednak przypomnieć,
że 30. września obchodzone jest
w Polsce inne święto – Dzień
Chłopaka – o którym nasze panie nie pamiętają już jednak tak
ochoczo. A przecież mogą swoich panów śmiało wtedy pomolestować kwiatami i czym tam
L u K / PA S S
jeszcze się da.

Ósemki, szesnastki i trofea

IV Konferencja Dzielnicowego Centrum Integracji
Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy i Dzielnicowe Centrum Integracji Dzielnicy Mokotów serdecznie zapraszają na IV Konferencję Dzielnicowego Centrum Integracji: „Budowanie relacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami – skuteczna komunikacja”.
Konferencja odbędzie się 12 marca 2019 r. w godz. 8.30 – 15.30 w Służewskim Domu Kultury przy
ul. Bacha 15.
ZGŁOSZENIA przyjmowane są do 6 marca 2019 r. na stronie: https://konferencja-dci.konfeo.com
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Podczas konferencji istnieje możliwość
zakupu książek prelegentów, płatność gotówką.
Program konferencji:
8.30 - 8.55 - rejestracja uczestników
9.00 - 9.10 - rozpoczęcie konferencji powitanie zebranych
9.10 - 9.30 - Włączenie to nie wykluczenie - co możemy zrobić? - Violetta Pulwarska
9.30 - 11.00 - Wrażliwości nie można zadekretować. Jak uczyć dzieci języka żyrafy i szakala? Jacek Santorski i Jarosław Szulski
11.00 - 11.15 - przerwa
11.15 - 12.45 - Biologia relacji - edukacja relacji.
O znaczeniu mechanizmów wzajemnego wsparcia - Marek Kaczmarzyk
12.45 - 13.15 - przerwa
13.15 - 14.30 - Rodzic w szkole.
Jak budować pozytywne relacje komunikacyjne? -Marek Lecko
14.30 - 15.00 – Jak się komunikować żeby budować relację - doświadczenia nauczycieli, uczniów
i rodziców – Małgorzata Kułaczkowska
15.00 - 15.30 - podsumowanie konferencji, odpowiedzi na pytania

XIV edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych
W ramach XIV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych możliwe było otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:
– inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych i talentów,
– samorządności szkolnej i aktywności lokalnej,
– działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
– projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, poszanowaniu odmienności,
– przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
– działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno–komunikacyjnej w nauczaniu,
– działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami, w tym zwłaszcza z 80. Rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 15 rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
W ramach obecnej edycji 14 przedszkoli i szkół z Mokotowa zgłosiło 20 projektów. Z tej liczby dofinansowanych będzie 9 projektów z 9 szkół.
http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-2374-xiv_edycja_warszawskich_inicjatyw.html.

Wioślarski Tytan Warszawy
Dziecięcy zespół wokalny Ósemki i Szesnastki pod kierunkiem Marcina Zadroneckiego, działający w Domu Sztuki SMB „Jary” w ramach bezpłatnych warsztatów artystycznych finansowanych ze
środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, przywiózł trofea z 24. Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 26 lutego w Siennicy. Zespół otrzymał Nagrodę Specjalną, a solistka Ula Żydaczewska odebrała I Nagrodę w kategorii klas I-IV szkoły podstawowej. Dzieciom i panu Marcinowi serdecznie gratulujemy.

Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski serdecznie zaprasza uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału w Wioślarskim Tytanie Warszawy.
Eliminacje Wioślarskiego Tytana Warszawy dla dzielnicy Mokotów odbędą się 6 marca 2019 w OSiR
Mokotów ul. Niegocińska 2. Imienne zgłoszenia należy przesłać pod adresem: agnieszka.renc@wtw.waw.pl do 6.03.2019 r. na dołączonym drogą elektroniczną formularzu zgłoszeniowym.
Start imprezy o godz. 9.30. Należy przybyć najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem.
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Nowy prezydent Warszawy przedstawił swój pierwszy raport

Sto dni Rafała Trzaskowskiego
!
!
!
!
!
!
!
!

Stolica z czystym powietrzem
Przychylić nieba uczniom i maluchom
Metrem na Targówek
Asysta dla powstańców
Ginekolog bez klauzuli sumienia
Karta LGBT+
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Walka o Skrę

Bogusław Lasocki
Już sto dni minęło od zaprzysiężenia Rafała Trzaskowskiego
na prezydenta Warszawy. Dokonaniom tego okresu i dalszym
planom realizacyjnym poświęcona była konferencja prasowa,
która odbyła się w piątek 1 marca . Konferencję rozpoczął krótki film, przedstawiający w syntetyczny sposób efekty pierwszych stu dni.
– Sto dni to dużo czy mało? – zapytał
Rafał Trzaskowski na początku filmowej
prezentacji. – Sprawdźmy! Sto dni to
znacznie mniej niż dziewięć miesięcy
oczekiwania na upragnione dziecko,
ale wystarczająco dużo, aby zwiększyć
budżet warszawskiego programu in vitro. To zdecydowanie za mało czasu na
zbudowanie całej linii metra, ale w sam
raz, aby zgodnie z planem prowadzić
prace nad planem podziemnych połączeń w stolicy. Sto dni nie wystarczy, by
nadać nowy wygląd Placowi Centralnemu, ale w tym czasie można rozpocząć budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej – mówił w filmie prezydent Rafał Trzaskowski.
Bezpośrednio po filmie, stojąc na tle
wielkiej planszy z napisem “Warszawa
dla wszystkich”, prezydent omówił zrealizowane dotychczas działania
– Sto dni za nami, ale jeszcze 1726
przed nami i sporo do zrobienia – rozpoczął swoje wystąpienie Rafał Trzaskowski. – W te sto dni już sporo udało
się zrobić. Oczywiście, w sto dni nie da
się zrealizować całego programu, natomiast da się rozpocząć te działania, które są najbardziej istotne, które wspólnie
z Koalicją Obywatelską obiecywaliśmy.
To był nasz wspólny program, razem
go realizujemy. Rozpoczęliśmy sto dni
temu i przez najbliższych pięć lat będziemy go realizować. I oczywiście warszawianki i warszawiacy po tych pięciu latach będą mogli ocenić, w jakim
stopniu zrealizowaliśmy te nasze obietnice – mówił prezydent Warszawy.
Dotychczasowe dokonania to właściwie dopiero wstęp do realizowanych
planów prezydenta Rafała Trzaskowskiego i jego zespołu. To rozruch, ale
poparty nie tylko konkretnymi działaniami, ale również zbilansowanymi
mocami wykonawczymi i środkami
umożliwiającymi ich wykonanie.

Warszawa dla wszystkich
– Co zostało zaplanowane, to będzie
zrealizowane – zapewnia prezydent Rafał Trzaskowski. A plany są ambitne i dalekosiężne, dotykające wielu bardzo
istotnych bolączek, braków i problemów, z którymi na co dzień zmagają
się mieszkańcy Warszawy. Można je
przedstawić w dziesięciu obszarach tematycznych, syntetycznie określając jako “Warszawa dla...”.
– ”Warszawa dla uczniów”: zostaną
zbudowane nowe szkoły, zostaną przyznane podwyżki dla nauczycieli, na

każdego ucznia przydzielone będzie
dodatkowo 100 zł na kulturę i sport,
będzie przedłużony czas pracy świetlic,
zwiększona zostanie liczba doradców
dla nastolatków, szkoły będą przygotowane na podwójny rocznik, zostanie
wprowadzony pilotażowy program zajęć dodatkowych.
– “Warszawa dla zieleni i powietrza”:
z pomocą dronów straż miejska będzie
monitorować jakość powietrza, zostanie
podwyższona dotacja do 12 tys. złotych na wymianę pieców, będzie kontynuowana rozpoczęta już realizacja szeregu projektów “zielonych ulic”, zostanie również rozbudowany Warszawski Indeks Powietrza.
– “Warszawa dla najmłodszych” : od
września 2019 roku wszystkie miejsca
w miejskich żłobkach (ok. 7800) będą
bezpłatne i dodatkowo zostanie wykupione przez miasto co najmniej 4000
miejsc w żłobkach prywatnych, od jesieni 2019 roku rozpoczną się szczepienia
przeciwko grypie dla dzieci w wieku
żłobkowym i przedszkolnym, rozszerzony zostanie również warszawski program in vitro, osiągając dofinansowanie
zabiegów do 90%.
– “Warszawa dla lepszej komunikacji” : zostanie zintensyfikowana rozbudowa metra – jeszcze w 2019 roku linia
M2 będzie przewozić pasażerów na
Targówek, rozpoczną się prace studialne w zakresie przedłużenia linii do Ursusa, budowy nowych przystanków (np.
przy Placu Konstytucji), powstaną nowe linie tramwajowe, zostanie zakupionych 130 autobusów elektrycznych.
– “Warszawa dla seniorów” : zostaną
powołani osobiści asystenci powstańców warszawskich, zwiększona będzie
liczba bezpłatnych przejazdów taksówką dla powstańców warszawskich do
10 miesięcznie, zrealizowany zostanie
opłacany przez miasto program zdrowotny “Bilans 70- i 80 - latka”, będzie
również rozbudowywane Stołeczne
Centrum Opiekuńczo - Lecznicze
(SCOL) oraz dodatkowe łóżka opieki
długoterminowej w Centrum Alzheimera przy ulicy Wilanowskiej.
– “Warszawa dla zdrowia”: uruchomiony zostanie program profilaktyki
dentystycznej dla dzieci i młodzieży w
wieku 3 - 18 lat (około 38 400 osób),
nieobjętych badaniami bilansowymi finansowanymi przez NFZ, w jednorazowym badaniu stanu zdrowia i higieny
jamy ustnej.
– “Warszawa dla kobiet”: w drugiej
połowie 2019 roku uruchomiony zostanie program szczepienia dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odbędą się szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, zostanie również zagwarantowana opieka
ginekologiczna bez klauzuli sumienia w
szpitalach, dla których m. st. Warszawa
jest podmiotem tworzącym.
– W ramach tematu “Warszawa dla
kultury”: ruszy szybko budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad, zmieniając okolice Pałacu Kultury i Nauki i tworząc nowe centrum Warszawy, zostaną rozwinięte sieci bibliotek i czytelnictwo dzięki stworzeniu Katalogu Centralny Bibliotek Publicznych
m. st. Warszawy.
– W ramach tematu “Warszawa dla
Twojego bezpieczeństwa”: została już
teraz dofinansowana policja, umożliwiając kierowanie dodatkowych patro-

li m. in. na most Poniatowskiego i w inne miejsca Warszawy, wskazane przez
mieszkańców.
– W ramach tematu “Warszawa dla
mieszkańców”: zostały już rozpoczęte
inwestycje z 1251 mieszkaniami i kolejnymi 680 w przygotowaniu, będą przyspieszone remonty pustostanów i podnoszenie standardu mieszkań komunalnych, będą kontynuowane lub finalizowane tworzenie centrów lokalnych,
np. na Żoliborzu, w Falenicy czy na Pradze - Północ, w których będą działać
różne usługi dla mieszkańców, jak na
przykład: cukiernie, pracownie ceramiczne, krawieckie, centrum rozrywki
dla rodzin, powstanie nowe studium
zagospodarowania przestrzennego
tworząc nową konstytucją planistyczną
Warszawy.
– W ramach tematu “Warszawa dialogu”: będzie konsekwentnie realizowana polityka ‘zero tolerancji dla nienawiści i dyskryminacji w przestrzeni publicznej’, czego przejawem jest podpisanie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+, zostanie również podwyższone wsparcie dla instytucji pozarządowych, przeznaczone na
remonty ich siedzib i promocję działalności w sieci.

Sprawy łatwe i trudniejsze
Program przedstawiony przez prezydenta Trzaskowskiego, ze swej natury dosyć ogólny, nie zawierał wszystkich
szczegółów interesujących zgromadzonych na konferencji prasowej przedstawicieli mediów. Pojawiły się pytania
o obiecywane podczas kampanii wyborczej obiekty sportowe, w tym o odbudowę stadionu Skry przy wsparciu
partnera prywatnego, na jakim etapie
są prace, czy pojawili się inwestorzy, na
jakich zasadach będzie odbywać się
współpraca.
– W tej chwili trwa jeszcze proces
sądowy – wyjaśniał prezydent Trzaskowski. – My na razie nie możemy
przejąć tego stadionu, mam nadzieję,
że to się szybko zakończy. Od 20 lat ten
stadion jest dewastowany, trwa batalia prawna. W momencie, gdy go
przejmiemy, będziemy szykowali plany, będziemy szukali inwestora. Trudno znaleźć inwestora w momencie,
gdy stadion nie został przekazany miastu. Trudno jest dokonać cokolwiek w
pierwsze 100 dni, ale proszę się nie
niepokoić, na pewno to miejsce będzie
wyglądało inaczej – mówił prezydent
Warszawy.
W programie na kadencję pojawiła
się informacja o projekcie pilotażowym
100 zł dla każdego ucznia na zajęcia
dodatkowe. Pilotaż wchodzi od nowego roku szkolnego 2019.
– To jest program bardzo skomplikowany i chcemy sprawdzić, jak on bę-

dzie funkcjonował – mówił prezydent
Rafał Trzaskowski.– Chcemy sprawdzić
również, jakie będą priorytety – czy to
będą zajęcia dodatkowe z języka obcego, czy jakieś kulturalne, czy będziemy
w stanie to zrobić tylko w oparciu o
szkołę czy też szukać zajęć dodatkowych poza szkołą. I dlatego też wybraliśmy konkretne szkoły w czterech dzielnicach, żeby sprawdzić, jak ten program będzie działał. Dzielnice są bardzo
różne, bo od Ursynowa po Wesołą, i
myślę, że doświadczenia które zdobędziemy w tym roku wskażą nam, jak
podejmować decyzje w celu dalszego
rozwoju tego programu – wyjaśniał prezydent.
Niedawno przez media przewinęły
się informacje o wypowiedzi sportsmenki Zofii Klepackiej-Noceti w mediach społecznościowych, że nie jest na
„tak„ jeśli chodzi o deklarację LGBT+.
Do dużej fali hejtu, który po tej wypowiedzi ją spotkał, odniósł się Rafał Trzaskowski:
– Jakikolwiek hejt jest tym, z czym
walczymy, a toczymy walkę z brakiem
tolerancji, który jest widoczny na co
dzień. Choćby ten widoczny z kartą
LGBT+. Widzieliście Państwo te wszystkie przeinaczenia, manipulacje, z którymi mamy do czynienia. Niestety, często
jest tak, że ludzie wyrabiają sobie zdanie na podstawie tych manipulacji . Natomiast jakikolwiek hejt na kogokolwiek jest nieuprawniony, bo każdy ma
prawo do wyrażania swoich opinii. Najważniejsza sprawa jest taka, i o to będziemy starali się dbać, żebyśmy podejmowali decyzje i opierali swoje opinie w oparciu o prawdę, a nie o manipulacje – stwierdził prezydent Trzaskowski.
Po pytaniu o szanse rozwoju dla
dzielnic obrzeżnych stolicy i zaniedbania, mające miejsce np. na linii Falenicy, prezydent wyjaśnił: – Mamy plan
właściwie dla każdej dzielnicy i jeśli
chodzi o Wawer, mamy również bardzo ambitne plany. Z najważniejszych
to inwestycje w czyste powietrze, bo to
jest chyba największy problem Wawra
i na ten cel przeznaczymy bardzo duże
pieniądze. Również jeśli chodzi o kwestie komunikacji. Przypominam, że dla
każdej dzielnicy mamy bardzo konkretny program i wszystkie wymienione
wcześniej priorytety będą realizowane
we wszystkich dzielnicach. Jeśli mówimy o darmowych żłobkach, przedszkolach, o szkołach, to będzie się działo
również w Wawrze. Jeżeli mówimy o
kwestiach polityki zdrowotnej, opieki
nad seniorami czy budową centrów lokalnych, to dotyczy wszystkich dzielnic Warszawy, a więc również i Wawra.
Prezydent Rafał Trzaskowski potwierdził przeprowadzenie audytu
niebezpiecznych miejsc dla pieszych

w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
Zapewnił również o rychłym powołaniu pełnomocniczki do spraw kobiet,
wyjaśniając, że przygotowany jest konkurs umożliwiający wybór najlepszej
kandydatki i pełnomocniczka zostanie na pewno wyłoniona jeszcze w tym
kwartale.
Natomiast odnosząc się do sprawy
nowych mieszkań, zarówno komunalnych jak i dla młodych, prezydent przypomniał, że ok. 1260 mieszkań jest
już w budowie, natomiast 680 kolejnych będzie realizowanych jeszcze w
tym roku, i wówczas zostaną podjęte
konkretne decyzje. Szczegółowy program jest obecnie opracowywany, również w zakresie lokalizacji nowych
mieszkań komunalnych. Obecnie następuje przyspieszenie, a przede
wszystkim próba stworzenia kompleksowych warunków, żeby program ten
mógł być efektywnie realizowany w
następnych latach.

Co konkretnie już się udało
Pytanie o widoczne i konkretne efekty stu dni przewijało się kilkakrotnie w
różnych formach. Prezydent Trzaskowski mówił o tym ze spokojem:
– Udało już się zrobić całkiem sporo.
Oczywiście rozpędzamy programy po
to, żeby je realizować przez całą kadencję, no bo oczywiście warszawiacy ocenia całą moją pracę po jej upływie. A to,
co udało się już konkretnie, to przede
wszystkim w zakresie edukacji. Przyspieszyliśmy oddawanie przedszkoli i
szkół. Od początku kadencji oddaliśmy
już trzy przedszkola, natomiast jeśli
chodzi o szkoły, to znacząco przyspieszamy – w kadencji będzie 15 nowych
szkół. Natomiast w zakresie spraw finansowych realizujemy podwyżki dla
nauczycieli z wyrównaniem od stycznia, również dodatkowe pieniądze na
zajęcia sportowe, a także program pilotażowy dodatkowych zajęć w szkołach
i przedłużenie pracy świetlic szkolnych.
Zainicjowaliśmy program darmowych
miejsc we wszystkich żłobkach publicznych. W zakresie programu zdrowotnego to przede wszystkim profilaktyka,
zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dentystyczne, o szczepienia, a jeśli chodzi o
program dla kobiet, to dodatkowe pieniądze na in vitro.
W zakresie komunikacji mamy już
konkretne decyzje dotyczące uruchomienia nowych linii tramwajowych i
analizy dotyczące rozbudowy linii metra. Natomiast wczoraj podpisałem już
umowę na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Także myślę, że program
ten się stopniowo rozpędzać i w ciągu
pięciu lat będziemy w stanie go zrealizować – podsumował wyraźnie zadowolony prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski.
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Ignacy Paderewski budowniczy II Rzeczypospolitej - rzecznik narodowego pojednania

Wielki Polak nadal niedoceniany
Prof. dr hab.
Marian Marek Drozdowski
Chociaż zasługi znakomitego pianisty i wielkiego patrioty są niewątpliwe, władze RP wciąż podchodzą do
postaci Paderewskiego ze
zbytnim lekceważeniem.
Można się było o tym przekonać również przy okazji
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
a przecież w nadaniu nowego kształtu ojczyźnie Paderewski odegrał niepoślednią rolę.
a wstępie przepraszam
Czytelników za egocentryzm. Jako historyk Instytutu Historii PAN od kilkudziesięciu lat zajmuję się biografią
Ignacego Paderewskiego. Udało
mi się, przy pomocy przyjaciół i
doktorantów, wydać trzy poprawione edycje „Zarysu biografii
politycznej – Ignacy Paderewski”,
jej wersję angielską i japońska.
Wspólnie z śp doktorem Andrzejem Piberem – znakomitym biografem słynnego pianisty – wydałem w Paryżu źródłową pracę „Paderewski o Polsce i Polonii”, którą
przygotowaliśmy na otwarcie w
Łazienkach Królewskich Muzeum
Wychodźstwa Polskiego im. Paderewskiego z wystawą jemu
poświęconą w historycznej Podchorążówce, opracowaną przez
Xymenę Pilch-Nowakowską. Niestety, na 100-lecie naszej Niepodległości Muzeum i wystawa zostały zlikwidowane.
W 1985 roku, przy pomoc prof.
Aleksandra Gieysztora – dyrektora Zamku Królewskiego – zorganizowaliśmy wielką wystawę w Bibliotece Zamkowej, która stała się
miejscem licznych spotkań antykomunistycznej opozycji. W latach
2001-2007 wydaliśmy V i VI tom
Archiwum Politycznego I.J Paderewskiego, zawierający dokumenty zablokowane do wydania przez
cezurę PRL
Jesteśmy wdzięczni Centrum
Europejskiemu w Natolinie za wydanie Antologii tekstów historycznych i literackich dla uczczenia
150. rocznicy urodzin wielkiego
Polaka pt. „I. J. Paderewski – artysta, społecznik, polityk – w opiniach jemu współczesnych” i materiałów sesji naukowej jemu poświęconej. Osobiście, stulecie Niepodległości uczciłem zbiorem studiów pt. „Z dziejów aktywności
artystycznej i obywatelskiej I. J.
Paderewskiego”, wydanym przez
Fundację im Rodziny Mieszkowskich, a także studium Muzeum
Niepodległości „ W służbie tradycji Mistrza I.J Paderewskiego”. Od
kilku lat szukam reżysera serialu
muzycznego , którego propozycje
scenariuszowe opracowałem pt
„Muzy Mistrza Paderewskiego”.
stuleciu Niepodległości,
stuleciu honorowego
obywatelstwa Warszawy (9. stycznia 1919), stuleciu
powstania gabinetu Paderewskiego ( 16. stycznia 1919) pamiętały:
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Muzeum Narodowe , Muzeum Niepodległości , Teatr i Opera Narodowa, Teatr Polski, Polskie
Towarzystwo Historyczne, Archikonfraternia Literacka, Instytut
Pamięci Narodowej. Na prośbę kil-
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ku posłów jako biograf Paderewskiego przygotowałem projekt
uchwały Sejmu następującej treści:
„ Sejm RP w stulecie powstania
gabinetu I, Paderewskiego pragnie przypomnieć jego znaczenia
dla narodzin niepodległej Rzeczypospolitej. Paderewski jako Prezydent Rady Ministrów objął swą
funkcję będąc wcześniej światowej sławy pianistą, organizatorem
obchodów wiktorii grunwaldzkiej, setnej rocznicy urodzin F.
Chopina i wiceprezesem Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce w latach 19151918 i ideowym przywódcą Polonii Amerykańskiej. Sława wielkiego pianisty i przyjaźń z amerykańskim elitami politycznymi miały
istotny wpływ na ważne deklaracje prezydenta USA Woodrow’a
Wilsona z 22. stycznia 1917 r. i 8
stycznia 1918 r. w sprawie prawa
Polski do Niepodległości z dostępem do Bałtyku. Państwa Ententy
zaakceptowały tekst tych deklaracji 3 czerwca 1918.
abinet Paderewskiego,
powstały 16. stycznia
1919, wynik wcześniejszego porozumienia Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego z
prezesem Komitetu Narodowego
Polskiego Romanem Dmowskim,
doprowadził do istotnych wydarzeń w dziejach polskiej państwowości:
1. Do likwidacji swoistej dwuwładzy – Komitetu Narodowego
Polskiego w Paryżu, mającego poparcie zwycięskich mocarstw i
władzy Naczelnika Państwa oraz
gabinetu Jędrzeja Moraczewskiego w kraju;
2. Powstania gabinetu centralnego w Warszawie, któremu podporządkowały się wszystkie lokalne instytucje rządowe w byłym
Królestwie Polskim, Galicji , Wielkopolski, Śląsku Cieszyńskim i
wszystkie niepodległościowe partie polskie oraz organizacje mniejszości narodowych lojalnych wobec odradzającej się państwowości polskiej;
3 Zdobycia międzynarodowego uznania Polski jako suwerennego państwa europejskiego, sojusznika zwycięskich mocarstw, co zostało potwierdzone w Traktacie
Wersalskim z 28 czerwca 1919 r.
4 Wyłonienia wspólnej Polskiej
Delegacji Pokojowej, na czele z
Ignacym Paderewskim – Prezydentem Rady Ministrów i Ministrem Spraw Zagranicznych oraz
Romanem Dmowskim, prezesem
KNP, który był mózgiem politycznym tej Delegacji, uzupełnionej
trzecim delegatem, d/s. gospodarczo- finansowych, Władysławem
Grabskim.
5. Przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Sejmu
Ustawodawczego 26 stycznia 1919
r. i do samorządu terytorialnego w
lutym 1919, opartych na ordynacji wyborczej przygotowanej przez
gabinet J. Moraczewskiego; do powstania Policji Państwowej, rozbudowy administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwa
publicznego wszystkich typów,
polskiej służby dyplomatycznej i
innych instytucji państwowych.
6. Historycznego dokonania Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego przy pomocy Ignacego Paderewskiego i generałów: Józefa
Hallera, Józefa` Dowbor-Muśnickiego i Misji Wojskowej Ententy,
jakim było symboliczne zjednoczenie wszystkich formacji polskich sił zbrojnych 19 października 1919 r. przy sarkofagu Tadeusza Kościuszki w podziemiach
katedry wawelskiej.
7. Uruchomienia pomocy żywnościowej i sanitarnej Amerykań-

skiej Administracji Pomocy (Misji
Herberta Hoovera) i rozpoczęcia
odbudowy gospodarczej kraju z
wykorzystanie mechanizmów gospodarki rynkowej.
8. Upowszechnienia w naszym
społeczeństwie apelu o współpracę ponad podziałami partyjnymi
poprzez popularyzowanie etosu
pracy, szczególnie wśród młodzieży, oraz etosu służby dla państwa
polskiego.
Z radością popieramy inicjatywę warszawskich środowisk naukowych i artystycznych zorganizowania Muzeum Ignacego Paderewskiego w Łazienkach, przy ul

wu, oburzenia, zemsty zużywają
oni w bezmyślnych waśniach i
sporach, a gdy o rozprawę z wrogiem idzie, nie starcza już jadu w
ich duszach...Osobiście do nikogo nie żywię urazy. Nie uchybiłem
rozmyślnie nikomu, a teraz
wszystkim, którzy mi obelg nie
szczędzą, przebaczam chętnie, bo
wiem, że Polskę kochają” (Archiwum Polityczne I.J Paderewskiego, Tom I, Warszawa 1973 s.118).
dy działacze Wydziału
Narodowego krytykowali legionistów za rzekomą służbę interesom mocarstw
centralnych, odpowiadał: „poli-
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wych. W imię tych wartości Paderewski apelował do Romana
Dmowskiego, by zgodził się rozszerzyć skład KNP o przedstawicieli ruchu ludowego, socjalistycznego i przedstawicieli ludność żydowskiej. Dmowski odpowiadał,
że KNP straciłby wówczas swój dotychczasowy ideowy charakter jako organizacja prokoalicyjna z
umiarkowanych programem społecznym. Paderewski wspólnie z
Dmowskim przekonywali prezydenta Wilsona, że Polska jako kraj
niepodległy, ze zniszczoną przez
okupantów gospodarką, nie może istnieć bez Górnego Śląska ,

go, Bronisława Ziemięckiego i Feliksa Perla, którzy liczyli się z konkurencją w ruchu robotniczym reprezentowaną przez SDKPiL, PPS
Lewicę, PPS-Opozycję i Bund –
głoszących program rewolucji socjalnej. Mimo tego w swym
exposé podkreślał zasługi gabinetu Moraczewskiego, jego dobrą
wolę służenia Polsce, jego zasługi
w zaspokajaniu realistycznych
oczekiwań ludzi pracy, bezrobotnych, bezdomnych i wojennych
uchodźców (M.M. Drozdowski Z
dziejów aktywności artystycznej
i obywatelskiej I. J. Paderewskiego, Warszawa 2018, s. 149).
astępcami Paderewskiego na stanowisku
Prezydenta Rady Ministrów (premiera) byli Leopold
Skulski, Władysław Grabski i Wincenty Witos. Wszystkim starał się
pomóc w służbie państwowej jako
Delegat RP przy Radzie Ambasadorów i Delegat RP na Zgromadzenie Ligi Narodów (zwolniony
z tych stanowisk, na własną prośbę 3 stycznia i 23 maja 1921 r ).
Starał się w tym czasie, bezskutecznie, o propolską deklarację
Prezydenta Wilsona w związku
zagrożeniem Polski przez ofensywę Armii Czerwonej na nasze etniczne ziemie i o pomoc społeczeństwa amerykańskiego dla polskiej akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku .(Tamże, s.100-101)
Paderewski w tym czasie krytycznie oceniał politykę wschodnią Marszałka Józefa Piłsudskiego
przede wszystkim wobec Litwy
(za akcję gen. Lucjana Żeligowskiego) i Białorusi (wspomaganie oddziałów partyzanckich gen.
Bałachowicza). Boleśnie przeżył
Paderewski zabójstwo Prezydenta
Gabriela Narutowicza. Ciężarem
dla niego były dotychczasowe jego kontakty z przywódcami polskiej prawicy. Dlatego z ulgą przyjął wybór na Prezydenta RP 20
grudnia 1922 r. Stanisława Wojciechowskiego, swego bliskiego
współpracownika z czasów premierostwa.
omagał on premierowi
Grabskiemu uzyskać pożyczkę amerykańską, zorganizować krajowy pogrzeb Henryka Sienkiewicza, bronić polskich
praw w Wolnym Mieście Gdańsku.
Przebywając w 1924 r. w Poznaniu
na zaproszenie prezydenta miasta
Cyryla Ratajskiego, Paderewski
złożył hołd powstańcom wielkopolskim, dziękował za doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i krytykował jednocześnie
politykę wschodnią w czasie bankietu na Ratuszu Poznańskim, podkreślając: „Rusini powinni otrzymać przyrzeczony im uroczyście
samorząd, taki, jaki zresztą zaproponował p. Roman Dmowski na
konferencji pokojowej w Paryżu.
Tego dotąd od nas nie otrzymali, to
jest błędem. Naród, jak człowiek,
nie zyskuje na szacunku, gdy nie
dotrzymuje obietnic” (M.M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski,
Zarys biografii politycznej, Warszawa 1986 s. 189)
Bardzo krytycznie oceniał Ignacy przewrót majowy, aresztowanie zasłużonych w wojnie z bolszewikami generałów, w tym szefa sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego i skierowanie jednym
rozkazem na emeryturę 2000 oficerów. Krytyka polityki wewnętrznej i zagranicznej rządów pomajowych, często inspirowana przez
gen. Władysława Sikorskiego, nie
zwalniała Paderewskiego z obowiązku służeniu interesom państwa polskiego w postaci obrony w
mediach światowych, głównie
amerykańskich, praw Polski do
tzw. korytarza pomorskiego i Gór-
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Ignacy Paderewski pędzla naszego redakcyjnego klolegi Mirosława Mirońskiego
Parkowej 3, w wyremontowanej
willi Prezydenta RP Gabriela Narutowicza”.
aderewski w naszych
dziejach najnowszych jest
nie tylko symbolem narodowego pojednania, ale przede
wszystkim wielkiej kultury politycznej, której przejawem był między innymi stosunek do przeciwników i partnerów politycznych.
Paderewski znał nasze słabości
narodowe ujawniane w kraju i na
emigracji, kiedy analizując konflikt między Wydziałem Narodowym (dominującą w Polonii Amerykańskiej orientacją narodowokatolicką) a orientacją socjalistów
i radykalnej społecznie inteligencji z Komitetu Obrony Narodowej,
mówił 4. kwietnia 1917 r.: „Polacy
bardziej się nienawidzą między
sobą, niźli własnych nieprzyjaciół. Cały zasób uczuć złości, gnie-
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tycznie jako zwolennicy Koalicji
możemy się z nimi nie zgadzać, ale
nie możemy kwestionować ich ideowości, skoro gotowi są oddać życie za wizję Polski, o którą walczą”.
Pod, koniec swego pobytu w
Stanach Zjednoczonych, z żoną
Heleną, wielce zasłużoną w organizacji koncertów męża na rzecz
Generalnego Komitetu Pomocy
Ofiarom Wojny w Kraju i mobilizacji ochotników do Armii Polskiej
we Francji, której służył Polski Biały Krzyż, powołany przez nią w
Stanach, doprowadził Ignacy do
wspólnej akcji Wydziału Narodowego Polskiego z Komitetem
Obrony Narodowej na rzecz dobrego imienia Polaków, wspólnej
akcji charytatywnej i popularyzowania odradzającej się Rzeczpospolitej jako państwa demokratycznego,szanującego prawa mniejszości narodowościowych i wyznanio-

Wielkopolski, Pomorza z Gdańskiem jako portem polskim.
o uzyskaniu informacji z
kraju i rozmowach z
przedstawicielami rządu
brytyjskiego w liście z 8 grudnia
1918 r. do Jana Smulskiego, przewodniczącego Wydziału Narodowego Polskiego, Paderewski podkreślał: „ Polsce potrzebny jest
rząd prozachodni, bardziej stabilny od rządu Moraczewskiego, który jest rządem socjalistów i radykałów:. Za pogrom ludności żydowskiej we Lwowie obarczał szumowiny miejskie, które rabowały
sklepy zarówno żydowskie, jak
polskie i ukraińskie” ( Tamże,
s.557-558)
Formułując gabinet w kraju jako gabinet porozumienia narodowego, Paderewski nie zdobył dla
niego poparcia ze strony przywódców PPS : Tomasza Arciszewskie-
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nego Śląska. Bardzo klarownie i
emocjonalne zareagował na aresztowanie przywódców opozycji i
ich brutalne traktowanie w Twierdzy Brzeskiej. W nowym testamencie, sporządzonym 30 września 1930 r., zaznaczył: „ „Krzywdy doznane , a doznałem ich wiele, po chrześcijańsku przebaczam.
Nie mogę tylko przebaczyć tym
pysznym i nikczemnym, co myślą
jedynie o korzyściach osobistych
i wywyższeniu własnym, co prowadzili i prowadzą ojczyznę do
zguby, a Naród do upodlenia,”
(Tamże, s, 198).
W tym czasie Paderewski czuł
się ideowo związany z brzeskimi
więźniami: Wincentym Witosem,
Władysławem Kiernikiem, Hermanem Libermanem i Kazimierzem Bagińskim, a także z prezydentem Warszawy inż. Zygmuntem Słonimskim, Janem Dębskim,
,Adamem hrabią Zamoyskim,
gen. Władysławem Sikorskim, Izydorem Modelskim, Stanisławem
Strońskim; z duchowieństwem Archidiecezji Warszawskiej na czele
Prymasem Augustem Hlondem.
Ci przyjaciele, reprezentujący
wszystkie polskie nurty polityczne, prócz tzw. sanacji, zorganizowali mu wielką akademię na Ratuszu Warszawskim 6 listopada
1931 r. w 71 rocznicę urodzin.
(Tamże, s, 200).
walce z rewizjonizmem niemieckim i
staranich o obronę
ludności polskiej na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku zamieniające się gabinety polskie
mogły zawsze liczyć na pomoc Paderewskiego, za co mu gorąco
dziękował 7 czerwca 1932 roku
minister August Zaleski
Od 1934 r. szczególnie serdeczne stosunki łączyły Paderewskiego
z Cyrylem Ratajskim, prezydentem Poznania, i z Wincentym Witosem. Mimo krytycznej oceny polityki Piłsudskiego, po przewrocie
majowym i po jego śmierci Marszałka – w liście do Prezydenta
R.P. Ignacego Mościckiego napisał: „..Pragnąłem uchylić czoła
przed trumną wielkiego człowieka, wielkiego walką, zasługą i cierpieniem. Gdy jednak los tak zrządził, że tego pragnienia spełnić
nie mogę, przeto śmiem Pana Prezydenta prosić o łaskawe przyjęcie
zapewnienia, że w tych dniach
smutku, jak ongi w godzinach wesela, całym sercem łączę się z Narodem i boleję nad jego żałobą”
(M.M. Drozdowski, Z dziejów aktywności artystycznej, s 277).
Wkrótce po zorganizowanie w
lutym 1936 r. w Riond Bosson
Frontu Morges – spotkania autorytetów opozycji demokratycznej:
Wincentego Witosa, Józefa Hallera, Wojciecha Korfantego, Władysława Sikorskiego, wspieranych
przez Hermana Libermana – 6
marca 1936 r. Paderewski pisał do
Witosa, który go brutalnie atakował pod koniec 1919 roku:
„ Proszę Pana , Wielce Szanowny Panie Prezesie, o oświadczenie
w moim imieniu, że uczucia moje
dla ukochanych mych braci kmieci pozostawmy zawsze tak samo
gorące i szczere i że jestem im
niezmiernie całym sercem oddany” ( Tamże, s. 278).
dy z politycznej emigracji
wrócił Wojciech Korfanty, wzywając Ślązaków
do walki wraz z całym narodem
polskim z hitlerowską Rzeszą i
umierał w klinice św. Józefa na ul
Hożej w stanie wyroku w procesie
brzeskim, Paderewski w telegramie do wdowy Elżbiety Korfantowej z 17 sierpnia 1939 r. pisał: „
Stanął przed Sędzią Najwyższym
wielki obywatel, wierny syn Ko-
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ścioła, nieustraszony rycerz Rzeczypospolitej. Tam już go nie dosięgnie ani zawiść, ani złość ludzka.
Wojciech Korfanty znajdzie na kartach historii odrodzonej Polski należne mu stanowisko, choć mu odmawiano za życia.” (Tamże s, 278).
Tak Paderewski rekomendował
Józefa Hallera wobec Polonii amerykańskiej: „Świetlana postać gen.
Hallera będzie Wam przy dokonaniu zbożnego dzieła zgody i
braterstwa wielką pomocą. Słuchajcie jego rad, stosujcie się do
jego wskazówek, bo dyktować je
będzie jedynie wzgląd na dobro
Rzeczypospolitej” (Tamże, s. 173)
aderewski zdawał sobie
sprawę z trudnej sytuacji
koalicyjnego gabinetu
gen. Władysława Sikorskiego w
otoczeniu wybitnych piłsudczyków: Prezydenta RP Władysława
Raczkiewicza, jego następcy odpowiedzialnego za kontakty z krajowym podziemiem niepodległościowym, gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego. W
kulcie Marszałka J. Piłsudskiego
wyrosła większość generałów i
starszych oficerów odradzającej
się we Francji Armii Polskiej. Jako
zwolennik zasadniczych kierunków polityki gen. Sikorskiego, stojąc na czele koalicyjnej Rady Narodowej, starał się bronić zasady jedności narodowej, likwidacji starych
animozji, a przed wszystkim zażegnywać poważny kryzys polityczny, po klęsce Francji, kiedy Prezydent Raczkiewicz udzielił dymisji
Sikorskiemu i na jego miejsce mianował jako premiera A. Zaleskiego.
Postawa Paderewskiego, Sosnkowskiego i wiernych Naczelnemu Wodzowi gen. Sikorskiemu
oficerów szybko zażegnała wspomniany kryzys. Autorytet Paderewskiego umożliwił rządowi polskiemu otrzymanie amerykańskich kredytów wojennych, stabilizację personalną w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie, kontynuowanie pomocy charytatywnej
Polonii amerykańskiej dla kraju
(co prawda na mniejszą skalę niż
w czasie I wojny ).
We wstępie do Albumu Wojska
Polskiego, który ukazał się po
śmierci Paderewskiego, pisał on: „
O co idziesz walczyć żołnierzu
polski?..By do każdego domu, każdej zagrody i warsztatu polskiego
wrócił znów uśmiech zwycięstwa,
szczęścia i słońce pokoju;...by
słońce wolności świeciło jednakowo wszystkim i by wszyscy zrozumieli, że nie ma szczęścia w domu,gdy krzywda dzieje się sąsiadowi, by przyszły ład, jaki zapanuje na świecie, opierał się nie na
gwałcie i sile, lecz na zasadach nauki Chrystusa, na zasadach sprawiedliwości i na zgodnym współżyciu wielkiej rodziny wolnych narodów.” ( Tamże. s, 280)
yło mi smutno kiedy w
stulecie nadania Paderewskiemu honorowego
obywatelstwa stolicy Paderewskiemu zabrakło zabrakło władz miasta przy jego pomniku w Parku
Ujazdowskim, uratowanym w czasie niemieckiej okupacji przez odważnych robotników. Przypominam, prezydent Stefan Starzyński,
mimo że Paderewski był ideowym
przywódcą demokratycznej opozycji antyrządowej, zawsze pamiętał o tej rocznicy.
Było mi również smutno, kiedy
w stulecie powstania gabinetu I
Paderewskiego przy jego sarkofagu, w podziemiach Archikatedry
Warszawskiej i w czasie naszej modlitwy przy nim o narodowe pojednanie zabrakło przedstawicieli Rządu Polskiego, Kancelarii Prezydenta i władz kościelnych.
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Ewa Swoboda, Marcin Lewandowski, Paweł Wojciechowski...

Zwycięska armada PZLA na Okęciu
Pod wodzą naszego sąsiada Tomasza Majewskiego na lotnisku im.
Fryderyka Chopina wylądowała
lekkoatletyczna reprezentacja Polski, przywożąc z Halowych Mistrzostw Europy w Glasgow 5 złotych i dwa srebrne medale.
Ze szczególnym entuzjazmem witana
była oczywiście złota piątka, czyli zwycięzcy z Emirates Areny: Ewa Swoboda (60
m), żeńska sztafeta 4 x 400 m (Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic) oraz
Marcin Lewandowski (1500 m), Paweł
Wojciechowski (skok o tyczce) i Michał Haratyk (pchnięcie kulą). Ten ostatni wywołał paroksyzm śmiechu gromady dziennikarzy, którzy przybyli na konferencję prasową w lotniskowym hotelu Marriott, wyznał bowiem z całkowitą szczerością, że
sam nie może zrozumieć dlaczego wygrał
konkurs kulomiotów znakomitym wynikiem 21,65 m, skoro tej zimy jest kompletnie bez formy. Po sali od razu przeszedł
szmer komentarzy: to czego on dopiero
dokona latem na mistrzostwach świata w
Katarze, gdy już będzie w formie...
Marcin Lewandowski zaznaczył, że jako
kapitan reprezentacji Polski musiał dać przykład młodszym kolegom i dlatego wygrał
walkę o złoto ze znakomitym norweskim
biegaczem Jakobem Ingebrigtsenem. Paweł
Wojciechowski z kolei wyznał, że czuje się
jak nowo narodzony, bo po zdobyciu w 2011
tytułu mistrza świata miał dłuższy okres
przestoju z powodu kontuzji, a teraz wraca
do gry na najwyższym poziomie i nie popuści swemu przyjacielowi Piotrowi Liskowi,
który już się wydawał tyczkarzem w Polsce
bezkonkurencyjnym.
Największe zainteresowanie dziennikarzy budziła oczywiście nowa mistrzyni Europy w sprincie Ewa Swoboda, oznajmiająca urbi et orbi, że ma już za sobą młodzieńcze szaleństwa, wzięła się ostro za trening i

Od lewej: minister sportu i turystyki Witold Bańka, halowy wicemistrz Europy w skoku o
tyczce Piotr Lisek oraz jego pogromca Paweł Wojciechowski
od razu widać efekty. Wielu reporterów pytało o zajmujące niemal połowę jej ciała tatuaże ale Swoboda od razu stopowała te
kwestie, mówiąc, że nie odpowie na żadne
pytanie z tym związane, wiedziała bowiem,
że Internet aż huczy od krytyki, związanej z
jej „dziarami”.
– Chcę teraz zapomnieć o przeszłości,
bo przyszłość wygląa o wiele bardziej interesująco – stwierdziła rezolutna Ewa, której zwycięstwo w Glasgow jest powtórzeniem sukcesu, jaki w podobnej imprezie
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Halowa wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów Sofia Ennaoui i jej trener Wojciech
Szymaniak godnie uczcili swoimi dokonaniami stulecie PZLA.

odniosła Irena Szewińska... 50; lat temu
w Belgradzie.
Mieszkający od lat na Ursynowie Tomasz
Majewski, skądinąd dwukrotny mistrz
olimpijski w pchnięciu kulą, jest dziś wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i prezesem jego warszawsko-mazowieckiej odnogi. Nade wszystko zaś jest wielkim optymistą, jeśli chodzi o rozwój tej
podstawowej dyscypliny olimpijskiej w naszym kraju.
– Stwarza się coraz lepsze możliwości
do uprawiania lekkiej atletyki. Powstaje
mnóstwo tartanowych stadionów, a w
mniejszej liczbie, niemniej jednak powstają również hale, z których Arena Toruń to
już taka klasa, że za dwa lata odbędą się
tam mistrzostwa Europy pod dachem. Na
tle ogólnokrajowym trochę słabo wygląda
tylko lekkoatletyczna Warszawa, bo wielu
czołowych zawodników i zawodniczek pouciekało ze stolicy, znajdując o wiele korzystniejsze warunki uprawiania ukochanego sportu gdzie indziej. Na szczęście od
dwóch lat mamy w mieście nowy system
stypendialny, który w dalszej perspektywie powinien być dobrą zachętą do zajmowania się lekką atletyką.
Jeśli chodzi o naszą dzielnicę, to trzeba będzie jeszcze długo czekać na wynik procesu
o własność działki, na której ma ewentualnie stanąć stadion l.a. – tuż obok Areny Ursynów. Mogę za to zapowiedzieć, że w dzielnicy powstanie wkrótce nowy klub lekkoatletyczny, więc patrzmy z optymizmem w przyszłość, myśląc o warszawskiej królowej sportu. Tym bardziej, że już od przyszłego roku
zostanie wyremontowany i przywrócony
młodzieży tartanowy stadion Orła przy Podskarbińskiej, a na modernizację całego kompleksu Skry miasto zagwarantowało spore
pieniądze, więc i przy Wawelskiej doczekamy się stadionu, który zastąpi dotychczasową ruinę – informuje Tomasz Majewski.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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Karczunkowska w ciągłej budowie
Budowa wiaduktu przy ul. Karczunkowskiej

niów, szczególnie zagrażając dzieciom
w drodze do i ze szkoły.
amiono
mieszkańców
obietnicami przebudowy, a
nawet budowy drugiej
jezdni ulicy Karczunkowskiej, naprawy
dziur i układania chodników, i w praktyce kończyło się na obietnicach. Chociaż od 2016 roku ruch wyraźnie wyraźnie się zmniejszył, było to jednak
tylko konsekwencją rozpoczęcia budowy wiaduktu nad linią kolejową. Za
to sama budowa wiaduktu spowodowała gehennę dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza pobliskiego osiedla Etap.
rzejście w okresie deszczowym
kilkusetmetrowego odcinka w
kierunku ulicy Buszyckiej zarówno dawniej, jak i obecnie, jest niemożliwe bez ubłocenia się. Bezpośrednio przy błotnistym klepisku dla pieszych przebiega równie błotnista jezdnia, którą jeżdżą ciężarówki obsługujące budowę wiaduktu. Razem droga ta
miejscami przypomina bardziej teren
gliniasto - bagienny niż szlak komunikacyjny dla pieszych. A w tle ciągłe obietnice, potem zmiany kadrowe, potem
znów obietnice.
związku z ciągnącą się patową sytuacją 27 lutego w
ursynowskim ratuszu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji
Zielonego Ursynowa i Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji. Na posiedzenie przybyli również zaproszeni
przez radnych przedstawiciele odpowiedzialnego za budowę wiaduktu inwestora PLK S.A. , Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych oraz projektantów i architektów zaplanowanego do budowy w
pobliżu osiedla “Nowe Jeziorki”, liczą-
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dla starszego pokolenia słuchaczy radiowej Trójki, w tym
audycji “60 minut na godzinę”
– kultową kpiną z ówczesnej
sytuacji kraju i mentalności
społeczeństwa.
zas płynął, uwarunkowania
zmieniały się, gdzieniegdzie
nawet znacząco. Obecnie prawie wszystko jest już inaczej, może nawet lepiej. Niestety ,”dyrekcje cyrków w
budowie” znalazły swoje nowe enklawy. Idea, a później realizacja przebudowy ul. Karczunkowskiej jest prawie
równolatkiem takiego cyrku i w jakimś

C

Bogusław Lasocki
Cykl Jacka Fedorowicza “Dyrekcja cyrku w budowie”, wywołując salwy śmiechu, był

zakresie zawiera sporo treści zawartych w przytoczonym kpiarskim serialu radiowym. Początkowo cicha i spokojna ulica, w miarę zabudowy i rozwoju Zielonego Ursynowa, stała się ruchliwym traktem zapewniającym przejazd do Lesznowoli, a mieszkańcom
okolicy - do Puławskiej. Jak to często
bywało w podmiejskich realiach,
wzdłuż asfaltowej drogi odcinkami biegło pozbawione chodników utwardzone pobocze, które po deszczach zmieniało się w błotniste przesmyki pomiędzy kałużami. Ruchliwa ulica stwarzała niebezpieczeństwo dla przechod-

Błotniste skrzyżowanie z ul. Buczycką

W

cego 2,7 tys. mieszkań, a realizowanego w ramach rządowego projektu
“Mieszkanie Plus”. Wyjaśnienia zaproszonych specjalistów nie wniosły
nic nowego, może poza obietnicą inwestora PLK zakończenia uciążliwości związanych z budową wiaduktu do
połowy roku oraz posprzątania z błota okolicznych jezdni. Cóż, obietnic
było zawsze dużo, więc może jednak
tym razem?
wieńczeniem posiedzenia była
uchwała Komisji , będąca rekomendacją dla Rady Dzielnicy Ursynów w celu zwrócenia się w tej
sprawie do Rady Warszawy, zawierająca sformułowanie, że “... ulica Karczunkowska nie spełnia obecnie żadnych
standardów drogi publicznej. Dotyczy
to zarówno bezpieczeństwa użytkowników jak i komfortu mieszkańców,
zwłaszcza zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie. Modernizacja drogi w szczególności powinna polegać
na jej poszerzeniu, budowie odwodnienia, chodnika dla pieszych oraz drogi
rowerowej. Wobec planowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy inwestycji status tej drogi zmieni się z lokalnej
dojazdowej do posesji mieszkańców na
drogę dojazdową do węzła komunikacyjnego trasy S7, do stacji PKP Jeziorki
czy też do inwestycji na blisko 3000
mieszkań...” . Przytoczony fragment
uchwały ilustruje dramatyzm sytuacji
mieszkańców ulicy. Temat modernizacji Karczunkowskiej będzie kontynuowany na jednym z kolejnych posiedzeń radnych.
ozwala to spojrzeć z umiarkowanym optymizmem, że
może tym razem uda się kiedyś - doprowadzić do pozytywnego finału.
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Jedyny odpływ wody w okolicy podczas ulewy natychmiast się zatyka

Zdaniem radnego

Filtry nad POW wciąż niepewne...
Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (POW)
trwa w najlepsze i na
szczęście wszystko wskazuje na to, że trudności finansowe włoskiego wykonawcy nie mają wpływu na
realizację tej inwestycji.
Wciąż jednak nierozwiązana
pozostaje sprawa, która elektryzuje większość mieszkańców Ursynowa, czyli montaż filtrów na

wyrzutniach spalin z tunelu. Co
gorsza, władze dzielnicy i miasta
osiadły w tej sprawie na laurach.
Temat filtrów był jednym z
motywów przewodnich zeszłorocznej kampanii samorządowej,
pomimo że jest w całości zależny
od rządu, a konkretnie od Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Nie przeszkodziło to kandydatom na Prezydenta Warszawy w prześciganiu się na obietni-

ce co do montażu filtrów nad ursynowskim tunelem. Niestety, na
dzień dzisiejszy sprawa nie wygląda wcale obiecująco – Minister Infrastruktury odrzucił złożone w ubiegłym roku odwołanie
Prezydenta m. st. Warszawy,
podtrzymując wszystkie ustalenia decyzji środowiskowej. Dla
przypomnienia: ta decyzja zakłada pozostawienie wyłącznie
miejsca na filtry i przeprowadzenie rocznych pomiarów zanieczyszczenia powietrza, a dopiero
wówczas podjęcie decyzji o ich
ewentualnym (!) montażu.
Decyzję o odrzuceniu wspomnianego odwołania Minister
Infrastruktury i Budownictwa
wydał 7 grudnia 2018 roku.
Tymczasem miesiąc temu jeden
z lokalnych polityków ursynowskich na łamach „Passy” obwieścił, jakoby sprawa filtrów została pomyślnie załatwiona. To
zdanie oparł na otrzymanym od
ministra piśmie, w którym
stwierdzono, iż „Ministerstwo

Infrastruktury uznało, że montaż filtrów w ramach realizacji
POW będzie niezbędny.” Jak to
więc możliwe, że w podobnym
czasie z ministerstwa wyszły
dwie całkowicie sprzeczne deklaracje?
Odpowiedź jest prosta: wspomniane wyżej pismo nie ma żadnej mocy prawnej, więc w zasadzie minister może napisać co
chce. Po tegorocznych wyborach
parlamentarnych minister może
się zmienić i takie pisma nie będą dla niego w żaden sposób wiążące. W obiegu formalnym funkcjonuje natomiast pozwolenie na
budowę (ZRID) oraz decyzja środowiskowa, które jasno określają, że należy jedynie pozostawić
miejsce na filtry i przeprowadzić
analizę już po (!) uruchomieniu
trasy. Z formalnego punktu widzenia nic się zatem nie zmieniło, a mieszkańcy Ursynowa wciąż
są zagrożeni wieloma miesiącami trucia ich spalinami wydobywającymi się z tunelu.

Zaniepokojony informacją o
odrzuceniu odwołania Prezydenta Warszawy zapytałem burmistrza, w jaki sposób władze dzielnicy zamierzają dalej walczyć o
montaż filtrów przed uruchomieniem POW. Z otrzymanej odpowiedzi (przygotowanej przez wydział podległy wiceburmistrzowi
Dominiakowi) wynika, że Urząd
Dzielnicy jest w pełni usatysfakcjonowany deklaracjami ministra
i nie zamierza już nic w tej sprawie robić. W osłupieniu przeczytałem stwierdzenie, że zdaniem
władz dzielnicy jedyna wiążąca
prawnie decyzja (ta z 7 grudnia
2018 r.) „jest już bez znaczenia.”
Jako Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa, wraz ze stowarzyszeniem Projekt Ursynów, od 2 lat
aktywnie walczymy o czyste powietrze dla mieszkańców Ursynowa. Posiadając w poprzedniej
kadencji swoich reprezentantów
w Zarządzie Dzielnicy, skutecznie motywowaliśmy władze Ursynowa do podejmowania

wszelkich możliwych działań na
rzecz montażu filtrów. Niestety,
dla rządzącej obecnie koalicji ta
sprawa najwyraźniej przestała
być priorytetem. My, jako lokalne stowarzyszenia, tak łatwo się
nie poddamy – będziemy robić
wszystko, aby filtry powstały
przed uruchomieniem tunelu, a
wybudowanie POW nie odbiło
się negatywnie na zdrowiu
mieszkańców Ursynowa.
Antoni Pomianowski
Radny Dzielnicy Ursynów
Inicjatywa Mieszkańców
Ursynowa
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Stary wilanowski ratusz – 1999 rok

Ratusze Warszawy – Wilanów (XVI)
Okazuje się jednak, że Wilanów od
dosyć dawna był siedzibą gminy, czyli
lokalnym centrum administracyjnym.
W wyniku carskiej reformy z 30 grudnia
1866 r. ówczesne Królestwo Polskie podzielone zostało na 10 guberni i 85 powiatów. Gubernię warszawską podzielono z kolei na 13 powiatów. Na mocy
postanowienia Komitetu Urządzającego z 17 stycznia 1867 r. powiat warL e c h K r ó l i ko w s k i
szawski podzielony na 4 mniejsze. „Nowy” powiat warszawski obejmował m.
in. gminę Wilanów. Pierwsze uszczuplenie obszaru gminy Wilanów nastąpiWykopaliska archeologiczne
ło na mocy rozporządzenia generał-gprzeprowadzone w ostatnich
ubernatora von Beselera z 8 kwietnia
latach na terenie parku w Wi1916 r. Na mocy rozporządzenia Rady
lanowie wyraźnie wskazują, iż Ministrów z 22 września 1938 r. (Dz.U.
obszar tej dzielnicy należy do
nr 72, poz. 518) do stolicy przyłączono
najwcześniej zasiedlonych w
m. in. 1230 ha z gminy Wilanów. PrzyWarszawie. Wilanów znany jest łączony został wówczas Służew, Służeprzede wszystkim z rezydencji
wiec oraz część Ursynowa z Torem Wykróla Jana III Sobieskiego.
ścigów Konnych, których południowa
Przez kolejne trzysta lat niegranica stała się granica miasta. Ostawiele się o tej miejscowości
teczna likwidacja gminy związana jest
mówiło.
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5

Budowa nowego ratysza – 2002 rok

maja 1951 r., gdy powierzchnię miasta
powiększono z 14 148 ha do 42 725
ha, tj. nieco ponadtrzykrotnie. 20 grudnia 1951 r. (uchwałą obowiązywała od
1 stycznia 1952 r.) obszar Warszawy
został podzielony na 11 dzielnic (Śródmieście, Stare Miasto, Żoliborz, Wola,
Ochota Mokotów, Wilanów, Praga
Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe i Wawer). Tak więc, od 1 stycznia
1952 r., Wilanów jest częścią stolicy.
Dnia 30 listopada 1959 r. kolejny raz
zreorganizowano podział terytorialny
stolicy. W miejsce jedenastu dzielnic
wprowadzono siedem (Śródmieście,
Mokotów, Ochota, Wola, Żoliborz, Praga Pn. i Praga Pd.). Od 1959 r. do 1994
r. Wilanów był częścią dzielnicy, a później dzielnicy-gminy Warszawa-Mokotów. Ten podział utrzymał się do
czerwca 1992 r., gdy miasto podzielono
na jedenaście samodzielnych gmin, a
jedną z nich była gmina Warszawa-Wilanów.
Początkowo samorządowe władze
gminy Wilanów miały swoją siedzibę

w mokotowskim „ratuszu” przy Rakowieckiej. Później przy ul. Limanowskiego 23 (także na terenie Mokotowa).
Najdłużej „tymczasowa” siedziba władz
Wilanowa mieściła się w budynkach
przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7
i 11 w Wilanowie, należących do szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Ta siedziba urzędu miała powierzchnię 1 725 m kw..
Będąc sublokatorem przez wiele lat,
samorząd Wilanowa planował wybudowanie własnej siedziby. Powstała ona
na tzw. Polach Wilanowskich przy ul. F.
Klimczaka 4. Dzieje budowy tego obiektu są długie i dramatyczne. Koniec końców, wilanowski ratusz oddany został
do użytku w 2014 r. Obiekt składa się z
dwóch części; budynku A oraz budynku B. Zespół budynków zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. powstał na działce o
ogólnej powierzchni 9 802,00 m kw..
Budynki usytuowane są na wspólnej
płycie garażu podziemnego, którego
powierzchnia wynosi 5 505,61 m2.

Powierzchnia zabudowy budynku A
wynosi 1 314 m kw., jego powierzchnia
3 942 m2 kw., a kubatura 15 083,30
m3. Wieża zegarowa budynku A ma 18
m wysokości.
Powierzchnia budowy budynku B
wynosi 866 m2, powierzchnia 2 957
m2, a kubatura 10 172,60 m3.
Fundamenty budynków są monolityczne z betonu. Ściany maja konstrukcję zespoloną żelbetową wylewaną z
wypełnieniami z cegły Porothem.
Według stanu na 31 XII 2016 r. na terenie Wilanowa mieszka 31,7 tys. osób.
Adres: Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy, ul. Franciszka Klimczaka 2; 02-797 Warszawa.
Według informacji z 2 września 2016
r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st.
Warszawy zatrudnionych było 109 osób
na 108 etatach. Statystycznie na jeden
etat w urzędzie przypada w Wilanowie
293,5 mieszkańców.
(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wynosi 438 mieszkańców/1
etat).
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ODWIEDZINY TEŚCIOWEJ
Kartka z kalendarza: 4 marca - imieniny Kazimierza, 5 marca –
Dzień Teściowej
Odwiedziła raz teściowa Kazimierza,
Siedzi miesiąc i wyjeżdżać nie zamierza.
Więc pan Kazio coraz bardziej był wkurzony,
Nie wytrzymał. W końcu zwraca się do żony:
Co tu robić? Wiem! Pokłóćmy się przy mamie,
Ja coś powiem, ty zarzucisz mi, że kłamię.
Gdy opowie się za tobą, ja przegonię,
Ty wygonisz, jeśli stanie po mej stronie.
I tak kłócą się i kłócą od śniadania.
- A mamusia - mówią - nie ma swego zdania?
Lecz nie takiej odpowiedzi chcieli od niej.
- Mam, lecz chcę tu jeszcze pobyć dwa tygodnie.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Pomniki niczym Biblia pauperum
lekroć zdarzyło mi się oglądać jakieś miasto w Polsce, czy za granicą to co
głównie zapadało mi w pamięci? Na pewno ludzie, lokalne zwyczaje, jedzenie, architektura, i pomniki. Te ostatnie wydają się być usytuowane w przestrzeni publicznej zgodnie z zasadą – im zamożniejsze miasto, czy też kraj, tym
pomniki są solidniejsze, na wyższym poziomie artystycznym i jest ich po prostu
więcej. To one stanowią zapis historii danego miejsca. To pomniki przypominają przeszłość, a jednocześnie są łącznikiem ze współczesnością. Każdy bowiem, kto je widzi, może przywołać w pamięci wydarzenia i ludzi, których dotyczą, którym są poświęcone. Oglądamy je dziś, podobnie jak nasi poprzednicy i przodkowie. Nie bez przyczyny poświęcam tych kilka zdań pomnikom, bo to nie
tylko swoisty łącznik pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, ale rodzaj przekazu, który podobnie
jak media – książki, prasa, radio, telewizja czy Internet dostarcza nam informacji, odwołując się przy
tym do naszych uczuć i oddziałując na nasze emocje.
W dzisiejszym silnie zglobalizowanym świecie wiele dostępnych otaczających nas rzeczy, czy zjawisk nawet, choć z pozoru zróżnicowanych, zostało poddanych unifikacji. Dawną różnorodność zastąpiły wytwory kultury, które podobnie, jak towary z międzynarodowych marketów niczym się od
siebie nie różnią. Wyrafinowany gust konsumentów i odbiorców kultury został w tym względzie
znacznie spłaszczony. Kupując butelkę wybranego wina, zauważymy, że ten sam napój znajdziemy w każdym mieście na niemal całym globie. Oczywiście, tam gdzie dana sieć handlowa ma swoje sklepy. Kultura, w tym też kultura masowa, była dawniej bardziej różnorodna. Z całym swoim bogactwem niuansów i odcieni pokazywała specyfikę kraju, czy regionu. Pełna lokalnych „smaków i
smaczków” dostarczała innym nacjom
„To pomniki przypominają
nieznanych im przeżyć. Dziś tak nie jest,
została sprowadzona do wspólnego
przeszłość, a jednocześnie bo
mianownika, a to nie wyszło jej na dobre.
są łącznikiem ze współcze- Dotyczy to wielu obszarów naszego życia.
będąca emanacją cywilizacji stasnością. Każdy bowiem, kto Kultura
je się podobna na całym świecie, rzecz jaje widzi, może przywołać w sna, w krajach o zbliżonym do siebie stoprozwoju.
pamięci wydarzenia i ludzi, niuNiezależnie
od miejsca oferuje się nam
których dotyczą, którym są produkty zunifikowane. Proponuje się
te same książki w przekładzie lub, jeśli
poświęcone”
znamy języki obce – w oryginalnej wersji, proponuje też podobne filmy, czy muzykę. Świat jest dziś w coraz większym stopniu światem
bez granic, ale też bez różnorodności. Ktoś może zauważyć, że przecież nie jesteśmy na to skazani,
bo zawsze istnieje jakiś wybór, mimo to globalizacja jest faktem.
Patrząc na nasze „podwórko”, odpowiedzmy sobie, czy nie jest ciekawszy świat, w którym jadąc
np. na Żuławy Wiślane, spotykamy tam nieliczne już domy podcieniowe, których jeszcze kilka się
zachowało, niż gdy zobaczymy „koszmarki” zbudowane na podobieństwo domów góralskich z
Podhala, skądinąd pięknych, ale jeśli są wkomponowane w podgórski, czy górski pejzaż. Czy nie byłby piękniejszy i ciekawszy świat, w którym np. nad naszym morzem moglibyśmy zobaczyć na tamtejszych straganach wytwory lokalnego rzemiosła, czy inne artefakty związane z regionem, a nie
chińskie czy innej produkcji tandetne pamiątki?
To, co poszczególne miasta wyróżnia, to specyficzny klimat małych ojczyzn, albo – jak kto woli
– genius loci (łac. „duch opiekuńczy danego miejsca”). Dbajmy o tego ducha, bo to jest to, co nas
wyróżnia, co stanowi wartość, zarówno dla nas samych, jak też dla przyjeżdżających do nas turystów. Ma to też wymierny aspekt w postaci wpływów do budżetu. Pod warunkiem, że będzie to coś,
czego turysta nie znajdzie u siebie w kraju.
Już starożytni twórcy określenia genius loci zdawali sobie sprawę ze znaczenia tej jedynej siły, wyróżniającej dane miejsce od po pozostałych. Niezależnie od tego, czy ma ona wygląd spersonalizowanych duchów opiekujących się jakimś miejscem, czy jest wynikiem pragmatyzmu mieszkańców
i administratorów – jest faktem, że stanowi wartość dającą się wyliczyć w wielu wymiarach.
Wracając do pomników, trzeba zauważyć, że w Warszawie przybyło ich w ciągu ostatnich kilku
pokoleń. Wpisują się one w nasze zwyczajne życie. Możemy się umówić przy pomniku Charlesa De
Gaulle’a, albo przy pomniku Józefa Piłsudskiego usytuowanym przy Łazienkach Królewskich i Belwederze. Stanowią rozpoznawalne punkty na mapie stolicy. Paradoksalnie, martwe statuy ożywiają pejzaż miasta. Czynią go bliższym mieszkańcom i nie tak bezimiennym, jak niektóre nowoczesne budynki. Mówią o naszej historii, która wcale nie jest tak znana wśród innych nacji, jak dotąd
nam się wydawało. Pomniki przyczyniają się do jej poznania. Niczym Biblia pauperum – średniowieczne księgi ilustrowane obrazujące rozmaite wydarzenia pełnią funkcje dydaktyczne.
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Zdrowy przegląd okresowy
m człowiek starszy, tym więcej czasu poświęca na deliberacje o zdrowiu i przemijaniu. Oczywiście nie ma co przesadzać, bo gadki o chorobach są nudne
dla otoczenia i niezbyt pożądane w towarzystwie. Jednakowoż dowiaduję się
z nich z zaskoczeniem, jak wielka jest liczba moich znajomych i przyjaciół, którzy
odwiedzają lekarza tylko wtedy, kiedy coś im dolega. Według ostatniego raportu
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pt. „Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania” w taki właśnie sposób podchodzi do zdrowia ponad połowa Polaków. Być może ta właśnie
beztroska i brak wyobraźni powodują, że Polacy, choć statystycznie żyją coraz dłużej, to jednak
nadal aż o 4 lata krócej niż mieszkańcy krajów zachodniej Europy. Nasz wrodzony wstręt do poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym powoduje, że każdego roku tysiące ludzi umiera,
choć mogliby nadal żyć. Bo lekarze są zgodni: profilaktyka ma ogromne znaczenie dla naszego
zdrowia. A onkolodzy dodają: wcześnie zdiagnozowane nowotwory są wyleczalne nawet w 75 proc.
Tymczasem regularne badania profilaktyczne wykonuje tylko co trzeci Polak, a co dziesiąty w ogóle nie kontroluje swojego stanu zdrowia. Specjaliści argumentują, że za taki stan rzeczy należy winić brak odpowiedniej promocji zdrowia i działań profilaktycznych. Nie zgadzam się z tak postawioną tezą. Nie żyjemy w czasach króla Ćwieczka, kiedy ludzie z gór nie mieli pojęcia jak żyją ich
rodacy znad morza, a to, co usłyszeli, pochodziło z trzeciej bądź czwartej ręki. W czasach Internetu i elektronicznych mediów świadomość społeczna powinna wzrastać do najwyższego poziomu
z możliwych, ponieważ “internety wiedzą wszystko”. Czemu więc Polak, człowiek bystry, nadzwyczaj zaradny, logicznie myślący i zrzeszony w UE, nadal jest dinozaurem, jak idzie o jego podejście
do badań profilaktycznych? Winę zrzuca się przede wszystkim na naszą służbę zdrowia. Że niby dostęp do lekarzy jest ograniczony, terminy wizyt lekarskich nawet roczne, a w ogóle, to “Janka zięć
poszedł do szpitala na badania i już z niego nie wyszedł”. Może to i prawda, ale wszystko wskazuje na to, że zięć był tym statystycznie co dziesiątym Polakiem, który w ogóle nie kontroluje swego
stanu zdrowia. I kiedy już pojawił się w szpitalu, bo dolegliwości nie dawały mu żyć, lekarze rozłożyli ręce. Prawdopodobnie zadali zięciowi kluczowe pytanie: czemu przyszedł pan do nas tak późno? A zięć na to: a skąd mogłem wiedzieć, że coś mi dolega? Nie bolało, nic się specjalnego nie działo, a w ogóle, to nie miałem czasu na chodzenie po lekarzach, bo ciężko pracuję.
akie tłumaczenie zięcia, które wychodzi z ust tysięcy podobnych mu “zięciów”, należy o tyłek potłuc, ponieważ jest bałamutne i kompletnie niepoważne. Zięć jest typem bezmyślnym,
nowożytnym pitekantropusem i po prostu bał się badania profilaktycznego. Może nie samego badania, bardziej wyniku. A nuż wykryją jakąś chorobę i każą się leczyć? Może nawet w szpitalu? Lepiej o tym nie wiedzieć tkwiąc w błogiej nieświadomości, że nawet jak coś złego zagnieździło się w organizmie, to jakoś to będzie. Jakoś to będzie... To typowe myślenie dla, chyba jednak,
większości Polaków. Niestety, nie będzie. Od lat kieruję się żelazną zasadą, która w 2017 r. uratowała mi życie. Latem coś trzepnęło mnie w sercu. Przyjechało pogotowie i lekarz powiada, że to trzepotanie przedsionków. Uspokoił, że nie zagraża bezpośrednio życiu, zadał jakiś lek, wypisał stosowne zaświadczenie i sobie odjechał. Dolegliwość szybko ustąpiła i... jakoś to było.
Ale moja zasada nie dawała zasnąć: jeśli w aucie, lodówce, bądź innym sprzęcie mechanicznym
coś puka, stuka czy tłucze, to samo się nie naprawi. Będzie tylko gorzej. Podobnie jest ze zdrowiem.
Złapałem więc za telefon i referuję sprawę koledze, który naonczas robił za kardiologa w WIM na
Szaserów. A on do mnie: wal, człowie„Nasz wrodzony wstręt do
ku, do lekarza rodzinnego po skierowanie
szpitala na cito i rejestruj się u nas w
poddawania się regularnym do
izbie przyjęć. Nazajutrz panie z izby przybadaniom profilaktycznym jęć WIM wykazały się wielkim sercem i
musiałem zbyt długo czekać na szpipowoduje, że każdego roku nie
talne łóżko. Podczas koronarografii wytysiące ludzi umiera, choć szło na jaw, że mam zatkaną tętnicę w
94 proc., a w wieńcowej gluta, czyli dosyć
mogliby nadal żyć”
duży skrzep. Przepchali, oczyścili, założyli stent i wygonili do domu. Kilka dni później kolega zadzwonił i zwrócił się do mnie w te oto słowa: drogi przyjacielu, czekał cię niechybny zawał. Prędzej czy później, ale raczej prędzej. Z tym, że
byłby to prawdopodobnie pierwszy i ostatni zawał w twoim życiu.
zy mogę czuć się jak nowo narodzony? Chyba tak, bo gdybym nie trzymał się swojej zasady i zlekceważył sygnał alarmowy (wszak było lepiej, wszystko wróciło do normy, nie
bolało, nie trzepało, nie migotało) byłbym już sztywny. Skuteczna profilaktyka opiera się
w dużej mierze na lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety, obecnie lekarze ukierunkowani są w czasie studiów bardziej na leczenie, a nie zapobieganie zachorowaniom. Ci starszej daty lepiej pojmują tę zależność. Słabości polskiej polityki zdrowotnej są powszechnie znane. Kolejne rządy uporczywie rzeźbią. Z różnym, przeważnie miernym, skutkiem. Ostatnio urzędujący minister zdrowia poinformował jednakowoż, iż z dniem 1 kwietnia zniósł limity m. in. na badania rezonansem magnetycznym i tomografem. Chwała mu za to, gdyż placówki medyczne będą mogły
po 1 kwietnia przyjąć każdego pacjenta, który się do nich zgłosi. Znacznie skróci się więc czas oczekiwania na te niebywale ważne dla profilaktyki badania. Sytuacja na wielu obszarach polskiej
służby zdrowia powoli poprawia się. Po wdrożeniu w życie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych notuje się znaczną poprawę dostępności metod wczesnego rozpoznawani oraz
optymalną alokację środków na modernizację diagnostyki i terapii nowotworowej. Do doskonałości daleko, ale nawet w nie najlepszej sytuacji służby zdrowia można stworzyć publiczny zakład opieki zdrowotnej funkcjonujący niczym szwajcarski zegarek. Wszystko zależy od człowieka, konkretnie od menedżera, któremu po prostu chce się efektywnie pracować i kierować w swojej pracy rozumem oraz wyobraźnią. Takie szczęście mają mieszkańcy dzielnicy Ursynów.
Poza czterema dużymi i świetnie wyposażonymi przychodniami stoi bowiem do ich dyspozycji także obiekt noszący nazwę Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe Szpitala Chirurgii Jednego
Dnia. Jest to jednodniowy szpital przy ul. Kajakowej 12 w Pyrach. Wykonywane są tam proste zabiegi: leczenie zaćmy z wszczepieniem soczewek, operacje przepuklin, kamicy pęcherzyka żółciowego,
żylaków, kolonoskopia, gastroskopia, artroskopia stawów, czy usuwanie zmian skórnych. Generalnie, wizyta w przychodni czy w szpitalu nie należy do przyjemności. Jak się okazuje są wyjątki. Mój
kilkugodzinny pobyt w jednodniowym szpitalu przy Kajakowej na dwóch badaniach diagnostycznych
wykonanych jednocześnie, oceniam jako czas przyjemnie i korzystnie spędzony. Nie znajduję słów
uznania dla organizacji pracy tej placówki, jak również dla kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i administracji tam zatrudnionej. To dotyczy zresztą funkcjonowania całego ursynowskiego SPZOZ (przy
okazji serdeczne pozdrowienia dla mojej lekarki rodzinnej, nieocenionej dr Beaty Ptaszek). Znakomita kondycja ursynowskiej służby zdrowia nie wzięła się jednak z chmur. To efekt wieloletniej, syzyfowej wręcz pracy organicznej pani Grażyny Napierskiej, szefowej SPZOZ Ursynów. Wiem, co piszę, bo już od ćwierć wieku codziennie patrzę na Ursynów oczami lokalnego dziennikarza.
adania profilaktyczne w ogóle nie są bolesne, choć niektóre faktycznie nie należą do przyjemnych. Ale tylko tego rodzaju sprawdzian pozwoli pacjentowi posiąść pełną wiedzę o stanie danego organu, a lekarzowi o potwierdzeniu dobrego stanu zdrowia, bądź powzięciu
decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do specjalisty. Zaniechanie może mieć katastrofalny skutek. Od 1973 roku po dziś dzień stosowana jest tzw. koncepcja pól zdrowia. W jej świetle na zdrowie człowieka w ponad 50 proc. wpływa styl życia, a w 25 proc. czynnik genetyczny. Reszta to sposób odżywiania, czynnik psychologiczny (natężenie stresu) oraz przeprowadzanie regularnych
badań profilaktycznych. Natomiast struktura, funkcjonowanie, organizacja i dostępność do opieki zdrowotnej odpowiada za nasz stan zdrowia zaledwie w 10 proc. Tak więc uskarżanie się na długie terminy, jak idzie o profilaktykę, nie ma żadnego uzasadnienia.
Swego czasu przeprowadziłem na łamach “Passy” wywiad z jednym z profesorów z Centrum Onkologii. Stwierdził on m. in., że dwa najbardziej podstępne nowotwory to rak płuc i jelita grubego.
Przez lata nie dają żadnych objawów, a kiedy objawy wystąpią przeważnie jest już za późno. Kolonoskopia daje szanse na unicestwienie zmian nowotworowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego (jelito grube), gastroskopia w odcinku początkowym (przełyk, żołądek, dwunastnica), a
tomografia klatki piersiowej w płucach (o ile wykonywany regularnie rtg wykaże, iż coś jest nie tak).
Nie pękajcie zatem, drodzy Czytelnicy, przed badaniami profilaktycznymi. One nie bolą. Boleć może wtedy, jeśli ich nie będziecie regularnie wykonywać. Wówczas może zaboleć bardzo mocno. I po
raz ostatni w życiu.
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Seniorzy Metra w drugiej rundzie play-off!
W miniony weekend 2. i 3. marca rozgrywane były rewanżowe mecze pierwszej rundy play-off. KS Metro
Warszawa czekały ciężkie starcia, na bardzo trudnym
terenie w Międzyrzecu Podlaskim. Mimo oporu, jaki
dzielnie stawiali zawodnicy z Międzyrzeca, to KS Metro
Warszawa przypieczętowało awans do kolejnej rundy
rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi mężczyzn.
Sobotnie spotkanie już od
pierwszych piłek zapowiadało,
że nie będzie należeć do łatwych.
Od początku widać było, że gospodarzom na własnym terenie
i przy dopingu, jaki panuje w
międzyrzeckiej hali przy Leśnej
2 gra się wyjątkowo dobrze. Podopieczni Łukasza Wasąga przystąpili do spotkania niezwykle
zmotywowani, co pozwoliło im
na objęcie prowadzenia już na
początku pierwszego seta (9:6).
Gospodarze skrzętnie wykorzystywali lotny metrowski blok,
obijając go na wszystkie strony
(13:8). Trener Wojciech Szczucki starał się pobudzać swoich zawodników do bardziej agresywnej gry, szczególnie w polu serwisowym, jednak bezskutecznie. Zagrywki Metra nie robiły

większej szkody gospodarzom z
Międzyrzeca, dzięki czemu mogli oni wyprowadzać niezwykle
skuteczne i jak się okazało w
przeciągu spotkania – akcje ze
środka, wprost nie do zatrzymania. Ostatecznie pierwszy set
padł łupem drużyny z Międzyrzeca 25:18.
Druga partia meczu to od
pierwszej do ostatniej piłki seta
walka punkt za punkt. Żadnej z
drużyn nie udaje się wyjść na
większe prowadzenie (16:15).
Punktowy blok Walendzika i dobry atak Kopyścia dają nadzieję
dla Metra, na zdobycie przewagi w tym secie (16:19). Międzyrzec jednak łatwo nie daje za wygraną, a Metro po części przez
własne błędy pozwala na doprowadzenie do nerwowej końców-

ki, którą udaje się rozstrzygnąć
na swoją korzyść zdobywając dopiero 28. punkt (26:28).
Trzecia odsłona tego pierwszego spotkania ma podobny
przebieg do drugiej. Jednak od
stanu 10:10 Międzyrzec zdobywa pięć punktów z rzędu i wychodzi na prowadzenie (15:10).
I choć Trener Wojciech Szczucki
sięga już pod drugi czas, to obraz
gry jego drużyny nie ulega zmianie. Metro popełnia zbyt dużo
błędów własnych i nie jest widoczne w bloku, przez co podopieczni Łukasza Wasąga prowadzą 17:13. Dobra zagrywka
Pawła Szczepaniaka pozwala zawodnikom z Warszawy dogonić
Międzyrzec na dwa punkty
(18:16), jednak siatkarze z Huraganu ponownie pokazują się lepiej w końcówce i rozstrzygają
trzeciego seta 25:22.
Czwarta partia była najbardziej jednostronna ze wszystkich
w tym spotkaniu. Od początku
seta przeważali zawodnicy z
Warszawy, którzy prowadzili w
końcówce tej czwartej partii

15:22. Dobra gra, przede wszystkim Pawła Szczepaniaka, pozwoliła na zwycięstwo w secie 25:20
i doprowadzenie do tie-breaka.
Ostatnia odsłona sobotniego
meczu to ponownie emocjonalny
rollercoaster, z którego zwycięsko
wyszli zawodnicy Huraganu. Metro popełniło w meczu zbyt dużo
błędów własnych i nie robiło
przeciwnikom krzywdy zagrywką, dzięki czemu Huragan zasłużenie rozstrzygnął całe spotkanie na swoją korzyść 3:2 (25:18,
24:26, 25:22, 20:25, 15:13).
Zwycięstwo w sobotnim spotkaniu przedłużyło szanse zawodników z Międzyrzeca Podlaskiego w walce o drugą rundę
play-off. Do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne było jeszcze,
jak się okazało, jedno – niedzielne spotkanie.
Podopieczni
Wojciecha
Szczuckiego wiedzieli, że nie
mogą doprowadzić do wyrównania stanu rywalizacji. W niedzielnym spotkaniu zawodnicy z
Warszawy udowodnili, że gotowi są do ambitnej walki o cel, ja-

ki sobie postawili. I choć przegrali pierwszą odsłonę spotkania, to już w kolejnych trzech
wrócili na swój poziom gry.
Metro znacznie, w stosunku
do sobotniego meczu poprawiło
zagrywkę. Swoje mocne i niezwykle trudne do przyjęcia serwisy
dołożyli Paweł Mikołajczak i Bartek Stępień. Dużo częściej widoczni byli także w bloku, zarówno
tym punktowym, jak i tym, dzięki któremu można było wyprowadzić skuteczny kontratak.
Choć druga partia meczu także
przyniosła wiele emocji i rozstrzygnęła się dopiero przy wyniku
25:27, to już kolejne dwie grane
były całkowicie pod dyktando
drużyny z Warszawy (22:25,
13:25). To metrowcy w dalszej
części meczu narzucali swój rytm
gry. Podopieczni Łukasza Wasąga byli ewidentnie zmęczeni sobotnim spotkaniem i najzwyczajniej nie mieli już argumentów na
wracającą do swojego rytmu gry
drużynę z Warszawy.
Całe spotkanie KS Metro Warszawa rozstrzygnęło na swoją

korzyść 3:1 (34:32, 25:27,
22:25, 13:25). Dzięki temu końcowy stan rywalizacji pomiędzy
KS Metro Warszawa a KS MOSiR
Huragan Międzyrzec Podlaski
wyniósł 3:1 i to zawodnicy z
Warszawy awansowali do drugiej rundy rozgrywek play-off.
W drugiej rundzie play-off KS
Metro Warszawa zmierzy się ze
zwycięzcą rywalizacji Legia Warszawa kontra UKS Centrum Augustów, w której do rozstrzygnięcia awansu potrzebne będzie
piąte spotkanie zaplanowane na
6 marca w Warszawie.
Jeśli rywalizację o awans do
drugiej rundy rozstrzygnie na
swoją korzyść Legia, wówczas
KS Metro Warszawa w nadchodzący weekend 9 i 10 marca zagra na hali przy Niegocińskiej,
jeśli zwycięsko z walki o drugą
rundę wyjdzie drużyna z Augustowa, wówczas Metro zmierzy
się z nimi w nadchodzący weekend na własnej hali przy Dereniowej 48.
M a g d a l e n a Ko c i k
F o t o : A n n a K l e p a c z ko

Polski ogier światowym liderem!
Trenowany na wrocławskich
Partynicach ogier Fazza Al Khalediah otwiera wspólnie z ogierem Gazwan ze stajni szejka
Mohammeda bin Khalifa Al
Thaniego ranking IFHAR za
2018 r. dla wyścigowych koni
arabskich czystej krwi. Oba
ogiery otrzymały najwyższy rating 128.
W kilkusetletniej historii polskich wyścigów konnych nie było przypadku, by
trenowany w Polsce koń – arab bądź
folblut – otwierał światowe rankingi.
Dlatego Fazza Al Khalediah ((Jalnar Al
Khalidiah – Assma Al Khalediah po
Amer) już znalazł się na kartach historii. Międzynarodowa kariera, jaką zrobił na świecie w trakcie zaledwie jednego sezonu niepozorny z wyglądu
(155–185–19) podopieczny trenera Michała Borkowskiego, godna jest oskarowego scenariusza. Jako trzylatek Fazza
wygrał łatwo wszystko, co było na polskich torach do wygrania. W kraju nie
miał z kim się ścigać, więc trener i właściciele zdecydowali się rzucić ogiera
na głęboką wodę, mianowicie do gonitwy Milan President of the UAE Cup
(2000 m, pula nagród 50.600 euro).
Tam Fazza po raz pierwszy pokazał
próbkę swoich wielkich możliwości.
Wygrał wyścig, ale włoski dżokej Pierantonio Convertino wlepił mu podczas walki na finiszu aż 22 baty. Przebąkiwano, że po tak morderczej walce naszemu młodemu wiekiem ogierowi może odechcieć się ścigania. Jednak czas
pokazał, że tak mocne pobudzenie wyszło mu na dobre. Być może arab ten
potrzebuje silnej ręki.
Po zwycięstwie we Włoszech Michał
Borkowski postanowił rzucić Fazzę na

jeszcze głębszą wodę, czyli do walki z
najlepszymi arabami świata w prestiżowej gonitwie Qatar Arabian World
Cup (G1, 2000 m, pula nagród 1 mln
euro), rozgrywanej na podparyskim
torze Longchamp w ramach mityngu
L’Arc de Triomphe (nagroda Łuku
Triumfalnego). Żaden trenowany w
Polsce koń nie ścigał się o tak gigantyczne pieniądze. Niedziela 7 października 2018 r. zapisała się złotymi literami w historii polskich wyścigów konnych. Nasz ogier wystartował na końcu 16–konnej stawki. Tempo było zabójcze, pierwszy kilometr rozegrany
został w czasie 1:06’6 sek. godnym
polskich folblutów z III grupy. Mało
kto wierzył, by koń z Polski odegrał w
tym wyścigu jakąkolwiek rolę. Tymczasem na około 400 m przed celownikiem Covertino znalazł lukę, a Fazza wystrzelił niczym z katapulty wygrywając łatwo o 2,5 długości. Czas
gonitwy 2:13’3 sek.
Francuski tor Longchamp zamilkł,
stutysięczna widownia doznała szoku.
Nikt nie spodziewał się bowiem takiego rozstrzygnięcia. Koński totalizator
płacił krocie. Przed wyścigiem szanse
Fazzy na wygranie oceniano jak 1 do
69. Faworyt gonitwy, katarski Gazwan
grany był w kursie 1 do 4,7. Na końcu
odegrano polski hymn, po raz pierwszy
na tym słynnym obiekcie wyścigowym.
Rychło okazało się, że Fazza Al Khalediah dopiero się rozkręca. 9 listopada,
po zaledwie tygodniowej aklimatyzacji
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
potwierdził wyścigową klasę zajmując
drugie miejsce (o pół długości) w jednej
z najwyżej dotowanych gonitw świata
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Jewel Crown (G1, 1600 m, 1,2 mln USD).

Czas zwycięzcy ogiera Al Shamoos
1`42,2 sek.
Po jesiennych triumfach Fazza Al
Khalediah powrócił do swojej stajni
na Partynicach i przygotowuje się tam
do udziału w kolejnej prestiżowej gonitwie – Dubai Kahayla Classic (G1,
2000 m, 1 mln USD), która zostanie
rozegrana 30 marca na torze Meydan
w Dubaju, podczas najwyżej dotowanego mityngu Dubai World Cup. Ogier

nie wystartuje jednak w polskich barwach, będzie reprezentował Arabię
Saudyjską (KSA). W licznym gronie
rywali jest m.in. Al Shamoos, z którym
podopieczny trenera Borkowskiego
przegrał w listopadzie w gonitwie Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Jewel Crown. Al Shamoos oraz Al Zahir,
Chaddad i Tallaad Al Khalediah
(wszystkie z ratingiem 120), to teoretycznie najgroźniejsi rywale Fazzy. W

Fazza Al Khalediah nie ma już w Polsce z kim się ścigać

zapisie marcowego wyścigu w Dubaju znalazły się dwa inne araby trenowane i biegające w Polsce – Cokouet
de Bozouls ze stajni Macieja Jodłowskiego oraz Salam Al Khalediah trenera Macieja Kacprzyka. Mają one jednak znikome szanse na miejsce w maszynie startowej tej wysoko dotowanej
gonitwy.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Foto: TS
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

ANGIELSKI, doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
ANGIELSKI, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
FRANCUSKA TELEWIZJA,
509 610 850
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 693 329 929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361
KUPIĘ bezpośrednio mieszkanie
3 pokojowe, parter z ogródkiem,
Ursynów, Mokotów, 502 356 731
MOKOTÓW, Pasaż Racławicka,
blisko metra pilnie pawilon
handlowy 21 m2, cena 15000 zł
lub wynajmę, 785 175 966
WYNAJMĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica
z 1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Józefosław, 3 pok.70 m2,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840

! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Nowa Iwiczna, 84 m2, 4 pok.
100 m po podłodze z garażem
i komórką, tylko 520 tys. zł do
neg., oś. zamknięte, 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
! Ursynów, Kabaty 2 pok.
52 m2, do wejścia, dobry standard,
c.500 tys.zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 75 m2,
470 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m 2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.400
+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje, ul.
Jeżewskiego, piękne miejsce, taras,
3.300 zł/m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. c.
1 mln. z VAT

! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
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

PRZEDSZKOLE na Kabatach
zatrudni dokładną osobę do
sprzątania i wydania posiłku;
praca w godzinach 15-19.
Proszę o tel. między 14 - 17,
tel. 22 207 23 73
SPRZĄTANIE bloków z terenem
zewnętrznym, 510 056 006;
601 39 84 26
ZATRUDNIĘ fryzjerkę
(szkolenia) lub podnajmę
stanowisko, 501 143 827

DJ-W
WODZIREJ,
PROWADZENIE WESEL
Bogate doświadczenie,
tel. 501 127 942

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE 696 269 184
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164

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

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
CYKLINOWANIE, 787 726 963
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
HYDRAULIKA - konserwacje
budynków, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

OCIEPLENIA pianą pur,
668 327 588
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY kompleksowo, firma
rodzinna, 692 885 279
REMONTY mieszkań, glazura,
794 781 765
RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYKOŃCZENIA wnętrz,
787 726 963
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 22
671 15 79
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Fatalny przykład dla młodzieży

Ważne telefony
Ursynów

Cykl kabaretowych spotkań Marka Majewskiego
ma już od lat swoją renomę i wierną publiczność,
która, jak zwykle (w poniedziałek 25 lutego), wypełniła salę Domu Sztuki
po brzegi.
Tym razem gość był tylko jeden, ale za to jaki (broń Boże,
nie chodzi mi o Patryka!). Wystąpił Piotr Bukartyk, autor piosenek i wierszy, satyryk, będący jak samokrytycznie przyznaje się
do tego w swojej książce - fatalnym przykładem dla młodzieży.
Urodzony w Zielonej Górze,
debiutował gdy miał 16 lat w
Turnieju Poezji Śpiewanej
(1980) i od razu zwrócił na siebie uwagę szacownego jury. Potem był laureatem Olsztyńskich
Spotkań Zamkowych i Studenckich Festiwali Piosenki w Krakowie (1984, 1985), występował
w Kabarecie pod Egidą (199197), grał u Owsiaka na przystanku Woodstock w Kostrzynie nad

Odrą, przez wiele lat prowadził
audycje w radiowej Trójce.
Po latach stał się niekwestionowanym liderem wśród wykonawców poezji śpiewanej, wielokrotnie nagradzany za teksty, bo
właśnie one są jego największym
atutem. Warto w te teksty się
wsłuchać. Autor nie ukrywa
swoich politycznych preferencji,
jego satyra polityczna bywa
ostra i bezkompromisowa, a
choć na pozór używa prostych
słów, są rodzajem manifestu i
mają wielką siłę rażenia. Cechuje je wyrafinowany dowcip, kpina i zaskakujące pointy. Jego
utwory to nie są zwykłe rymowanki, nie ma w nich prymitywnego prostackiego żartu, są za
to językowe perełki, nie ma mizdrzenia się do widza i słuchacza,
jest za to umiejętność nawiązania kontaktu, dialog i poważne
traktowanie publiczności.
Potrafi rozbawić, chociaż
śmiech jest gorzki, potrafi pobudzić do głębszej refleksji, ma

przy tym dystans do siebie, stąd
utwory nie pozbawione są sarkazmu i autoironii. Umie rozbawić
utworami lżejszego kalibru, śpiewając na przykład o zgubnym
wpływie wyższych uczuć, przekonując, że wino musi być proste
jak piosenka lub prezentując reggae w wersji kaszubskiej.
Nie stroni wszakże od poważniejszej tematyki (piosenka Ja
wolny człowiek z najnowszej płyty czy utwór W środku miasta
poświęcony Piotrowi Szczęsnemu), kilka utworów dedykował
swoim mistrzom Wojtkowi Bellonowi i Jackowi Kleyffowi.
Występ miał charakter kameralnego spotkania. Bukartyk towarzyszył sobie na gitarze, grając
spokojnie, jakby mimo woli. Jego
kompozycje są proste, ale specyficzne, styl rozpoznawalny, fascynuje rytmiką, To takie, jak sam
mówi, wersje ogniskowe.
Taki program publiczności
musiał się podobać, bo miło jest
przebywać w towarzystwie inteligentnego twórcy.
Występ zakończył się piosenką o najweselszym kraju na świecie San Escobarze. Prowadzący
program Marek Majewski podchwycił temat i spontanicznie
wsparł swego gościa w finale,
prezentując swoją wersję piosenki na ten temat, dzięki czemu
dwugłos stał się w aktualnej sytuacji politycznej szczególnie
wymowny.
Kolejne spotkanie z cyklu Marek Majewski i jego goście w
kwietniu. Czekamy z niecierpliwością. Poprzeczka ustawiona
jest coraz wyżej!
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Warsztaty dla szkół w Galerii Działań
Zaproponowana sytuacja
składa się z 8 interaktywnych stanowisk. Każde z
nich współtworzy przestrzeń warsztatów, które –
zgodnie z podtytułem – będą dotyczyć dwóch wątków: rozmowy o mnie i
rozmowy o muzeum. Słowo rozmowa rozumiane
jest dosłownie, ale też jako wszelkie formy aktywności pomiędzy zwiedzającymi w różnych językach
sztuki.
Przy poszczególnych stanowiskach uczestnicy warsztatów
będą: zastanawiać się nad takim problemami jak moje miejsce do marzeń czy ważne dla
mnie słowo; spróbują doznania
węchowe zamienić na formy
wizualne; przeprowadzą rozmowę bez słów; a na koniec
skonstruują własną wizję muzeum. W rezultacie podczas zajęć będziemy mogli nie tylko
dyskutować o tym, czym jest
tradycyjne i nowoczesne muzeum, ale także poznać, jakiego
muzeum oczekują uczestnicy

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

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

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

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

Lesznowola

zajęć, którzy przez to będą mogli się włączyć w dyskusję m.
in. o nowo powstającym muzeum w Sulejówku
Wszystkie te rozważania ułatwi zarówno, twórcza aktywność stanowiąca integralną
część każdego stanowiska, jak
też obiekty historyczne takie
jak m. in. oryginalne nagranie
głosu Józefa Piłsudskiego, które dopełnią i uatrakcyjnią przekaz i pozwolą poszerzyć spec-

trum poszczególnych aktywności.
W ten sposób uczestnicy
warsztatów, którzy będą mogli
w każdym miejscu ekspozycji
przedstawić swój punkt widzenia lub pozostawić przedmiot,
w ich opinii wart uwagi, będą
mieli okazję rozbudzić w sobie
aktywne postawy wobec sztuki
i muzeum, by w przyszłości mogli je kształtować, a nie tylko
biernie zwiedzać.
Forma i problematyka warsztatów korespondują z międzynarodową wystawą sztuki geometrycznej „Interdiscursive Non –
Objective”, która jest równocześnie prezentowana w Galerii.
Warsztaty poprowadzą twórcy projektu „Wielość rzeczywistości” Janusz Byszewski i Beata
Nessel Łukasik.
Warsztaty przygotowano we
współpracy z Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku, a zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m. st. Warszawy
dla Dzielnicy Ursynów.
Galeria Działań SMB Imielin, ul.
Marco Polo 1, tel. 22 643 65 37

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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