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Ten pęd, ten pęd porywa mnie...
W

W

Warszawie to dzień jak
co dzień. Kolizje pojazdów lub potrącenia pieszych, zwłaszcza na najbardziej
ruchliwych trasach, stanowią stały fragment drogowej gry. Tydzień
temu zdarzyło się potrącenie starszego mężczyzny przez samochód
na ulicy Romera i ten pieszy – niestety – zmarł. Coraz więcej zderzeń powodują jeźdźcy mknący
chodnikami na elektrycznych hulajnogach. Trzy dni przed ukazaniem się tego wydania „Passy” w
Alejach Niepodległości ostro huknęły się skoda i mercedes. A już to, co
dzieje się na warszawskim odcinku
trasy S-8, można śmiało nazwać
jednym wielkim ciągiem ludzkich
dramatów.
ceniając dzisiejszą rzeczywistość drogową, na pewno warto porównać ją z
tym, co działo się blisko sto lat temu. Zajrzałem zatem do przedwojennej prasy warszawskiej. W roku
1930 jeden z autorów pisze tak o
„walce demona pędu z brakiem
umiejętności kierowcy”, pouczając, że bynajmniej nie prędkość auta lub motocykla stwarza niebezpieczeństwo na ulicy: „Zapewne,
jeśli wóz sunie Marszałkowską 70
km na godzinę, można mówić o
nadmiernej szybkości, ale naogół
trafniejsze byłoby powiedzenie: jechał z nadmierną dla niego i dla jego wozu szybkością”.

O

tym samym czasopiśmie
narzeka się na nasze zacofanie motoryzacyjne:
„Krajowa produkcja samochodowa i motocyklowa ciągle znajduje
się w stadium zalążkowym. Pomijając ciężarowe wozy „Ursusa” –
wszystkie dotychczasowe próby
krajowej produkcji nie mają szans
trwania. Jakże np. spodziewać się
intensywnej sprzedaży pięknych 40 cylindrówek C.W.S., kiedy cena
ich nie jest przystosowana do możliwości nabywczych polskiego klijenta. Zresztą za cenę 35 tysięcy
złotych otrzymamy szereg luksusowych, pierwszorzędnych, wypróbowanych 6-0 i 8-0 cylindrowych
wozów. Gdzie więc kalkulacja?” –
pytał ówczesny krytyk.
o cóż, zanim cokolwiek
upowszechnił się u nas
skromniutki Fiat 508, widywało się na ulicach bogatych
arystokratów lub przemysłowców,
rozjeżdżających się limuzynami
marki Auto-Daimler albo Bugatti.
O bezpieczeństwo ruchu dbano
praktycznie tylko wtedy, gdy w
miastach organizowane były wyścigi samochodowe i motocyklowe
– jak to się zdarzyło np. w 1930
we Lwowie. Tam, co ciekawe,
mieszkańcy ulic, na których się ścigały daimlery i bugatti, otrzymali specjalne legitymacje, uprawniające do... przechodzenia przez jezdnię w trakcie imprezy. Ich życie
przez 6 godzin musiało bowiem toczyć się normalnie. Zresztą, ruch
kołowy, nawet w Warszawie, był
jeszcze wtedy niewielki.
ziś sytuacja na ulicach stolicy i okolic jest zgoła inna.
Wprawdzie rodzimy przemysł motoryzacyjny nadal leży u
nas martwym bykiem, ale za to
liczba aut przypadająca na 1000
Polaków (599 już w 2018 roku)
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zbliża nas do europejskiego rekordu. Bijemy pod tym względem nawet uznawanych za najbogatszy
naród Europy Francuzów, a także
Szwajcarów i Hiszpanów. Inna
sprawa, że są to w ogromnej liczbie
pojazdy mocno leciwe.
latach dwudziestych
ubiegłego wieku trakcja
motorowa dopiero zaczynała rywalizować na ulicach
Warszawy z trakcją konną, a jak
na ironię najmocniej się dawałym
mieszkańcom we znaki wypadki...
lotnicze. Bardzo niedoskonałe samolociki tamtej doby spadały na
miasto jak ulęgałki i wprot trudno
uwierzyć, że było to wtedy możliwe. Nic dziwnego jednak, skoro
stołeczne lotnisko znajdowało się

W

na Polu Mokotowskim i tam właśnie 27 sierpnia 1926 roku nadzwyczaj odważny pilot Bolesław
Orliński wystartował wraz z mechanikiem Leonardem Kubiakiem
w daleką podróż do Tokio i z powrotem. Polecieli francuskim samolotem Breguet-19 – wyposażeni wprawdzie w dodatkowy zbiornik paliwa, ale nie mając radia,
spadochronów ani kamizelek ratunkowych na wypadek przymusowego lądowania w wodzie. Przelecieli w sumie ponad 20 000 kilometrów, docierając przez Koreę do
stolicy Japonii 5 września. Wywołali tam entuzjazm samego cesarza, który od razu odznaczył ich
Orderem Wschodzącego Słońca
jako pierwszych Europejczyków,

którzy przybyli do „Kraju Kwitnącej Wiśni” drogą lotniczą. W
trakcie tego etapowego lotu mieli
awarię za awarią, a pomagali im
w naprawach Rosjanie w Moskwie
i na dalekiej Syberii, Mongołowie,
napotkani w tym niespotykanymm rajdzie Polacy oraz kto tam
się jeszcze trafił. O dziwo, najmniejszego znaczenia nie miały
różnice polityczne. Nawet to, że
kilka lat wcześniej Orliński zwalczał najeżdżających Polskę Sowietów. Wyciekający olej silnikowy
załoga uzupełniała olejem rycynowym, połamane śmigło wiązała drutem. Gdy ułamał się jeden z
dolnych płatów skrzydła, siekierą
obcięli dla równowagi płat po drugiej stronie.

rogę powrotną – wraz z samolotem – mieli odbyć już
statkiem i koleją transsyberyjską, ale Orliński wolał znowu
lecieć. Na mokotowskie lotnisko
dociągnęli ledwo trzymającym się
w powietrzu wrakiem Bregueta, w
którym już kompletnie wysiadł silnik. Powitał ich rozentuzjazmowany tłum 20 tysięcy ludzi. W
tamtym czasie taki lot to był rzeczywiście epokowy wyczyn i nic
dziwnego, że wojsko dało Orlińskiemu awans na kapitana, a w
pierwszym plebiscycie „Przeglądu
Sportowego” na 10 Najlepszych
Sportowców Polski dzielny pilot
zajął ósme miejsce, plasując się
wśród takich sław jak Wacław Kuchar i Halina Konopacka. Za brawurowy przelot do Tokio ten przyszły pilot-oblatywacz otrzymał
działkę przy Racławickiej 94 (róg
Wołoskiej), na której w 1938 wybudował sobie nowoczesną willę.
Od niedawna widnieje na niej pamiątkowa tablica.
arto pamiętać o urodzonym w 1899 na Podolu,
a zmarłym w 1992 w
Kanadzie asie pilotażu, który poprzez służbę w armii rosyjskiej, a
potem w Wojsku Polskim (początkowo w kawalerii) doczekał się w
tuż przed wybuchem wojny 1939
przeszkolenia na brytyjskim myśliwcu Supermarine Spitfire, a po
służbie w roli instruktora w polskich dywizjonach w Wielkiej Brytanii znalazł się nieoczekiwanie w
RPA. Należał do tych, którzy prosto
z konia przesiedli się na samolot, a
swoim życiem potwierdził znana
prawdę, że ludzie w gruncie rzeczy się nie zmieniają, zmieniają się
tylko ich pojazdy.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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Następna garażówka już 30 sierpnia
Zgodnie z zapowiedzią
Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza zainteresowanych 30 sierpnia (niedziela), w godz. 12.00 – 16.00,
na wyprzedaż garażową.
„Zdecydowaliśmy się zorganizować tzw. garażówkę, bo wiemy jaką popularnością cieszyła
się wśród mieszkańców Ursynowa. Pierwsza w tym roku wyprzedaż odbędzie się oczywiście
zgodnie z zasadami związanymi z pandemią COVID-19” podkreślają ursynowscy urzędnicy.
Liczba miejsc dla wystawców jest
ograniczona i wynosi 100. Urząd
Dzielnicy poinformował, że limit miejsc dla wystawców został wyczerpany, a rejestracja zakończona.

Pieniądze na ursynowską oświatę
Do dzielnicowych placówek edukacyjnych trafi ponad 6 mln zł. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o zmianie
budżetu na 2020 rok – będą dodatkowe
środki finansowe na ursynowska oświatę. Pieniądze zostaną przeznaczone na
remonty placówek oświatowych, a także
zakupy rzeczowe i pomoce dydaktyczne.
- Cały czas inwestujemy w poprawę komfortu
ursynowskich uczniów. To od kilku lat zadanie
priorytetowe. Tylko w tym roku na remonty i inwestycje przeznaczyliśmy 10 mln zł. Teraz przekazujemy kolejne pieniądze, tak aby uczniowie uczyli się w jak najlepszych warunkach – mówi Robert
Kempa, burmistrz Ursynowa.
Ponad 3 mln zł przeznaczone zostaną przede
wszystkim na remonty w placówkach oświatowych:
1 mln 301 tys. zł na remonty w szkołach podstawowych;
1 mln 567 tys. zł na remonty w przedszkolach;
350 tys. zł na remonty w liceach ogólnokształcących;
Poza remontami, dodatkowe środki finansowe
zostaną przeznaczone na zakupy rzeczowe, pomoce dydaktyczne oraz inwestycje moderniza-

cyjne. Zaplanowano montaż rolet przeciwsłonecznych w przedszkolach, zakup usług w Przedszkolu Specjalnym nr 213 (ul. Teligi 1), montaż
sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 81
(ul Puszczyka 6), montaż żaluzji na potrzeby
stołówki w Szkole Podstawowej nr 336 (budynek
przy ul. Małcużyńskiego 4) oraz wyposażenie
pracowni komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym nr 158.
Kolejne 420 tys. zł zostanie przeznaczonych na
modernizację Szkoły Podstawowej nr 330 (ul.
Mandarynki 1), w ramach zaplanowanego tam zadania inwestycyjnego zostanie wykonana modernizacja części pokrycia dachu placówki oraz przebudowa szkolnego patio.
Kwota 1 mln. 850 tys. zł zostanie przeznaczona na modernizację budynku Szkoły Podstawowej
nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19
(ul. Lokajskiego 2). Te pieniądze miały zostać
przeznaczone na budowę hali szermierczej, ale w
związku z brakiem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu, nie będzie możliwości realizacji
tego zadania. Nie oznacza to jednak rezygnacji z
tego projektu, a jedynie koncentrację na pilniej- Zarząd Dzielnicy Ursynów
podjął decyzję o przekazaszych zadaniach.
niu dodatkowych środków
na unowocześnienie infrastruktury sportowej na
Ursynowie.
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont boisk na
„Olkówku” oraz modernizację
obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Łączna
wartość środków przekazywanych na ursynowski sport to
3.276.000 zł.

Modernizacja infrastruktury sportowej

Ursynów solidarny z Białorusią

700 tys. zł. Remont obejmuje
wymianę sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej, odtworzenie warstwy użytkowej
dwóch poliuretanowych boisk
do koszykówki (tzw. retoping),
renowację trybuny (wymiana
siedzisk, uzupełnienie ubytków
betonowej podstawy i jej pomalowanie) oraz wybudowanie niewielkich schodków pozwalających na wejście na teren boiska
od strony wału ziemnego.

każe 515 tys. zł. Modernizacja
obejmie wymianę oświetlenia
na oświetlenie LED, zakup szafek basenowych wraz z zamkami (pływalnia przy ul. Koncertowej), remont zjeżdżalni (pływalnie przy ul. Hirszfelda i Koncertowej), wymianę systemu
otwierania szafek basenowych
wraz z uzupełnieniem ilości szafek (pływalnia przy ul. Hirszfelda).
Pozostałe środki zostaną
przeznaczone na pokrycie
Modernizacja
zmniejszonych przychodów
Remont boisk
obiektów UCSiR
uzyskanych przez UCSiR z pona „Olkówku”
Na ten cel Ursynowskiemu wodu zamknięcia obiektów
Na remont boisk przy ul. Pusz- Centrum Sportu i Rekreacji, sportowych w związku z panczyka przeznaczonych zostanie Urząd Dzielnicy Ursynów prze- demią COVID-19.

Kolejna zbiórka krwi w sobotę
W sobotę 29 sierpnia, w godz. 9.00-14.00 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna akcja poboru krwi, zorganizowana we współpracy z Klubem HDK – Krewki Ursynów.
Zachowane zostaną wszystkie zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19. Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szczególnym czasie stosować
się do wszystkich zaleceń. Organizatorzy apelują aby nie przychodzić: z osobami towarzyszącymi, z
objawami infekcji, w przypadku kontaktu z osobami, u których potwierdzono zarażenie.
Na maszcie przed Urzędem Dzielnicy Ursynów
pojawiła się opozycyjna
białoruska flaga. To na
znak solidarności z walczącą o wolne wybory i
podstawowe demokratyczne prawa białoruską
opozycją.
Ursynów w ten sposób przyłączył się do ogólnomiejskiej akcji. Biało-czerwono-biała flaga
zawisła także na maszcie warszawskiego ratusza, w takich kolorach rozbłyśnie ponownie Pałac Kultury i Nauki.
Warszawa we współpracy z
Domem Białoruskim i przedstawicielami akcji obywatelskich

postanowiła przyłączyć się do
międzynarodowej inicjatywy na
rzecz wolnych i demokratycznych wyborów na Białorusi.
- Warszawa wspiera Białoruś
i nie zgadza się na łamanie praw
człowieka i demokracji! Dlatego wspólnie z innymi miastami
na całym świecie 26 sierpnia
przekażemy Białorusinom w
tym ważnym dla nich momencie
naszą międzynarodową solidarność! – tak prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski zapowiedział dołączenie stolicy do akcji.
- Wiemy jak ważna w takich
momentach jest solidarność. Nie
chcemy pozostać obojętni. Chcemy pokazać, chociażby w taki

symboliczny sposób, że wspieramy naszych wschodnich sąsiadów w tym trudnym czasie i nie
godzimy się na przemoc ze strony władz państwowych. Dlatego
od razu pozytywnie odpowiedzieliśmy na zaproszenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego do
wzięcia udziału w akcji – mówi
burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.
Do inicjatywy przyłączą się
Praga, Bratysława i Budapeszt –
miasta, z którymi Warszawa ściśle współpracuje i z którymi powołała do życia Pakt Wolnych
Miast. Władze tych stolic także
wywieszą flagi białoruskie w
swoich siedzibach.
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jedne z najładniej usytuowanych kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skarpie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowitego zapachu liściastego lasu.
Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspozycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.
Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.
Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendowych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Kolejne inwestycje na Mokotowie

Ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury.
Ostatnie kilka lat to czas
znaczących zmian i dużych inwestycji, które pozytywnie zmieniły krajobraz dzielnicy. Dzięki wysiłkom Urzędu Dzielnicy
Mokotów nastąpiło uporządkowanie organizacji
ruchu drogowego, poprawiła się estetyka naszego
otoczenia, a także bezpieczeństwo mieszkańców.
Budowane są także nowe
oraz remontowane istniejące
placówki oświatowe, tak aby
stworzyć lepsze warunki do nauki i zabawy dla mokotowskich
uczniów i przedszkolaków. Poniżej przedstawiamy nasze ostatnie inwestycje.

Budowa ul. Woronicza
W bieżącym roku została oddana do użytkowania droga ul.
Woronicza na odcinku od ul.
Etiudy Rewolucyjnej do ul.
Żwirki i Wigury o długości
847,29 m. Wybudowany odcinek ul. Woronicza od strony
wschodniej stanowi kontynuację istniejącej ul. Woronicza, a
następnie przebiegając po no-

wym śladzie został od strony
zachodniej włączony do ul.
Żwirki i Wigury. Przedmiotem
inwestycji była także budowa
odwodnienia, oświetlenia, drogi rowerowej i chodników. Wartość inwestycji wyniosła blisko
25 mln zł.

Przebudowa
ul. Goraszewskiej

Przebudowa ul. Goraszewskiej.

wykonanie nasadzeń drzew,
montaż małej architektury).
Wartość inwestycji wynosi ponad 17 mln zł.

Budowa przedszkola przy
Al. Niepodległości 17
W ramach zadania wykonywana jest kompleksowa budowa nowego 6-oodziałowego budynku przedszkola wraz z wykonaniem wykończenia wewnętrznego oraz zagospodarowania terenu. Wartość inwestycji wynosi ponad 13 mln zł.

Obecnie kończona jest realizacja inwestycji polegającej na
przebudowie ul. Goraszewskiej
na odcinku od ul. Jeziornej do ul.
Godebskiego. W ramach zadaBudowa przedszkola przy
nia została wykonana nowa naul. Maklakiewicza 9A
wierzchnia jezdni, chodników
Został wykonany 6-oddziałooraz odtworzono oświetlenie gazowe. Wartość inwestycji wyno- wy budynek z wykończeniem
wewnętrznym, a obecnie procesi ponad 3 mln zł.
jest pierwsze doposaBudowa przedszkola przy dowane
żenie budynku oraz wyposażeul. Bernardyńskiej 14
nie kuchni. Planowane jest doW ramach zadania budowa- kończenie budowy wraz z zagony jest nowy 8-oddziałowy budy- spodarowaniem terenu zenek przedszkola wraz z wyko- wnętrznego. Wartość inwestycji
naniem wykończenia wewnętrz- wynosi ponad 10 mln zł.
nego oraz zewnętrznego, zagoJednocześnie prowadzone są
spodarowania terenu oraz placu termomodernizacje:
zabaw (urządzenie placu zabaw,
– budynku Szkoły Podstawonawierzchnie placu zabaw, pił- wej nr 69 przy ul. Wiktorskiej
kochwyty, ciągi piesze, trawniki, 73, w ramach której wykony-

wana jest przebudowa węzła
cieplnego i wymiana instalacji
centralnego ogrzewania oraz
wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku.
Wartość inwestycji wynosi ponad 4 mln zł.
– budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana
przy ul. Wiktorskiej 30/32, w ramach której wykonywana jest
wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, przebudowa węzła
cieplnego oraz modernizacja
dwóch sal gimnastycznych. Wartość inwestycji wynosi 4 mln zł. Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14.
Ponadto prowadzone są przebudowy:
– budynku Zespołu Szkół
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60, w ramach której wykonywana jest przebudowa pomieszczeń szkolnych, sal
lekcyjnych oraz wymiana instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej. Wartość inwestycji wynosi blisko 6,5 mln zł.
– budynku Przedszkola nr 148
przy ul. Kazimierzowskiej 45
wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość inwestycji wynoBudowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A.
si 5,5 mln zł.

Szkoła nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego jak nowa #Kulturalnie
Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego na Mokotowie zostanie zmodernizowany. Wartość
inwestycji to 6,7 mln zł, z czego 4
mln zł wyniesie wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.
Umowę w tej sprawie podpisały Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy oraz Elżbieta
Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
– Rozwijamy szkolnictwo zawodowe. To
jeden z naszych strategicznych celów. Bardzo się cieszę, że samorząd Mazowsza wesprze naszą inwestycję. Dzięki temu zwiększymy atrakcyjność tej placówki i będzie się
w niej mogło uczyć znacznie więcej uczniów

– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.
Mokotowska szkoła kształci młodzież
już od 85 lat. W nadchodzącym roku szkolnym będzie się w niej uczyło 811 uczniów.
Z myślą o nich uruchomiono cztery kierunki: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska oraz technik weterynarii. Placówka realizuje liczne projekty i programy związane z hortiterapią (ogrodoterapią), ogrodnictwem ekologicznym i odtwarzaniem sadów tradycyjnych, a jej uczniowie są laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Rolniczych.
Niestety kompleks budynków zespołu
przy ul. Bełskiej 1/3 (o pow. 3,5 ha), w skład
którego wchodzą: szkoła, warsztaty, szklar-

nie oraz basen ma już ponad pół wieku i
wymaga pilnej modernizacji. Realizacja inwestycji będzie możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych
dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego. Wsparcie na ten celu z budżetu województwa wyniesie 4 mln zł. A
pozostałe – 2,7 mln zł na ten cel będzie pochodziło z budżetu miasta (z Programu Rozwoju Edukacji).
– W stolicy uczy się zawodu młodzież z całego województwa. To inwestycja w przyszłość tych wszystkich młodych ludzi, którzy
chcą zgłębić m.in. arkana ogrodnictwa czy
kształtować naszą mazowiecką przestrzeń –
podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu
województwa mazowieckiego.
W ramach pierwszego etapu powstanie
dokumentacja projektowa, a zniszczone i
nieużywane szklarnie zostaną wyburzone.
Następnie w tym miejscu wybudowany zostanie nowoczesny obiekt, w którym będą się
odbywały praktyki zawodowe dla uczniów,
chcących zdobyć zawód ogrodnika.
Natomiast w kolejnych etapach zaplanowano m.in. przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych, budowę nowej hali
magazynowej oraz placu do nauki jazdy,
utworzenie Dydaktycznego Szkolnego Ogrodu Botanicznego (dla wszystkich stołecznych szkół) oraz modernizację otoczenia
placówki.
Miasto modernizuje również inne szkoły
zawodowe, np. Zespół Szkół Odzieżowych,
Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul.
Kazimierzowskiej 60, Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8, Zespół
Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul.
Ogrodowej 16. To największa od wielu lat inwestycja w obszarze szkolnictwa zawodoweRK
go, za prawie 23 mln zł.

Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Bajkowe Sielce
Latem Teatr Baza wychodzi ze swojej siedziby w teren, by spotkać się z najmłodszą publicznością.
W weekendy zapraszamy dzieci, rodziców i opiekunów na
plenerowe spektakle do Parku Sieleckiego. Razem spotkamy bohaterów bajek i legend oraz będziemy się bać, wzruszać i śmiać
z ich przedziwnych perypetii.
29 sierpnia (sobota):
11.00 - Prawdziwy Przyjaciel, Sielce - Park Sielecki,
13.00 - Prawdziwy Przyjaciel, Białołęka - Bociani Zakątek,
17.00 - Prawdziwy Przyjaciel, Żoliborz - Park Żeromskiego,
30 sierpnia (niedziela):
11.00 - Prawdziwy Przyjaciel, Łomianki - Amfiteatr,
13.00 - Bajka o drzewie, Białołęka Park - Picassa,
17.00 - Prawdziwy Przyjaciel, Piaseczno - Park Miejski.
5 września (sobota):
13.00 - Złota Rybka, Sielce - Park Sielecki,
17.00 - Złota Rybka, Żoliborz - Park Żeromskiego.
Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY. Po spektaklu zapraszamy na warsztaty artystyczne inspirowane obejrzanym
spektaklem.

Mokotów dla Niepodległej
100. lecie Bitwy Warszawskiej Mokotów uczci wielkim koncertem ORKIESTRY KONCERTOWEJ REPREZENTACYJNEGO
ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO im. Stanisława Moniuszki. To historyczne widowisko złożone z pieśni patriotycznych, w wykonaniu kilkudziesięciu artystów występujących w stylizowanych mundurach z epoki Księstwa Warszawskiego, stanowić będzie wyjątkowy hołd złożony bohaterom
walk o wolność Polski.
Zapraszamy 6 września (niedziela), godz. 17.00, Kościół św.
Michała Archanioła, ul. Puławska 95. Wstęp wyłącznie z zaproszeniami, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zaproszenia do odbioru w kościele.
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Zdaniem radnego

Radni koalicji nie chcą
hali szermierczej...

Choć widmo kryzysu krąży nad Polską (a właściwie całym światem), na
wtorkowej sesji Rady
Dzielnicy Ursynów głównie dzieliliśmy dochody.
Budżet dzielnicy dość niespodziewanie zwiększył
się o kilkanaście milionów
za sprawą odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów wpłacone przez jedną z ursynowskich spółdzielni.
Niestety, pomimo tego zastrzyku gotówki, radni rządzącej koalicji postanowili jedną inwestycję wyciąć z budżetu: budowę hali szermierczej przy
Szkole Podstawowej nr 340 przy
ul. Lokajskiego.
Hala to inwestycja, na którą z
dużą nadzieją oczekiwali nie tylko trenerzy i rodzice utalentowanych szermierzy z klas sportowych 340-ki, ale właściwie cała
społeczność szkolna. Ten pomysł
uzyskał kilka lat temu poparcie
prawie 2000 rodziców dzieci ze
szkoły na Lokajskiego, a poza
klasami sportowymi hala miała
służyć też pozostałym uczniom.
Co więcej, jej powstanie niejako
„uwolniłoby” już istniejące sale
gimnastyczne na normalne zajęcia WF. Postanowiłem wesprzeć
rodziców w tych staraniach i
jeszcze jako wiceburmistrz odpowiedzialny za sport na Ursynowie wywalczyłem pod koniec
2017 roku 2 mln złotych na tę
inwestycję. Powstała koncepcja,
projekt budowlany, zostało wydane pozwolenie na budowę i
wszystko wydawało się być na
dobrej drodze. Niestety w ubiegłym roku, w szczycie hossy okazało się, że ze względu na wzrost
cen robót budowlanych otrzymane oferty w przetargach były

wyższe od zakładanego budżetu.
Było to jednak spowodowane
także bardzo krótkimi terminami realizacji, jakich oczekiwał
Urząd – a to jak wiadomo ma
ogromny wpływ cenę.
Wszyscy mieli świadomość,
że budowa hali trochę się przedłuży, ale w najczarniejszych
snach nie przypuszczałem, że
burmistrz i koalicja rządzącą będą chcieli ten projekt po prostu
„uwalić”. Ciężko nie dopatrzeć
się tu złej woli, bo gdy burmistrzowi zależało, to był w stanie
ogłaszać przetarg nawet pięć razy (najniższe oferty potrafiły
przekraczać budżet dwukrotnie)
– tak było np. w przypadku żłobka na ul. Kazury. Tymczasem w
przypadku hali przy SP340
stwierdził, że ogłaszanie trzeciego przetargu to „para w gwizdek”. Co więcej, dzielnica złożyła wnioski o dofinansowanie do
marszałka województwa i ministerstwa sportu. I choć ten drugi jeszcze jest rozpatrywany, to
burmistrz już awansem założył,
że dzielnica tych pieniędzy nie
dostanie.
Po burzliwej dyskusji, pomimo braku pozytywnej opinii aż
dwóch komisji, Rada Dzielnicy
na ostatnim posiedzeniu stosunkiem głosów 15:10 zdecydowała o „zdjęciu” środków z budowy
hali i pozostawieniu na tym zadaniu jedynie… 66 tys. złotych.
Taki zabieg jest oczywiście realnie rezygnacją z budowy, bo odkłada ją na bliżej nieokreślony
termin. Tak postąpiono kiedyś z
budową domu kultury na Ursynowie, co skończyło się aż 11letnim oczekiwaniem. Uchwałę
w tej sprawie poparła prawie cała koalicja rządząca (Otwarty
Ursynów + Koalicja Obywatelska), jedynie radny Robert Wojciechowski wyłamał się z koalicyjnego konsensusu. Przykro było patrzeć jak łatwo radnym koalicji przyszło złamanie obietnicy zawartej w umowie koalicyjnej i programie Rafała Trzaskowskiego. A jednocześnie nie mieli problemu z przeznaczeniem
pół miliona złotych na zakup
ulicznych koszy na śmieci po cenie… dwukrotnie wyższej, niż
na rynku.
Antoni Pomianowski
Radny Dzielnicy Ursynów

Powstaje nowy wjazd do Miasteczka Wilanów
Zarząd Dróg Miejskich
rozpoczął przygotowania
do inwestycji, która znacznie poprawi możliwości
poruszania się po Wilanowie. Razem z deweloperem i urzędem dzielnicy
zbudowany zostanie przepust przez Potok Służewiecki i połączona zostanie ulicę Sarmacką ze
skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy.
W zaakceptowanym projekcie deweloper ma wybudować
przejazd nad potokiem, ZDM

przebuduje natomiast skrzyżowanie. Obecnie ul. Sarmacka
kończy się ślepo. W pobliżu znajduje się używana przez pieszych
kładka przez Potok Służewiecki. Właśnie została wygrodzona,
bo przekazano deweloperowi teren na potrzeby wycinki krzewów i drzew na potrzeby przebudowy. Niektórzy mieszkańcy
zauważają, że przebudowa wiąże się z wycinką starych lip.
-Bardzo mnie cieszy, że powstanie nowy wjazd na Miasteczko Wilanów, szkoda jednak,
że nawet 30 metrów od obecne-

go mostku wycięto wiekowe lipy
będące fragmentami alei widokowej prowadzącej do Pałacu w
Wilanowie - mówi pani Justyna,
mieszkanka ul. Sarmackiej.
Po zakończeniu przebudowy
ulica Sarmacka zostanie przedłużona na północ i połączona ze
skrzyżowaniem al. Wilanowskiej
i ul. Kosiarzy.
Dzięki temu w środku dzielnicy powstanie przejazd, który
umożliwi skręcenie z al. Wilanowskiej w stronę miasteczka
Wilanów. Budową przedłużenia
ul. Sarmackiej wraz z przepustem na Potoku Służewieckim
zajmie się firma Robyg. Nadwodne przedłużenie Sarmackiej
będzie się składało z jezdni z jednym pasem w każdą stronę,
przedzielonych pasem z kostki.
Po zachodniej stronie przeprawy znajdzie się przejazd rowerowy, będący przedłużeniem drogi rowerowej na Sarmackiej. Będzie się oczywiście łączył z ciągiem po południowej stronie potoku, wzdłuż Alei Wilanowskiej.
Po obu stronach jezdni znajdą
się zieleń i chodniki. Na południe od przeprawy zostanie wy-

tyczone przejście dla pieszych i
przejazd rowerowy w ciągu popularnej trasy wzdłuż potoku.
Zarząd Dróg Miejskich przebuduje z kolei skrzyżowanie al. Wilanowskiej z ul. Kosiarzy, tak aby
możliwe było podłączenie do
niego ul. Sarmackiej. Obecnie
trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę

tych prac. Skrzyżowanie będzie
miało przejścia dla pieszych z sygnalizacją z każdej strony (dziś
brakuje go od wschodu, a od południa nie ma przez co przechodzić). Każde z nich będzie miało pośrodku azyl dla pieszych
oraz płyty z wypustkami dla niedowidzących. Z alei Wilanowskiej w Sarmacką będzie można

skręcić dodatkowym lewo i prawoskrętem. Zachodnią stroną
skrzyżowania będzie poprowadzona droga rowerowa od ulicy
Sarmackiej, umożliwiając bezpieczne poruszanie się dla posiadaczy jednośladów. Przebudowa i powstanie nowego wjazdu mają być gotowe jeszcze w
Piotr Celej
tym roku.
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Prace budowlane w miejscu dotychczasowej 'nawrotki' S-2
2.

Budowa wiaduktu kolejowego nad POW.

Most Południowy to część zadania B budowy POW.

Odcinek wilanowski POW kilkadziesiąt metrów od osiedla mieszkalnego.

Południowa Obwodnica Warszawy pięknieje

Ursynowski odcinek POW nie nadąża...
- Tak, patrzę na to wszystko z optymizmem - stwierdził Tomasz Żuchowski p.o. dyrektor Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
którego zapytałem o ocenę perspektyw finalizowania budowy Obwodnicy. Stan inwestycji, z którym dziennikarze warszawscy mogli
zapoznać się podczas dokonanej 21 sierpnia wizytacji wszystkich odcinków budowy POW, faktycznie uzasadnia optymizm dyr. Żuchowskiego. Niestety, o ile dwa odcinki zadaniowe Południowej Obwodnicy Warszawy prezentują się bardzo obiecująco, zaawansowanie na
Ursynowie bardzo negatywnie odstaje od postępu prac na pozostałych odcinkach.

Bogusław Lasocki

Zakres prac
robi wrażenie
Południowa Obwodnica Warszawy to
potężna inwestycja, posiadająca w budowie łącznie 18, 5 km dróg. Prace podzielono na trzy zadania A, B i C. Zadanie A realizowane przez firmę Astaldi to część ursynowsko-wilanowska obejmująca budowę fragmentu drogi o długości ok. 4,6 km
od węzła Puławska (bez węzła) do węzła
Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod Ursynowem. Tunel o długości ok. 2,3 km poprowadzony m.in. pod linią metra, będzie
najdłuższym tunelem w Polsce. Każda z
dwóch jezdni będzie mieć szerokości ok.
14,5 metra, po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości ok. 3,75 metra. Zadanie
B realizowane przez konsorcjum Gulermak i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów, obejmuje budowę fragmentu
drogi o długości 6,45 km od węzła Przy-

czółkowa do węzła Wał Miedzeszyński
wraz z węzłami oraz mostu przez Wisłę.
Most Południowy w ciągu trasy S2 będzie
mieć długość ok. 1,5 km i ok. 45,8 metra
szerokości. W obu kierunkach kierowcy
będą mieć do dyspozycji po 4 pasy ruchu.
Dodatkowo z obu stron został zaplanowany ciąg pieszo – rowerowy. Zadanie C
obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka o długości ok. ok. 7,45 km wraz z budową dwóch estakad nad Mazowieckim
Parkiem Krajobrazowym. Zadanie C, realizowane przez Warbud SA, obejmuje budowę fragmentu drogi o długości 7,45 km od
węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do
węzła Lubelska (bez węzła), dwóch estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzła Patriotów na przecięciu z linią PKP i ul. Patriotów. Na całej długości powstaną dwie jezdnie po trzy pasy
ruchu. Wartość całej inwestycji sięga 2,7
mld zł, przy czym ponad 40 procent to
koszty budowy odcinka ursynowsko - wilanowskiego.
Piątkowa wizytacja budowy POW
umożliwiła bezpośrednią ocenę stanu
zaawansowania inwestycji.
- Plan jest taki abyśmy od Lubelska do
ulicy Przyczółkowej, łącznie z obiektem
na Wiśle, pojechali tymi odcinkami jeszcze z końcem tego roku - mówił Tomasz
Żuchowski p.o. dyrektora Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczynając spotkanie z mediami. - Nato-

Dyrektor GDDKiA i nowa dyr. Astaldi Polska.

miast dla 4,5 km odcinka dotunelowego
czyli od ulicy Przyczółkowej do węzła
Puławska plan jest taki, byśmy pojechali do połowy przyszłego roku. Liczę na to,
że sumarycznie doczekamy chwili, kiedy
uroczyste przecięcie wstęgi będzie mogło
nastąpić na odcinku tunelowym, a jeszcze z końcem tego roku na poprzednich
odcinkach – zapowiadał Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektora GDDKiA.

POW będzie
piękna...
Rozgrzebane jeszcze ursynowsko-wilanowskie fragmenty POW w żadnym
stopniu nie oddają rozmachu wykonanych prac na pozostałych odcinkach. Już
sam węzeł Patriotów, gdzie rozpoczął się
rajd dziennikarski, ukazuje zakres wykonanych prac. Dwa ronda i dojazdy, estakady, wiadukty - jeszcze w stanie surowym, ale bliskim ukończenia. A to przecież tylko jeden z fragmentów tej rozległej inwestycji.
Kierujemy się na wschód trasą zadania
C, w stronę węzła Lubelska. Miejsce robi
wrażenie. Węzeł ten, nie należący do projektu POW, będzie pełnić bardzo ważne
funkcje komunikacyjne, łącząc obwodnicę, trasę A17 oraz wschodni odcinek autostrady A2. Z zapowiedzi wynika, że wszystkie te odcinki zostaną udostępnione nieco
później - do końca bieżącego roku. Opóźnienie oddania tego odcinka (przesunięte
na 22 grudnia) zostało spowodowane powiększeniem zakresu inwestycji o rozszerzenie wiaduktu kolejowego, umożliwiającego dodanie dwóch torów linii otwockiej. Zaawansowanie prac na tym odcinku
przekracza 91 procent. Patrząc na całość
zadania C, pomiędzy węzłami Lubelska i
Wał Miedzeszyński, brakuje jedynie krótkiego odcinka nawierzchni w obrębie tak
zwanej “wanny szczelnej” na węźle Patriotów. Na węźle Patriotów wykonywane
są już kapy chodnikowe, ustawiane kra-

wężniki i koryta odwodnieniowe, trasy
kablowe. Rozpoczęto już demontaż części
szalunków oraz prace umożliwiające eksploatację komunikacyjną, w tym montaż
ekranów akustycznych, oświetlenia drogowego, oznakowania pionowego. W najbliższym czasie, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zostanie otworzona
ulica Patriotów po wschodniej stronie z
jednoczesnym zamknięciem objazdu po
stronie zachodniej.
Ponad dwukilometrowy odcinek drogi ekspresowej przechodzi dwoma estakadami przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na obu ułożona jest
ostatnia (ścieralna) warstwa nawierzchni. Na dłuższej, prawie 400-metrowej estakadzie, trwa montaż niezbędnej infrastruktury drogowej. Wzdłuż tego odcinka S2 prowadzone jest humusowanie
wraz z obsiewem skarp, poboczy i pasa
rozdziału jezdni.
Gładką jak stół nawierzchnią dojeżdżamy do granicy zadania C i B. Właściwie jest to granica symboliczna, gdyż poza oznaczeniem początków i końców poszczególnych zadań, dalej prowadzi również prawie ukończona trasa. Już z daleka widoczny jest zarys budowanego Mostu Południowego.

Nowy most
dla Warszawy
Nowy most czyli Most Południowy, bardzo przyda się Warszawie. Realizując swoje podstawowe funkcje związane z obsługą POW, zapewni również możliwość
skrócenia przejazdów na drugi brzeg z
innych rejonów stolicy. Most na Wiśle ma
około 1,5 km długości i tam właśnie dzieje się najwięcej. W tej chwili finalizowane
są prace betoniarskie. W ostatnim czasie
zabetonowano jeden z dwóch zworników
– elementów łączących w całość most zbudowany na podporach nurtowych. Po stronie Wilanowa zbrojony jest drugi zwornik.

Przyszły wjazd od wschodu do tunelu S-2
2.

Jednocześnie ustawiane są krawężniki,
wykonywana jest kapa chodnikowa oraz
montowane kotwy i deski gzymsowe, a
płyta mostu przygotowywana jest pod
układanie papy. Na obu zachodnich nitkach mostu nad terenem zalewowym oraz
na południowej nitce po wschodniej stronie mostu położono już asfalt twardolany.
Trwa budowa kładek pieszo-rowerowych przy moście.
Zwiedzający budowę dziennikarze
oraz kierownictwo GDDKiA zostali przywitani przez reprezentanta spółki Gulermak dyrektora Bulenta Ozdemira w
asyście rzecznika prasowego.
- Jesteśmy w tej chwili na styku Mostu
Południowego z obiektem głównym - powiedział Bartosz Sawicki rzecznik Gulermak. - Dla całego kontraktu już ponad 90 procent prac jest zakończonych,
Wawer i Wilanów połączone są w 100
procentach. Właściwie brakuje tylko malowanek, oznakowania i jesteśmy już gotowi. Zostały już złożone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB ) wnioski o pozwolenie na
użytkowanie, jesteśmy już po odbiorach
straży, inspekcji sanitarnej i innych niezbędnych służb, czekamy na odbiory
WINB. Czekamy w tej chwili na zakończenie prac na moście głównym - to są te
ostatnie brakujące procenty. Z końcem tego roku ruch powinien być puszczony i
połączymy się z odcinkami realizowanymi przez pozostałe konsorcja - wyjaśniał
rzecznik prasowy Gulermak.
Deklaracje te znajdują potwierdzenie w
widocznych faktach. Na wszystkich obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i
Wawra, przeprowadzono próby obciążeniowe. Praktycznie wszystkie obiekty zostały już ukończone. Na obiektach inżynierskich, za wyjątkiem mostu, zakończono
także prace związane z układaniem warstwy ścieralnej. Aktualnie prowadzone są jedynie drobne roboty wykończeniowe.

Swojego zadowolenia nie ukrywał reprezentujący Gulermak dyrektor Bulent
Ozdemir. W rozmowie ze mną podkreślał
bardzo dobrą współpracę z Polakami. - Ja
w Polsce mieszkam już ponad 20 lat opowiadał dyrektor Bulent Ozdemir. Mam obywatelstwo polskie i czuję się jako Polak, to jest mój kraj. Nie mam problemów językowych i to mi ułatwia dobre relacje i współpracę z projektantami, wykonawcami. Ten projekt jest bardzo ważny i strategiczny nie tylko dla
Warszawy, ale i dla Polski. Jako firma
Gulermak jesteśmy dumni, że dobrze
wykonaliśmy swoją pracę i w terminie
ją zakończymy. Obecnie realizujemy w
Polsce również inne projekty, na przykład Północną Obwodnicę w Krakowie
czy tunele linii metra. Są to niewątpliwie ważne i strategiczne projekty - opowiadał dyrektor Bulent Ozdemir.
Wszystko w koło było ładne. Powierzchnia mostu, gładkie jezdnie, dużo
przestrzeni i w wyobraźni łatwy do uzyskania obraz, że za rok o tej porze będą
tędy jeździć sznury samochodów. Dalszy
przejazd do zachodniego końca zadania
B był komfortowy. W sumie w Warszawie
nie często można jeździć po tak równej,
gładkiej powierzchni. Kolejny podjazd i
znaleźliśmy się nad ulicą Przyczółkową.
Jeszcze chwila i w oddali zaczęły pojawiać się charakterystyczne zabudowania Ursynowa. Tuż za węzłem Przyczółkowa dojechaliśmy do zachodniej granicy zadania B.

Wilanów, Ursynów
czyli proza życia
Dyrektor Bulent Ozdemir, jako dobry
gospodarz, odprowadził nas do granic
swojego odcinka czyli zadania B, pomachał ręką na pożegnanie. Znów przejazd
zygzakiem przez wygrodzenia i ... znaleźliśmy się na szutrowej drodze, wysypanej
jakimś kruszywem. Hej, hej, jesteśmy w

domu! To wilanowsko - ursynowskie zadanie A, za które odpowiada Astaldi! No
cóż, jesteśmy w domu... Jednak już za
chwilę pomyślałem z tęsknotą nawet o tej
szuterowej jezdni.
Ale najpierw rzuciły się w oczy zabudowania wilanowskiego osiedla z prawej strony, na południe od ulicy Herbu
Janina, aż do projektowanej ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej. Stoi tam kilka czteropiętrowych budynków, bardzo sympatycznych. Mieszkańcy płacili zapewne
ponad 10 tys. zł za metr, obiecywano im
bliskość przyrody, bliskość natury, sarenki, zajączki, ptaszki pod oknami... Cóż,
nie spojrzeli w plany miejscowe i teraz kilkadziesiąt metrów od okien mają jezdnię
POW. Najśmieszniej wygląda przedłużenie jeszcze nieistniejącego, projektowanego nowego odcinka ulicy Ledóchowskiej, dla której utworzono już przejazd
pod trasą. Poziom jezdni nad przejazdem sięga I piętra pobliskich budynków,
a gdy pojawią się ekrany dźwiękochłonne, pewnie i II piętro będzie przysłonięte. A ludzie z parteru słońca na niebie
nie zobaczą od jesieni do wiosny, może
dopiero kiedyś w środku lata, bo wtedy
jest najwyżej. To są konsekwencje pazerności deweloperów przy braku nadzoru
publicznego nad nimi, no i gapiostwa
mieszkańców, którzy nie sprawdzili, co
im wyrośnie za kilka lat pod oknami.
Tuż za ulicą (w budowie) Ledóchowskiej i wybudowaną już stacją paliw, zaczęła wyłaniać się przytłaczająca, wielka góra ziemi. Kawałek obok - kolejna - tym razem z wierzchnią warstwą jałowych trawników, nazywanych przez uprzejmość humusem. Szuter zaczął mieszać się z jakimś błotem, piaskiem, dojeżdżamy do
wlotu tunelu POW. Kolejna niespodzianka - szuter całkowicie zniknął. Za to jechaliśmy w jakimś drobnym pyle, jakby z
mąki, który jeszcze przed wjazdem do tunelu prawie całkowicie ograniczał widocz-

Jako nieliczni mieliśmy okazję być w tunelu POW.

ność. Jeszcze kilkadziesiąt metrów, już w
tunelu pył zaczął znikać, pojawiło się za to
jakieś błotniste klepisko. No tak, płyta denna jeszcze nie położona, ale dało się jechać.
Kolejne kilkaset metrów, wreszcie wylane
betonem podłoże. OK, dotarliśmy w głąb
tunelu. A tunel jak tunel. Oświetlony, przebity do końca, efekty miesięcy pracy widać, ale finału nie widać wcale, tak jak i robotników, których kilkuosobowe grupki
pokazywały się co jakiś czas przy pracy.
Jednak w stosunku do ilości pracowników, widocznych na odcinkach C i B (mimo, że praca tam jest już finalizowana!!!)
było ich bardzo mało. Wyjazd z tunelu
ukazał obraz również nie optymistyczny.
Surowe betonowe podłoże i ściany wskazywały, że jeszcze dużo pracy trzeba będzie tu włożyć.

Spotkanie
z Astaldi w tle
Zatrzymaliśmy się kilkadziesiąt metrów od połączenia z przebudowywaną
dotychczasową “nawrotką” z S2 nad Puławską. Spojrzenie do tyłu w stronę Ursynowa i wlotu do tunelu... Wrażenie
jakby jakiś pomór, czy coś podobnego.
Ani jednego rzucającego się w oczy pracownika w zasięgu wzroku, tylko błękit
nieba, słońce, szary beton ścian bocznych, zapylone betonowe podłoże i pustka. W tle, z boku, grupka oficjeli i dziennikarzy w żółtych lub pomarańczowych
kamizelkach . I trochę w głębi, w kierunku Pileckiego, przytłaczający szary prostopadłościan wyrzutni spalin, która będzie czasem uszczęśliwiać mieszkańców
rejonu ulicy Polskie Drogi, a inny razem
mieszkańców osiedla Wyżyny.
Po przeciwnej stronie, na dotychczasowym ursynowskim zjeździe z S-2, praca
była owszem nawet intensywna. Robotnicy przygotowywali tam zbrojenie dla
betonowych ścian i łączników “starej” S2 z nowym zjazdem do tunelu i rozjazdo-

wymi estakadami. Widok budujący, ale
niestety tylko tam.
Pojawili się również przedstawiciele
Astaldi, z obecną dyrektor polskiego oddziału Astaldi panią Aleksandrą Kralkowską. Z tego co pamiętam, nie powiedziała ani słowa, zresztą stała, jakby była zasmucona. Za to wypowiedź podsumowująca Tomasza Żuchowskiego p.o.
dyrektora GDDKiA była bardzo konkretna i wyrazista.
- Jesteśmy na ostatnim odcinku, wyjechaliśmy z tunelu - zwrócił uwagę dyrektor Żuchowski. - Plan jest taki, abyśmy od
węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa,
włącznie z obiektem na Wiśle (tzn. mostem - BL), pojechali do końca tego roku.
Natomiast dla odcinka tunelowego, od
węzła Przyczółkowa do węzła Puławska,
plan jest taki, abyśmy pojechali do połowy
przyszłego roku. Jak państwo zapewne
widzieli, najwięcej jest pracy przed naszymi partnerami realizującymi odcinek A
czyli tunel. Natomiast powiem w ten sposób: nie ma wyjścia, musimy stanąć na
wysokości zadania, i te roboty, ich ogrom,
który jest po prostu wykonać. Technicznie
i technologicznie jest to możliwe. Natomiast wymaga to większego zaangażowania pracowniczego, aby ta inwestycja
mogła być w pełni funkcjonalna i bezpieczna dla kierowców. Chcę tylko podkreślić, że Południowa Obwodnica Warszawy
- zarówno jeśli chodzi o technologię, jak i
zakres prac inżynierskich - różni się, jest
znacznie szersza niż budowanie powiedzmy zwykłej drogi w polu. Jest masa rozwiązań i myśli inżynierskich, które są bardzo skomplikowane, czasochłonne i pieniądzochłonne - powiedział p.o. dyrektor
GDDKiA Tomasz Żuchowski.
Mamy zatem z ust dyrektora GDDKiA
kolejne konkrety, zarówno organizacyjne, jak i harmonogramowe. Zadanie A,
głównie ursynowski tunel - powinno zostać wykonane i udostępnione do końca

Wylot wschodni tunelu POW.

II kwartału 2021 roku. Będzie to możliwe, gdy nastąpi większe zaangażowanie
pracownicze. Po prostu musi być więcej
pracujących osób. Myślę, że dyr. Żuchowski również zwrócił uwagę na znikomą
ilość pracowników widocznych na odcinku A. Co dalej będzie, zależy już od
obecnego kierownictwa Astaldi.
Na koniec podaje się deserek, zwykle
jakąś wisienkę na torcie. Tym razem będzie ziarenko pieprzu albo papryczka
chili. Po moim pytaniu o filtry spalin odpowiedź Tomasza Mołdysza dyrektora
kontraktu z Astaldi była jednoznaczna: Instalacja filtrów spalin w wyrzutniach
jeszcze przed oddaniem POW do użytku
jest niemożliwa - stwierdził dyrektor Mołdysz. - Mówimy teraz “nie”, bo jest to
niemożliwe nawet od strony formalno-prawnej. Musi powstać dokument potwierdzający, że jest konkretny problem,
że urządzenia będące w obiekcie nie wystarczają z punktu widzenia założonej
wcześniej wydajności. Dopiero wówczas
może powstać nowa decyzja co zbudować i dlaczego - wyjaśniał dyrektor Tomasz Mołdysz z Astaldi.
Tak wygląda konkret z filtrami na dzisiaj. A więc najpierw musi być oddana do
eksploatacji cała inwestycja, powiedzmy realistycznie kiedyś w 2021 roku.
Potem od jesieni do wiosny 2021 musi
coś wyniknąć ze smogiem i spalinami.
Jeśli ursynowianie się zaprą, może decyzja byłaby w końcu 2021 roku. Dalej byłoby szukanie środków (już mamy
2022), umieszczenie w planie finansowym - najwcześniej na 2023 rok. Już w
2023 ogłoszenie przetargu na projekt,
przetarg na wykonanie - może koniec
2023 roku. To termin najbardziej optymistyczny. Ale jedno jest ważne. To będzie okres przedwyborczy. Więc politycy znów będą się prześcigać w obietnicach. To będzie szansa dla sprytniejszych. Czy znów politycy będą górą?
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Przed nami trudny powrót do szkół

Tuż przed rozpoczęciem roku
szkolnego odpowiedzialność za
bezpieczeństwo przedszkolaków, uczniów i nauczycieli
nadal przerzucona jest na samorządy i dyrektorów. Wszystko przez niejasne lub sprzeczne
wytyczne MEN, które dodatkowo nie były konsultowane z samorządami oraz brak wsparcia
finansowego – mówią prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski i
inni samorządowcy.
Samorządy przygotowały swoje placówki na przyjęcie uczniów w dobie
pandemii pomimo zdawkowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie – pracowały nad
tym przez całe wakacje.
O braku pomocy rządu tuż przed
początkiem roku poinformowali
przedstawiciele strony samorządowej
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego: Rafał Trzaskowski prezydent m.st. Warszawy i przewodniczący rady Unii Metropolii Polskich,
Jacek Karnowski - prezydent Sopotu i
członek zarządu Związku Miast Polskich, Jan Grabkowski - starosta poznański i wiceprezes Związku Powiatów Polskich, Anna Grygierek - burmistrz gminy Strumień i wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wiejskich RP

oraz Marek Wójcik ze Związku Miast szawy. - Jesteśmy odpowiedzialni i chcePolskich.
my z rządem współpracować. Ale nie
może być sytuacji, gdy najwięcej koszOgólne i sprzeczne
tów spychanych jest na barki samorzązalecenia MEN
dów – dodał.
- To problemy, z którymi borykamy
Podobnie jest w innych samorządach.
się wszyscy, niezależnie od tego czy za- – Nie wiem, skąd minister edukacji wie,
rządzamy dużym miastem, mniejszym że szkoły są przygotowane. Żadnej taczy gminą wiejską. Byliśmy od począt- kiej ankiety nie przeprowadzono – móku przygotowani do współpracy z rzą- wił prezydent Sopotu, Jacek Karnowski.
dem. Jednak po początkowym okresie Jak dodał, dopiero dziś Komisja Wspólwspółpracy nie układa się ona dobrze. na Rządu i Samorządu Terytorialnego
Rządzący przerzucają na nas odpowie- na żądanie samorządów przez dwie godzialność i nie konsultują z nami decy- dziny zajmowała się przygotowaniem
zji - mówił prezydent Warszawy. - Zało- szkół do roku szkolnego. – Ale wciąż
żenia wydawane przez MEN albo są nie mamy jednoznacznych zaleceń czy
ogólne, albo wewnętrznie sprzeczne i rozporządzeń. Tak poważna sprawa jak
bardzo dużo odpowiedzialności, nie- przyjście dzieciaków do szkoły tego wystety, spycha się na barki samorządów maga – mówił z kolei Jacek Karnow– dodał. Powtarzali to też wielokrotnie ski. Podawał przykłady: brak jasnych
pozostali samorządowcy. Trzaskowski wytycznych co do mierzenia temperajako przykład podał nauczanie hybrydo- tury, konsultacji z sanepidem, dostępu
we: rząd zapowiedział, że trzeba bę- do lekarzy, postępowania ze szkołami w
dzie je wprowadzić i na tym zakończył strefach żółtych i czerwonych, brak fiwytyczne, przez co to dyrektorzy muszą nansów na dzielenie oddziałów szkolw praktyce podejmować decyzje.
nych. - Gminy mniejsze i wiejskie nie są
Rząd nie przeznaczył też na nowe w stanie same ponieść tych kosztów.
zadania w związku z pandemią wystarKonieczne infolinie
czających środków finansowych. - Do
sanepid-dyrektorzy
Warszawy ma trafić 150 tys. litrów płyStarosta poznański Jan Grabkowski
nów do dezynfekcji i 537 tys. maseczek
jednorazowych. W stolicy środki te wy- podkreślał konieczność pilnego konstarczyłyby na dwa tygodnie funkcjono- taktu dyrektorów placówek z sanepiwania szkół – podkreślił prezydent War- dem w przypadkach, gdy dojdzie do

piecznych warunkach. W stolicy do
szkół pójdzie we wrześniu 200 tys.
uczniów.
Warszawa określiła szczegółowe wytyczne sanitarne dla nauki stacjonarnej. Przygotowano też szkoły do ewentualnej pracy w trybie mieszanym („hybrydowym”) lub zdalnym - wskazówki
dla dyrektorów zawarto w „Warszawskich wytycznych edukacyjnych”. Stolica intensywnie rozwijała nowoczesną
platformę nauki online - we wrześniu
będzie do niej podłączonych już 100 tysięcy uczniów.
Rekomenduje się między innymi:
– uruchomienie wszystkich wejść do
budynku,
– obowiązek dezynfekcji dłoni przed
wejściem do szkoły i szatni,
– do placówek będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów
wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub
nie przybywają na kwarantannie,
– osoby odprowadzające dzieci mają
osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce
lub nosić rękawiczki jednorazowe. Zasada: jedno dziecko - jeden opiekun.
– wychowawcy klasy ustalą sposoby
szybkiej komunikacji telefonicznej z
opiekunami ucznia,
– ograniczamy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie
szkoły - oznacza to np. różne godziny
przerw lub zajęć na boisku,
– zalecane jest noszenie maseczek
na korytarzach szkolnych, uczniowie
nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi,
– sale będą wietrzone co godzinę i
po każdych zajęciach, sprzęt sportowy
Jak Warszawa
będzie myty lub dezynfekowany, zostaprzygotowała szkoły?
ną wyłączone wszelkie źródełka i fonCały okres wakacyjny samorządow- tanny wody pitnej,
cy poświęcili na to, by zagwaranto– w każdej sali pojawią się pojemniRK
wać dzieciom opiekę i naukę w bez- ki z płynem dezynfekującym.

zakażeń w szkołach. Na razie rząd nie
zapewnia takiej możliwości. - Sanepid
w całości odszedł od nas – to teraz administracja rządowa. Ale zalecenia
MEN są takie, by dyrektor konsultował
swoje decyzje z powiatowym inspektorem sanitarnym. Oczekujemy od rządu
powołania infolinii inspektorów sanitarnych, a nawet telefonów do bezpośredniego kontaktu z dyrektorami. Żeby decyzje były podejmowane natychmiast, bez leżenia w biurkach. Dziś
trwa to dwa tygodnie – mówił Jan
Grabkowski.
- Oczekujemy na zbiór jednoznacznych przepisów: jeśli sytuacja jest taka, zachowujemy się w taki sposób. Takie przepisy uchronią naszych dyrektorów przed odpowiedzialnością, jeśli
jakieś dziecko się zarazi – mówił starosta poznański.
Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich mówił o ogromnym i szybko rosnącym niedofinansowaniu oświaty ze
strony rządu. Samorządowcy alarmują
o tym od miesięcy. Już teraz samorządy ponoszą większość wydatków i ich
możliwości finansowe nie nadążają za
kolejnymi zadaniami nakładanymi
przez rząd: - Niezbędne minimum, które powinniśmy otrzymać dodatkowo to
2 mld zł – tylko z powodu pandemii
COVID-19. My jako samorządowcy do
edukacji dopłacamy ogromne środki.
W ubiegłym roku to 26 mld zł – mówił
z kolei Wójcik. Zwrócił uwagę na o wiele większy wzrost podstawowych wydatków w porównaniu do wzrostu subwencji: - Nie mamy dostatecznych środków, by realizować zadania oświatowe
z zachowaniem ich jakości.

Duże zainteresowanie studiami w SGGW

Nie słabnie zainteresowanie studiami w Szkole
Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Już podczas
pierwszego etapu rekrutacji na studia stacjonarne

pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zarejestrowało się ponad 10 tysięcy kandydatek i kandydatów, o czterysta więcej
niż w roku ubiegłym.

Najbardziej popularne kierunki to: finanse i rachunkowość,
informatyka, dietetyka, weterynaria oraz zarządzanie.
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego to jedna z najwięk-

szych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju.
Kształci blisko 18 tys. studentów
na 38 kierunkach studiów, w
tym ośmiu prowadzonych w języku angielskim. W tym roku na
kierunkach pierwszego stopnia
i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji blisko cztery tysiące miejsc.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, także w tegorocznej rekrutacji najwyższą średnią na jedno
miejsce odnotowano na kierunku finanse i rachunkowość. O
150 miejsc ubiegało się blisko tysiąc osób, co oznacza, że o jedno
miejsce walczyło średnio 6,6
kandydatów. Na drugiej pozycji
znalazła się informatyka, gdzie o
jedno miejsce ubiegało się 5,6
kandydatów (o 135 miejsc walczyło 755 osób). Trzecią pozycję zajęła dietetyka ze średnią
5,5 os./miejsce (412 zarejestrowanych, 75 miejsc). Z kolei największą popularnością wśród
kandydatów cieszyła się weterynaria. Na ten kierunek aplikowało najwięcej, bo ponad tysiąc
kandydatów. Średnio o jedno

ze 190. miejsc walczyło 5,5 kandydatów. W tegorocznej rekrutacji popularne są także zarządzanie (5,0 os./miejsce), logistyka
(5,0 os./miejsce), ekonomia (4,1
os./miejsce), biotechnologia (4,0
os./miejsce) oraz turystyka i rekreacja (3,9 os./miejsce).
W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka,
turystyka i rekreacja, zarządzanie, ekonomia, dietetyka
oraz weterynaria.
Terminy rekrutacji, wolne
miejsca oraz progi punktowe na
poszczególnych kierunkach
można sprawdzić na stronie
https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego prowadzi rekrutację
wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze.
Rejestracja odbywa się przez internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Dokumenty są przesyłane pocztą, kurierem lub skła-

dane w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.
Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników
matur. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie.
Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu
umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny
umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać w kolejnych etapach rekrutacji. W tym roku ze
względu na opóźnione terminy
matur prowadzone są jedynie
dwa etapy rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie
rekrutacji odbywa się poprzez
internetowe strony rekrutacyjne
SGGW, Panel Administracyjny
w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata
wpisany w SOK). Dzięki temu
kandydaci w każdej chwili całego procesu rekrutacyjnego
otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.
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Nieobowiązkowe szczepienia
to śmierć dla biznesu
Wraz z pojawieniem się szczepionki na
COVID-19 nie zostaną rozwiązane
wszystkie problemy pandemii. Oby mieli
to również w głowach rządzący, bowiem
ewentualna zwłoka legislacyjna może
kosztować przedsiębiorców sporo nerwów i pieniędzy.
Wyobraźmy sobie sytuację. Jest czerwiec 2021
roku, od trzech miesięcy na polskim rynku dostępne są certyfikowane szczepionki przeciwko
tzw. Koronawirusowi. Pierwsze hotele w centrum
Warszawy zaczynają wymagać certyfikatu otrzymania dawki szczepionki lub/i nabycia przeciwciał. Niełatwo sobie wyobrazić, że część z potencjalnych klientów hotelu może poczuć się dyskryminowana. Klucz do rozwiązania tej sprawy leży
jednak w polityce.

Obietnica wyborcza?
Podczas kampanii prezydenckiej Andrzej Duda zapewniał, że szczepienia na COVID-19 nie będą obowiązkowe. Jeżeli założyć, że prezydent z
obietnicy się nie wycofa oznaczać to będzie, że
prawdopodobnie dopiero Trybunał Konstytucyjny orzeknie czy restaurator albo pracodawca może od nas wymagać certyfikatu szczepienia. Nie
ma bowiem w polskim systemie prawnym trybu
samoistnego, żeby trybunał opiniował ustawę z
własnej inicjatywy podczas procesu prawotwórczego. Musi najpierw projekt ustawy by móc
ewentualnie poddać go ocenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Co to oznacza w praktyce? Wprowadzenie
szczepionek może wcale nie skończyć pandemii,
która w Polsce wciąż nie wygasła, ani nie przybrała katastrofalnych rozmiarów. Pojawić się mogą
dwa plemiona: zaszczepionych i tych, którzy nie
zaszczepili się. W skrajnie pesymistycznym wariancie obie grupy skazane zostają w na egzystowanie w alternatywnych rzeczywistościach, ale to
oczywiście bardziej political fiction.
Niepewność z pewnością jednak nie posłuży
biznesowi, który lubi spokój. Wielu przedsiębior-

nuty w szczycie, co 6 poza szczytem i w soboty
oraz co 6.30 w niedziele.
Po otwarciu wiaduktu na ulicy Karczunkowskiej przyszedł czas na wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej. O zmiany te wnioskowały samorządy Raszyna i Lesznowoli. Autobusy linii
209 i 809 dojadą do nowych pętli: Dawidy i PKP
Jeziorki. Od soboty, 29 sierpnia, autobusy będą
jeździły:
209: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji
Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa –
DAWIDY;
239: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji
Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego (powrót:
Puławska – Romera – Herbsta) – Poleczki – Taneczna – Krasnowolska – KRASNOWOLA;
715: URSYNÓW PŁN. – Bartoka – al. Komisji
Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego –
Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Karczun-

211, 213, 326, 401, 411, 504 i 522. Na trasy ponownie wyjadą autobusy linii: 304, 320, 323,
332 i 379.
Od 31 sierpnia dla tramwajów zostaną przywrócone przedwakacyjne rozkłady jazdy. Składy
linii 1, 2, 9 i 31 będą podjeżdżały na przystanki w
godzinach szczytu co 4 minuty (linii 33 co 6 minut), a pozostałych linii co ok. 8 minut.
Od wtorku, 1 września, pociągi metra linii M1
i M2 także wrócą do podstawowych rozkładów
jazdy. Składy na pierwszej linii będą podjeżdżały
w szczycie co 2.20 minuty, poza szczytem co 4 minuty, w soboty co 4.50, a w niedziele co 5.30. Natomiast w przypadku linii M2 będzie to: 2.50 mi-

kowska – Zgorzała: Dawidowska – Zamienie: Dawidowska – Starzyńskiego – Dawidy Bankowe:
Starzyńskiego – Warszawska – ... – P+R AL. KRAKOWSKA,
737: URSYNÓW PŁN. – Bartoka – al. Komisji
Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego –
Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Karczunkowska – Zgorzała: Postępu – ... – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.,
809: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji
Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – Starzyńskiego – Karczunkowska – PKP JEZIORKI.
RK

ców zwraca uwagę, że nieuregulowanie kwestii
szczepień ochronnych może być kluczowym elementem wprowadzającym dezorganizację podczas odbudowy po COVID-19. Ciężko oczekiwać
by jakąkolwiek ustawę oceniał teraz TK, ponieważ
dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka na
koronawirusa ustawy nie będzie, co za tym idzie,
sprawa jest bezzasadna. Regulacje dotyczące działań szczepiennych mogłyby się znaleźć w projekcie kolejnej specustawy, ale jeszcze jej nie ma.
Giełda czeka jak kania dżdżu na pozytywne wiadomości. Niestety, po dymisji Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego ciężko takich wypatrywać.

Na szali Alt-right?
Brak stanowiska w sprawie szczepień ma również swój kontekst polityczny. Prawo i Sprawiedliwość, głosem Andrzeja Dudy obiecuje, że nie będzie miało miejsce powszechne i przymusowe
szczepienie. To była chęć przeciągnięcia w swoim
kierunku wyborców sympatyzujących ze środowiskiem Konfederacji. Fani ruchów Alt-Right kojarzonych właśnie z tym środowiskiem są jednymi z największych negacjonistów istnienia pandemii. Rozpowszechniając kremlowskie historie o WHO i
Billu Gatesie jako może nie są partnerem do dyskusji merytorycznej dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Zebrane przez Brauna, Bosaka i Korwina-Mikkego środowiska prawicowe są jednak bardzo
łakomym kąskiem dla rządzących. Zjednoczona
Prawica zrobi wszystko by na prawo od nich na
polskiej scenie politycznej była tylko ściana. Doskonale widać to w trwającej właśnie ideologicznej
ofensywie Zbigniewa Ziobry, który chce pokazać,
że jest najważniejszą personą polskiej prawicy.
Po prezesie Jarosławie Kaczyńskim oczywiście.
Wprowadzona przez prezydenta Dudę zapowiedź dobrowolności szczepień na koronawirusa
może się więc okazać przeszkodą polityczną do...
normalizacji po pandemii. A puszczanie oka do fanów teorii spiskowych i antyszczepionkowców
stać się bardzo drogim dealem politycznym.
Piotr Celej

Projekt skrzydlaci sąsiedzi

Jeśli lubicie eksplorować
okoliczną przyrodę bądź
jest ona dla Was inspiracją do działania i tworzenia, - ten projekt jest dla
Was! Start zapisów już od
10 sierpnia.
We wrześniu Służewski Dom
Kultury rozpoczyna cykl warsztatów w ramach projektu “Skrzydlaci sąsiedzi - ptaki Służewa”.
Spotkania będą możliwością do
poszerzenia wiedzy na temat
środowiska naturalnego równolegle poprzez jego obserwacje i
zmierzenie się z danymi narzę-

Od wtorku, 1 września, w Warszawskim
Transporcie Publicznym przestaną obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy.
Wejdą także w życie zmiany, usprawniające komunikację między innymi na Ursynowie.
Wraz z początkiem września dla autobusów
przestaną obowiązywać wakacyjne rozkłady jazdy. W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd ograniczeń w liczbie pasażerów, niewiele różniły się one od zwykłych i dotyczyły głównie linii strefowych: 110,
140, 150, 250, 340, 511, 704, 709, 710, 713, 714,
716, 717, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 736, 738,
739, 742 i 750.
Od początku nowego roku szkolnego planowane jest także przywrócenie kursów autobusów,
dowożących uczniów do szkół. Zostały one zawieszone w pierwszym kwartale tego roku na liniach: 115, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 201,

dziami z pogranicza sztuk audiowizualnych. Dołączając do
projektu poznasz także nowe
środki wyrazu artystycznego.
Powstałe prace zostaną zaprezentowane dedykowanej wystawie w Służewskim Domu Kultury. Warsztatom towarzyszyć będzie spacer, podczas którego posłuchamy o różnorodności naszych ptasich sąsiadów. W zależności od wyboru warsztatów
dowiemy się: o której godzinie
budzą się ptaki i kiedy najlepiej
je podsłuchiwać? Z jakiej odległości obserwować, jakie są ich

barwy upierzenia. Po zgłębieniu
terenu Dolinki Służewieckiej
przejdziemy do prac twórczych.
Udział w projekcie jest bezpłatny,
zaś rejestracja online możliwa
w serwisie strefa zajęć Służewskiego Domu Kultury.
Wśród przewidzianych zajęć
przewidziano m.in.: warsztaty
fotograficzne, warsztaty haftu,
czy warsztaty ceramiczne. Na
koniec wszystkie grupy twórcze zostaną zaproszone do
współtworzenia wystawy podsumowującej ptasią bioróżnorodność, która wbrew pozorom
nie będzie tylko naszych skrzydlatych współbohaterach ale
także o nas - o tym, jak na nie
patrzymy, jak sobie je wyobrażamy i jakie mamy z nimi skojarzenia. Okiem dzieci, młodzieży, dorosłych, poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego. Partnerami projektu są:
SM “Służew Nad Dolinką”, Warszawska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Projekt finansowany jest
z Funduszu Animacji Kultury
m. st. Warszawy.
Piotr Celej

Popłyń Wisłą w Warszawie
Rejsy statkami, katamaranami, drewnianymi
szkutnikami po Wiśle oraz
spływy kajakowe – fani
wodnych wycieczek mogą
skorzystać z szerokiej
oferty żeglugi w Warszawie. Ruszyły miejskie wyprawy po rzece. Mieszkańcy i turyści mają okazję
poznać stolicę z rzecznej
perspektywy.
W letnim sezonie wielbiciele
nadwodnych atrakcji mogą spędzić wolny czas na Wiśle. Warszawa dofinansowała szereg wycieczek, podczas których uczestnicy podziwiają nadrzeczną
przyrodę, poznają historię stolicy oraz wiele miejsc do odpoczynku i rekreacji.
W sobotę, 22 sierpnia, wystartował cykl bezpłatnych rejsów, podczas których eksperci
oraz stermotorzyści opowiadają varsavianistyczne i ekologiczne ciekawostki. Do wyboru jest
pełna gama jednostek stołecznej żeglugi. Od tradycyjnych,
drewnianych - takich jak pychówka, bat, byk, galar czy
szkuta - po nowoczesne katamarany i statki, których coraz
więcej widać na rzece w Warszawie. Rejs to nie tylko okazja
do odkrycia lokalnej floty, ale
też szansa do poszerzenia wiedzy o samej rzece.
Codzienne wycieczki odbędą
się w tygodniu do końca wakacji
o godz. 13.00, a od września o
godz. 17.00. W weekendy jednostki startują o godz. 11.00 i
13.00 aż do końca września.
Wyprawy rozpoczynają się w
Porcie Czerniakowskim oraz z
bulwaru Grzymały-Siedleckiego

(na wysokości pomnika Syreny)
z Barki Wisława - miejsca zbiórek
będą oznaczone flagami Dzielnicy Wisła. Obowiązują zapisy –
rezerwacja odbywa się mailowo
pod adresem lato@rejsywislane.pl i telefonicznie pod nr 668
099 787.
Podczas rejsów szlakiem aktywnego wypoczynku uczestnicy mają okazję poznać mnóstwo
lokalizacji idealnych do uprawiania sportu i rekreacji. Z pokładu doskonale widać naturalne piękno brzegów rzeki oraz
można lepiej poznać wiślaną żeglugę.
Goście pokładu pokonają pętlę z Portu Czerniakowskiego
przez centralny odcinek Wisły,
powracając w miejsce startu. W
czasie rejsu zobaczą punkty do
uprawiania sportów, takich jak
skimboard, kajak polo, żeglarstwo, wioślarstwo, sporty motorowodne, SUP oraz lokalizacje
do grania w siatkówkę plażową,
siłownie plenerowe, park linowy oraz trasy rowerowe. Nie zabraknie terenów, gdzie dominuje dzika przyroda.

Uczestnicy wycieczki będą
spotykać się pod bosmanatem
portu przy ul. Solec 8. Wyprawy wystartują kolejno 24, 25,
26, 28 i 31 sierpnia. W planie
każdego dnia jest pięć godzinnych rejsów od godz. 12.45 do
20.00. Rezerwacje dostępne są
na stronie Fundacji Wisła Warszawie.
Fani wiosłowania w kajakach
mogą spróbować swoich sił na
Wiśle. Spływy odbywają się teraz codziennie, a od września
do końca października w każdy
weekend. Do wyboru są trzy
trasy wycieczek: Port Czerniakowski - plaża Białołęka, plaża
Saska - plaża Białołęka oraz
plaża Białołęka - Modlin. Kajakiem mogą pływać dorośli i
dzieci pod opieką pełnoletnich
osób. Rezerwacje z systemem
kaucyjnym odbywają się na
stronie internetowej organizatora, gdzie można też znaleźć
szczegóły i wskazówki dotyczące spływów.
Harmonogram atrakcji i wydarzeń można śledzić na fanpage’u Dzielnicy Wisła.
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ropikalne upały nie zmieniają faktu, że lato dobiega końca. Być może czeka nas jeszcze piękna, pełna kolorów polska jesień. Niemniej, kalendarz
jest nieubłagany. Dni robią się coraz krótsze, już niemal o 3 godziny od
najdłuższego dnia w roku.
To wszystko ma swój urok. Cztery pory roku wprowadzają do naszego życia różnorodność, której próżno szukać w innych szerokościach geograficznych. Zmienia się otoczenie, w
którym żyjemy, a wraz z nim zmieniamy się my sami. Popadamy w różne nastroje zależnie od tego, czy za oknem plucha i wiatr, czy słoneczny dzień zachęcający do wyjścia z domu. Któż z nas nie
cieszy się z ładnej pogody. Nabieramy wtedy ochoty do życia i chęci do działania.
Wystarczy wyjechać za miasto lub wyjść do parku, żeby zobaczyć, jak dotychczasową dość monotonną zieleń zastępują odcienie żółci, brązu, oranżu i czerwieni. To są właśnie kolory jesieni. Już
choćby z tego powodu, jest to moja ulubiona pora. Promienie słońca prześlizgują się w złotych koronach drzew. Coraz więcej spadających liści zaściela wyschnięte z powodu suszy alejki i trawniki.
W tym roku zmiany te przychodzą wcześniej.
Lato jest przyjemne i to z wielu względów. Już choćby dlatego, że nie trzeba zakładać ubrań
na cebulkę, ciepłych kurtek, palt, płaszczy etc.. Wystarczy koszulka T-shirt, szorty, sandały, czy
jakieś lekkie sportowe buty. No, oczywiście zależy to od sytuacji. Nie pójdziemy tak ubrani tam,
gdzie wymagany jest strój oficjal„Tegoroczne lato odchodzi
ny lub wizytowy.
Właśnie, T-shirty i szorty zalew atmosferze niepewności co gają
sporą przestrzeń w moich
przyniesie nadchodzący czas” szafach. Co roku mam to samo
przekonanie, że nie zdążę ich założyć. Nie będzie okazji, bo prostu, zabraknie na to ciepłych dni. Zwykle wystarczy ich zaledwie
do założenia na siebie kilku ciuchów. Dlatego, oddaje je do punktów skąd przekazywane są potrzebującym, bezdomnym m.in. do Domu Chleba prowadzonego przez oo. Barnabitów przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Marii Zaccarii na ul. Sobieskiego. Stąd trafiają do ludzi, którym nie powiodło się w życiu z różnych przyczyn. Dla nich również - lato to z wielu zrozumiałych względów lepsza pora roku.
Na przestrzeni lat zauważam, że moje szafy przeszły widoczne przeobrażenie. Nie chodzi o nie
same, a o ich zawartość. Zniknęły z nich kożuchy, ciepłe góralskie swetry (podobno) z dodatkiem
waty, sprzedawane kiedyś ceprom na bazarach. Od zaufanych sprzedawców można było kupić prawdziwą wełnę (to, tak na marginesie). Zniknęły skarpety, czapki rękawice etc. Ich miejsce zajęły ubrania znacznie cieńsze i lżejsze, często z tzw. oddychających tkanin syntetycznych. Po ciepłych ubraniach pozostało jedynie wspomnienie, tak jak po mrozach, w czasie których miały być noszone. Znak
czasu. Klimat rzeczywiście ociepla się i to odczuwalnie. Ot, co!
Lato odchodzi i choć niektórzy jeszcze tego nie zauważają, to za niecały miesiąc zawita do nas
jesień. Właściwie dwie - astronomiczna i kalendarzowa. Dlaczego tak jest? To już inna kwestia. Warto jednak wiedzieć, że jesień przychodzi zawsze tego samego dnia miesiąca, choć bywa to różny dzień
tygodnia. W tym roku jesień kalendarzowa zacznie się 23 września. Jej początek wypada w środę,
zaś pierwszy dzień jesieni astronomicznej wypada dzień wcześniej, czyli we wtorek, 22 września.
Ta zmiana wywołuje u wielu z nas uczucie melancholii i tęsknoty za odchodzącym miłym ciepełkiem. Tęsknoty za urlopami na łonie natury, spacerami wśród parkowych alejek w otoczeniu kwitnących kwiatów, pachnących bzów, jaśminów, akacji i lip. Za truskawkami, ogórkami gruntowymi
i wieloma innymi przyjemnościami. To przejście z jednej pory w drugą bywa źródłem inspiracji dla
artystów, poetów, kompozytorów, autorów piosenek. Starsi czytelnicy zapewne pamiętają szlagier
„A mnie jest szkoda lata” w wykonaniu aktora i piosenkarza Andrzeja Boguckiego z muzyką Adama Lewandowskiego do słów Edwarda Schlechtera... Po piosenkę tę sięgnęli też inni wykonawcy
m.in.: Jerzy Michotek i Jerzy Połomski.
Tegoroczne lato odchodzi w atmosferze niepewności co przyniesie nadchodzący czas. Nie wiemy wciąż czy jesień będzie oznaczać krótsze i chłodniejsze dni, czy też coś znacznie mniej przyjemnego - wzrost zachorowań na COVID-19. Korona wirus jeszcze od nas nie odszedł, a ewentualne leki, czy też szczepionki to w najlepszym razie perspektywa kilku miesięcy. Równie niepewny jest los
uczniów, którzy zgodnie z planem powinni rozpocząć naukę w szkołach z początkiem września.
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Starszy pan, spędzając wczasy w Sianożętach,
Wciąż nawijał, chwalipięta, o dziewczętach.
Zdobył aplauz wśród staruszków,
Twierdząc, że miał każdą w łóżku,
Ale po co? Już, niestety, nie pamięta.

Pewien playboy chciał szpanować w Sianożętach,
I studentkom się podawał się za docenta,
Lecz się śmieje pół Ustronia,
Że sam siebie zrobił w konia,
Bo studentki go traktują jak natręta.

Panna Ewa po wakacjach w Sianożętach,
Powtarzała jak zaklęta: Byłam święta.
Lecz przypadkiem swojej mamie,
Napomknęła o Adamie,
Twierdząc, że niepokalanie jest poczęta.

Tadeusz Porębski

Odchudzanie – kontrolowane
Aspartamie i jego szkodliwych właściwościach nie piszą gazety ani nie
mówią elektroniczne media. Gdyby się odważyły, mogłyby stracić miliony złotych, bo wielkie koncerny wytwarzające produkty dietetyczne,
których głównym składnikiem jest Aspartam, przestałyby się reklamować. Więc
media udają, że problem nie istnieje.
Z badań wynika, że ze wszystkich substancji spożywczych obecnych na rynku najbardziej niebezpieczną, dodawaną do żywności i napojów, jest Aspartam. Znajduje się on prawie we wszystkich napojach dietetycznych i energetycznych napojach, gumie do żucia „bez cukru” oraz wyrobach cukierniczych. Miliony osób na świecie w trosce o zachowanie smukłej sylwetki używają do słodzenia Nutra Sweet. To nic innego jak Aspartam, który jest kombinacją czterech substancji chemicznych: kwasu asparaginowego (40 proc.), fenyloalaniny (40 proc.), metanolu (alkohol drzewny – trucizna 10
proc). i dwuketopiperazyny (DKP 10 proc.). Aspartam przez wielu naukowców określany jest jako
trucizna, mimo to znajduje się w powszechnym obrocie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – produkcja tak zwanych słodzików to biznes wart setki miliardów dolarów.
Aspartam został odkryty w 1965 roku i dopuszczony do stosowania w produktach suchych 26 lipca 1974 r. Jednak sprzeciw wniesiony w sierpniu 1974 r. przez neurologa dr. Johna W. Olneya oraz
prawnika organizacji „Consumer” Jamesa Turnera, jak również wszczęte dochodzenie dotyczące
praktyk badawczych firmy G.D. Searle, producenta Aspartamu i NutraSweet, spowodowały, że 5
grudnia 1974 r. US Food and Drug Administration (FDA – Federalna Agencja ds. Żywności i Leków)
zawiesiła dopuszczenie. Jednak w 1981 r. w niejasnych okolicznościach Agencja niespodziewanie
dopuściła Aspartam do stosowania w suchych produktach spożywczych, a dwa lata później również
w napojach gazowanych.
Należy wspomnieć, że w tym czasie szefem rady nadzorczej G.D. Searle był Donald Rumsfeld –
osoba w USA niezwykle wpływowa, były doradca prezydenta Richarda Nixona, bliski współpracownik Ronalda Reagana, późniejszy sekretarz obrony w administracji Georga W. Busha. Ważna może być również informacja, że właśnie w 1981 roku, kiedy rozstrzygała się kwestia dopuszczenia Aspartamu, prezydent Reagan dokonał nie„Prowadzone latami badania oczekiwanej zmiany na stanowisku szefa FDA i powierzył prowadzenie Agenwskazują, że Aspartam
cji swojemu człowiekowi Arthurowi
odpowiada za ponad 75 proc. Hullowi Hayesowi.
Prowadzone latami badania wskadoniesień o niekorzystnych zują,
że Aspartam odpowiada za poreakcjach na dodatki do
nad 75 proc. doniesień o niekorzystnych reakcjach na dodatki do żywności
żywności przekazywanych
przekazywanych do FDA. Wiele z tych
do FDA”
reakcji jest bardzo poważnych - włącznie z atakami padaczki i zgonami, jak
ujawniono w raporcie US Department of Health and Human Services (odpowiednik naszego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej) z lutego 1994 r. Kilka z 90. udokumentowanych symptomów, wymienionych w raporcie jako powodowane przez Aspartam, to m. in. bóle głowy, migreny,
napady epilepsji, depresje, zmęczenie, drażliwość, bezsenność, ataki niepokoju. Dopuszczenie
Aspartamu było zdaniem dr. Adriana Grossa, toksykologa FDA, pogwałceniem tak zwanej Poprawki Delaneya, która ma chronić obywateli USA przed obecnością w żywności takich substancji rakotwórczych jak metanol (formaldehyd) i DKP. Dr Gross zeznał przed Kongresem USA, że Aspartam
może powodować nowotwory mózgu. Poparł swój wywód danymi statystycznymi, z których wynikało, że w latach 1973-90 liczba nowotworów mózgu w USA wzrosła aż o 67 proc.
r Ralph G. Walton przeprowadził podwójnie ślepą próbę badając wpływ Aspartamu na osoby z zaburzeniami nastroju. Badanie wykazało olbrzymi wzrost ilości poważnych symptomów u osób przyjmujących. Świadomy tego, że ze względu na bezpieczeństwo osób
uczestniczących próba nie mogła być powtórzona Walton stwierdził publicznie: - Wiem, że on
(Aspartam) definitywnie powoduje zmiany behawioralne. Jestem oburzony, że ta substancja funkcjonuje na rynku. Osobiście kwestionuję rzetelność i prawdziwość jakichkolwiek badań finansowanych przez NutraSweet Company. Z kolei dr William M. Pridridge z University California Los Angeles zeznał przed Senatem USA, że wypicie w ciągu dnia czterech szesnastouncjowych butelek (ok.
1,7 l) dietetycznego napoju energetycznego powoduje ogromny wzrost fenylalaniny, co może być
przyczyną wielu zaburzeń emocjonalnych.
W Massachusetts Institute of Technology poddano oględzinom 80 osób, które dostały ataku padaczki po spożyciu Aspartamu. Community Nutrition Institute (Społeczny Instytut Żywienia) konkludował to badanie następująco: „Tych 80 przypadków spełnia definicję własną FDA o nieuchronnym zagrożeniu zdrowia publicznego, która wymaga od Agencji przyspieszonego usunięcia produktu z rynku”.
Tysiące dietetycznych produktów i napojów energetycznych mogą zawierać rakotwórczą truciznę. Raport, z którego wynika że Aspartam jest rakotwórczy, otrzymała w 2005 r. Europejska
Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Ustalenia włoskiej European Ramazzini Foundation, która na prośbę EFSA sprawdzała, czy Aspartam jest rakotwórczy są jednoznaczne: - Wyniki naszych
badań mówią same za siebie – powiedziała dziennikowi „Nowy Dzień” Kathrine Knowles z ERF. Jasno z nich wynika, że Aspartam jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.
Potwierdzenie, że Aspartam jest trucizną oznaczałoby rewolucję w przemyśle spożywczym. W
tysiącach dietetycznych produktów trzeba by zmienić jeden z głównych składników, a te, które już
trafiły do sklepów, natychmiast wycofać. To oznacza, że producenci żywności ponieśliby straty liczone w setkach miliardów dolarów. Czy dopuszczą zatem do wycofania z rynku Aspartamu? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Czytelnikom.
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Mirosław Miroński

Kolory jesieni...

LIMERYKI WAKACYJNE

Gadka Tadka

W prawo czyli w lewo

Leszek Możdżer na zakończenie
Na zakończenie 26. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz Na
Starówce organizatorzy
przygotowali coś na deser.
Wystąpi znany i lubiany
przez fanów jazzu Leszek
Możdżer.

dzynarodowymi gwiazdami takimi jak: David Friesen, Pat Metheny, Arthur Blythe, Buster
Williams, Billy Harper, Joe Lovano, Archi Shepp, David Liebman, Charles Fox, Lester Bowie,
David Gilmour, Marcus Miller,
John Scofield, Steve Swallow.

Jest to niewątpliwie jeden z
najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, pianista
światowej klasy, oryginalny
twórca, wyróżniający się własnym stylem muzycznym. wielokrotnie nagradzany przez
krytyków.
Leszek Możdżer stale poszukuje nowych artystycznych wyzwań, eksperymentuje i eksploruje nowe obszary w muzyce.
Koncertował i nagrywał z mię-

Pojawiał się w wielu jazzowych konfiguracjach: od zespołów Zbigniewa Namysłowskiego, Tomasza Stańko, Michała
Urbaniaka, Adama Pierończyka, do Marcusa Millera. Z wielkim sukcesem występował też
solo w projektach („Piano”, „Komeda”).
Ogromne uznanie przyniósł
mu jego autorski, międzynarodowy zespół Dream Team ze
szwedzkim kontrabasista Lar-
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sem Daniellsonem i izraelskim
perkusistą, Zoharem Fresco. Ich
albumy „The Time” (osiągnął
status Diamentowej Płyty), czy
entuzjastycznie przyjęte albumy tria: „Beetween As And The
Light”, „Live” i „Polska”. Koncertuje i nagrywa płyty z Holland Baroque.
Dyskografia pianisty obejmuje ponad sto albumów nagranych jako projekty własne
lub we współpracy z innymi
wybitnymi artystami i kompozytorami (Johnem Scofieldem,
Patem Methenym, Zbigniewem Preisnerem czy Janem
A.P. Kaczmarkiem). Uznany
twórca muzyki filmowej. Za
najlepszą polską ścieżką dźwiękową muzykę do filmu Ikar.
Legenda Mietka Kosza otrzymał nagrodę na ubiegłorocznym, 44. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni
oraz statuetkę Orła Polskiej
Akademii Filmowej.
Leszek Możdżer Polish Trio
wystąpi 29 sierpnia, godzina
19:00 na warszawskim Rynku
Starego Miasta. Wstęp wolny!
Organizator: Fundacja Jazz
Art. Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. st.
Warszawy.
Dyrektor generalny festiwalu: Krzysztof Wojciechowski. Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwalu: Iwona Strzelczyk Wojciechowska.
Podczas festiwalu obowiązują zalecenia i procedury epidemiologiczne.
Mirosław Miroński
F o t . Fu n d a c j a J a z z A r t
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Przełom sierpnia i września 1897 roku

Wizyta cara Mikołaja II w Warszawie
Carowie rosyjscy, przez sto lat panowania w Królestwie Polskim, od czasu do czasu odwiedzali Warszawę. Aleksander I bywał w naszym mieście prawie każdego roku, ale też słynął ze swoich niekończących się
podróży. Mikołaj I był w Warszawie na swojej koronacji 24 maja 1829 r., ale po detronizacji 25 stycznia
1831 r. przyjeżdżał niechętnie, tym niemniej był w Warszawie jeszcze kilka razy. Aleksander II był w Warszawie w 1856, 1860, 1867 (koronacja), 1870, 1876 i 1879
r. Jego syn i następca - Aleksander III przebywał w
Warszawie w 1884 r. przy okazji zjazdu trzech cesarzy
(Wilhelma I, Franciszka-Józefa, i Aleksandra III) w
Skierniewicach (15-17 września 1884 r.). Był bodajże
najbardziej antypolsko nastawionym władcą Rosji. Jego syn – Mikołaj II (18.V.1868 – 16.VII.1918) także odstąpił od zwyczaju koronacji w Warszawie, chociaż jego stosunek do Polski i Polaków był nieco cieplejszy.

L e c h K r ó l i ko w s k i
łośliwi twierdzą, że było to zasługą Matyldy
Krzesińskiej, wieloletniej kochanki cara. Odtrącona
przez Mikołaja po jego ślubie
(8.XI.1894) z heską księżniczką
Alix, pozostała jednak w kręgu
Romanowów, a nawet wyszła
za mąż za wielkiego księcia Andrzeja Władimirowicza. Swój
wpływ na rządzenie Rosją postanowiła złośliwie skomentować alegoryczną płaskorzeźbą
na attyce swojej wilii w Petersburgu (patrz fot.), co przez lata
było tematem złośliwych żartów w mieście nad Newą.
ikołaj II do naszego
miasta przyjechał na
przełomie sierpnia i
września 1897 r., a w świcie cesarza był m.in. Feliks Adam Krzesiński – ojciec Matyldy. Była to
jedyna wizyta imperatora, jeśli
nie liczyć jego pobytu w naszym
mieście w październiku 1884 r.
(był wówczas 16-letnim następcą tronu) oraz licznych przejazdów koleją przez Warszawę w
drodze na Zachód. Interesujący
jest fakt, iż (w trakcie przejazdów przez Warszawę) cesarski
pociąg zatrzymywał się na
Dworcu Warszawa-Praga, należącym do Kolei Nadwiślańskiej.
Dodać trzeba, iż Mikołaj II każdego roku uczestniczył w polowaniach w Spale, Skierniewicach lub Białowieży, toteż jadąc
do Spały lub Skierniewic przejeżdżał przez Warszawę, ale nie odwiedzał miasta.
oronacja Mikołaja II
miała miejsce 26 maja
1896 r. i związana jest z
masową tragedią, jaką była panika na Chodynce w czasie festynu
ludowego towarzyszącego koronacji. Zginęło wówczas 1389
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osób, a 1301 zostało rannych. W
kilkanaście miesięcy później, tj.
na przełomie sierpnia i września
1897 r. nowy, wówczas 29-letni
car odwiedził Warszawę. Przed
wyjazdem gościł w Petersburgu
prezydenta Francji Feliksa Faure,
który uczestniczył w wielkim
przeglądzie wojsk w Carskim
Siole 25 sierpnia 1897 r. (wszystkie daty w tzw. nowym stylu)
oraz następnego dnia w przeglądzie floty w Kronsztadzie. Wizyta prezydenta Faure była rewizytą, po pobycie pary cesarskiej w Paryżu w październiku
1896 r. Coraz ściślejsze związki
Rosji z Francją – szczególnie w
zakresie współpracy militarnej miały być przeciwwaga dla rosnących powiązań Niemiec, Austro-Węgier i Włoch. Aspekt militarny w działalności Mikołaja II
w tym okresie jest szczególnie
widoczny także w trakcie wizyty w Królestwie Polskim.
izyta Mikołaja II w
Warszawie przygotowywana była około roku. Postanowiono udekorować miasto, a sposób dekoracji miał zaprojektować artysta
malarz Jan Bogumił Rosen. Zespół pod jego kierownictwem
przygotował projekt, który przewidywał wybudowanie m.in.
czterech łuków (bram) tryumfalnych – na Pradze przed Mostem Kierbedzia , na Placu Zamkowym, na Nowym Świecie oraz
na Placu Św. Aleksandra (Trzech
Krzyży). Interesująca jest informacja, iż ówczesny generał-gubernator warszawski książę Aleksander Bagration-Imeretyński
na czas przejazdu cara wycofał
policję, a porządku strzegła straż
obywatelska. „Kurier Warszawski” [nr 229 z 8(20) sierpnia
1897 r., s. 1] donosił: „na wszystkich ulicach od dworca kolei petersburskiej aż do Łazienek szpalery tworzyć będą wyłącznie
obywatele i mieszkańcy miasta.
Okna i balkony będą otwarte.
We wszystkich kościołach bić będą dzwony”. Jednym z ważniejszych punktów przygotowań było zebranie pokaźnej kwoty na
prezent dla imperatora, który
miał ów prezent przeznaczyć na
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Odjazd Mikołaja II z Placu Saskiego - 1 września 1897.

„cele dobroczynne i ogólnego
pożytku instytucje”. W maju
1897 r. powstał 46-osobowy „Komitet Składek” (w skrócie), którego przewodniczącym został
margrabia Zygmunt Wielopolski, skarbnikiem Leopold Kronenberg, a jednym z członków
Bolesław Prus. Do przyjazdu cara zebrano ogromna kwotę 962
486, 70 rubli srebrem, co przy
ówczesnym parytecie 1 rbs =
0,7742 g Au, daje ogólną masę
745,159 kg złota, na co złożyły
się datki ok. 100 tys. osób. Pod
łukiem triumfalnym na Nowym
Świecie witał cara specjalnie wybrany komitet z Zygmuntem
Wielopolskim na czele. On też
wygłosił przemówienie, w którym dziękował carowi za przyjęcie “daru” (962 486,70 rbs.) i
zapewniał, że “w tym wspaniałym samowładztwie, w pokoju
wewnętrznym państwa, w sławie i potędze monarchii, cały naród polski widzi promienistą
przyszłość i gotów jest tak w
szczęściu, jak i w doświadczeniach losu, wiernie i niezachwianie służyć tobie, ukochanemu
monarsze swemu”. Gestem
wspaniałomyślności car ofiarował przyjęty milion rubli na budowę rosyjskiej politechniki w
Warszawie, która nosiła w
związku z tym oficjalną nazwę:
Warszawski Instytut Politechniczny im. Imperatora Mikołaja
II. Dzisiaj jest to Politechnika
Warszawska.
edynym ówczesnych pozytywnym skutkiem pojednawczych gestów ze
strony polskich ugodowców było uzyskanie zezwolenia na budowę pomnika Mickiewicza na
Krakowskim Przedmieściu. Z
inicjatywą wystąpił warszawski
dziennik „Głos” (13 lutego 1897
roku). Pozwolenie władz zostało wydane jeszcze przed wizytą
cara w Warszawie i miało być
gestem dobrej woli ze strony rosyjskiej. Powstał Społeczny Komitet Budowy z księciem Michałem Radziwiłłem jako przewodniczącym, Henrykiem Sienkiewiczem – wiceprzewodniczącym
i Zygmuntem Wasilewskim – sekretarzem, który wystąpił z odezwą o składanie ofiar. Niebawem
okazało się jednak, że zbiórka
na pomnik stała się sprawą narodową, w którą zaangażowały się
wszystkie warstwy społeczne. O
hojności rodaków świadczy fakt,
że w okresie od 12 maja do 14
lipca 1897 roku zebrano 235
734 rubli. Pozwolenia już nie
cofnięto, ale starano się nadać
uroczystości jak najskromniejszy charakter, m.in. zakazano
przemówień. Ceremonia miała
miejsce 24 grudnia 1898 roku w
formie znacznie skromniejszej
niż planowana przez organizatorów. W obecności przedstawicieli Społecznego Komitetu Budo-
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wy i 12 tysięcy zaproszonych gości w milczeniu odsłonięto monument wieszcza. Tak więc nie
tylko zespól gmachów politechniki, ale także wzniesienie w
Warszawie pomnika Mickiewicza jest także pokłosiem odwilży politycznej w związku z wizytą Mikołaja II w Warszawie.
óźnym
wieczorem
(godz. 23.00), w niedzielę 29 sierpnia 1897
r. w towarzystwie żony Aleksandry Tedorówny, córek Olgi i Tatiany, stryjów wielkich książąt
Włodzimierza i Pawła Aleksandrowiczów, ministra wojny Piotra Wannowskiego, licznych ministrów, generałów i dostojników, dwoma pociągami „dworskimi” Mikołaj II udał się z Nowego Peterhofu do Warszawy.
Po drodze uczestniczył w „Manewrach Białostockich”, odbywających się na terenach Podlasia, gdzie do cesarskiej świty dołączył wielki książę Mikołaj Mikołajewicz. „Kurier Warszawski’
[nr 240 z 19(31) sierpnia 1897
r., s. 1] donosił: „Obydwa pociągi od stacji Łapy przeszły na
kolej nadnarwiańską, którą Ich
Cesarskie Mości (…) udali się
do miejscowości „Czerwony
Dwór”, jako ważnego punktu
odbywających się w tamtej okolicy wielkich manewrów wojskowych …”.
o Warszawy dotarł
wieczorem we wtorek
31 sierpnia 1897 r. i
zamieszkał w Pałacu Łazienkowskim, który przed wizytą
cara został zmodernizowany,
m.in. zainstalowano tam nowoczesne urządzenia sanitarne oraz zelektryfikowano. W
trakcie przejazdu cesarskiej pary z Dworca Petersburskiego do
Łazienek biły dzwony wszystkich świątyń katolickich i prawosławnych, a artyleria Cytadeli Warszawskiej oddała salwę honorową. Droga do Łazienek podzielona była na cztery
odcinki z własnymi bramami
honorowymi, przy których kolejne delegacje witały imperatora. Następnego dnia, tj. w środę
1 września rano, car uczestniczył w nabożeństwie w cerkwi
katedralnej przy ul. Długiej
(obecnie Katedra Polowa WP),
a później odwiedził plac budowy soboru Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. Następnie
w towarzystwie m.in. ministra
wojny Wannowskiego oraz szefa sztabu generalnego – Obruczewa dokonał przeglądu wojsk
fortecznych na Polu Mokotowskim. Wieczorem uczestniczył
w uroczystym raucie na Zamku.
czwartek 2 września
car wyjechał pociągiem do Modlina na
inspekcję tamtejszej twierdzy, a
wieczorem oglądał przedstawienie teatralne w łazienkowskim
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Car Mikołaj II Romanow.
amfiteatrze. Rano, w piątek 3
września Mikołaj II przeprowadził inspekcję warszawskich fortów. Towarzyszyli mu m.in. generałowie Wannowski i Obruczew. Pierwszym obiektem był
Fort M („Mokotów”), który prezentował mu generał-major
Aleksander Kazimierowicz Puzyrewski – w l. 1890-1901 – naczelnik sztabu Warszawskiego
Okręgu Wojennego. Następnie
powozem udał się na Służew,
gdzie o 10.30 rozpoczęło się spotkanie z polskim ludem. Książę
Aleksander Imertyński – ówczesny generał-gubernator Warszawy, nie przypadkowo wyznaczył
na spotkanie właśnie tę wieś. Była zasobną i bogatą, czym wyraźnie wyróżniała się na Mazowszu. Na przedpolu Fortu VIII
(„Służew”) zgromadzony był
liczny tłum polskich włościan z
poszczególnych powiatów guberni warszawskiej. Była to wyraźna kontynuacja zasady „dziel
i rządź”, albowiem było to jedyne spotkanie (nie licząc spotkań
z arystokracją i finansjerą) cara
z przedstawicielami ludności
Królestwa Polskiego. Car zasiadając w specjalnym pawilonie
przyjmował prezenty od włościan i wiernopoddańcze „adresy”. Spotkanie cesarza z polskim ludem trwało zaledwie kilkanaście minut. Jak donosi „Kurier Warszawski” [ nr 243 z 23
sierpnia (3 września), s.1] „Najjaśniejszy Pan z rąk hr. Branickiej
raczył przyjąć przepyszny bukiet z kwiatów polnych”. Zachowały się fotografie ze spotkania

Mikołaj II wizytuje Fort VIII - 3 września 1897.

„cara batiuszki” z polskimi włościanami. Widać na nich opisaną ceremonię, a w tle dachy zabudowy Służewa. Jest to bodajże najstarsze fotograficzne
przedstawienie fragmentu obecnej dzielnicy Ursynów.
o spotkaniu, Mikołaj II
w towarzystwie generałów zwiedził Fort VIII
„Służew”, a następnie jadąc do
Łazienek - fort w Królikarni. Z
takiego sformułowania zawartego w relacji zamieszczonej w
„Kurierze Warszawskim” (Nr
243 z 3 września 1897 r., s. 1)
trudno wywnioskować, czy chodzi o działobitnię przy obecnej
ul. Ikara, czy o fort przy ul. Idzikowskiego (Fort Piłsudskiego).
Raczej chodzi o działobitnię, albowiem zachowały się fotografie
zrobione tam tego dnia.
godz. 12.15 Mikołaj II
z towarzyszącymi mu
osobami rozpoczął
zwiedzanie wojskowego Szpitala Ujazdowskiego. Później cesarska para odwiedziła kilka zakładów dobroczynności, a wieczorem uczestniczyła w galowym przedstawieniu w Teatrze
Wielkim. O godz. 9.00 w sobotę
4 września 1897 r., Cesarz
Wszech Rosji ze świtą, wsiadł
do pociągu na Dworcu Petersburskim i udał się przez Białystok do Białowieży na odpoczynek, skąd pojechał do Spały na
jego kontynuację. Tak więc, przy
tej okazji, fragment naszej dzielnicy wszedł niejako do rejestru
miejsc dworskich ceremonii rosyjskich imperatorów.
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! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, wysoki standard,
do wejścia, supercena 740 tys. zł,
601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
KONSOLIDACJE
I ODDŁUŻANIE. NOWA OFERTA!
790 564 948

! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Konstancin, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 920 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300 m2
świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom,
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840
! Mokotów, segment
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu
w Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Wilanów, 280 m2, superokazja,
dom po remoncie, tylko 1.6 mln zł,
do neg. 601 720 840

Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840

! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2:
piękny ogród, piękny dom,
601 720 840

! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840

! Gocław, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Mokotów Górny, k. metra,
50 m2, c.550 tys., 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,5 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Wilanów, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 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

! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna,
z planem. Okazja 350 zł/m2
do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja, 130 m2,
do wynajęcia z wyposażeniem
lub bez, 601 720 840
! Mokotów, 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard
z parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca, 601 720 840

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, c. 2,5 mln. zł, z powodu
braku czasu, 601 720 840

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

! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

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

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

POSZUKUJEMY
Pań do serwisu sprzątającego
w Centrum Sportu Wilanów
ul. Wiertnicza 26 A, Warszawa.
Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt na mail:
csw@wilanow.pl,
tel. 22 885 00 60 w. 103

OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE, remonty,
glazurnictwo, 669 945 460

POSZUKUJEMY
pracownika recepcji,
praca zmianowa
Centrum Sportu Wilanów
ul. Wiertnicza 26 A, Warszawa.
Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt na mail:
csw@wilanow.pl,
tel. 22 885 00 60 w. 103

MOSKITIERY, 602 380 218

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SCHODY, 510 128 912
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
SZPACHLOWANIE, malowanie,
510 128 912
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

SPRZĄTANIE bloków i terenów
zielonych 510 056 006,
509 318 602

! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

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

! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą,
c. 1 mln 550 tys. zł, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” pilnie szuka dla
swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
CYKLINOWANIE, 510 128 912

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH
PROSIMY
O KONTAKT
POD UMEREM
509 586 627

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

PILNIE SPRZEDAM!
Skodę Fabie 1.2 (hatchback)
rok 2004
Stan techniczny znakomity
(wymienione między innymi bębny, amortyzatory, pompa,
maglownica, sprzęgło, łożyska, akumulator, nowe ogumienie)

Cena: 4900 zł (bez negocjacji)
Tel. 601 892 965
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Ech, mała... Barbary Kucińskiej

Ważne telefony

- Cieszy mnie ta opinia – zwierzyła się Basia w sekrecie, – bo
Krystyna jest doświadczoną
śpiewaczką operową i moim autorytetem. Jest bardzo wymagającą i surową szefową. Pamiętam jaki stres przeżywałam podczas pierwszego przesłuchania
przed przyjęciem do Derenia,
które na szczęście Krysia osłodziła mi trochę kruchym ciastkiem ze śliwką. Pierwszą piosenkę (Bywaj dziewczę zdrowa)
zaśpiewałam publicznie w duecie z Jurkiem Sznajderem i od
tej piosenki zaczęła się moja
przygoda z Dereniem. W 2010
roku zdobyłam wyróżnienie
podczas finału konkursu wokalnego VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.
- A jakie były początki twojego
śpiewania?
- Od dziecka uczyłam się śpiewu w domu rodzinnym (rodzice
mieli dobre głosy), w młodości
śpiewałam w chórach szkolnych
w SP nr 2, a potem w liceum w
Nasielsku (prowadzonym przez
Stefana Jaworskiego), byłam solistką w zespole muzycznym,
który zgarniał nagrody, zarabiając w ten sposób na stroje i instrumenty. Wydanie pierwszej
płyty stało się pretekstem do ponownego spotkania absolwentów w herbaciarni w Nasielsku i
odnowienia kontaktów.
Moja pierwsza płyta była dedykowana wnuczce Marcie,
obecną dedykuję mężowi i dzieciom. Chciałabym także podziękować wspaniałym muzykom,
którzy przyczynili się do mojego
sukcesu, za ich ogromny wkład
pracy, profesjonalizm i znakomite niebanalne aranżacje. Są
to: Franciszek Jasionowski (fortepian), Stefan Janowski (saksofon) i Michał Osmycki (skrzypce) i oczywiście Krysia Kochan
(kierownictwo artystyczne i konsultacje wokalne).
Redakcja przyłącza się do tych
podziękowań i składa serdeczne gratulacje. Kilka piosenek retro ze wspomnianej płyty Basia
zaprezentuje podczas koncertu
w Domu Sztuki w ramach XVII
OFPR w piątek 18 września.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

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

W najbliższą sobotę (29
sierpnia) w Domu Kultury
Imielin odbędzie się wyjątkowy spektakl muzyczny
połączony z promocją najnowszej płyty Ech, mała…
nagranej przez ursynowiankę Barbarę Kucińską.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, impreza
ma charakter zamknięty
(wstęp tylko z zaproszeniami), ale z kilku powodów
warta jest odnotowania.
Barbara jest związana z historią Ursynowa od początku jego
istnienia (1977). Zamieszkała w
jednym z pierwszych bloków
oddanych do użytku przy Końskim Jarze, obecnie rezyduje
przy KEN-ie. Z zawodu jest
prawnikiem, dziś na emeryturze, na co dzień dostojna i poważna, prywatnie jest duszą towarzystwa, przełamuje wszelkie stereotypy i jak twierdzi, każdy powinien w życiu realizować
swoje pasje i spełniać swoje marzenia. A taką pasją Basi jest śpiewanie, a realizacją marzeń nagranie własnej płyty.
- Śpiew – powtarza z naciskiem
- to lek na całe zło, jest potrzebny
jak zdrowe powietrze, dzięki śpiewaniu serce lepiej pracuje.
Mąż Jerzy, znany prawnik,
wykładowca i autor wielu
książek akademickich, nie dowierzał.

- Nagrasz płytę? Chyba żartujesz.
Ale Barbara, znana ze swojej
konsekwencji, postawiła na swoim. Stwierdziła, że na realizację
marzeń nigdy nie jest za późno.
Pomysł na uświetnienie swojej
siedemdziesiątki został zrealizowany z pewnym opóźnieniem
ze względu na pandemię, ale
płyta właśnie się ukazała.
Nie wspominalibyśmy o niej,
gdyby była li tylko efektem kaprysu czy niezdrowej ambicji.
Ale Basia tą płytą zaskoczyła
wszystkich, nawet koleżanki i
kolegów z ursynowskiego zespołu Dereń, z którym związana jest
od 14 lat, choć o jej śpiewaniu
wiadomo było od dawna.
- Efekty przerosły nasze oczekiwania - podkreśla z dumą
szefowa Derenia Krystyna Wysocka-Kochan. – Przez 14 lat, a
zwłaszcza od czasu nagrania
pierwszej płyty Życie na różowo (2015), Basia poczyniła niewiarygodne postępy, zaimponowała nam dojrzałością, jakością nagrania, zaskakująco niską barwą głosu i interpretacją
piosenek. Sprawdziła się nie
tylko w poważnym repertuarze, ale rozwinęła się aktorsko, zmieniła emploi, wcielając
się z powodzeniem w postaci
charakterystyczne i śpiewając
piosenki żartobliwe, a nawet
frywolne.

Wakacje w Modelarni
Do 31 sierpnia w dni robocze w godzinach 15.00-21.00 Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” przy
ul. Służby Polsce 1 zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty modelarskie.
Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym związanym z epidemią koronawirusa. Uczestników
obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą, dezynfekowanie rąk oraz zachowywanie
dystansu społecznego.

Kronika Stróżów Prawa

Przejażdżka kradzionym
autem potrwała kwadrans
Ursynowscy policjanci zatrzymali 22-latka oraz jego
dwóch nieletnich kolegów podejrzanych o krótkotrwałe użycie pojazdu. W jednej z galerii
handlowych cała trójka wspólnie obserwowała osoby, które
przyjeżdżają na zakupy samochodami wypożyczanymi na
minuty za pośrednictwem apli-

kacji i czekali na błąd któregoś
z użytkowników.
Kiedy biorący udział w pościgu ursynowscy mundurowi
oraz policjanci ze stołecznej
drogówki dali kierowcy sygnały do zatrzymania się, ten wyłączył silnik i wybiegł z auta
próbując uciec, za nim pobiegli
jego wspólnicy, mężczyźni rozbiegli się w różnych kierunkach. Najpierw w ręce policjantów wpadł 23-latek, a chwilę
później jego 16 -letni i 14-letni
kolega.
Kierowca samochodu przyznał się do krótkotrwałego
użycia pojazdu wyjaśniając, że
wspólnie ze znajomymi pojechał do jednej z galerii handlowej, tam w garażu podziemnym obserwowali klientów, którzy przyjechali samochodami z wypożyczalni na

tak zwane minuty. Po odejściu
użytkownika od auta, chwytając za klamkę sprawdzali czy
pojazd został zamknięty. W
jednym przypadku kierowca
tego nie zrobił.
W związku z tym 22-latek
wsiadł do samochodu i uruchomił go, po czym zaprosił do niego nieletnich kolegów i wspólnie pojechali w stronę Piaseczna. Tam mieli zamiar zostawić
samochód. Nie zdążyli jednak
dojechać, ponieważ zostali zatrzymani.
Dorosły podejrzany trafił do
policyjnego aresztu, nastolatkowie natomiast zostali przekazani w ręce rodziców. Mężczyzna usłyszał zarzuty, za
które sąd może go skazać nawet na 5 lat więzienia, młodszymi wspólnikami zajmie się
sąd rodzinny.

Ursynów

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

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

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

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

701 75 00

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

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

Lesznowola
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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