WYCHODZI OD 2000 ROKU
ISSN 1640–405X

14 lutego 2019

czasopismo bezpłatne

Nr 6 (947)

RYS. AUGUST/PETRO

14 lutego – Dzień Zakochanych

Dziwny bez niego świat... Położyć kres „kopciuchom“ Jak wytańczyć zdrowie

Czyt. str. 9

Czyt. str. 8

Czyt. str. 13

2

Punkt widzenia i punkt siedzenia

C

hociaż nie ulega wątpliwości, że w Polsce żyje się – choć
nie wszystkim – coraz lepiej,
wciąż tkwi w nas przeświadczenie,
iż wiele innych miejsc na świecie
to w porównaniu z naszym krajem istny raj. Przez wiele lat wyrazem owej tęsknoty za rajem na ziemi, do którego nam bardzo daleko,
było symboliczne porzekadło – „życie jak w Madrycie”. Nie jestem
akurat pewny, czy to był raj w okresie siedemnastowiecznej inkwizycji
albo w okresie hiszpańskiej wojny
domowej 1936-1939, która pochłonęła 400 tysięcy ofiar, by przynieść wieloletnią dyktaturę generała Francisco Franco, zdaniem jednych – upokarzającą Hiszpanów,
w opinii innych jednakże – będącą
podstawą cudu gospodarczego.
Tak samo można wspominać skrajną rozbieżność ocen faktycznej
dyktatury Józefa Piłsudskiego, skądinąd – zbawcy narodu polskiego,
ale też polityka, który w 1926 dokonał jawnego zamachu na demokrację.
eśli chodzi o Madryt, to przez
czas długi kojarzył się między
innymi z corridą de toros, czyli tradycyjną walką z bykiem, a w
2014 przywodził nam na myśl posła PiS Adama Hoffmana, który
wraz ze swymi politycznymi towarzyszami zachowywał się cokolwiek nieobyczajnie na Plaza Mayor. Gdyby takie zachowanie w sto-
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licy Hiszpanii przypisywać posłowi
Stefanowi Niesiołowskiemu (niegdyś w PO, potem w Unii Europejskich Demokratów), byłemu wicemarszałkowi Sejmu, pewnie Życie
jak w Madrycie zamieniłoby się w
Rzycie jak w Madrycie. Najprawdopodobniej ta druga wersja o wiele bardziej odpowiadałaby łódzkiemu profesorowi entomologii
(czy stąd zawodowe przyzwyczajenie do bzykania?), a corridę pokochałby on tym bardziej, że od
dawna obok torreadorów zaczęły
występować kochające prowokowanie byków torreadorki.
rof. Niesiołowski, w czasach
PRL poniekąd zasłużony
opozycjonista, zdążył przez
kilkadziesiąt lat zaprezentować bogatą paletę zmieniających się poglądów, których polityczne usytuowanie zależało raz od punktu widzenia, innym razem – od punktu
siedzenia. Nie ma się zresztą co temu dziwić, bo ponoć tylko krowa
nie zmienia poglądów. Zmieniało
je choćby wielu polityków rządzących Warszawą – po prostu w zależności od aktualnych potrzeb.
Dlatego obserwowaliśmy wielokrotnie nieoczekiwaną zmianę
barw. Nie od dziś wiadomo w końcu, że nie ideologia jest tak naprawdę ważna dla polityka – tylko interes, co wciąż potwierdza znane
twierdzenie Karola Marksa, iż byt
określa świadomość, chociaż to filozof dzisiaj kompletnie niemodny z piętnem komunizmu dosyć
skomplikowanym życiorysie.
skoro już wspomniałem tego cokolwiek już zapomnianego myśliciela, to
nie od rzeczy będzie zauważyć,
że komentatorzy polityczni, usiłujący przewidzieć, jaki będzie
wynik ważnych tegorocznych wyborów, jakby nie zauważają, iż
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chodzą dzień w dzień do domostw,
budząc zrozumiałe przerażenie. A
to całkiem świeże zjawisko przywraca niegdysiejszą opinię ludzi
Zachodu, że w Rosji właśnie białe
niedźwiedzie chodzą po ulicach.
Można powiedzieć dziś – po prostu
wykrakali...
ciąż trwa spór, czy decydować się na masowy odstrzał dzików, czy raczej je
oszczędzać, mnie wszakże one jak
na razie nazbyt mocno nie przeszkadzają, dodając miejscu zamieszkania swoistego naturalnego
uroku. O wiele bardziej razi mnie w
okolicach Warszawy, jak i w samej
Warszawie rzecz tak prozaiczna jak
dziury w jezdniach – bo mimo
wsparcia funduszami unijnymi nie
potrafimy sobie dać rady z tymi wyrwami, więc nic dziwnego, że coraz
więcej warszawiaków – chcąc nie
chcąc – przesiada się z limuzyn do
samochodów terenowych, mając
świadomość, iż nawet jazda prestiżowymi arteriami to nie jest defilada po równiutkim asfalcie, lecz coś
w rodzaju Camel Trophy.
amiętam, że asfalt na Trasie
Łazienkowskiej w momencie
oddania jej do użytku w 1975
roku był tak marnej jakości, że od razu wołał o pomstę do nieba podobnie jak rdzewiejące felgi w nowiutkich Polskich Fiatach. Ale dziś chyba
stać nas już na zrobienie porządnych dróg przynajmniej w stolicy,
gdzie sławetny Mordor z ulicą Domaniewską w roli głównej jest przykładem skrajnego niedbalstwa na
tym polu. Myślę, że nawykły do standardów europejskich nowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
zechce zadbać o jakość stołecznych
arterii, bo to rzecz o wiele prostsza
niż budowa kolejnych linii metra.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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potencjalnemu elektoratowi bliższa koszula niż sukmana. I na
przykład ci obywatele, którzy są
zadowoleni z powrotu do dawnej
granicy wieku emerytalnego i z
500 plus – zagłosują na PiS, nie
bacząc, czy było coś nieetycznego
w przymiarce do budowy PiS Towers w Warszawie, a mieszkańcy
stolicy, usatysfakcjonowani z racji jej nowoczesnego rozwoju –
jak trwali przy PO, tak przy niej
pozostaną. Bo sympatycy każdej
z tych dwu dominujących partii
skłonni są im wybaczyć i drobne

grzeszki, i wielkie grzechy, byle
się tylko w życiu codziennym wychodziło na swoje.
latego radzę się nie dziwić,
iż całkowicie jednoznaczne
fakty dzisiejszej rzeczywistości strona rządowa przedstawia
w życzliwych sobie mediach jako
swój sukces, strona opozycyjna natomiast – jako totalną kompromitację. Dobrze chociaż, że mamy
wciąż medialny pluralizm, co nie
znaczy, że spółki Skarbu Państwa
wszystkim dają się pożywić reklamami po równo.
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ednym z prozaicznych problemów mieszkańców miast i
wsi w Polsce stała się plaga
dzików, wałęsających się koło domów w poszukiwaniu pożywienia
i stanowiących coraz większe potencjalne zagrożenie. Sam wielokrotnie natykam się na dziki, wracając nocą lub nad ranem samochodem do domu. I cieszę się mimo
wszystko, że moja podwarszawska
miejscowość to nie Biełusze Guby
na Nowej Ziemi, bo tam już nie
skromne dziki, ale stada wygłodniałych białych niedźwiedzi pod-
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Fitness Walentynki!
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zakochanych w fitnessowym stylu życia na trening ze swoją Walentynką!
W dniach 14 – 17 lutego każdy może zaprosić drugą osobę na zajęcia aerobic lub trening na siłowni do Arena Active Club za symboliczną złotówkę. Po treningu można będzie także skorzystać
z relaksującego pobytu w saunie rzymskiej lub fińskiej!
Dodatkowo osoby, które nie są jeszcze klientami klubu, a zdecydują się na zakup karnetu miesięcznego, zapłacą tylko 79 zł! To doskonały pomysł na jeszcze jeden prezent dla Twojej Walentynki!
Największą niespodziankę w tych dniach Arena Active Club przygotowała dla swoich stałych Klientów – mogą oni zaprosić na trening druga osobę nieodpłatnie!
Warto skorzystać z tej promocji nawet jeśli jeszcze nie znalazłeś swojej drugiej połówki – prawdziwą miłość można spotkać wszędzie! Na pewno macie wśród swoich znajomych pary, które poznały się właśnie w klubie fitness.
Arena Active Club mieści się w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122. Przestronna sala fitness
znajduje się na pierwszym piętrze. To tutaj odbywają się zajęcia aerobic, ale także joga, zdrowy kręgosłup oraz cycling. Na drugim piętrze klienci mają do dyspozycji dwie sale siłowni, w tym bardziej
lubianą przez kobiety salą ze strefą cardio oraz ze strefą wolnych ciężarów. Dodatkowym atutem
jest obecność trenera, który udzieli wskazówek jak poprawnie wykonywać ćwiczenia oraz zaproponuję odpowiedni do indywidualnych potrzeb trening. Na trzecim piętrze można skorzystać z solarium oraz pobytu w saunach i pokoju relaksu. Zapraszamy!
Arena Active Club
Ul. Pileckiego 122
Tel. 22 334 62 50
e-m
mail: kasa.aac@ucsir.pl
więcej informacji i szczegóły promocji znajdziesz na: www.ucsir.pl
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Czas ferii to intensywne prace remontowe w szkołach

Podczas gdy uczniowie ursynowskich szkół korzystali z zimowych ferii i wypoczywali zbierając siły na drugi semestr, w wielu placówkach wykonano niezbędne remonty. Najpilniejsze z nich zostały ukończone i dzieci już mogą odczuć poprawę warunków do nauki.
Podczas ferii zostały wykonane m. in następujące remonty:
– Remont sal dydaktycznych w SP 336
– Remont podłóg w siedmiu salach lekcyjnych w SP 100
– Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w SP 340
- Czas odpoczynku dzieci to idealny moment na przeprowadzenie remontów szkół i również w tym
roku efektywnie wykorzystaliśmy czas ferii. Kontynuujemy inwestycje w oświatę - zwiększenie komfortu nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli pozostaje jednym z priorytetów naszych działań - mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Zarządu Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o przekazaniu kwoty 1 580 000 zł do placówek oświatowych na realizację prac remontowych Przekazana kwota 1 580 000 zł zasili budżety remontowe wg
podziału: szkoły podstawowe 745.000 zł, przedszkola 385 000 zł, licea ogólnokształcące 450 000 zł.
Łączna kwota na remonty i inwestycje placówek oświatowych w 2018 roku wynosi 27 653 504 zł
. Dalsze prace remontowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach będą realizowane wg
ustalonych harmonogramów.

Warszawa dla najmłodszych
W środę, 13 lutego, na
spotkaniu zorganizowanym dla przedstawicieli
mediów w żłobku przy ul.
Spartańskiej 2 prezydent
m. st. Warszawy Rafał
Trzaskowski przedstawił
program wspierający rodzicielstwo i opiekę nad
najmłodszymi dziećmi
„Warszawa dla najmłodszych”. Trzy filary programu to bezpłatne żłobki,
zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo.
Filar „Bezpłatne żłobki dostępne
dla każdego malucha” to m. in.:
1. Od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej
opieki będą bezpłatne.
2. Od września 2019 r. władze miasta wykupią ok. 4 000
miejsc w standardzie miejskim w
placówkach niepublicznych
(żłobki, kluby dziecięce oraz
punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za te miejsca, dokładnie tak jak za miejsca w żłob-

Przedszkole przy
Tanecznej 74
– prace idą pełną parą

ku publicznym i publicznym
punkcie dziennego opiekuna.
3. W latach 2019 – 2023 władze Warszawy planują oddanie
36 nowych żłobków (ponad 5
tys. nowych miejsc) publicznych
- bezpłatnych.
4. W planach jest sukcesywne wykupywać kolejnych miejsc
w placówkach niepublicznych
świadczących usługi opieki nad
dziećmi do lat 3.
Filar „Zdrowe dziecko” to m. in.
1. Dofinansowanie szczepień
dla małych dzieci „6w1”
2. Bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie kobiet w ciąży
i dla dzieci w wieku 1- 5 lat
Filar „Bezpieczne macierzyństwo” to m. in.:
1. Bezpłatne miejskie szkoły
rodzenia
2. Dofinansowanie zabiegów
zapłodnienia in vitro
3. Wysokie standardy porodów i opieki okołoporodowej w
warszawskich szpitalach
Więcej
informacji
na
www.um.warszawa.pl.

Budowa Przedszkola przy ul. Tanecznej 74 na Zielonym Ursynowie idzie pełną parą. W tym miejscu powstanie nowoczesne, dwukondygnacyjne przedszkole z siedmioma oddziałami, przewidziane na
ok. 175 podopiecznych.
Przedszkole przy ul. Tanecznej jest realizacją działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy placówek oświatowych. Władze dzielnicy zapraszają do wirtualnego spaceru po placu budowy Przedszkola przy ul. Tanecznej 74 na Zielonym Ursynowie. O wszystkim opowie nam Robert Kempa – Burmistrz
Dzielnicy Ursynów. Nagranie jest dostępne na stronie internetowej www.ursynow.pl.

W weekend w Arenie
Puchar Polski

Pieszo przez
pustynię Gobi
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b zaprasza w środę 20 lutego, na godz. 19.00
na spotkanie z podróżnikiem Mateuszem Waligórą z
cyklu Środek Świata.
Spotkanie uświetni mini recital Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Wstęp wolny. Mateusz Waligóra jest specjalistą od
wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety.
Szczególnym upodobaniem darzy pustynie, od Australii po Boliwię.
Na swoim koncie ma rowerowy trawers najdłuższego pasma górskiego świata – Andów, samotny rowerowy przejazd przez najtrudniejszą drogę wytyczoną na ziemi – Canning Stock Route w Australii Zachodniej oraz samotny pieszy trawers największej solnej
pustyni świata – Salar de Uyuni w Boliwii. Za dotychczasowe wyprawy był wyróżniany na największych polskich festiwalach podróżniczych. Jest także jedynym polskim współlaureatem grantu eksploracyjnego Polartec Challenge.

Znamy wszystkich uczestników Konkursu Wsadów
podczas Pucharu Polski w koszykówce! Efektowne
zagrania czołowych zawodników Energa Basket Ligi zobaczymy w przerwie pomiędzy sobotnimi półfinałami meczami - już 16 lutego. Oczywiście w Arenie Ursynów.
Michał Kołodziej i Mo Soluade z Legii Warszawa, Cleveland
Melvin i Mathieu Wojciechowski z MKS Dąbrowa Górnicza
oraz Kacper Borowski i Devonte Upson z TBV Startu Lublin wśród tych zawodników jest przyszły zwycięzca LOTTO Konkursu Wsadów. W zeszłym roku najlepszy okazał się Ryan Harrow z Rosy Radom (obecnie HydroTruck), który w dogrywce
pokonał Chavaughna Lewisa. Kto tym razem będzie najbardziej
efektowny? LOTTO Konkurs Wsadów odbędzie się w sobotę 16
lutego o godz. 16:15 - pomiędzy półfinałami Suzuki Pucharu
Polski.
Turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski zostanie rozegrany
od 14 do 17 lutego 2019 r. w Arenie Ursynów w Warszawie. Zagrają w nim gospodarze: Legia Warszawa oraz siedem innych
najlepszych drużyn Energa Basket Ligi: Stelmet Enea BC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, Anwil Włocławek, Arka Gdynia,
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp., Polpharma Starogard Gdański oraz MKS Dąbrowa Górnicza.
Bilety na PP dostępne są na stronie abilet.pl. W fazie ćwierćfinałów kosztują 30 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny) za jeden
dzień meczowy, a w półfinałach i finale 40 zł (ulgowe) i 60
zł (normalne). Dostępne są również karnety (w cenie 100 zł
ulgowy i 140 zł normalny) oraz specjalne bilety dla klubów
kibica.
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112 – numer, który ratuje życie
11 lutego obchodzony był
w Europie, jako Dzień Numeru Alarmowego 112.
Stworzono go po to, aby z
każdego miejsca naszego
kontynentu przez całą dobę móc wezwać pomoc,
gdy zagrożone jest życie
nasze lub innych.
– Po pierwsze dziękuję państwu za pracę, a właściwie za
służbę, na rzecz mieszkańców,
którym pomagacie każdego
dnia i każdej nocy – powiedział
Marcin Wojdat, sekretarz miasta
do dziewięciu wyróżnionych
operatorów numeru 112. – Po
drugie dziękuję za wasz profesjonalizm, za to jak zbieracie informacje o zdarzeniu często od
bardzo zdenerwowanych rozmówców lub małych dzieci, za
wasz spokój i fachowe przekazywanie zgłoszenia do odpowiednich służb. Na wasze ręce składam podziękowania dla wszystkich operatorów, którzy obsługują numer 112 w warszawskim
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

112 to numer, który powinniśmy wybierać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy,
w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia
czy życia, zagrożenia dla mienia
lub środowiska. Niestety, przepis
ten jest często łamany i to nie
tylko u nas, ale w całej Europie.
Według danych krajowych,
nadal największym problemem
są połączenia bezzasadne. Z roku na rok jest ich trochę mniej,
ale nadal stanowią prawie ? połączeń (w 2013 roku, kiedy CPR
w Warszawie zaczęło funkcjonować, takich połączeń było 75%,
w roku 2018 - 64%). Zmniejszanie się liczby połączeń niezasadnych można przypisać konsekwentnie podejmowanym działaniom propagującym właściwe
korzystanie z numerów alarmowych. Fałszywe połączenia to
w większości pomyłki, zabawy
dzieci telefonami, zapytania niezwiązane z pomocą medyczną,
próby zamawiania usług (np. cateringowych) i przypadkowe
uruchomienia telefonów. Połą-

czenia te zajmują czas operatorów i blokują linię, co może doprowadzić do opóźnienia obsługi zgłoszenia w sytuacji realnego
zagrożenia życia lub zdrowia.
Praca operatorów numerów
alarmowych to przede wszystkim ciężka codzienna praca, odbieranie licznych telefonów, z
których każdy może być trudny.
Nie można zapominać, że część
telefonów wykonywanych jest
przez osoby zdenerwowane,
zdezorientowane a nawet niemogące mówić. To niejednokrotnie utrudnia uzyskanie niezbędnych informacji o zdarzeniu.
W tym roku stołeczny ratusz
wyróżnił i podziękował operatorom, którzy stanowią reprezentację wszystkich pracujących w warszawskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy prawie nigdy nie poznają efektów
swojej pracy, a są pierwszym ogniwem uruchamianego łańcucha
pomocy i to ich wiedza, doświadczenie, a czasem nieszablonowe
działanie ma kluczowy wpływ na
dalszy przebieg zdarzeń.

W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
Znajdują się w każdym mieście
wojewódzkim, a na Mazowszu
w Warszawie i w Radomiu.
Stołeczne Centrum jest jedynym w kraju ośrodkiem zorganizowanym poza strukturami
MSWiA i prowadzonym przez
samorząd. Warszawskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mieści się przy ul.
Młynarskiej 43/45 i obsługuje
połączenia alarmowe z terenu
m. st. Warszawy. Zostało uru-

chomione 28 listopada 2013
roku.
Krajowe Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą spójny
system. Korzystają z systemu teleinformatycznego pozwalającego na wzajemną zastępowalność
na wypadek awarii oraz mechanizmy wzajemnej obsługi zgłoszeń w przypadku incydentalnego pojawienia się znacznej liczby
zgłoszeń w tym samym czasie w
jednym ośrodku. System informatyczny działający w centrach
pozwala na identyfikację nume-

ru telefonu zgłaszającego. Dodatkowo wyświetla dane osoby,
na którą telefon jest zarejestrowany oraz prezentuje na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga to przy udzieleniu pomocy
w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi
podać dokładnej lokalizacji miejsca, w którym się znajduje.
Podstawowym założeniem
systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie o zgłaszanym zdarzeniu
służb udzielających pomocy.
W 2018 roku 65 operatorów
warszawskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjęło 1 144 403 połączeń, z czego
367 378 przekazało służbom w największej części do Policji
(55%), w następnej kolejności
do Pogotowia Ratunkowego
(35%) i Straży Pożarnej (2%).
Operatorzy przyjmują średnio
około 3,6 tysiąca połączeń na
dobę, najwięcej zgłoszeń wpływa między godz. 15 a 19. Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem wynosi 8-9 seMagdalena Łań
kund.
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Mieszkańcy – lotnisko 0:1
sceptyczny co do ostatecznego
kształtu przepisów art. 129 prawa ochrony środowiska. Na razie
mieszkańcy przegrywają z Portami Lotniczymi.
Paweł Lenarczyk
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów
Pismo z 8 lutego 2019 roku stowarzyszenia Otwarty Ursynów do
Komisji Ustawodawczej Senatu.
Opinia w przedmiocie projektu
nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska Druk nr 1069
(fragmenty).

We wtorek (12. lutego) odbyło się połączone posiedzenie senackich Komisji
Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i
Administracji Publicznej
oraz Komisji Ustawodawczej.
Na połączonych komisjach odbyło się pierwsze czytanie projektowanej ustawy wydłużającej termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną
szkodę w przypadku ogranicze-

nia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 5 lat.
Dotyczy to zmiany art. 129
Prawa Ochrony Środowiska, który to przepis został uznany przez
Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Otwarty
Ursynów złożył w Senacie swoje stanowisko w tej sprawie, które prezentuję poniżej. W naszym
stanowisku wspieramy rozwiązania korzystne dla mieszkańców Ursynowa polegające na
tym, że mieszkańcy będą mieli
możliwość ponownego składania wniosków odszkodowawczych w okresie 3 lat.
Niestety na wtorkowym posiedzeniu połączonych senackich
komisji rozwiązania korzystne
dla mieszkańców naszej dzielnicy nie zostały przyjęte. Senatorowie uznali, że 3-letni okres składania roszczeń odszkodowawczych może zostać tylko przyznany dla nowych Obszarów

Ograniczonego Użytkowania,
które powstaną w przyszłości.
Odnoszę wrażenie, że senatorowie przestraszyli się wizji roztaczanej przez przedstawicieli portów lotniczych i przedstawicieli
rządu, którzy mówili o dziesiątkach miliardów roszczeń, jakie
mogą zostać zasądzone w procesach sądowych na rzecz mieszkańców stref ograniczonego
użytkowania. Niestety, senatorowie nie przychylili się do opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który
wspierał przepisy korzystne dla
mieszkańców. Senatorowie mieli szanse, aby stanąć po stronie
mieszkańców, wybierając rozwiązania wspierające możliwość
ponownego składania wniosków
odszkodowawczych. Senatorowie wybrali jednak interes Portów Lotniczych. Teraz rozwiązania te trafią do Sejmu, następnie ponownie do Senatu. Po rozstrzygnięciach Senatu jestem

„Działając w imieniu Stowarzyszenia Otwarty Ursynów, wobec informacji o podjęciu prac
nad nowelizacją ustawy Prawo
ochrony środowiska w zakresie
wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 7 marca
2018 r. (sygn. akt K 2/17), przedstawiamy następujące stanowisko:
1. zdecydowanie popieramy
kierunek projektowanych zmian
legislacyjnych;
2. wskazujemy, iż art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy
prawo ochrony środowiska musi zostać utrzymany w obecnym
brzmieniu, gdyż tylko w ten sposób wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie mógł zostać zrealizowany;
3. wskazujemy iż przez okres
10 miesięcy od dnia wydania wyroku nie przeprowadzono jakiejkolwiek analizy pozwalającej na
realną ocenę skutków projektowanej nowelizacji dla Budżetu
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie
W pierwszej kolejności należy
zwrócić uwagę, iż rzeczywistym
powodem skierowania przez
Rzecznika Praw Obywatelskich
(dalej: RPO) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
zbadania zgodności art. 129 ust.
4 p.o.ś z Konstytucją RP, była sytuacja w jakiej znaleźli się mieszkańcy Warszawy zamieszkujący
okolice lotniska im. F. Chopina
w Warszawie. W 2016 roku
mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania zwrócili się
do RPO z prośbą o interwencję.
W wyniku analizy przedstawionego problemu RPO wystąpił z
wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który w konsekwencji zakwestionował konstytucyjność wskazanego przepisu.
Z tych względów, dokonując
wdrożenia tego wyroku, odnieść
się należy do podstaw wskazanych w uzasadnieniu wniosku
skierowanego przez RPO.
Mieszkańcy okolic lotniska
Okęcie mieli uzasadnione powody, aby domagać się interwencji.
Niespójne, a wręcz przeciwstawne orzecznictwo NSA i sądów powszechnych, a także instrumentalne korzystanie z tych rozbieżności przez zarządcę portu lotniczego, umożliwiło unikanie wypłaty odszkodowań, w szczególności na pokrycie kosztów ochrony budynków przed hałasem lotniczym. Przede wszystkim jednak
spowodowało kryzys zaufania do
instytucji państwowych i przekonanie o braku elementarnej sprawiedliwości w regułach działania
organów państwa polskiego wobec osób poszkodowanych.

Sytuację mieszkańców opisał
RPO w swoim wniosku do TK.
Przez kilkanaście lat właściwym
władzom nie udawało się skutecznie ustanowić obszaru ograniczonego użytkowania (OOU),
który ująłby działalność lotniska
w ramy prawne. Obszary tworzone w latach 2003 i 2005 zostały uchylone, a zgłoszone roszczenia nie zostały zaspokojone w
jakiejkolwiek części.
W 2007 roku Wojewoda Mazowiecki po raz kolejny utworzył
obszar ograniczonego użytkowania, niemniej jednak w 2009 r.
jego istnienie zakwestionował
Naczelny Sąd Administracyjny
w orzeczeniu II OSK 445/09. W
efekcie powyższego na przełomie lat 2009 – 2010 niemal
wszystkie roszczenia mieszkańców zostały oddalone przez sądy
powszechne z powodu rzekomego nieobowiązywania obszaru
ograniczonego użytkowania
ustanowionego w 2007 roku. W
2011 r. utworzono czwarty już
OOU i mieszkańcy po raz kolejny
zgłosili stosowne roszczenia.
Wówczas jednak, ku zdumieniu
mieszkańców, zarządca lotniska
podniósł argument obowiązywania obszaru ograniczonego użytkowania z 2007 roku i rzekomego wygaśnięcia roszczeń wobec
upływu dwuletniego terminu zawitego określonego w art. 129
ust. 4 p.o.ś. Jeszcze większym
zaskoczeniem dla mieszkańców
okazało się, że owo stanowisko
ugruntowało się w sądownictwie
powszechnym i skutkuje masowym oddalaniem powództw o
odszkodowanie bez merytorycznego rozpoznania spraw.

Dzieje się na Mokotowie
Najciekawsze wydarzenia
jakie czekają nas na Mokotowie w tym miesiącu.
1. Dorożkarnia zaprasza 17
lutego o godzinie 16.00 na koncert Filmowa Miłość. W koncercie wystąpią Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków oraz
Dziecięcy Odjazd Muzyczny.
Uczestnicy usłyszą najpiękniejsze piosenki o miłości z polskich
filmów i bajek. Wokalistom będzie towarzyszył zespół muzyczny w składzie: klawisz, perkusja, gitara, bas. Będzie nastrojowo, ale też wesoło. Wstęp
wolny!
2. W kolejny weekend 23 lutego o godzinie 19.00 i 24 lutego o godzinie 18.00 w Dorożkarni odbędzie się spektakl taneczny Teatru Tańca TEST Corpodance. Spektakl jest spojrzeniem w wewnętrzną strukturę
pewnej firmy. Jeden dzień w
pracy/jeden tydzień/a może jeden miesiąc? Wszystko jest
umowne i bardzo symboliczne.
Każdy dzień jest taki sam. Praca
to rutyna, panuje ustalona hierarchia, podział władzy oraz
uprawnień. Każdy zna swoje
miejsce i nawet nie próbuje tego
zmienić. Lecz pewnego dnia
wszystko się niespodziewanie
zmienia…Wstęp wolny!
3. 19 lutego o godzinie 18:00
w sali widowiskowej Służewskiego Domu Kultury pod hasłem
Medyna – zostaną przedstawione uroki arabskiego starego miasta. Wykład poświęcony będzie
architekturze i urbanistyce tradycyjnych miast arabskich. Spotkanie jest częścią cyklu Kultury
Świata. Poprowadzi je Karolina
Krzywicka z Muzeum Azji i Pacyfiku. Wstęp wolny!

4. Służewski Dom Kultury zaprasza do Sali widowiskowej 22
lutego o godzinie 19.00 na wydarzenie „BEKSIŃSCY. Album
wideofoniczny” - pokaz FILMU.
Przedstawiona zostanie historia wybitnego polskiego malarza - Zdzisława Beksińskiego
i jego skomplikowanej relacji z
synem Tomkiem - popularnym
dziennikarzem muzycznym,
cierpiącym na depresję i podejmującym wielokrotnie próby samobójcze. Wstrząsający, dokumentalny dramat rodzinny precyzyjnie zrekonstruowany na
podstawie prywatnych, dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów z archiwum Beksińskich. Scenariusz
oparty na bestsellerowej biografii pióra Magdaleny Grzebałkowskiej. Przed pokazem filmowym będzie można zakupić
publikacje książkowe życiu i
twórczości malarza. Wydarzenie organizowane jest w ra-

mach 90. Rocznicy urodzin artysty i 15-lecia Służewskiego
Domu Kultury.
Bezpłatne wejściówki dostępne online lub w kasie SDK
5. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców zaprasza
na zajęcia „Samoobrona dla
mieszkańców Mokotowa” prowadzone przez Państwa Gutkowskich, mistrzów taekwondo. Zajęcia pozwalają posiąść
wiedzę jak obronić się przed napastnikiem w różnych sytuacjach naszego życia (w domu,
sklepie, korytarzu, autobusie
itp.) Zajęcia odbywają się w Mokotowskim Centrum Integracji
Mieszkańców w każdy czwartek od godziny 10.30 do 11.30 i
trwać będą do 13 czerwca 2019
roku. Zapisy przyjmowane są w
biurze MCIM Woronicza 44a,
pokój 11 lub telefonicznie 22
443 6770. Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny!

7

Walentynki w Lesznowoli
na... łyżwach
Urząd Gminy Lesznowola zatroszczył się, by w Dniu św.
Walentego, zwanym potocznie Walentynkami, zakochanym nie zabrakło atrakcji.
Czwartkowy wieczór 14 lutego upłynie w gminie Lesznowola między innymi pod znakiem zabawy na lodzie. Organizatorzy zapraszają na Walentynki 2019 na lodowisko w Lesznowoli przy ul.
Szkolnej 6. Powstało ono na części stadionu sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Jest to obiekt zadaszony o wymiarach płyty głównej 40 na 18 m. Obok funkcjonuje mniejsze lodowisko treningowe, które ma wymiary 10 na 10 m. Oprócz lodowiska czynna jest wypożyczalnia łyżew i chodzików do nauki jazdy oraz mały bar. Obiekt w tym roku będzie czynny do 3 marca
włącznie. Walentynkowa zabawa na lodzie rozpocznie się po godz.
19.00, a atrakcją wieczoru będzie występ Pauliny Klimaj z grupy
Walley. Dla par wstęp bezpłatny.
Walentynki obchodzone są w południowej i zachodniej Europie
od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.
Pomimo katolickiego patrona tego święta jest ono często wiązane ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa
Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, na przykład przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego
związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć
kojarzony jest z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn i Eros.
Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego zwanego Luperkaliami, które obchodzono 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi
na to, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott, osiemnastowieczny szkocki powieściopisarz i poeta.
Opracowała A.A.

Czas na nowe tramwaje

Przykład tramwaju niskopodłogowego
Do Wilanowa, na Gocław i na Białołękę. Wszędzie tam
pojadą nowe tramwaje firmy Hyundai Rotem Company. Wagony wybrane w rekordowym przetargu będzie
można spotkać także na istniejących trasach. W sumie
do stolicy, w ciągu czterech lat, dotrze aż 213 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów.
– Będziemy konsekwentnie rozwijać sieć linii tramwajowych.
Dlatego też do ich obsługi potrzebujemy nowych wagonów. Skalę
przedsięwzięć stołecznego samorządu dobrze oddaje wielkość rozstrzygniętego właśnie przetargu. Jest to aż 213 wagonów o różnej
konfiguracji. Wszystkie są niskopodłogowe, zgodnie z założeniem,
że Warszawa jest dla wszystkich – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zakup nawet 213 nowych
tramwajów złożyła firma Hyundai Rotem Company. Koreańskie
przedsiębiorstwo, za zamówienie podstawowe składające się z 123
wagonów i 90 wagonów w opcji, zaproponowało 1 mld 852 mln zł
netto. Zakup uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich.
Specyfika różnych tras tramwajowych wymaga niejednakowego
podejścia, także do obsługującego je taboru. Między innymi dlatego Tramwaje Warszawskie zdecydowały się na zakup wagonów o
dwóch długościach, w wersji jedno- i dwukierunkowej. Wszystkie
będą natomiast w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring oraz system informacji pasażerskiej.
Dostawy wagonów rozpoczną się w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy. Pierwsze tramwaje w ramach zamówienia podstawowego Hyundai powinien dostarczyć do Warszawy do końca
października 2022 roku, a w ramach opcji do końca października
2023 roku.
Nowe tramwaje posłużą do obsługi budowanych, ale też dotychczas eksploatowanych linii w stolicy. Dzięki zakupom nowego taboru warszawiacy będą mogli jeszcze częściej podróżować niskopodłogowymi, klimatyzowanymi wagonami. Obecnie po Warszawie kursuje blisko 530 tramwajów i dwuwagonowych składów
tramwajowych. 311 spośród nich, czyli 59%, to wagony niskopodłoMaciej Dutkiewicz
gowe.

Rekordowo mała liczba psów Na Paluchu
W warszawskim Schronisku Na Paluchu we wtorek, 12 lutego, padł nowy rekord – 648 psów to najniższy
stan w historii placówki, choć od
ponad roku przyjmowane są także
czworonogi z Piaseczna i Góry Kalwarii.
– Sukces zawdzięczamy warszawiankom
i warszawiakom, którzy nie są obojętni na los
psów i kotów z Palucha. Chciałbym w szczególności podziękować za ogromne zaangażowanie wolontariuszy i pracowników
Schroniska. Dzięki ich wysiłkowi, mieszkańcy coraz chętniej adoptują podopiecznych
placówki – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy.
– To dla nas wyjątkowy dzień. W Schronisku zależy nam, by zwierzę socjalizowało
się z człowiekiem oraz pozostałymi czworonogami. Przyzwyczajamy psy do miejskich
warunków np. spacerowania na smyczy czy
korzystania z transportu publicznego. Kiedyś
schronisko było miejscem porzuconych zwierząt, których nikt nie szukał. Teraz tak nie
jest - psy i koty są blisko warszawiaków –
podkreśla Henryk Strzelczyk, dyrektor
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na
Paluchu. – Coraz mniejszą liczbę bezdomnych czworonogów zawdzięczamy też dobrze dobranym działaniom stolicy, m. in.
akcji bezpłatnego czipowania czy sterylizacji i kastracji – dodaje dyrektor.

Placówka sprawowała wcześniej opiekę
nad zwierzętami zagubionymi i bezdomnymi, które zostały znalezione na terenie Warszawy i Piaseczna. Od lutego 2018 roku trafiają tam również czworonogi z Góry Kalwarii. Dzięki aktywnej promocji „Palucha”, a
także edukacji najmłodszych warszawiaków, liczba czworonogów przebywających
w schronisku spadła o ponad 70 proc. w ciągu ośmiu lat. Tylko w zeszłym roku kochający dom znalazło 1144 kotów i 1671 psów
z Palucha. Teraz na kochający dom czeka
690 podopiecznych placówki.
Schronisko z pomocą miasta organizuje
liczne akcje promujące adopcję zwierząt.
Jedną z nich jest projekt „Adoptuj Warszawiaka” prowadzony od 2015 r. W ramach akcji podopieczni „Palucha” wychodzą z boksów i jadą wraz z wolontariuszami w miejską przestrzeń. Warszawiacy zainteresowa-

ni adopcją psa mogą osobiście poznać pupila na miejscu zbiórki oraz porozmawiać z jego tymczasowym opiekunem. Podczas spacerów czworonogom towarzyszą również
fotografowie i filmowcy.
Punkt adopcyjno-informacyjny Ochota
na Kota działa od sierpnia 2018 roku przy ul.
Grójeckiej 79. Na co dzień mieszka w nim
kilkanaście mruczących czworonogów
Schroniska Na Paluchu. W lokalu znajdują
się domowe kanapy, drapaki i zabawki. Koty korzystają również z licznych zakamarków i legowisk. Wybryki pupili można obserwować zza witryny lokalu jak również transmitowane w Internecie. Zainteresowani
wchodzą też do środka, by osobiście poznać
i pogłaskać zwierzęta. Wszystkie koty są gotowe do adopcji – na miejscu mieszkańcy
dokonują wszystkich formalności. Dodatkowo, w placówce odbywają się edukacyjne
warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w
Warszawie, określone popularnie, jako
Schronisko „Na Paluchu”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. Placówka funkcjonuje na terenie blisko 3 ha. Misją Palucha
jest opieka nad porzuconymi i zagubionymi
zwierzętami, a także edukacja w zakresie
przeciwdziałania bezdomności i pielęgnacji
psów oraz kotów. Liczni wolontariusze pomagają usprawniać funkcjonowanie placówki.
Dominika Wiśniewska
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Jedno biuro zamiast czterech
Domek praywatny - niepełne spalanie miału z dużą ilością sadzy

Bogusław Lasocki
Jeszcze w bieżącym roku zainstalowanych będzie blisko 140
czujników badających jakość
powietrza na terenie Warszawy
i całej aglomeracji stołecznej.
Ich zadaniem będzie monitorowanie podstawowego zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM 2,5 oraz PM 10, które są
jednym z głównych czynników
powstawania smogu.
Po rozbudowaniu systemu wskazania z tych czujników będą w czasie rzeczywistym udostępniane m. in. w mediach publicznych oraz w Internecie.
Te i inne informacje dotyczące ochrony
powietrza przekazała Justyna Glusman,
dyrektorka koordynatorka w Urzędzie
m. st. Warszawy ds. zrównoważonego
rozwoju i zieleni, podczas konferencji
prasowej w dniu 12 lutego.
Ochrona i jakość powietrza to jeden
z priorytetów władz Warszawy, przewidziany do realizacji w bieżącej kadencji. Nadzór i koordynację zadań w
tym obszarze będzie prowadziło nowo
utworzone Biuro Ochrony Powietrza i
Polityki Klimatycznej. Dotychczas tematem jakości powietrza zajmowały
jednostki, co przyczyniało się do nie zawsze wystarczającej spójności i efektywności działań.

Ochrona jakości powietrza w jednym ręku
Zadania z zakresu ochrony jakości
powietrza były dotychczas prowadzone
głównie przez Biuro Infrastruktury,
Biuro Ochrony Powietrza, Biuro Polityki Lokalowej, a także przez Biuro Polityki Społecznej urzędu miasta. Nowa
jednostka, przejmując dotychczasowe
kompetencje węziej wyspecjalizowanych biur, umożliwi bardziej systemowe podejście i prowadzenie spójnej polityki klimatycznej dla obszaru Warszawy. Zadania nowego biura można podzielić na trzy kategorie.
- Pierwsza to zadania związane z
udzielaniem dopłat do wymiany kotłów grzewczych oraz wsparcia osłonowego, realizowane dotychczas przez
Biuro Pomocy Społecznej.
- Druga kategoria zadań to działania
edukacyjne ukierunkowane na mieszkańców i ich świadomość tworzenia zagrożeń dla środowiska przez szkodliwe spaliny z pieców. W tej kategorii
przewidywana jest szeroka współpra-

ca z dzielnicami, które z natury rzeczy
są bliżej mieszkańców.
- Trzecia kategoria dotyczy zadań z
zakresu ochrony klimatu. Obejmować
będzie zobowiązania będące wynikiem
umów międzynarodowych, na przykład związane z ograniczeniem emisji
dwutlenku węgla. Temat ten był dotychczas realizowany przez Biuro Infrastruktury i w całości znajdzie się w
kompetencjach nowego biura.
Wśród szczegółowych zadań biura
można wymienić bieżącą aktualizacją
danych o starych piecach i innych indywidualnych źródłach ciepła, wsparcie
mieszkańców przy wymianie nieekologicznego systemu ogrzewania, rozbudowę oraz zarządzanie Warszawskim Indeksem Powietrza.
Biuro formalnie już istnieje – z mocy
zarządzenia prezydenta Warszawy zostało włączone do struktury organizacyjnej miasta. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony kandydat na dyrektora nowej jednostki, co oznacza, że biuro rozpocznie w pełni działalność w
ciągu kilku najbliższych dni. Warto
zwrócić uwagę, że pracownicy nie będą pochodzić z naboru zewnętrznego,
powiększając armię urzędników miejskich, ale w trybie przesunięć z innych
jednostek zasilą struktury nowego biura, przenosząc swoje dotychczasowe
zadania, kompetencje i doświadczenie.
Koszty utworzenia nowej jednostki będą dzięki temu niewielkie i sprowadzą
się głównie do wysokości wynagrodzenia nowego dyrektora. Natomiast głównym kosztem biura będzie kwota 300
milionów złotych w ciągu czterech lat,
przyznana przez Radę miasta jako budżet przeznaczony na dopłaty do wymiany kotłów.
Niezależnie od swoich funkcji koordynacyjnych, Biuro będzie ściśle współpracowało z odpowiednimi strukturami dzielnicowymi. Już obecnie zbierane są informacje na temat lokali komunalnych i tempa, w jakim dzielnicowe Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
będą realizować nowe przyłączenia i
modernizacje. Uzgodniono również
współpracę z Biurem Polityki Lokalowej. Oczekiwana jest również szeroka
współpraca z jednostkami dzielnicowymi w zakresie działalności edukacyjnej, ukierunkowanej na uświadamianie mieszkańcom m. in. szkodliwości dla środowiska paleniem “byle
czym” w piecach.

cję trzech dużych stacji referencyjnych
dla aglomeracji warszawskiej, które będą sprzężone z systemem państwowym.
Pierwsza stanie przy ulicy Grochowskiej, druga w rejonie filtrów i trzecia w
Pruszkowie. Kolejnym etapem będzie
instalacja 136 czujników. Około setka
będzie zainstalowana w Warszawie na
terenie miasta i ponad 30 na obrzeżach.
Dzięki temu będziemy mieć dużo lepszą
informację jak kształtują się zanieczyszczenia. Przewidywany horyzont czasowy instalacji wyniesie około jednego
roku. W trzecim kwartale bieżącego roku zostanie rozpisany przetarg na czujniki, a instalacja systemu rozpocznie
się jesienią i w okresie zimowym. Pierwsze czujniki będą pracować już w przyszłym sezonie grzewczym.
Wbrew jeszcze do niedawna krążącym obiegowym opiniom, głównym
źródłem pyłów zawieszonych tworzących smog czyli cząstek PM 2,5 oraz PM
10 poza najściślejszym centrum Warszawy nie są samochody i system komunikacji miejskiej, ale spaliny pochodzące z niesprawnych pieców, zasilanych
nie ekologicznym paliwem. Jednym ze
sposobów walki z tym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest wymiana
pieców charakteryzujących się wadliwym, niepełnym spalaniem.
Wymiana pieca średnio kosztuje 12
tys. zł, dlatego do tej kwoty została w
stolicy podniesiona wysokość dotacji
dla osób indywidualnych. Dotacje te
nie będą objęte kryterium dochodowym. W planach są również liczne udogodnienia dla mieszkańców chcących
składać wnioski, takie jak pomoc przy

wypełnianiu dokumentów czy uproszczona ścieżka przyznawania pieniędzy.
Stołeczni doradcy będą prowadzić warszawiaków na każdym kroku procesu
pozyskiwania środków.
W 2019 roku stolica przeznaczy 30
mln zł na walkę ze smogiem. Natomiast
w 2020 r. kwota będzie dwa razy wyższa – 60 mln zł, a w kolejnych dwóch latach – łącznie 210 mln zł. Pieniądze
przewidziane są m. in. na likwidację
starych pieców, przyłączenie kolejnych
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej, modernizację oświetlenia oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii.
O ile źródłami zanieczyszczeń powietrza na obrzeżach Warszawy są
głównie piece domowe, to w centrum
swój poczesny udział zaznacza również
komunikacja samochodowa, zwłaszcza niesprawne silniki dieslowskie. Korzystający z transportu publicznego
świetnie znają dyskomfort przebywających na przystanku, gdy odjeżdża autobus zasilany olejem napędowym, posiadający zbyt często niesprawny filtr
spalin. Sytuacja powinna radykalnie
zmienić się już za rok, gdy w Warszawie
rozpocznie się eksploatacja 130 nowych
elektrycznych autobusów. Łącznie po
stołecznych ulicach będzie poruszać się
160 takich ekologicznych pojazdów.
Dzięki tej inwestycji m. in. z Traktu Królewskiego znikną ostatnie autobusy zasilane olejem napędowym. Warto zaznaczyć, że obecnie stolica inwestuje
tylko w tabor nisko- i zeroemisyjny. Latem 2018 roku podpisano umowę na
dostawy 80 autobusów gazowych CNG
(ang. Compressed Natural Gas – sprężony gaz ziemny), z możliwością rozszerzenia zamówienia do 110 sztuk. Pojazdy z tego kontraktu pojawią się w
Warszawie już w marcu 2019 roku. Będzie czyściej i ciszej.

Więcej zieleni to czystsze powietrze
Jednym z ważnych elementów walki miasta o czyste powietrze jest ochrona terenów zielonych i powiększanie w
miarę możliwości ich powierzchni. W
działaniach tych - mniej lub bardziej
pośrednio - uczestniczy również Biuro
Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.
– Biuro będzie bardzo ściśle współpracować z innymi jednostkami w zakresie zieleni – mówi Justyna Glusman,
dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. – Za wykonywanie tych zadań bezpośrednio odpowiada Biuro Ochrony Środowiska,
realizuje je Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, ale musi również współpracować z Biurem Ochrony Powietrza. Jakość powietrza jest przecież związana
również z drzewami, które generują
prądy wzdłuż ulic, przyczyniają się
podczas upałów do obniżania tempera-

Monitoring spalin i wymiany “kopciuchów”
Jednym z kluczowych zadań Biura
Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej będzie uczestnictwo w projekcie
Warszawski Indeks Powietrza, będącym narzędziem ukazującym zarówno
bieżący poziom jakości powietrza, jak i
prognozy. W najbliższych miesiącach
zostanie rozpisany przetarg na instala- W domu komunalnym palimy czym się da

tury, usuwają cząsteczki zanieczyszczeń wznoszone z ulicy przez jadące
samochody. Drzewa produkują tlen, a
redukują dwutlenek węgla, drzewa
zmniejszają ilość wody opadowej, która przez system korzeniowy przenika
do gruntu. Mamy program obsadzania
głównych arterii miejskich drzewami i
na pewno te plany oraz prace związane z systemowym podejściem muszą
być koordynowane przez oba biura.
Jako dyrektorka będę te tematy koordynować, a oba biura będą ze sobą
współpracować funkcjonując w jednej
megajednostce – wyjaśniała Justyna
Glusman.
Należy pamiętać, że zieleń generuje
bezpośrednio konkretne wartości, co
na ogół nie jest zauważane. Właśnie
“dane przez naturę” oczyszczanie powietrza, pochłanianie dwutlenku węgla
i emitowanie tlenu przez liście, absorbowanie przez system korzeniowy wody
deszczowej, może być przeliczone na
konkretne korzyści, tworzące wartości
finansowe. Przyjmuje się to jednak jako naturalny dar z nieba.
– Pani dyrektor, zieleń miejska generuje konkretne wartości, a te wartości
znajdują się po stronie ochrony czystości powietrza - zwracam się do koordynatorki Justyny Glusman. – Oczywiście, że tak – potwierdza dyrektorka
Glusman. – Mamy w Biurze Ochrony
Środowiska plany na nowe zadania,
między innymi policzenie drzew i dobrą ich inwentaryzację. Realizujemy
już pilotażowo program mapy koron
drzew i będziemy go rozszerzać. Będziemy również rozwijać serwis mapowy, aby jak najszersza i precyzyjna
informacja o zieleni była dostępna nie
tylko dla urzędników, ale także dla
mieszkańców. Chcemy również doprowadzić do sytuacji, aby wszystkie informacje o wycinkach widniały w jednym
miejscu, niezależnie od tego, kto jest zarządzającym terenem. Mamy tutaj wiele problemów związanych z koordynacją między dzielnicami, szkołami, Zarządem Zieleni. Trzeba tutaj stworzyć
jeden spójny system. Gdy będziemy
mieli inwentaryzację, będziemy wówczas mogli policzyć wartość drzew –
wyjaśnia dyrektorka koordynatorka
Justyna Glusman.
Wszystko brzmi sympatycznie i zapowiada się ciekawie. Gdyby tylko jeszcze
urealniono system nasadzeń zastępczych, gdy zamiast wyciętego dużego
choć schorowanego drzewa sadzi się
badylek o średnicy 5 cm, który jeśli nawet nie uschnie w ciągu roku, to powierzchnią liści dorówna swojemu poprzednikowi dopiero za kilkadziesiąt
lat... Dziś jeszcze cudów nie widać, ale
przynajmniej jest miejsce i struktura
miejska, gdzie temat ochrony drzew –
jako punkt wyjścia do ochrony warszawskiego powietrza – będzie można
próbować drążyć.
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80. rocznica urodzin
Czesława Niemena
Dla mnie Niemen to świętość. Od początku był moim
idolem i mistrzem. Po jego przedwczesnej śmierci (to
już 15 lat jak go nie ma!) napisałem spontanicznie:
Czemu cieniu odjeżdżasz, dziwny ten świat opuszczając? Zechciał Bóg, byś grał w niebie. Tam się na muzyce
znają.
Mam wszystkie płyty Niemena, łącznie z tymi, co nagrał dla
CBS, pękaty album, w którym zbierałem jego zdjęcia, wycinki z prasy, recenzje, wywiady, kolekcję autografów. Jeździłem za nim na
koncerty, od pierwszych występów z zespołem Niebiesko-Czarnych po eksperymenty z muzyką elektroniczną. Jako początkujący nauczyciel odtwarzałem na adapterze jego płyty podczas przerw,
dzięki czemu zbierało się w mojej pracowni pół szkoły. Wielu
uczniów dzięki Niemenowi zachwyciło się poezją Norwida. Organizując od lat swoje Spotkania z piosenką i Festiwale Piosenki Retro, cenię wielu polskich kompozytorów i wykonawców XX wieku,
ale gdybym miał wybrać tylko jednego byłby to bezapelacyjnie
Niemen.
Kiedy więc w ubiegły piątek (8 lutego), w Domu Kultury na
Imielinie, odbył się koncert poświęcony wielkiemu artyście, nie
mogło mnie tam nie być.
Szedłem, przyznaję, z duszą na ramieniu. Śpiewanie Niemena
uważam nieomal za świętokradztwo. Nikt mu nie dorówna, był perfekcjonistą, wyprzedzał swoją epokę, wszelkie podróbki czy naśladownictwo z góry skazane są na niepowodzenie. Oburza mnie
szarganie świętości, brak pokory i krytycyzmu. Mogę podać przykłady wykonań, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego,
choć zdarzają się wyjątki, jak rewelacyjny Filip Lato w ubiegłorocznej edycji telewizyjnego programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Poprzeczka ustawiona jest wysoko. Trzeba dużo odwagi, ale
przede wszystkim talentu, żeby zadaniu sprostać.
I oto na scenie DK Imielin pojawił się nieznany mi zespół Ambitus Trio. Wokalista z Sokołowa Podlaskiego, muzycy z Siedlec i
Białej Podlaskiej. Nie słyszałem wcześniej ich nagrań, ba! nie wiedziałem nawet o ich istnieniu.

Zaczęli ostro. Jaki kolor wybrać chcesz? Czas jak rzeka, Nie
wiem czy to warto…
Potem było coraz lepiej. Czy mnie jeszcze pamiętasz, Klęcząc
przed tobą, Wiem, że nie wrócisz, Jednego serca, Nim przyjdzie wiosna, Stoję w oknie, Obok nas, Przyjdź w taką noc, Pod papugami,
Wspomnienie. Poetycko i lirycznie, coś z muzyki teatralnej i filmowej, ale także bluesowo i rock&rollowo. Domek bez adresu, Baw się
w Ciuciubabkę. Oczywiście Sen o Warszawie i Dziwny jest ten
świat, nabierający w obecnych czasach szczególnej wymowy.
Trudne zadanie, ale wykonane perfekcyjnie! Zaskoczenie kompletne! Muzykom udało się zachować niepowtarzalny klimat piosenek
Niemena i niczego nie uronić z ich nastroju. Sprawdzili się w ambitnym repertuarze, wydobyli wielkość kompozycji (inna rzecz, co to
były za utwory!). Radosław Świderski ma naturalne predyspozycje
głosowe, idealną barwę głosu, wschodni zaśpiew, nie musi niczego
udawać, śpiewa tak, jak mu w duszy gra. Krzysztof Chromiński
(aranżer i pianista) oraz Tomasz Rogalski (saksofon tenorowy) spisali się na medal. Aranżacja oszczędna, ale wystarczająca, żadnych
udziwnień, dodatków, przekłamań. Czasem trochę brakowało mi
perkusji i kontrabasu, bo wciąż mam w uszach wirtuozerię Czesława Małego Bartkowskiego i Helmuta Nadolskiego, ale to już moja
fanaberia, bo jak coś jest dobre, to chce się mieć jeszcze więcej.
Koncert poprowadził i zapowiadał Paweł Brodowski, wieloletni redaktor naczelny Jazz Forum, co było znakomitym pomysłem. Sam też jest legendą, był kiedyś gitarzystą basowym zespołu Chochoły, potem grał w legendarnych Akwarelach, towarzyszących Niemenowi. Dzięki temu wspomnienia o wielkim artyście pochodziły z pierwszej ręki i były doskonałym uzupełnieniem muzycznej uczty.
Za wszystkie przeżycia tego wieczoru i wzruszenia dziękuję
wam, panowie! Momentami, nie ukrywam, udało się wam wycisnąć
mi trochę łez. Duże brawa za przypomnienie ulubionych utworów
i ogromną pracę.
Czuło się, że Niemen był z nami. Ten wieczór na pewno by mu
się podobał – podsumował Paweł Brodowski. I to chyba jest największy komplement.
Żałowałem tylko, że nikt z organizatorów nie pomyślał, żeby
zaprosić na koncert w charakterze gościa Marka Gaszyńskiego,
mieszkającego w pobliżu ursynowianina, autora tekstów wielu
piosenek i książki „Czas jak rzeka” o Czesławie Niemenie.
Za dwa dni przypada 80. rocznica urodzin artysty, w styczniu minęła 15 rocznica jego śmierci (zmarł na Ursynowie). W Wasiliszkach,
gdzie się urodził, obchodzą rocznicę jak wielkie święto. W Mińsku
na Białorusi wydano z tej okazji rocznicowy album. Dobrze, że Ursynów o Nim nie zapomniał.
Utwór „Płonie stodoła na finał” rozgrzał wszystkich do czerwoności. Tak mogą płonąć Domy Kultury na Ursynowie każdego dnia.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Waleczny Anioł od czwartku w kinach
W czwartek, 14 lutego, do
polskich i światowych kin
zawita „Alita: Battle Angel“ w reżyserii Roberta
Rodrigueza, pod artystyczną opieką Jamesa
Camerona.
Twórcy, którzy dali nam takie
hity, jak „Desperado“, „Sin City“, „Titanic“, czy „Avatar“, połączyli teraz siły, aby dać nam adaptację popularnej mangi
„Gunmn” autorstwa Yukito Kishiro, o kobiecie cyborgu i dystopijnym świecie przyszłości.
Jest XXVI wiek, a społeczeństwo podzielone jest na dwie
frakcje – bogatych ludzi „z góry”, którzy mieszkają w wielkim
mieście dosłownie zawieszonym
nad ogromną metropolią, składającą się niemal wyłącznie ze
slumsów, oraz żyjących tam ludzi biednych, mających swoją
pracą polepszać dobrobyt najbogatszych. Wyroby wytwarzane przez mieszkańców nizin wysyłane są specjalnymi tubami na
górę, natomiast odpadki Górnego Miasta spadają na specjalne
wysypisko śmieci na dole.
Historia „Ality” rozpoczyna się
właśnie tam, na wysypisku, gdzie

Dr. Dyson Ido (dobry Christoph
Waltz) znajduje szkielet robota
o wyglądzie kobiety. „Szkielet”
to w zasadzie dużo powiedziane – cyborg składa się niemal wyłącznie z głowy i wyrazistej twarzy o wielkich oczach. Ido jest lekarzem, specjalizującym się w
robotycznych kończynach, dlatego szybko udaje mu się stworzyć dla kobiety nowe ciało. Gdy
dziewczyna budzi się ze śpiączki,
jest zdezorientowana – nie poznaje otaczającego ją świata i nie
rozumie reguł nim rządzących.
Jest niczym dziecko, które stawia pierwsze kroki. Dziecięcy
urok i niewinność potęgowane
są ogromnymi oczami dziewczyny, które pozwalają odczytać jej
wewnętrzne stany emocjonalne,
stając się prawdziwymi zwierciadłami duszy. Wcielająca się w Alitę Rosa Salazar, dzięki technologii motion-capture, rejestrującej
mimikę oraz ruchy aktorki, również swoim zachowaniem mogła oddać szok, który przeżywa
jej bohaterka.
Świat przedstawiony poznajemy oczami dziewczyny, dzięki
czemu także my możemy współodczuwać jej zadziwienie ota-

czającą rzeczywistością oraz dostrzec wyraźne człowieczeństwo
samoświadomej maszyny. Film
jednak nie snuje rozważań na temat duchowości robotów, uznając ten element za pewnik. Hi-

Ali), przywołują na myśl zagrania z innej epoki, film posiada
tyle uroku, że stanowi porządną
rozrywkę na udany wieczór w
kinie. Bez fajerwerków, ale za to
z nieźle poprowadzoną historią,

storia, która szybko nabiera tempa, skupia się raczej na ogromnym sekrecie dziewczyny, o którego istnieniu sama nie miała pojęcia. Informacja ta staje się zresztą jednym z motorów napędowym dalszej części opowieści,
dzięki czemu obraz ogląda się z
niemałym zainteresowaniem.
Mimo, że stylistyka retro, niektóre rozwiązania fabularne, czy
nawet sposób gry poszczególnych aktorów (patrzę na Ciebie,
zdobywco Oscara, Mahershalo

która nie boi się w pełni wykorzystać swoich mangowych korzeni, pokazując na ekranie przerysowane i przesadzone zachowania. Stanowi to jednak o zrozumieniu materii wyjściowej i
umiejętnemu przekształceniu jej
na zasady dzieła filmowego. To
sprawia zaś, że „Alita: Battle Angel” to dobra rozrywka na raz.
Jeśli natomiast bohaterka powróci w kolejnej odsłonie, może
to być jej największy tryumf.
Michał Kaczoń
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Miasto wyciąga rękę do młodzieży i pedagogów

Podwójny rocznik w stołecznych szkołach
Cel jest jeden: w czasie
„deformy” oświaty w Polsce zapewnienie uczniom
w warszawskich szkołach
wysokiej jakości kształcenia. Tym kieruje się prezydent Warszawy, burmistrzowie, dyrektorzy szkół
przy planowaniu tak trudnego przyszłego roku
szkolnego.
– To jest ogromny wysiłek organizacyjny – dla dyrektorów
szkół, pracowników oświaty w
dzielnicach i dla nas wszystkich,
samorządowców. Sprawdzaliśmy, ile miejsc możemy przygotować, jak mamy zorganizować
naukę dla uczniów, żeby mimo
„deformy” nam zafundowanej
przez obecny rząd, jak najmniej
ucierpiała na tym młodzież i nauczyciele – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st.
Warszawy.
Ostatnie dwa lata to chaos
spowodowany „deformą” oświaty. Za niska subwencja oświatowa i przerzucanie kosztów na
samorządy oraz konflikt Ministerstwa Edukacji Narodowej z
nauczycielami to jedne z najbardziej widocznych negatywnych
skutków. Już w tej chwili w Warszawie subwencja oświatowa z
MEN nie wystarcza nawet na
pensje dla nauczycieli, a niedoszacowanie wynosi 810 mln zł
rocznie. Do każdej złotówki subwencji oświatowej Warszawa dopłaca kolejną.
Co już zrobiliśmy?
1. Rekordowe środki z budżetu Warszawy na oświatę
W tym roku na edukację przeznaczymy rekordową kwotę, bo
aż 4,9 mld zł. To największa pozycja w budżecie miasta. Więcej
pieniędzy jest m. in. na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów.
Do
podwojonej
liczby
uczniów, którzy będą ubiegać
się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2019/2020, musimy odpowiednio dostosować bazę. Szkoły potrzebują na przyjęcie podwójnego rocznika znacznych środków
finansowych na modernizację
pracowni przedmiotowych, za-

wodowych i innych pomieszczeń
oraz na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli (ławki
i krzesła). Koszty mogą sięgnąć
nawet 30 mln zł. Skierowaliśmy
do szkół prośbę o ponowne oszacowanie wydatków, ponieważ
jak na razie nie widać żadnej dobrej woli ze strony rządu, aby
zrefundować te wydatki.

ki objęły łącznie 9,6 tys. osób.
Spotykamy się z rektorami
uczelni wyższych i rozmawiamy o możliwości zatrudnienia
w szkołach pracowników akademickich i doktorantów. Natomiast dyrektorzy szkół rozmawiają z nauczycielami, którzy
uzyskali już uprawnienia emerytalne, żeby jeszcze zostali w

ży, a od 5 do 9 marca przedłużone Targi Edukacyjne m.st. Warszawy w PKiN z oddzielną ofertą dla absolwentów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.
Trwają dyżury doradców zawodowych we WCIES przy ul.
Starej 4 oraz w Pałacu Młodzieży, odbywają się także indywi-

Oczywiście, budujemy także
nowe szkoły. Do 2023 r. powstanie 14 nowych szkół podstawowych dla 10 600 uczniów i szkoła zawodowa.
2. Podwyżki ratusza dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Podwyżki dla najmłodszych
stażem nauczycieli to jedna z
pierwszych decyzji Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Podwyżki są po to, aby z
jednej strony przyciągnąć do
pracy w naszych szkołach absolwentów uczelni, a z drugiej
– zatrzymać już obecnie pracujących. W 2019 r. nauczyciele
kontraktowi z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzymają ze środków
miasta 270 zł brutto podwyżki
wynagrodzenia zasadniczego,
a nauczyciele stażyści z tymi
samymi kwalifikacjami - 250 zł
brutto. Na ten cel miasto przeznaczyło 39 mln zł, a podwyż-

zawodzie lub wrócili do pracy
w szkole.
3. Pomagamy w wyborze
szkoły
- Chcemy pomóc młodym ludziom w wyborze szkoły, dlatego też już od lutego uruchamiamy kolejne działania związane z doradztwem zawodowym. Będą to dni otwarte doradztwa zawodowego w Pałacu
Młodzieży oraz przedłużone
targi edukacyjne – mówi Dorota Łoboda, radna Warszawy i
przewodnicząca komisji edukacji i dodaje - Nowością jest zniesienie limitu szkół, które wybierają uczniowie. Do tej pory było to osiem placówek, teraz młodzież może zaznaczyć dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
W weekendy: 23-24 lutego
br. i 30-31 marca br. odbędą się
Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzie-

dualne dodatkowe konsultacje
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i spotkania doradców zawodowych z uczniami i rodzicami w szkołach. Natomiast na platformie projektu
„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
ZIT
WOF” http://brp.edu.pl znajduje się wyszukiwarka szkół
tzw. „symulator mocy”, czyli
przeliczanie osiągnięć na punkty, informator o szkołach zawodowych, kalendarium absolwenta (harmonogram działań)
oraz informacje na temat rekrutacji. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 będą systematycznie zamieszczane na stronie: www.edukacja.warszawa.pl
W Warszawie uczniowie będą aplikować do 95 liceów ogólnokształcących, 45 techników i
21 branżowych szkół I stopnia.

Szkoły i samorządowcy intensywnie pracowali nad tym, aby
młodzi ludzie mogli realizować
swoje plany edukacyjne w warszawskich szkołach. Dzięki zagospodarowaniu przestrzeni,
modernizacjom i zwiększeniu
liczby uczniów w klasach (3234 osoby, a nawet 36 osób), zaplanowaliśmy 43 tys. miejsc w
szkołach ponadpodstawowych.
Najłatwiej było przygotować
miejsca w szkołach, które wcześniej były połączone z gimnazjami. Tak wygenerowaliśmy 7,9
tys. miejsc. Dodatkowo 7 samodzielnych gimnazjów przekształciliśmy w szkoły ponadpodstawowe (3,4 tys. miejsc). W ten
sposób pozyskaliśmy 11,3 tys.
miejsc.
I tak, 48 procent miejsc przeznaczymy dla absolwentów gimnazjów i 52 procent dla ósmoklasistów.
W liceach planujemy 27,8 tys.
miejsc, technikach – 12,6 tys. i w
branżowych szkołach – 2,5 tys.
miejsc (po 1,27 tys. dla gimnazjalistów i ósmoklasistów).
Spodziewamy się, że tak jak w
poprzednich latach, naszymi
szkołami będzie zainteresowana młodzież spoza Warszawy.
To też uwzględnialiśmy podczas
prac nad zwiększeniem liczby
miejsc w szkołach.
– Śródmieście to edukacyjne
centrum Warszawy. Oznacza to,
że nasza dzielnica zostanie w
sposób szczególny dotknięta
konsekwencjami rządowej reformy oświaty. Całkowite uchronienie środowiska szkolnego
przed jej negatywnymi skutkami nie jest możliwe – mówi
Krzysztof Czubaszek, burmistrz
Śródmieścia. – Budynki nie są z
gumy, wisi nad nami widmo
dwuzmianowej nauki, na rynku brak jest wystarczającej liczby wysoko wykwalifikowanych
nauczycieli. Zapewniam jednak,
że zrobimy wszystko, aby utrzymać pozycję lidera krajowej i
warszawskiej oświaty. Nie zawiedziemy naszych mieszkańców – dodaje.
Wprowadzimy trzy nowe zawody w czterech technikach:
technik programista (Technikum Kinematograficzno-Komputerowe, ul. Polna 7, Techni-

kum Łączności, al. Stanów Zjednoczonych 24), technik rachunkowości (Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.
Szczawnicka 1) i technik transportu kolejowego (Technikum
nr 7, ul. Szczęśliwicka 56), jeśli
MEN nam je zatwierdzi do końca lutego.
Natomiast w szkołach specjalnych spodziewamy się ponad 730 kandydatów (360 absolwentów szkół podstawowych
i 373 gimnazjalistów). Problemy szkolnictwa specjalnego wynikają nie tylko z kumulacji
roczników, ale również z ogólnopolskich zmian przepisów.
Nie można łączyć w jednej klasie uczniów z określonymi niepełnosprawnościami i nie można organizować wspólnej nauki
dla ósmoklasistów oraz gimnazjalistów, przez co nawet dla
dwóch osób trzeba utworzyć
oddzielną klasę. Dodatkowo,
brak ściśle określonych terminów zapisów do szkół specjalnych powoduje, że uczniowie
zgłaszają się przez cały rok do
placówki. To z kolei utrudnia
zaplanowanie oddziałów. Dyrektorzy zgłaszają bardzo poważne obawy związane z brakiem wykwalifikowanej kadry
(dodatkowe wymagania w
szkołach specjalnych). Już dziś
brakuje chętnych do pracy w
szkołach specjalnych.
Mimo naszych starań, młodym ludziom będzie trudniej
dostać się do wymarzonej szkoły. Po pierwsze, nie we wszystkich szkołach uda się podwoić
liczbę oddziałów. Przykładowo,
w LO im. S. Batorego obecnie
jest 7 pierwszych klas, w przyszłym roku będzie 12 (6 dla
gimnazjalistów i 6 dla ósmoklasistów), czyli o jedną klasę
mniej na rocznik.
Po drugie, nie we wszystkich
szkołach liczba oddziałów będzie proporcjonalna (po tyle samo klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych).
Po trzecie, i to jest największy
problem, mamy realne obawy o
nauczycieli. Już teraz szacujemy, że zabraknie kilkuset nauczycieli.
K a t a r z y n a P i e n ko w s k a

Na warszawskich drogach bezpieczniej
Warszawscy drogowcy podsumowują
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ulicach. Więcej doświetlonych
przejść dla pieszych, nowe sygnalizacje i
kolejne kilometry ścieżek rowerowych
przyczyniły się do zmniejszenia liczby
groźnych wypadków.
– Inwestujemy w modernizację dróg, by warszawianki i warszawiacy mogli w pełni bezpiecznie poruszać się po mieście. Stale spadająca liczba śmiertelnych wypadków pokazuje, że nasze
starania przynoszą efekty. Kontynuujemy sprawdzone rozwiązania i będziemy podejmować się
także nowych inicjatyw. Mam nadzieję, że zmiany pozwolą na całkowite ograniczenie nieszczęśliwych sytuacji na drogach – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.
Na arteriach pojawiły się dodatkowe latarnie
oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Dodatkowo, przy niektórych zebrach zamontowane zostały tzw. azyle bezpieczeństwa. Oprócz remontów
ulic i wprowadzenia nowej sygnalizacji, warszawscy drogowcy wymienili poszczególne oznaczenia drogowe. Promowali również korzystanie
z komunikacji miejskiej, a także noszenie odblasków. W edukacyjne akcje włączyły się szkoły,
miejskie służby i instytucje, takie jak domy kultury czy ośrodki sportu.
W 2018 roku na stołecznych drogach funkcjonariusze odnotowali najmniej wypadków śmiertelnych w porównania z poprzednimi latami.
Wskaźnik liczby ofiar wypadków na 1 mln
mieszkańców w ubiegłym roku wyniósł 24, co
oznacza, że był trzykrotnie niższy niż średnia

krajowa (74 ofiary). Wynik ten jest ponad dwukrotnie mniejszy od średniej wszystkich krajów
Unii Europejskiej (50 ofiar w 2017 r.). Wyraźnie
wzrosło też bezpieczeństwo pieszych. W 2017 r.
zdarzenia z przechodniami stanowiły 68%
wszystkich wypadków śmiertelnych, podczas
gdy w 2018 r. było to 46,5%.
Niestety, ofiarami wypadków wciąż najczęściej są starsze osoby. Seniorzy stanowią blisko połowę z nich. Jeszcze w tym roku ratusz planuję
nowe działania skierowane do seniorów, przypominające o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Ta kampania będzie skierowana również do
kierowców, aby uwrażliwić ich na potrzeby osób
z ograniczoną mobilnością.
Od początku 2018 r. po każdym wypadku drogowym z ofiarą śmiertelną, zwoływane są komisje powypadkowe. W spotkaniu, które odbywa
się najpóźniej pięć dni po zdarzeniu, uczestniczą
przedstawiciele policji i miejskich drogowców.
W porze zbliżonej do godziny zdarzenia komisja
stwierdza, czy do wypadku doszło wyłącznie z
powodu błędu uczestnika ruchu drogowego, czy
też przyczyniły się do tego inne czynniki. Sprawdzenie miejsca zdarzenia, warunków drogowych
i zebranie uwag, takich jak oznakowanie, pozwalają na kompleksową ocenę przypadku. W
ubiegłym roku podobne audyty specjaliści prowadzili też w miejscach wypadków śmiertelnych z
2017 r.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych planiści
projektują wyniesione skrzyżowania równorzędne, progi zwalniające oraz tzw. aktywne przejścia,
czyli „zebry” z odblaskami, czujnikami ruchu i

systemem antypoślizgowym. Tylko w 2018 r.
warszawscy drogowcy wymienili blisko 1,3 tysiąca latarni. Dodatkowo doświetlili 362 przejścia
dla pieszych, a w planach mają modernizację
200 kolejnych „zebr”. W tej chwili w Warszawie
mamy już 800 przejść z dodatkowym oświetleniem.
W ramach audytu bezpieczeństwa na przejściach, od 2017 roku skontrolowanych zostało
już ponad 3100 „zebr” m. in. na Bemowie, Pradze-Północ, w Wawrze, Włochach i na Żoliborzu.
W najbliższych miesiącach audytorzy sprawdzą
kolejne 1106 przejść pod kątem 30 różnych kryteriów, a ich rekomendacje będą podstawą do
wprowadzenia ulepszeń.
Spot promujący kampanię społeczną „10 metrów” w czerwcu był jednym z pięciu najchętniej oglądanych przez polskich internautów spotów reklamowych w serwisie YouTube. Film przypominał mieszkańcom o problemie ograniczonej
widoczności przy „zebrach” i zagrożeniach, które powodują nielegalnie zaparkowane samochody. Druga z kampanii - „Odłóż smartfon i żyj” dotyczyła świadomego używania telefonów komórkowych w czasie poruszania się po drogach.
Przed „zebrami” pojawiły się napisy przypominające o zachowaniu uwagi i ostrożności m. in.
przy przechodzeniu przez jezdnię.
Dodatkowo, na moście Poniatowskiego w tym
roku zostanie przeprowadzona analiza poprawy bezpieczeństwa organizacji ruchu pieszych i
rowerzystów. Według planów zmiany zostaną
wdrożone w 2020 roku.
To m a s z D e m i a ń c z u k
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merykanie mają z nami dobrze. Jak Sowieci swego czasu. Nasi komuniści, w odróżnieniu na przykład od jugosłowiańskiego przywódcy Josipa Broz
Tito, czy rumuńskiego “Słońca Karpat” Nicolae Ceausescu, nie potrafili twardo postawić się Moskwie. Stosunkowo najwięcej odwagi wykazywał Władysław Gomułka, I sekretarz KC PZPR w latach 1956–70. Co prawda, Janusz Szpotański
przedstawił w 1964 r. w operze satyrycznej „Cisi i gęgacze” towarzysza “Wiesława” jako przygłupiego Gnoma, to jednak fakty historyczne dowodzą, iż Pierwszy nie zawsze realizował polecenia płynące z Kremla. Niejednokrotnie potrafił ostro skrytykować stanowisko “radzieckich”, nazywając ich publicznie „kacapami”. Jednak większość członków Biura Politycznego KC PZPR była ślepo zaprzedana
Sowietom. Krążył wówczas taki dowcip: “Wymiana handlowa pomiędzy Polską a bratnim Związkiem
Radzieckim rozkwita. Wysyłamy radzieckim przyjaciołom mięso, owoce, przetwory i inne wartościowe towary. W zamian otrzymujemy rocznie kilka milionów par butów. Do podzelowania”.
Tak jest i dzisiaj, tylko przyjaciel się zmienił. Bratni ZSRR zastąpiły bratnie USA. Robimy ze Stanami interesy, tyle że są one korzystne wyłącznie dla nich. Oni pozbywają się bowiem uzbrojenia
z demobilu, za które my płacimy setki milionów dolarów. Pan Donald Trump zaciera ręce – złapać
na haczyk tak tłustego leszcza nie zdarza się często. W Polsce uporczywie pierze się społeczeństwu
mózgi o rzekomo rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. To ma uzasadniać radykalne zwiększenie
wydatków na modernizację armii. Jeśli się jednak przyjrzeć czynionym przez MON zakupom,
skonstatujemy, że lwia część tych wydatków wcale nie idzie na modernizację, lecz na zakup przestarzałego amerykańskiego sprzętu, którego Amerykanie już nie używają. MON chce wydać na nowy sprzęt i programy 130 miliardów złotych. To znaczy – na sprzęt, ale bynajmniej nie nowy.
W 2015 r. system “Patriot” obchodził swoje, uwaga!– 50. już urodziny. Stany Zjednoczone oferują Polsce te rakiety w przestarzałej wersji PDB–8. Możemy je nabyć, ale potem w budżecie resortu zabraknie środków na bardzo kosztowny zakup nowoczesnej 360-stopniowej wersji MEADS. “Patriot” został bowiem zaprojektowany w czasach Zimnej Wojny, a głównym jego zadaniem była
ochrona naziemnych celów przed sowieckimi bombowcami. Nie musiał się więc często przemieszczać, dlatego jest ciężki i nieporęczny. “Patriota” zaprojektowano tak, by patrzył tylko w kierunku
ZSRR i państw Układu Warszawskiego. Brakuje mu zatem możliwości dostrzeżenia i zwalczania celów w pełnym zakresie 360 stopni. Ogranicza to jego elastyczność operacyjną i wymusza zmianę
oprogramowania na system MEADS. Jednakowoż mogłaby ona być wykonana wyłącznie przez głównego dostawcę, czyli firmę Raytheon. A to są kolejne miliardy, które popłynęłyby do USA. Powyższe informacje zaczerpnąłem nie od byle kogo, bo wziąłem je z wypowiedzi pana Howarda B. Bromberga, generała US Army w stanie spoczynku, zastępcy szefa strategii oraz rozwoju biznesu Działu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Lockheed Martin Missiles and Fire Control.
olscy politycy od dawna ciężko pracują na rzecz uczynienia z naszego kraju militarnego mocarstwa, a rakiety, samoloty i inne wojskowe gadżety zakupione od USA mają świadczyć o
tym, że w tym regionie nie ma na nas mocnych. Jest to oczywiście iluzja i napinanie wątłych
mięśni na pokaz, a przy okazji trwonienie gigantycznych środków, które mogłyby być przeznaczone na przykład na wsparcie polskiej służby zdrowia. Prawda jest tylko jedna: jeśli Rosja zdecyduje się
na atak, nie obroni nas nic, a na pewno nie amerykańska starzyzna. Tak twierdzi wielu ekspertów
trzeźwo oceniających rzeczywistość. Jednostka wyposażona w rakiety mogące przenosić taktyczne
głowice nuklearne stacjonuje w Obwodzie Kaliningradzkim, tuż przy granicy z Polską. Przed Iskanderem-M, wyposażonym w pocisk 9K723 poruszający się z prędkością Mach 7 i mogący manewrować w celu uniknięcia nowoczesnych systemów obrony przeciwrakietowej, nie ma ratunku. Rakiety te mogą przenosić głowice jądrowe
„Skąd ten gigantyczny pęd
o mocy od 5 do 50 kiloton.
Kiedy piszę te słowa, polski rząd
do zbrojenia się na potęgę,
podpisuje z USA umowę na dostawę
skoro żaden z dwóch najwięk- HIMARS, czyli mobilnej wyrzutni rakiet wykorzystujących amunicję kieszych graczy nie naciśnie
rowaną o zasięgu do 300 km. Nie jest
czerwonego guzika, bo wie,
to broń defensywna, lecz ofensywna.
Po co nam tego typu broń, skoro ceże zniszczyłby nie tylko
lem programu realizowanego przez
wroga, ale także i siebie?”
MON jest wzmocnienie obronności
naszego kraju? To chyba zasadne pytanie. Eksperci twierdzą, że minusem tej transakcji jest to, iż cała kwota – blisko 2,5 mld złotych –
popłynie na konta amerykańskie. Na umowie w ogóle nie zyskają polskie przedsiębiorstwa, a na serwisowaniu i zakupach części zamiennych będą zarabiać wyłącznie Amerykanie.
HIMARS jest nam potrzebny jak łysemu grzebień. W tym roku do służby w siłach zbrojnych Rosji wszedł oparty na nowych zasadach fizyki system laserowy “Pierieswiet”, jeden z najnowocześniejszych rodzajów uzbrojenia, jakie wymyślił człowiek. Błyskawicznie zniszczy każdą rakietę naruszającą terytorium Rosji. W tym też roku wejdzie do służby w rosyjskiej armii nowy interkontynentalny system strategiczny “Awangard”, zdolny do łatwego ominięcia amerykańskiego systemu
obrony powietrznej. Amerykanie przyznają, że nie mają odpowiedzi na nowy rodzaj broni, którym
już dysponuje Rosja. W grudniu ubiegłego roku prezydent Władymir Putin ogłosił, że rosyjska armia ma do dyspozycji pociski hipersoniczne przekraczające aż dwudziestokrotnie prędkość dźwięku. W tej sytuacji HIMARS można porównać do procy strzelającej kamieniami w czołgi.
kąd ten gigantyczny pęd do zbrojenia się na potęgę, skoro żaden z dwóch największych graczy nie naciśnie czerwonego guzika, bo wie, że zniszczyłby nie tylko wroga, ale także i siebie? Odpowiedź jest bardzo prosta – interesy. Wojna to najlepszy biznes liczony w bilionach
dolarów. Nie ma wojny, nie ma biznesu. Stwarza się więc sztuczne zagrożenia i wywołuje konflikty,
by przemysł zbrojeniowy mógł pracować pełną parą – w USA, w Rosji i na całym świecie. Dzisiejsza
myśl techniczna pozwala tworzyć arsenał militarny, który zaledwie kilka lat wcześniej można było
zobaczyć jedynie w filmach science-fiction. A co zrobić ze starym sprzętem? Zniszczyć? To byłoby gigantyczne marnotrawstwo. Lepiej wcisnąć go różnym plemionom w Afryce, by się nawzajem wykrwawiały, albo frajerom w Europie marzącym o byciu militarnym mocarzem w swoim regionie.
Wyścig zbrojeń trwa więc w najlepsze, a płatnikami są zwykli obywatele. My w Europie płacimy za
to w podatkach, ale ludność na Bliskim Wschodzie morzem krwi. Bliski Wschód od 2010 r., czyli od
wybuchu “Arabskiej Wiosny”, stał się prawdziwą beczką prochu, którą trzeba ciągle napełniać, by prochu czasem nie zabrakło. Siedzą na niej okrakiem USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Swoje trzy grosze wtrąca posiadający broń jądrową Izrael. Światowi mocarze pozwolili Izraelowi na wyprodukowanie i posiadanie nuklearnego arsenału, natomiast dziesięciokrotnie większemu
Iranowi blokuje się rozwój nuklearnego programu i wręcz wypowiada wojnę. Dzisiejszy Iran to następca powstałego w 550 r. przed naszą erą Imperium Perskiego i trzeci największy eksporter ropy naftowej w OPEC. Wyeliminowanie z paliwowego rynku tak potężnego gracza to woda na młyn dla amerykańskich koncernów. Prezydent Donald Trump zerwał więc porozumienie nuklearne z Iranem, podając mocno dęte argumenty, które zdementował w ostatnich dniach jego własny amerykański wywiad. Wypowiadając porozumienie, Trump dobrze wiedział co robi. Po pierwsze, służy to wyeliminowaniu Iranu z rynku paliwowego; po drugie, rozpętaniu kolejnego konfliktu zbrojnego, bo, jak wyżej
napisałem, wojna napędza gospodarczą koniunkturę. Do Warszawy zlecieli się więc światowi notable na konferencję poświęconą Iranowi i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlaczego akurat do Warszawy? Ponieważ strasznie lubimy wychodzić przed szereg i niepotrzebnie tworzyć sobie wrogów.
zym irańska awantura może się skończyć? Dla nas tym, że staniemy się wrogiem najpotężniejszego państwa na Bliskim Wschodzie. A dla świata? Trump najwyraźniej chce kolejnej jatki w
tym regionie. Tym razem może to jednak doprowadzić do katastrofy. Iran dysponuje bowiem
najsprawniejszą armią, z jaką USA miałyby do czynienia od ponad 200 lat. Świetnie wyposażona irańska marynarka wojenna jest w stanie błyskawicznie zablokować Cieśninę Ormuz na tak długi okres, by
wyrządzić spustoszenie w światowej gospodarce. A zdolności irańskich informatyków komputerowych,
matematyków i fizyków docenia cały świat. Ewentualny cyberatak Iranu mógłby spowodować w cyberprzestrzeni gigantyczny chaos, wyłączenie systemów oraz zniszczenie krytycznych danych. Kolejna wojna na Bliskim Wschodzie, o wiele bardziej krwawa niż wszystkie dotychczasowe łącznie, wisi w powietrzu. A co my robimy w tym wojennym tyglu, jako już tradycyjnie – pionek na amerykańskiej szachownicy? Wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle, tak jak w Iraku w 2003 r., kiedy wsparliśmy zbrojnie Wielkiego Przyjaciela, a w zamian nie otrzymaliśmy nawet jednej pary butów. Do podzelowania.
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Jestem dziś w dobrym humorze od rana.
Postanowiłem wziąć wzór ze Stefana.
Posłuchaj - mówię do siebie – człowieku,
Przecież pan Stefan w tym samym jest wieku!
Czy jestem gorszy? Ja też zasługuję!
Kotów nie głaszczę i psów nie całuję!
Wprawdzie nie chciałem być entomologiem,
Lecz to nie powód wieść życie ubogie.
Można na co dzień udawać świętoszka,
Ale Erosa za swego mieć bożka.
Nikt nie jest święty, choć był w ZChN-ie.
Dziś każdy członek (partyjny) jest w cenie!
Skąd mój ascetyzm? Dlaczego tak poszczę?
Panie Stefanie, jak panu zazdroszczę!
Zerkam ukradkiem do lustra w łazience.
Widzę, że muszę wziąć los w swoje ręce.
Trzeba coś zmienić! Też mogę być wielki,
Od jutra będę jeść szczaw, mirabelki.
Niechaj mnie zaczną nazywać: ladaco,
Użyję. Jeszcze mi za to zapłacą.
Chętnie się przyznam, że brałem łapówki,
Gdy mnie oskarżą panienki i wdówki,
Lecz to mnie martwi, że na nic ambicje!
Kto korupcyjne mi da propozycje?
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Goryczy wiater spod samych Tater...
’iedawno miałem możność pojechać do Zakopanego. Właściwie do Doliny Kościeliskiej, do Kir. Niemniej, Zakopane i okolice obrałem sobie za
cel moich wypadów. Wprawdzie byłem tam kilka miesięcy wcześniej,
ale podczas ostatniego pobytu miałem więcej okazji do refleksji. Otóż Zakopane
zmieniło się i to bardzo. Zmieniło się raczej na niekorzyść. Dlaczego? Każdemu,
kto znał Zakopane jeszcze sprzed kilku dekad, odpowiedź nasunie się sama. Nie chodzi tu wcale o
to, że zmienił się jego wygląd zewnętrzny za sprawą nowej architektury. Nie ma w tym nic dziwnego. Bo w skali kilkudziesięciu lat wiele miejscowości się rozbudowało. Przybyło nowych obiektów. Są to normalne procesy, które zmieniają wygląd miasta czy wsi, ale służą nadrzędnym celom,
jak choćby poprawa życia mieszkańców. Tymczasem w Zakopanem zmiany w architekturze miasta spowodowały, że straciło ono swój dawny charakter. W zamian – ani mieszkańcy, ani odwiedzający je turyści nie otrzymali niczego, a jeśli nawet, to niewiele.
Powstały nowe, imponujące, jeśli chodzi o wygląd galerie handlowe, co jest bardzo dobre dla wizerunku miasta. Wybudowano wiele marketów wielkopowierzchniowych, należących do znanych
międzynarodowych sieci handlowych. Przybyło rozmaitych spa, gabinetów odnowy biologicznej,
butików, sklepów z odzieżą oraz galanterią, barów etc. Na Antałówce, w miejsce przaśnego basenu już od kilku lat funkcjonuje nowoczesny Aqua Park Zakopane. Tak jak w dawnym obiekcie goście mogą korzystać z dobrodziejstwa wody o szczególnych właściwościach leczniczych. A to dzięki jej wyjątkowemu składowi chemicznemu (wapń, sód, siarka, magnez, krzem i potas). Kąpiele mają korzystny wpływ na bóle: reumatyczne, dolegliwości narządów ruchu, schorzenia skóry, poprawiają ukrwienie i obniżają ciśnienie krwi. Z okien basenu, nie wychodząc z wody, można podziwiać
malowniczy widok na Tatry.
Wszystko byłoby zatem bardzo pięknie, gdyby nie fakt, że po wyjściu z wody i z samego obiektu
rzeczywistość zdaje się zgoła inna. A to za sprawą wyjątkowo zasmrodzonego powietrza. Żeby to przybliżyć mieszkańcom Warszawy, wystarczy powiedzieć, że przypomina ono nieco to z okresów największego smogu w naszym mieście. Prawdę po„Zakopane zmieniło się wiedziawszy, dawno już nie nawdychałem się tyspalin, co w Zakopanym i w okolicznych mieji to bardzo. Zmieniło się lu
scowościach. Turyści, którzy przyjeżdżają z naraczej na niekorzyść.
dzieją na świeże górskie powietrze, przeżyją tu
szok. Większość pojazdów tzw. komunikacji miejDlaczego?”
skiej to stare mikrobusy, z silnikami typu diesel.
Śmierdzą zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz niemiłosiernie. W dodatku nie ma już autobusów, które kiedyś obsługiwały zakopiańskie linie. Zamiast nich powstały linie prywatne, oferujące przejazdy busami, według cennika „jak się właścicielowi podoba”, czyli wg. uznania. Na tej samej trasie możemy zapłacić, nie wiedzieć czemu, od 4 zł do 9 zł. A jeśli chodzi zaś o komfort, to lepiej nie mówić…
Trudno powiedzieć dlaczego miasto wyzbyło się udziału w usługach transportowych na terenie
Zakopanego i okolic. Faktem jest, że nie służy to nikomu poza właścicielami smrodliwych busów.
Wprawdzie istnieją w samym Zakopanem linie miejskie, jednak ich zasięg jest ograniczony.
Kolejną bolączką, z którą każdy przyjezdny musi się w Zakopanem zmierzyć, jest brak miejsc do
parkowania. Co prawda, parkingów nie brak, ale są to wydzielone miejsca prywatnych właścicieli
służące do wydzierania „dutków” – jak określa się pieniądze w gwarze góralskiej – głównie od skazanych na takie prowizoryczne parkingi ceprów. Na każdym kroku widać ubranych w żółte kamizelki odblaskowe „naganiaczy”, którzy zachęcają do zaparkowania u nich. Jak widać, jest to lukratywny biznes dla miejscowych amatorów łatwego zarobku.
Tradycyjnie już przechodnie muszą poruszać się po nieodśnieżonych, wąskich chodnikach, z których tylko drobna część nadaje się do chodzenia. Pozostałą zaś zalegają hałdy brudnego śniegu.
Pomimo sezonu narciarskiego, na stokach i na ulicach nie widać wielu turystów. Trudno się dziwić, zważywszy, że dojechać tam nie jest łatwo. Wąskie gardło na zakopiance, czy korki w okolicach
Skarżyska Kamiennej, Kielc, czy Krakowa powodują, że potencjalni turyści dwa razy zastanowią się,
czy wyprawa do naszej stolicy narciarstwa jest warta przysłowiowej świeczki. Czy przypadkiem za
mniejsze pieniądze nie lepiej jechać gdzie indziej? Choćby za granicę.
Pora już wyjaśnić, dlaczego ja, warszawiak w ogóle zajmuję się sprawami Zakopanego. Otóż Zakopane jest miejscem, do którego warszawiacy jeździli kiedyś masowo. Było tak przez całe lata. To
z Zakopanego wyruszaliśmy na wędrówki po Tatrach, po szczytach górskich, po dolinach. Odwiedzaliśmy Chochołów, Czarny Dunajec, Kościelisko – tak pięknie uwiecznione w piosence „Księżyc
nad Kościeliskiem” z tekstem Wojciecha Młynarskiego, śpiewanej przez niego i Łucję Prus do muzyki, którą napisał Włodzimierz Nahorny.
Drugi powód jest taki, że w Zakopanem, gdzie ścierają się interesy prywatnych właścicieli gruntów, widać jak na dłoni, że często nie służy to ogółowi. W wyniku niekończących się sporów nie działają wyciągi narciarskie. Partykularne interesy biorą górę.
Gdyby przy podejmowaniu decyzji uwzględniano przede wszystkim wspólne dobro, z pewnością
lepiej i zdrowiej żyłoby się mieszkańcom i przyjezdnym, którzy chętniej odwiedzaliby tę wątpliwą
dziś perłę Tatr. Warto z tego przykładu wyciągnąć wnioski również u nas.
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Tadeusz Porębski

Czy za niegospodarność będą zatrzymania?

ZAZDROSZCZĘ STEFANOWI

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka
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Z Krystyną Rudowską i Grzegorzem Michrowskim o tańcu dla zdrowia

Jak uleczyć ciało i duszę...
PASSA: Czy to prawda, że będąc już na emeryturze odkryła
pani nagle, że taniec to zdrowie?
KRYSTYNA RUDOWSKA:
Oprócz tego, że taniec to na ogół
rzecz piękna, że przynosi dużo
emocji – ma również walory
zdrowotne. Odnoszę to w szczególności do osób w starszym
wieku, którym potrzebny jest nie
tylko ruch w sensie fizycznym,
ale też w aspekcie działania mózgu. Zawodowych tancerzy porównuje się często do pilotów samolotów odrzutowych, bo taniec powoduje przyspieszenie
decyzyjności. Oczywiście, w odniesieniu do tego , co ja polecam, i do czego zapraszam – aż
takie efekty nie są możliwe, niemniej moja propozycja ma też
poważne zalety, a chodzi o ćwiczenie układów choreograficznych opartych na krokach i figurach tańca towarzyskiego.
Skąd się u pani wzięła idea
roztańczenia osób w zaawansowanym wieku?
Przede wszystkim z własnego doświadczenia, ale również z
literatury światowej, chociażby z
Journal of Aging and Physical
Activity. W Polsce pojawił się w
pewnym momencie ruch taneczny PRO-AM, czyli wspólnego
tańczenia profesjonalistów i
amatorów. To w zasadzie schemat Tańca z Gwiazdami, ale w
znacznie szerszym społecznie
ujęciu. O zaistnieniu tego ruchu
w naszym kraju dowiedziałam
się przypadkowo i od razu wzbudziło to moje zainteresowanie.
Będąc mieszkanką Ursynowa,
postanowiłam włączyć się w ten
ruch w obrębie dzielnicy, no i jako amatorka znalazłam kogoś,
z kim mogłam zacząć trenować
i zgłębiać tajniki tańca na zasadzie: nauczyciel – uczeń, żeby
wziąć udział w turnieju PRO-AM. W tym celu wynajęłam salę w Domu Kultury Stokłosy. Po
dwóch miesiącach treningu, raz
w tygodniu, wzięłam udział w
moim pierwszym turnieju w
warszawskim kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie, gdzie jest być może największa sala balowa w Warszawie.
Czy ten debiut zachęcił do dalszego tańczenia?
W pewnym sensie tak, więc
rozpoczęłam regularne treningi
z zawodowym tancerzem Grzegorzem Michrowskim, no i to był

wstęp do wielkiej przygody. Dziś
mamy już za sobą 10 turniejów,
po części w Polsce, po części za
granicą – w Wiedniu, Moskwie,
Toronto i w Blackpool, gdzie odbywa się największy i najbardziej
prestiżowy turniej PRO-AM. W
2016 zdobyłam mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej
– bo trzeba zaznaczyć, że tytuły
przyznaje się nie określonej parze, ale amatorce lub amatorowi,
którzy tańczą z pro.
Czy z tych występów tanecznych ma pani tylko satysfakcję?
Nie tylko, zauważyłam bowiem korzystne zmiany w moim
ciele i mojej psychice. Albowiem
taniec rozwija refleks, poprawia
i odświeża połączenia wykorzystywane przez mózg do komunikowania się z poszczególnymi
mięśniami, pompuje dodatkową
ilość krwi do mięśni i płuc, pomaga m. in. w leczeniu traumy
po trudnych przeżyciach oraz łagodzi patologiczny stan osób
osób cierpiących na choroby Alzheimera i Parkinsona, poza tym
zaś poprawia pamięć i przyspiesza proces uczenia się.
Czy tańczenie z amatorką jest
zadaniem niewdzięcznym? – pytamy tanecznego partnera Krystyny Rudowskiej.
GRZEGORZ MICHROWSKI:
Ja uważam, że nie. Akurat Krystyna jest osobą wyjątkową i z nią
współpracuje mi się znakomicie.
W dodatku poza samym tańcem
odbywamy mnóstwo ciekawych
rozmów na najróżniejsze tematy.
Kto się zetknie z Krysią, już nigdy
nie będzie taki sam. Trenowanie
starszych osób w tańcu jest ciekawym doświadczeniem z uwagi
na ich specyfikę anatomiczną i
odrębną psychikę. Jako trener
muszę w takim wypadku nauczyć
się cierpliwości. I to procentuje.
Współpraca z Krysią wskazała mi,
jak należy uczyć tańca osoby mające już pewne ograniczenia w
swoim ciele, zgłębiłem w pewnym sensie anatomię ruchu. Pewnie dlatego zdecydowaliśmy się z
Krystyną na założenie Fundacji
o nazwie Integracyjny Klub Tańca dla Zdrowia.

ku jednak musiałam sama poddać się nauce udzielanej przez
młodego człowieka. Mogę powiedzieć, że było to zderzenie
mojego doświadczenia z obecną
rzeczywistością. Powiem szczerze, że praca z Grzegorzem bardzo mnie odmłodziła, bardzo
wiele nauczyła, umożliwiła przemyślenie wielu sądów i osądów,
a co najważniejsze poprawiło
moją jakość życia i w sensie fizycznym, i psychicznym. Jego
niezwykłe umiejętności trenerskie oraz kultura osobista sprawiły, że uprawiam taniec sportowo
i osiągam sukcesy. Nie byłoby to
wszystko możliwe bez głębokiej
przyjaźni międzypokoleniowej.
Jaki jest cel waszej Fundacji?
KRYSTYNA RUDOWSKA:
Zważywszy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozróżnia
dwa rodzaje rehabilitacji: medyczną i społeczną, my zdecydowaliśmy się zająć tą drugą – właśnie za pomocą tańca. Według
WHO, celem rehabilitacji społecznej jest przywrócenie społeczeństwu osób wykluczonych, często
poprzez samoocenę: po utracie
pracy, rozwodzie, a nawet w
związku z procesem starzenia.
Jednym ze sposobów rehabilitacji społecznej jest taniec, bo przy
nim poniekąd mózg naprawia
ciało. Badania naukowe, przeprowadzone przez National Institute on Aging w Nowym Jorku, wykazały, że jeśli chodzi o pracę mózgu, to jazda na rowerze, pływanie, gra w golfa, spacery – w zerowym stopniu ją poprawiają;
czytanie poprawia w 35 proc.,
rozwiązywanie krzyżówek przez
4 dni w tygodniu – w 47 proc., a
taniec – aż w 76 procentach. Prowadzimy zatem w Domu Kultury
Stokłosy zajęcia taneczno-ruchowe, których istotą jest taniec z
opracowaną przez nas choreografią. Te zajęcia wpływają dodatnio na jakość życia nie tylko poprzez usprawnienie fizyczne (m.
in. poprawę równowagi sylwetki,
chodu), ale też poprzez naukę
uzewnętrzniania emocji, wyzwalanie pozytywnych cech osobowości. Taniec jest jak lustro, odbija nasze mocne i słabe strony.

Jak amatorce Rudowskiej
Wobec tego, czas zacząć tańwspółpracuje się z profesjonali- czyć. Z „Passy” do Domu Kultustą Michrowskim?
ry Stokłosy mamy wszak mały
KRYSTYNA RUDOWSKA: Ca- krok.
Rozmawiał
łe życie pracuję z młodymi ludźM AC I E J P E T R U C Z E N KO
mi i też ich uczę, w tym wypad-

KRYSTYNA RUDOWSKA, magister inżynier elektronik, pedagog, dziennikarz, producent telewizyjny, od 42 lat mieszkanka Ursynowa.
Propagatorka zdrowotnej roli tańca, od trzech lat uprawiająca taniec sportowy w systemie PRO-AM.
GRZEGORZ MICHROWSKI, 26 lat, student wydziału rachunkowości i finansów, programista.
Od dziecka tańczy sportowo, ma najwyższą klasę krajową w tańcu towarzyskim. Jest dyplomowanym trenerem i partnerem w systemie PRO-AM, osiągając na tym polu ogromne sukcesy.

Juniorzy KS Metro z wicemistrzostwem Mazowsza!
W miniony weekend – od 8 do 10 ski! Nie zwieszamy głów, tylko ostro kowska, trenerka drużyny juniorów
Choć zawodnikom KS Metro Warlutego, młodzi siatkarze KS Me- pracujemy dalej! – mówi Adriana Jan- KS Metro Warszawa.
szawa nie udało się obronić tytułu “Mitro Warszawa, pod wodzą trenera Jacka Jankowskiego oraz
trenerki Adriany Jankowskiej,
walczyli w Radomiu na turnieju
finałowym o Mistrzostwo Mazowsza juniorów.
Efektem tych zmagań był zdobyty tytuł wicemistrza w tej kategorii wiekowej.
Aby tego dokonać, juniorzy Metra
musieli pokonać w dwóch dobrych i
pełnych walki spotkaniach MKS MDK
Warszawa i RCS Czarni Radom.
Ostatecznie jednak w niedzielnym
meczu finałowym, który decydował o
zwycięstwie w całym turnieju, siatkarze
z Ursynowa ulegli bardzo dobrze dysponowanym zawodnikom z Woli – MOS
Wola Warszawa.
– Z całego turnieju wyciągamy
wnioski do dalszej pracy między kolejnymi etapami kwalifikacji do Mistrzostw Polski, bo już w środę dowiemy się z kim przyjdzie Nam się zmierzyć w ćwierćfinale Mistrzostw Pol-

strza”, który rok temu wywalczyli ich
starsi koledzy, to tegoroczny wynik również należy zaliczyć do sukcesów tej
drużyny. Srebrny medal to świetna motywacja do dalszej pracy i walki na kolejnym etapie zmagań o mistrzostwo
Polski juniorów.
Drużyna KS Metro Warszawa wystąpiła w Turnieju Finałowym o Mistrzostwo Mazowsza w składzie: Bartłomiej Zieliński (kapitan), Aleksander Winiarski, Mateusz Jaszczuk, Jakub Gaweł, Robert Piekarz, Damian
Broszko, Michał Gaweł, Adrian Gwardiak, Jakub Sutryk, Piotr Wójcik, Radosław Rumiński, Mateusz Cackowski, Michał Gregorowicz, Jakub Sakowski, Adam Jusiński, Igor Assendi,
Paweł Jerke, Kacper Rybarczyk, Bruno
Puczko-Szymański, Sebastian Lisicki
i Michał Januszewski.
Ćwierćfinał Pucharu Polski juniorów z udziałem zawodników warszawskiego Metra zaplanowany jest od 21
do 24 lutego. Rywalizacja odbędzie
się w dwóch grupach po trzy zespoły w
MK
każdej.
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KREDYTY BANKOWE
www.procesuj.pl
887 887 559
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
CHEMIA, MATEMATYKA,
22 641 82 33
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 693 329 929
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361
WYNAJMĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61
ZŁOTOKŁOS, sprzedam
bezpośrednio dom na działce
podzielnej na 3, cena 770 tys. zł.,
515 211 255

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 70 m2, apartament,
kamienica, 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840

! Józefosław, 3 pok.70 m2,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840
! Józefosław, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840
! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. 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
! Ursynów, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój, 1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 220/280
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, 340/1000 m2 ,
ładny dom w cichym miejscu z
fajną działką, 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840

! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, 75 m2, lokal
handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 56 m2, 2 pokoje,
2.400 + 200 zł/.m-c,601 720 840
! Kabaty, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 zł/m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan,
601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840
! Centrum 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży,
601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek
gruntu w południowej części
Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

DO POPRAWEK krawieckich
zatrudnię, 501 068 255
PRACOWNIKA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91
PRZEDSZKOLE nr 400, ul.
Lokajskiego 2 zatrudni pomoc
kucharki, tel. 22 648 72 12
SPRZĄTANIE bloków z terenem
zewnętrznym, 510 056 006;
601 39 84 26
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
303 przy ul. Koncertowej 4
zatrudni sprzątaczkę na
zastępstwo, w pełnym wymiarze
czasu pracy. Telefon kontaktowy:
22 643-71-23”
ŚLUSARZA spawającego,
601 23 72 91
ZATRUDNIĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko,
501 143 827

DJ-W
WODZIREJ,
PROWADZENIE WESEL.
Bogate doświadczenie,
tel. 501 127 942
PRACOWNIĘ
krawiecką z wyposażeniem
odstąpię, Ursynów,
502 585 218

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

OCIEPLENIA pianą pur,
668 327 588
PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, wycinka, faktura
604 401 161
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
REMONTY kompleksowo, firma
rodzinna, 692 885 279
REMONTY mieszkań, glazura,
794 781 765
RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELEWIZORY, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588
ANTENY TV SAT..
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840
BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Prawie cały świat na zdjęciach

Ważne telefony
Ursynów

Kilkadziesiąt barwnych
fotogramów wypełnia od
wtorku ściany Galerii ursynowskiego Domu Sztuki
SMB „Jary”. Autorem
barwnych zdjęć wykonanych w wielu odległych zakątkach świata jest reżyser filmów dokumentalnych Jan Sosiński (swego
czasu zaprezentował kilka
z nich w Domu Sztuki, w
Kinie Dokumentu).
Jego zdjęcia nie mają jednak
nic wspólnego z banalnymi, nierzadko kiczowatymi pocztówkami. To fotografie najwyższej
artystycznej próby: dzieła twórcy obdarzonego wyjątkowym
wyczuciem przestrzeni, barwy,
kompozycji kadru, a chyba
przede wszystkim – umiejętnością dostrzeżenia czegoś niezwykłego, niekiedy poetyckiego
lub nawet surrealistycznego, w
zdawałoby się zwyczajnym otoczeniu.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

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

Centrala
fax

22 443 71 00
22 443 72 91

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

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27

Na wernisażu wystawy, której nadano tytuł „Poza wyobraźnią”, wprowadzenie do niej wygłosił Janusz Kasprzak, znany
bywalcom Galerii Domu Sztuki
z już czterech wystaw „Photo-

PhoneArt” (zdjęć artystycznych
zrobionych telefonami komórkowymi). Naprawdę piękne i zaskakujące zdjęcia Jana Sosińskiego można oglądać do 7 marca.
ABU
Wstęp wolny.

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

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20

Sobota, 16 lutego, 18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki
zaprasza na pokaz pn. „In Memoriam. Antoni Krauze (19402018). W programie filmy:
„Skok”, „Cudów nie ma”, „Konflikty”, „W niedzielę”, „Co się należy prawdzie”. Po projekcji spotkanie z Joanną i Patrycją Krauze. Wstęp wolny.
Niedziela, 17 lutego, 18.00: „W
Starym Kinie ze Stanisławem Janickim”. Pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu „Szaleńcy”
(1928/1934, reż. Leonard Buczkowski, 140 min.). Wstęp wolny.*
Wtorek, 19 lutego, 18.00:
„Spotkanie z książką” pod hasłem
„Mazury w Warszawie”. Prezentacja książki „Księga Puszczy Piskiej” pod red. Waldemara Mierzwy. Udział wezmą: Waldemar
Mierzwa i Kazimierz Orłoś i Małgorzata Szejnert. Wstęp wolny.
Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę fotografii Jana
Sosińskiego pn. „Poza wyobraźnią”. Wstęp wolny.
*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

Zapraszamy na wyjątkowy
koncert walentynkowy w wykonaniu duetu Wojtek Gęsicki
(wokal, gitara) i Rafał Grząka
(akordeon). Występ odbędzie
się w niedzielę 17 lutego, o godzinie 19:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w biurze placówki od środy 13 lutego, od godziny 18:00.
Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów

14.02 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Historia Ameryki Północnej pt. „Historia polityczna
państw Ameryki Północnej w I
połowie XIX wieku”
19.02 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski: pisarstwo w służbie kraju,
twórczość dziennikarska, pamiętnikarska…”
21.02 – czwartek – spotkanie z dyrektor Muzeum Więzienia Pawiak Joanną Gierczyńską w cyklu wieczorów czwartkowych pt. „Muzeum Więzienia Pawiak: symbol walki o niepodległość”
26.02. – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Zagadka mistrza z
Delft: Vermeer w pracowni”

Co i kto

Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15

24 lutego (niedziela) godz.
18,00 z cyklu “Wielka sława
to żart” - “BELLICANTI in flagranti”. Wykonawcy: Karolina
Sołomin – sopran, Maria Malinowska – sopran, Magdalena
Chmielecka – sopran, Zbigniew Kulwicki – baryton,
Emilia Grażyńska - Stefanowicz - fortepian, prowadzenie.
Zaproszenia do odbioru w DK
Początek spotkań zawsze o
Imielin od 20.02 od godz.
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
18,00.

Wspomnijmy „Chodora”
Piątkowa msza w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego za duszę Antoniego Chodorowskiego (1946 - 1999), wybitnego grafika, karykaturzysty, kiedyś mieszkańca Ursynowa - to przypomnienie wyjątkowo utalentowanego artysty i człowieka, który umiał bliźnim pomagać. Na
cześć „Chodora” jedna z ursynowskich ulic nosi jego imię. I jest to jej godny patron.

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

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

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

701 75 00

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

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