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Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

ul. Cegłowska 80, tel. 22 392 91 99
(Szpital Bielański)

ul. Żeromskiego 33, tel. 22 499 66 30
(przychodnia specjalistyczna)

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ
promocja

Lokale użytkowe, którymi włada
Zakład Gospodarowania Nieru-
chomościami, są na ogół wynajmo-
wane w trybie konkursu, ogłasza-
nego wcześniej i określającego
sposób zagospodarowania nieru-
chomości. Bywa, że po ogłoszeniu
przetargu, lokal jest wycofywany
z oferty, najczęściej z nieznanych
przyczyn, i wynajmowany w trybie
bezprzetargowym, na ogół również
w niższej cenie, niż podana w ofer-
cie konkursowej. Piękny, warto-
ściowy lokal użytkowy o łącznej
powierzchni ok. 150 m2 parter
i ok. 50 m2 piwnica zlokalizowany

przy ulicy Gen. Zajączka 8 został
w ten właśnie sposób zagospoda-
rowany. I pewnie nie wspominali-
byśmy o nim, gdyby lokal był wy-
korzystany, a jeszcze lepiej w spo-
sób, który umożliwiałby nam ko-
rzystanie z niego. Niestety Klubo-
kawiarnia „Usiądź sobie”, która
jak pamiętam miała być superno-
watorskim pomysłem polegającym
na zagospodarowaniu przestrzeni
przez młodych, aktywnych twór-
ców, poniosła klęskę. Klęskę po-
niósł również ten, kto bez przetar-
gu w 2012 roku przekazał lokal na-
jemcy, jak również kasa dzielnicy

Żoliborz, która straciła znaczące
wpływy, do dziś nie zrealizowane.
W 2014 roku nowy najemca, Fun-
dacja Sztuki Polskiej – Art Gerso-
nica wystąpiła do zarządu dzielnicy
o najem w trybie pozakonkurso-
wym. Dlaczego, mimo porażki po-
przedniego najemcy, zarząd po-
nownie nie traktuje lokalu komer-
cyjnie, lecz brnie w kolejne ekspe-
rymenty, z całym szacunkiem dla
Fundacji? Z powodu braku dofi-
nansowania, najemca wycofał się.
Obecnie lokal przejmuje w swoje
władanie dzielnica z zamiarem
stworzenia klubu młodzieżowego
w ramach rewitalizacji społecznej.

Tak właśnie kończy się „majstro-
wanie” przy dobru publicznym.

Ewa Zaborowska

W naszej dzielnicy jest bardzo mało wartościowych lokali
użytkowych należących do dzielnicy, większość bowiem z tych,
które mijacie Państwo spacerując, należy do spółdzielni.

Majstrowanie
przy lokalu użytkowym
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

Po prze czy ta niu Pa ni ar ty ku łu pt.
„War szaw ska Spół dziel nia Miesz ka -
nio wa re wi ta li zu je za sób żo li bor ski”
w dwu ty go dni ku „In for ma tor Żo li bo -
rza” 12.09.2014–25.09.2014 r. chciał -
bym przed sta wić Pa ni punkt wi dze nia
lo ka to ra (świa do mych lo ka to rów)
bu dyn ku przy ul. Po pie łusz ki 3.

Na pi sa ła Pa ni, że „… bu dy nek
bę dzie miał nad bu do wa ną kon dy -
gna cję, a pie nią dze ze sprze da ży
tych miesz kań po słu żą na re wi ta li -
za cję bu dyn ku, kla tek scho do wych
i za mon to wa nie win dy”. Otóż to
nie jest tak. Aby nad bu do wać pię -
tro (pią te) wa run kiem ko niecz nym
jest za mon to wa nie win dy. Bez te go
ża den urzęd nik nie wy da po zwo le -
nia na ta ką nad bu do wę! A ja ka
jest rze czy wi stość w na szym bu dyn -
ku?:
1. Klatki schodowe nie nadają się

do zamontowania wind, bo:
a. Wymiary miejsca na szyb

windowy to
długość 117 cm,
szerokość 184 cm. Wymiary
użytkowe kabiny będą więc
odpowiednio mniejsze.
Z mojego rozeznania wśród
dostawców wind wynika, że

maksymalna długość
użytkowa kabiny może
być 80 cm (a niektórzy
dostawcy w ogóle by się nie
podjęli montażu dźwigu
w takim miejscu). Do takiej
kabiny nie zmieści się
wózek inwalidzki, wózek
z dzieckiem, meble czy duży
sprzęt AGD. Co więcej, nie
da się przewieźć chorego
w pozycji poziomej (osoby
nieprzytomne lub
z zaburzeniami układu
krążenia) czy chorego
na krzesełku (dwóch
sanitariuszy + krzesełko
z chorym). Zabudowanie
windy uniemożliwi również
transport chorego
na noszach po schodach.
Szerokość schodów
zmniejszy się bowiem
ze 100 cm do ok. 92 cm (ze
względu na poręcz).
Dotychczas nosze z chorym
unoszono lekko w górę
i wykorzystując skraj duszy
klatki znoszono na dół.

b. Klatka schodowa nie
posiada okien (jest „ślepa”)

i dusza klatki pełni rolę
kanału wentylacyjnego.
Zabudowanie tego kanału
windą wydatnie zmniejszy
możliwości wentylacyjne
i spowoduje utrzymywanie
się wilgoci i w konsekwencji
zagrzybienie ścian.

c. Zmniejszenie szerokości
schodów utrudni
ewakuację mieszkańców
w razie pożaru.

d. Zabudowanie windy
spowoduje utrudnienia
w korzystaniu z komórek
lokatorskich w piwnicach
(utrudni wchodzenie
do piwnicy).

e. W tej chwili na parterze
w obszarze duszy klatki
znajduje się grzejnik, który
w sezonie grzewczym
ogrzewa powietrze
i zapobiega zawilgoceniu
ścian i powstawaniu
zagrzybienia. W przypadku
zabudowania windy
grzejnik będzie
zlikwidowany i nie ma
innego miejsca, w którym
można by go było
zamontować.

2. Z zewnętrznych podjazdów dla
niepełnosprawnych będą mogły
korzystać tylko osoby
mieszkające na parterze (co
do niepełnosprawnych
na piętrach – pkt 1a).

Co do ca łej tej in we sty cji to bu -
dy nek przy ul. Po pie łusz ki 3 li czy
so bie bli sko 60 lat. W tej chwi li da -
ją się za uwa żyć za ry so wa nia ścian
i su fi tów. W cza sie więk szych opa -
dów desz czu wo da wle wa się
do po miesz czeń piw nic co w ja kiś
spo sób ne ga tyw nie wpły wa na kon -
dy cję fun da men tów. Nad bu do wa
do dat ko wej kon dy gna cji i win dy
bę dzie sta no wi ła znacz ne ob cią że -
nie kon struk cji dość sta re go bu dyn -
ku i stwa rza ry zy ko za gro że nia ka -
ta stro fą bu dow la ną.

Re asu mu jąc: za bu do wa win dy
sta no wi za gro że nie dla ży cia i zdro -
wia lo ka to rów oraz po gor sze nie
wa run ków użyt ko wych.

Kto bę dzie po no sił od po wie dzial -
ność za wy ni kłe z po wy ższe go za -
gro że nie bez pie czeń stwa lo ka to rów
i po gor sze nie wa run ków ży cia?

Tak na ko niec do dam, że ze bra nia
lo ka to rów w spra wie za bu do wy pię tra
i win dy by ły pro wa dzo ne przez ad mi -
ni stra cję osie dla i przed sta wi cie li
WSM w spo sób skan da licz ny. Nie in -
for mo wa no miesz kań ców o pro ble -
mach, któ re wy żej wy mie ni łem,
a oso bom prze ciw nym in we sty cji pro -
wa dzą cy sta ra li się utrud niać za bra -
nie gło su. Par cie na wy ko na nie tej in -
we sty cji, ja kie za pre zen to wa ła ad mi -
ni stra cja i przed sta wi cie le WSM bu -
dzą da le ko idą ce po dej rze nia. Mo żna
się tyl ko do my ślać o co cho dzi.

Ostat nie ze bra nia w spra wie tej
in we sty cji od by ły się dwa la ta te mu.
Od tej po ry my, lo ka to rzy, nie je ste -
śmy in for mo wa ni o dzia ła niach
WSM w tej spra wie.

Piotr Łu ka sie wicz

Od re dak cji
Dzię ku je my za bar dzo in te re su ją -

cy list, któ ry opi sa ny przez re dak tor
Jo an nę Ka nię -Kar mal ską po mysł
nad bu do wy Po pie łusz ki 3 przed sta -
wia w bar dzo nie ko rzyst nym świe -
tle. Do sta li śmy ta kże list, w któ rym
na zy wa się nas „tu bą pro pa gan do -
wą WSM”. Nie je ste śmy. Po pro stu
jest po mysł ta kiej in we sty cji, to
o nim na pi sa li śmy. Czy ktoś go bro -
ni? A mo że jest kom plet nie nie tra -
fio ny i tyl ko po wo du je kon flikt? Za -
pra sza my na na sze ła my…

Zbi gniew Du szew ski
re dak tor na czel ny

List do Informatora
Nad bu do wa Po pie łusz ki 3
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Rze czy wi ście, jest to pro blem
istot ny, gdyż mi mo, że przej ścia
ni gdy tam nie by ło, to wy da je się
jed nak po trzeb ne. Zaw sze lu dzie
prze cho dzi li „na dzi ko” przez pas
zie le ni na skra ju wia duk tu i ma ło
kto po ko ny wał ol brzy mie scho dy

i ko rzy stał z przej ścia do oko ła
pod wia duk tem. Trwa ją cy re mont
wia duk tu jest do brą oka zją, by ten
nie le gal ny skrót zli kwi do wać i wy -
ty czyć przej ście dla pie szych za -
rów no od osie dla Po tok, jak też
od stro ny osie dla Ru da. Na za da -

ne py ta nie in we stor, jak i wy ko -
naw ca, oczy wi ście nie ra czy li na -
wet od po wie dzieć. Na to miast na -
czel nik wy dzia łu in fra struk tu ry
Wie sła wa Fir lej od po wie dzia ła, że
„prze bu do wa dro gi eks pre so wej
nie na le ży do dzia łań bur mi strza
dziel ni cy Żo li borz. Za rząd cą ni -
niej szej dro gi oraz in we sto rem
jest Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad”. Oczy wi -

ście mam świa do mość, że wła dze
sa mo rzą do we nie ma ją wpły wu
na bu do wę czy prze bu do wę dróg
eks pre so wych, jed nak za go spo da -
ro wa nie naj bli ższej oko li cy wia -
duk tu i po mysł na po lep sze nie ko -
mu ni ka cji pie szych po win no za in -
te re so wać wła dze dziel ni cy, któ ra
ma prze cież więk sze mo żli wo ści
per swa zyj ne od oso by fi zycz nej,
czy re dak tor kę ma łej ga ze ty lo kal -

nej. Mo że wy star czy ta ki po mysł
zgło sić? Nie cze kaj my na wy pa -
dek, któ ry za wsze na „dzi kich”
przej ściach jest bar dziej praw do -
po dob ny. Po mysł roz wa że nia no -
we go przej ścia jest o ty le pil ny, że
re mont cią gle trwa i drob na zmia -
na, ja ką jest „na ma lo wa nie pa -
sów” nie po win na być spra wą
z ga tun ku tych nie do zro bie nia.

Be ata Za sa da -Wy soc ka

Po trzeb ne przej ście dla pie szych
Miesz ka niec na sze go osie dla zwró cił uwa gę na brak przej ścia

dla pie szych, z któ re go mo gli by ko rzy stać miesz kań cy osie dla
Po tok chcą cy do stać się na przy sta nek au to bu so wy w kie run ku
cen trum.

Kie dy kil ka lat te mu ro bi łam
wy wiad z za słu żo ną dla od zy ska -
nia For tu, wie lo let nią, żo li bor ską
rad ną Do ro tą Zbro ży ną, mia ły -
śmy na dzie ję, że Fort So kol nic -
kie go sta nie się miej scem przy ja -
znym, tęt nią cym ży ciem kul tu ral -
nym, ema nu ją cym wy so kim po -
zio mem ar ty stycz nych do ko nań.
Z ża lem mu szę stwier dzić, że
ocze ki wa nia żo li bo rzan nie zo sta -
ły w tej mie rze speł nio ne. Nie tyl -
ko nie wie le dzie je się w sa mej
pla ców ce obec nie, ale ta kże nie

wi dać in te re su ją cych pro po zy cji
na przy szłość, choć by w In ter ne -
cie. Na wet nie chcę przy po mi nać,
ile ten obiekt kosz to wał spo łe -
czeń stwo, czy li nas wszyst kich. To
szcze gól nie przy kre, gdy w kon -
tra ście wi dzi się ta kie pla ców ki
jak Ka li no we Ser ce, mo gą ce po -
szczy cić się am bit nym, ar ty stycz -
nym do rob kiem, bo ry ka ją ce się
z po wa żny mi, fi nan so wy mi pro -
ble ma mi i ogra ni czo ny mi mo żli -
wo ścia mi lo ka lo wy mi.

Iza bel la An na Za rem ba

Fort So kol nic kie go
– nie tak mia ło być

Jak pa mię ta my, Fort So kol nic kie go zo stał przez mia sto wy ku -
pio ny od woj ska po to, by stał się atrak cyj ną pla ców ką kul tu ral -
ną. To wa rzy szy ły te mu skom pli ko wa ne pro ce du ry zwią za ne nie
tyl ko z sa mym od zy ski wa niem obiek tu, ale ta kże pro ble my re -
mon to wo-ada pta cyj ne, a wresz cie burz li we kon kur sy w ce lu wy -
ło wie nia pro wa dzą cych dzia łal ność kul tu ral ną osób.

Fot. Ser giusz Kor na tow ski
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Okres wy jąt ko wej świet no ści
na szej obec nej dziel ni cy przy pa da
na XVIII wiek, choć hi sto ria jej
jest znacz nie star sza. Wiel ka
szko da, że już tyl ko ocza mi wy -
obraź ni mo żna zo ba czyć te
wszyst kie dwo ry, dwor ki, pa ła ce,
re zy den cje, par ki i ogro dy, fol -
war ki, sta wy, mły ny, wia tra ki. Jak
lu bił mó wić nasz ko le ga, współ au -
tor ksią żek o Żo li bo rzu, ar chi tekt,
śp. Bal ta zar Bru kal ski – te ren ten
był kwit ną cym i peł nym ra do ści
i ży cia sa lo nem War sza wy.

Te raz to wszyst ko wy da je się już
ba śnią, snem, a prze cież ist nia ło
na praw dę.

Po upad ku po wsta nia li sto pa do -
we go ro syj ski car Mi ko łaj I znisz -
czył pięk ną, ma low ni czą jak z ob -
ra zów Ca na let ta dziel ni cę Fa wo ry
i zbu do wał w niej po tę żną woj sko -
wą twier dzę, bru tal ny sym bol do -
mi na cji nad Po la ka mi. Kie dy Pol -
ska, po 123 la tach znie wo le nia od -
zy ska ła nie pod le głość, po wsta ją cy
jak Fe niks z po pio łów Żo li borz
miał się stać nie tyl ko no wo cze -

snym i przy ja znym miesz kań com
mia stem, ale ta kże wa żnym sym -
bo lem od zy ska nej nie pod le gło ści.
Dla te go wła śnie tu taj po wstał plac
In wa li dów (oczy wi ście wo jen -
nych), ale ja Woj ska Pol skie go, a
na te re nie Cy ta de li włą czo nej
do dziel ni cy mia ło po wstać Mu -
zeum Woj ska Pol skie go pro pa gu -
ją ce du cha pa trio ty zmu, hi sto rię
walk i mę czeń stwa na ro du pol -
skie go. Ten plan, ta wi zja zo sta ły
tyl ko czę ścio wo zre ali zo wa ne i do -
ma ga ją się twór czej kon ty nu acji
we współ cze snych cza sach. Na ra -
zie mo że my się cie szyć, że Cy ta de -
la nie jest już wię zie niem, ani
miej scem kaź ni, i tym, że już ani
ki bit ki, ani by dlę ce wa go ny nie je -
żdżą z Po la ka mi na Sy be rię. Co
wię cej, w Cy ta de li sta cjo nu je na -
sze woj sko, a część for ty fi ka cji
zwa na For tem So kol nic kie go słu ży
(nie ste ty w zbyt skrom nym za kre -
sie jak na za in we sto wa ne środ ki)
miesz kań com Żo li bo rza i ca łej
War sza wy. I trze ba przy znać, że
ten kie dyś groź ny sym bol, po tem

ru ina to obec nie co raz bar dziej
oswo jo ny, o użyt ko wym cha rak te -
rze, lo kal ny za by tek. Pięk nie od re -
stau ro wa ny, wto pio ny w zie leń
par ku Ste fa na Że rom skie go, mie -
ści w so bie sa le wy sta wo we, kon -

cer to we, ma łe ba ry i efek tow ną
re stau ra cję.

Na szczę ście, hi sto rycz na na zwa
Fa wo ry prze wi ja się na te re nie
sta re go Żo li bo rza do dziś. Szko da
tyl ko, że w ta kim skrom nym wy -

da niu. Na ro gu ulic Mic kie wi cza
i Mie ro sław skie go, przez wie le lat
by ła, nie ste ty już tyl ko knaj pa Fa -
wo ry, na do da tek nie cie szą ca się
naj lep szą re pu ta cją. Obec nie jest
tam pla ców ka chi rur gii pla stycz -
nej, a na zwa Fa wo ry po wę dro wa ła
ostat nio do no wej ka wiar ni, znaj -
du ją cej się na atrak cyj nym lo ka lo -
wo od cin ku ul. Mic kie wi cza, mię -
dzy pl. In wa li dów a ul. Gen. J.
Za jącz ka. Ka wiar nia Fa wo ry nie
tyl ko przez swą na zwę kul ty wu je
pa mięć o sta rym Żo li bo rzu, ale
epa tu je ta kże am bit nym ha słem,
któ re brzmi: „Chce my Żo li bo rza
od mo rza do mo rza”.

Do brze, że są miej sca, któ re
w żar to bli wej na wet for mie przy -
wra ca ją pa mięć o prze szło ści. A na -
zwa Fa wo ry tak do brze się ko ja rzy,
nie ko niecz nie z fa wor ka mi, ra czej
z ła ciń skim „fa wor”, co ozna cza
przy chyl ność lub życz li wość.

Iza bel la An na Za rem ba

Frag ment ksią żki „Co by ło,
a nie jest” War sza wa 2013 au tor -
stwa Iza bel li An ny Za rem by

Pa mię taj my o Fa wo rach

Cza sa mi pró bu ję wy obra zić so bie, jak kie dyś, daw -
no te mu, wy glą dał Żo li borz. Ta na po zór no wa dziel -
ni ca War sza wy, ko ja rzo na głów nie z okre sem dwu -
dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, ma dłu gą i skom pli ko -
wa ną hi sto rię. I nie ste ty jak w ca łej Pol sce, z tej
chlub nej i bo ga tej prze szło ści nie wie le zo sta ło, nie -
ko niecz nie z wi ny sa mych Po la ków.

Sta ły do stęp do kom pu te ra z In -
ter ne tem ma po móc w kształ to wa -
niu kom pe ten cji in for ma tycz nych
i roz wi ja niu za in te re so wań, a ta kże
na uczyć swo bod ne go po ru sza nia
się w cy fro wej rze czy wi sto ści.

Dru ga tu ra re kru ta cji jest prze -
zna czo na dla uczniów klas V -VI
szko ły pod sta wo wej, I -III gim na -
zjum lub I kla sy szko ły po nad gim -
na zjal nej (szko ły pro wa dzo ne przez
m.st. War sza wa). Szan sę na lap top,
z dar mo wym do stę pem do In ter ne -
tu ma ją mło dzi lu dzie, któ rzy miesz -
ka ją w War sza wie. Pod uwa gę bę -
dzie rów nież bra na śred nia ocen lub
wy ni ki z eg za mi nów: szó sto kla si sty

i gim na zjal ne go, oraz do cho dy
w ro dzi nie, któ re mak sy mal nie mo -
gą wy no sić 1299,00 zło tych net to
na oso bę. Ucznio wie, któ rzy speł nią
te kry te ria, przed otrzy ma niem
sprzę tu, przej dą dwu dnio we szko le -
nia. Ob słu ga kom pu te ra i pod sta -
wo wych pro gra mów biu ro wych,
two rze nie baz da nych czy pro gra -
mo wa nie stron www – to te ma ty, ja -
kie ma ją do wy bo ru.

Cał ko wi ta war tość unij ne go pro -
jek tu „Ar gos – Prze ciw dzia ła nie
wy klu cze niu cy fro we mu dzie ci
i mło dzie ży w War sza wie” to po -
nad 6,5 mi lio na zło tych. Na
uczniów cze ka jesz cze 800 lap to -

pów z bez płat nym do stę pem
do In ter ne tu. W pierw szej tu rze
re kru ta cji, któ ra od by ła się
na prze ło mie mar ca i kwiet nia,
do pro jek tu za kwa li fi ko wa no 199
uczest ni ków.

Re kru ta cja uczest ni ków trwa
tylko do 30 wrze śnia do godz. 15.
Wy peł nio ny przez praw ne go opie -
ku na wnio sek na le ży zło żyć w se -
kre ta ria cie swo jej szko ły.

Laptopy dla uczniów
– II tura rekrutacji

Ru szy ła dru ga tu ra na bo ru uczest ni ków do pro jek tu „Ar gos
– Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu dzie ci i mło dzie ży
w War sza wie”. Ucznio wie mo gą ubie gać się o przy zna nie na 5
lat lap to pa z bez płat nym do stę pem do In ter ne tu. Na bór wnio -
sków po trwa tyl ko do 30 wrze śnia.
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22 wrze śnia ogło szo no dniem
bez sa mo cho du, w związ ku z czym
prze jaz dy ko mu ni ka cją miej ską są
za dar mo. Dla wszyst kich i wszę -
dzie. Jest to frag ment ob cho dów
Eu ro pej skie go Ty go dnia Zrów no -
wa żo ne go Trans por tu.

A mo że by tak na sta łe? Bez sa -
mo cho du i za dar mo, a nie, jak co
dzień, z sa mo cho dem i za cię żkie
pie nią dze za pa li wo lub za bi le ty?

Bo to ja kieś dziw ne w na szych
re aliach jest i cze mu wła ści wie ma
słu żyć?

Po wku rzać nas tro chę, bo my
ta cy zo bo jęt nia li je ste śmy i za spa -
ni?

Chy ba po ja dę na Ka ba ty, bo mi
tam 20-mi nu tów ka nie wy star cza,
a te raz mo gę za dar mo. Co praw -
da żad ne go in te re su tam nie
mam, ale tak dla za sa dy. Mo że
tak wsiąść ra no do me tra i nie wy -
sia dać do wie czo ra? Oczy wi ście
nie w in spi ro, bo do wie czo ra to

tak ze trzy awa rie bę dą, a po co
mi to?

W mo im za wo dzie co praw da,
to się je dzie na szpa dlu i jesz cze
za to pła cą naj wy ższą staw kę go -
dzi no wą w kra ju. Po le cam ab sol -
wen tom wy ższych uczel ni
– w Mac Do nald’s le piej nie za ro -
bią.

Szpa dle w dłoń i na Ka ba ty!
Gra barz

Warszawa – dzień
bez samochodu!

Te go dnia w War sza wie w środ kach ko mu ni ka cji po wi nien być
praw dzi wy tłok.

Dnia 15.09.2014 otrzy ma li śmy
proś bę od pa ni Mał go rza ty Brzo -
stek -Nie dziół ki o wó zek in wa lidz -
ki dla swo je go ucznia ze Szko ły
nr 342 przy ul. Stru my ko wej 21a.

Chłop cu ze psuł się wó zek,
a ma ma nie by ła w sta nie ku pić

no we go. Pa ni Mał go rza ta mó wi ła
o dra ma cie Mi cha ła, któ re go
po szko le no szo no na krze śle,
a do do mu rów nież do tarł nie sio -
ny na krze śle.

Pre zes Żo li bor skie go Sto wa rzy -
sze nia Dom Ro dzi na Czło wiek,

pa ni Zo fia Ko rze niec ka -Pod ruc ka
na apel ze stro ny na uczy ciel ki od -
po wie dzia ła i na stęp ne go dnia po -
pro si ła na szych po li cjan tów, aby
do star czy li wó zek. Pa no wie zmę -
cze ni po słu żbie nie od mó wi li po -
mo cy i do star czy li prze sył kę Mi -
chał ko wi.

Ma my in for ma cje, że Mi chał
jest bar dzo szczę śli wy z otrzy ma -
ne go wóz ka, a my cie szy my się, że
mo gli śmy po móc chłop cu.

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła -
da my:

– Na szym po li cjan tom, któ rzy
po słu żbie do star czy li wó zek
do szko ły.

– Pa ni Mał go rza cie, któ ra
współ pra cu je z na szym Sto wa rzy -
sze niem, za ser ce i po moc nie sio -
ną po trze bu ją cym.

Zo fia Ko rze niec ka -Pod ruc ka

Żagielek dobroczynności
znów pospieszył na ratunek



Spra wa licz ni ków, a te raz po -
dziel ni ków, kosz ty po no szo ne
przez miesz kań ców z te go ty tu łu
to spra wa wa żna. Ten pro blem
ma ją nie tyl ko spół dziel cy z Żo li -
bo rza, ale też in nych dziel nic
War sza wy.

Dla te go pu bli ku je my pi smo
miesz kań ca WSM skie ro wa ne
do ad mi ni stra cji Spół dziel ni z na -
dzie ją, że WSM wy po wie się w tej
kwe stii.

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Dyrektor Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

W związ ku z za miesz czo ną in for -
ma cją o ko lej nej (w mo im wy pad -
ku trze ciej) wy mia nie po dziel ni ków
kosz tów roz li cze nia cie pła, zwra -
cam się do Za rzą du War szaw skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej (Ad mi -
ni stra cja Osie dla Żo li borz IV)
o wy ja śnie nie za sad no ści za pla no -
wa nej in we sty cji.

Pol skie pra wo daw stwo nie do -
pusz cza urzą dzeń po mia ro wych

z od czy tem ra dio wym do roz li czeń
ko mu nal nych. Atest pań stwo wy
(Głów ny Urząd Miar) do ty czy wy -
łącz nie urzą dze nia po mia ro we go bez
sys te mu prze ka zu ra dio we go. W tym
za kre sie opi nie są jed no znacz ne, od -
czyt z urzą dze nia po mia ro we go mo -
że być za kłó ca ny przez urzą dze nie
prze ka zu ra dio we go.

W związ ku z tym in for mo wa nie
lo ka to rów o za sad no ści mon to wa -
nia urzą dzeń po mia ro wych al bo
po dziel ni ków kosz tów ogrze wa nia,
któ re są rze ko mo no wo cze sne, bo
umo żli wia ją od czyt ra dio wy, we -
dług mnie jest co naj mniej nad uży -
ciem i dez in for ma cją.

Dzia ła nia ze stro ny ad mi ni stra -
cji, zmu sza ją ce lo ka to rów do in sta -
lo wa nia w lo ka lach urzą dzeń po -
mia ro wych z od czy tem ra dio wym,
po wo du ją z mo jej stro ny po dej rze -
nia, że mo gą to być dzia ła nia nie
do koń ca le gal nie (do ty czy głów nie
wo do mie rzy).

Po dziel ni ki kosz tów roz li cze nia
do star cza ne go cie pła nie są urzą -

dze nia mi po mia ro wy mi, ma ją je dy -
nie uła twić roz li cze nie do pro wa -
dza ne go do po szcze gól nych lo ka li
cie pła i nie pod le ga ją le ga li za cji.
Mo żna tu mó wić co naj wy żej
o apro ba cji urzą dze nia.

Ad mi ni stra cja in for mu jąc o ko -
niecz no ści wy mia ny „po dziel ni -
ków”, po wo łu jąc się na wy mia nę
le ga li za cyj ną, dez in for mu je i wpro -
wa dza lo ka to rów w błąd.

Nie po raz pierw szy kon fron tu ję
się z de cy zja mi ad mi ni stra cji, któ re
oka zu ją się dla mnie nie ko rzyst ne
fi nan so wo.

Czę sto dzia łania ad mi ni stra cji
wy da ją mi się nieja sne, są nie czy -
tel ne lub za gma twa ne. Z te go po -
wo du po zwo li łem so bie na po wy -
ższe roz wa ża nia, któ re pro wo ku ją
py ta nia do za rzą du osie dla Za tra -
cie IV.

Czy mon to wa nie ko lej ne go po -
dziel ni ka w lo ka lu nie ozna cza
pod wy żki za ogrze wa nie?

Re gu la min roz li czeń kosz tów do -
sta wy cie pła do bu dyn ków w po -
szcze gól nych lo ka lach za so bów
miesz ka nio wych WSM, uchwa lo -
ny 18.01.2010 ro ku, prze wi du je
mon taż po dziel ni ków kosz tów

na wszyst kich grzej ni kach z wy jąt -
kiem ła zie nek i grzej ni ków umiesz -
czo nych pod su fi tem.

Po przed nia wy mia na po dziel ni -
ków od by ła się w li sto pa dzie 2008
ro ku. Wów czas nie mon to wa no po -
dziel ni ków na grzej ni kach w kuch -
ni.

Obec ny pro jekt, opie ra ją cy się
na cy to wa nej po wy żej usta wie
(usta wa „mar twa”, nie by ła eg ze -
kwo wa na przez ad mi ni stra cję przez
bli sko 4 la ta) prze wi du je ko lej ny
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Pro ble my miesz kań ców WSM
Naj więk szym pro ble mem miesz kań ców WSM jest nie mo żność

do ga da nia się z wła dza mi spół dziel ni na wszyst kich szcze blach,
co dia gno zu je my z przy kro ścią.

dokończenie na stronie 10



Na ostat nim po sie dze niu ko mi -
sji oświa ty prze dys ku to wa no pro -
blem bra ku od po wied niej liczby
pla có wek oświa to wych na te re nie
Żo li bo rza Po łu dnio we go (daw na
na zwa Prze my sło wy).

Na sa mym po cząt ku na czel nik
wy dzia łu oświa ty przed sta wił
ogól ne za ło że nia, jak li czo na jest
licz ba dzie ci, któ re bę dą ko rzy sta -
ły z pla có wek oświa to wych na Żo -
li bo rzu. Ogól nie wia do mo, że
miesz kań cy Żo li bo rza Po łu dnio -
we go bar dzo nie chęt nie mel du ją
się na te re nie na szej dziel ni cy.

Z wy po wie dzi i od po wie dzi
na py ta nia na czel ni ka wy ni ka ło, że
oso by za mel do wa ne na Żo li bo rzu
Po łu dnio wym nie sta no wią ilo ścio -
wo re pre zen ta tyw nej gru py. Urząd
dziel ni cy od no to wu je tyl ko re al ną
licz bę od da wa nych do użyt ku
miesz kań przez de we lo pe rów. Mo -
że tu za miesz kać od 16 do 24 ty się -
cy miesz kań ców. Sza cu je się że
w okre ślo nym miesz ka niu za miesz -
ka ja kaś sta ła licz ba miesz kań ców.
Je że li po mno ży my tę licz bę przez

licz bę miesz kań, to zda niem na -
czel ni ka wyj dzie nam przy bli żo na
licz ba miesz kań ców Żo li bo rza Po -
łu dnio we go. Licz bę dzie ci w żłob -
kach, przed szko lach i szko łach sza -
cu je się w pro por cjo nal nie do licz -
by miesz kań ców na pod sta wie
uśred nio nej ana lo gii z in nych dziel -
nic i oce nia się kon kret nie na 5%
po pu la cji Żo li bo rza Po łu dnio we go.

Na czel nik po dał też, że na Żo -
li bo rzu pro wa dzo ne są ró żne go
ro dza ju pro jek ty, któ re zmie rza ją
do zwięk sze nia liczby miejsc
w pla ców kach oświa to wych
w bez po śred nim są siedz twie Żo -
li bo rza Po łu dnio we go. Jest też
je den, jak się wy da je, bar dzo cie -
ka wy po mysł bu do wy no wej pla -
ców ki oświa to wej, gdzieś na gra -

ni cy Żo li bo rza i Wo li. Nie ste ty
na czel nik nie był w sta nie po dać
pla nów je go do kład nej lo ka li za -

cji, choć bar dzo pro si li o to nie -
któ rzy rad ni.

Ro bert Na piór kow ski
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Nowa placówka oświatowa
na Powązkach?

W dniu 14 wrze śnia 2014 w ko -
ście le pod we zwa niem Świę te go
Ja na Kan te go zo sta ła od pra wio na
uro czy sta msza świę ta w związ ku
z 70 rocz ni cą obro ny po wstań czej
„Twier dzy Zmar wy chw sta nek”.

We mszy wzię li udział przed sta -
wi cie le władz dziel ni cy oraz pocz -
ty sztan da ro we Gim na zjum i Li -
ceum Sióstr Zmar wy chw sta nek.
Po li tur gii miał miej sce kon cert
or ga no wy de dy ko wa ny tym wy da -

rze niom w 70 rocz ni cę po wsta nia
war szaw skie go.

W cza sie po wsta nia klasz tor peł -
nił funk cję szpi ta la. Póź niej szpi tal
mu siał zo stać ewa ku owa ny, a za bu -
do wa nia klasz tor ne sta ły się po -
wstań czą re du tą. Obro na „Twier dzy
Zmar twy chw sta nek” trwa ła do koń -
ca walk po wstań czych na Żo li bo rzu.
Twier dza nie zo sta ła zdo by ta.

Uczest ni cy mszy i kon cer tu mo -
gli się za opa trzyć w ko lo ro wy fol -

der wy da ny przez pa ra fię i za kon,
po świę co ny tym wy da rze niom.
Fol der wspo mi na m.in. ro man -
tycz ną hi sto rię Ire ny i Jó ze fa Lu -

bo dar skich, któ rzy po bra li się
pod czas walk, obo je prze ży li woj -
nę i na stęp ne po nad 60 lat ży cia.

Zbi gniew Du szew ski

Twier dza Zmar wy chw sta nek
– uro czy sta msza i kon cert

Mamy i misia…
Mieszka na parterze w domu na osiedlu przy Promyka.

Fot. Ser giusz Kor na tow ski



Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Wcze śniej szy De kret Ra dy Ko -
mi sa rzy Lu do wych z sierp nia 1918
ro ku, w któ rym Bol sze wi cy zrze kli
się ziem za gar nię tych przez Ro sję
w XVIII wie ku i znie sie nie trak ta -
tów roz bio ro wych, skło ni ły Pił -
sud skie go do za nie cha nia po mo cy
woj skom ge ne ra ła De ni ki na wal -
czą ce go z bol sze wi ka mi.

Bol sze wi cy zo sta li uzna ni
za mniej sze zło. W Pol sce uwa -
żnie ob ser wo wa no po stę po wa nie

Ar mii Czer wo nej na wschod nich
ru bie żach. W lu tym 1920 daw ny
car ski ofi cer szta bu, ge ne rał Bo -
rys Sza posz ni kow opra co wu je
szcze gó ło wy plan ude rze nia
na Pol skę. 10 mar ca plan ten zo -
sta je za twier dzo ny szta bie Ar mii
Czer wo nej przez głów no do wo -
dzą ce go Ser gie ja Ka mie nie wa.

Pił sud skie go bar dzo nie po ko iła
kon cen tra cja Ar mii Czer wo nej
na Bia ło ru si (szcze gól nie od mar -

ca 1920 ro ku) oraz chęć roz sze -
rze nia re wo lu cji na ca łą Eu ro pę.
Na czel nik był prze ko na ny o nie -
uchron nym ata ku na Pol skę.
Prze wi dy wa ny ko niec kon cen tra -
cji Ar mii Czer wo nej miał na stą -
pić w ma ju. Na pły wa ło wów czas
co raz wię cej in for ma cji wska zu ją -
cych na szyb szy ko niec kon cen -
tra cji wro gich sił. 21 kwiet -
nia 1920 rząd pol ski uznał Dy rek -
to riat Ukra iń skiej Re pu bli ki Lu -
do wej.

W kil ka dni póź niej zo sta je
pod pi sa ny układ z ge ne ra łem Se -
me nem Pe tlu rą, fak tycz nym przy -
wód cą Ukra iń skiej Re pu bli ki Lu -

do wej. Pe tlu ra chciał peł nej nie -
pod le gło ści dla Ukra iny.

25 kwiet nia 1918 ro ku Woj sko
Pol skie i Ukra iń skie roz po czy na
na tar cie pod oso bi stym do wódz -
twem Pił sud skie go. Ofen sy wa po -
su wa się szyb ko na przód, zaj mo -
wa ne są ko lej ne mia sta, 26 kwiet -
nia Ży to mierz i Kor so teń.

Wy da na zo sta je ode zwa, w któ -
rej za gwa ran to wa no: od da nie
ziem na le żą cych do lu du Ukra iny,
kie dy tyl ko zdo ła się zor ga ni zo -
wać, oraz ochro nę i opie kę. Siód -
me go ma ja Woj sko Pol skie wkra -
cza do Ki jo wa. Dzie wią te go ma -
ja 1920 ro ku Rydz-Śmi gły od bie ra
de fi la dę wojsk pol skich i ukra iń -
skich. Miesz kań cy Ki jo wa pod -
cho dzą z du żą re zer wą do de fi la -
dy. Sejm wy sto so wał list gra tu la -
cyj ny do Na czel ni ka.

Wkrót ce woj ska pol skie zo sta ją
prze gru po wa ne. Zo sta je zli kwi do -
wa na gru pa ude rze nio wa Ry dza-
Śmi głe go. 12 ma ja uda ję się jesz -
cze za jąć Bro wa ry. Przez ca ły maj
trwa wal ka o utrzy ma nie się na li -
nii Dnie pru. Tym cza sem wy wiad
lot ni czy do no si o zbli ża niu się Ar -
mii Kon nej pod do wódz twem Sie -
mio na Bu dion ne go.

By ło to nie zwy kle ru chli we, du -
że zgru po wa nie ka wa le rii, za pra -
wio ne w bo jach, mo gło dzien nie
po ko nać po nad sto ki lo me trów.

14 ma ja 1920 ro ku na fron cie
pół noc nym ru sza atak Ar mii
Czer wo nej pod do wódz twem Mi -
cha iła Tu cha czew skie go w kie run -
ku Miń ska. Czwar te go lip ca 1920
ro ku za czy na się ofen sy wa
na fron cie pół noc nym. Ro sja nie

po cząt ko wo od no szą suk ce sy. Za -
gro że ni oskrzy dle niem wy co fu ją
się na li nię Au ty i Be re zy ny, sta -
no wią cych do brą po zy cję obron -
ną.

Na po łu dniu Woj sko Pol skie
jest zmu szo ne do od wro tu.
Na po cząt ku czerw ca Ar mia Kon -
na pod do wódz twem Sie mio na
Bu dion ne go prze ry wa front po łu -
dnio wy na Ukra inie.

7 czerw ca nie zwy kle ru chli wa
Ko nar mia zaj mu je przej ścio wo
Ży to mierz i Ber dy czów. W Ży to -
mie rzu wy cię to do no gi za sko czo -
ny gar ni zon. Pol skie ma ga zy ny
woj sko we zo sta ły znisz czo ne.
W Ber dy czo wie spa lo no szpi tal,
w któ rym prze by wa ło bli sko 600
ran nych oraz pie lę gniar ki. Wśród
żoł nie rzy pol skich wy bu chło prze -
ra że nie. 10 czerw ca Woj sko Pol -
skie po śpiesz nie opusz cza Ki jów.
Te go dnia Bu dion ny zaj mu je
Rów ne, gdzie znaj do wał się sztab
Pił sud skie go. Nie uda je się po -
wstrzy mać ata ku na po łu dniu.
Pol scy żoł nie rze są ca ły czas w od -
wro cie.

Z po cząt kiem lip ca wzmoc nio -
ne ar mie Tu cha czew skie go na
pół no cy by ły go to we do wiel kie go
na tar cia.

Tu cha czew ski wy da je roz kaz,
któ re go frag ment nie po zo sta wia
naj mniej szych wąt pli wo ści “Przez
tru pa Bia łej Pol ski wie dzie dro ga
do ogól no świa to we go po ża ru”.
Czwar te go lip ca 1920 ro ku za czy -
na się wiel ka ofen sy wa na pół no -
cy. Wkrót ce za ję to ko lej no:
Mińsk (11 lip ca), Wil no (14 lip -
ca), któ re wkrót ce zo sta ło prze ka -
za ne Li twi nom, Grod no (19 lip -

Woj na z bol sze wi ka mi w 1920 ro ku

dokończenie na stronie 11

W 1919 ro ku Pol ska pod ję ła po ci chu ne go cja cje z bol sze wi -
ka mi. W trak cie ne go cja cji bol sze wi cy go to wi by li do spo rych
ustępstw te ry to rial nych. Nie chcie li się zgo dzić na nie pod le głą
Ukra inę z sto li cą w Ki jo wie. Wkrót ce po wstał rząd Chri stia na
Ra kow skie go w Ki jo wie po pie ra ny przez Ro sję Bol sze wic ką.

Fot. wikimedia commons



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 
w dniach 24 września - 8 października.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9

Co po wo du je oso bą, któ ra uży -
wa środ ka prze ka zu w po sta ci
ścia ny? Czy wszyst kie in ne spo so -
by ogło sze nia wszem i wo bec oso -
ba ta wy ko rzy sta ła? Jed nak tak ją
mę czy i du si, że mu si krzy czeć
na ścia nach? Kie dyś pi sa ło się li -
sty, któ re się pod pi sy wa ło na wet

wte dy, kie dy je dy ne cze go mo żna
by ło się spo dzie wać, to był Kosz
w jed nym lub w tym dru gim zna -
cze niu. Te raz mu si być ścia -
na – du że li te ry, na pu blicz ny wi -
dok wy sta wio ne na wie le, wie le
lat. Jak wiel ka, wręcz du szą ca mu -
si być po trze ba wy krzy cze nia

uczu cia, któ re za wład nę ło cier pią -
cym Ver te rem. Na mo im do mu
już od ja kichś kil ku na stu lat co -
dzien nie, kil ka ra zy dzien nie chcę,
czy nie chcę, czy tam na pis Ju lia
Ko wal ska z Sa skiej Kę py to dziw -
ka. Dla cze go na mo im do mu?
Dla cze go na Żo li bo rzu? Co Ju lia
Ko wal ska ma wspól ne go z tym
miej scem? Dla cze go ja i wie lu in -
nych mu si my się o tym do wie -
dzieć? My ślę so bie cza sem, że

pew nie Ju lecz ka już daw no wy szła
za mąż, mo że ma ja kieś dzie ci, jest
szczę śli wa… A ja cią gle czy tam,
że ona jest dziw ką. In nym ra zem,
w in nym już miej scu krzy czy na pis
– Jak się umó wisz z Mi siem to cię
za bi ję! Umó wi ła się? Za bił, czy
ży li dłu go i szczę śli wie? Żal mi
tych mło dych, któ rzy szu ka ją upu -
stu dla swo ich mę czą cych zmor,
ale żal mi też ele wa cji, bo lu bię
czy ste, gład kie po wierzch nie. Bo
to da je mi po czu cie bez pie czeń -
stwa, upo rząd ko wa nia, sta bi li za cji.
Czu ję ból, wpa dam w stan bez sil -
nej zło ści, kie dy wi dzę na ja kiej -
kol wiek ścia nie ba zgroł, któ ry na -

wet ni cze go nie krzy czy, a wy pro -
du ko wa ny jest zwy czaj nie z nu -
dów. My ślę, że to już mu si być in -
na po trze ba, po trze ba de struk cji,
po trze ba nisz cze nia. Ro bią to lu -
dzie, któ rzy nie iden ty fi ku ją się
z miej scem – ani z mia stem, ani
z kra jem. Pa trio tyzm jest dla nich
sło wem pu stym, bez tre ści. Ży ją
chwi lą. Nie wi dzą per spek tyw. Nie
ma ją na dziei na zmia nę. Bun tu ją
się… ba zgro łem! Jak do trzeć
do nich? Jak spra wić, że by spoj -
rze li nam w oczy? Jak ich prze ko -
nać, że bun to wać mo żna się pięk -
nie… ra do śnie… twór czo!?

Do ro ta Zbro ży na -Arct

Ele wa cyj ny krzyk
Ja ki to przy mus dzia ła na mło dych lu dzi, by zo sta wia li na mu -

rach li sty -ogło sze nia. Le gia pa ny… Ci al bo tam ci zwy cię żą…
Za bić ko goś tam, al bo wy zna nie mi ło ści np. Ko cham Jol kę.

30 wrze śnia 2014 ro ku
o godz. 11.00 w Urzę dzie Dziel ni -
cy Bie la ny w War sza wie or ga ni zo -
wa na jest kon fe ren cja pt. „Hu ta
w War sza wie wczo raj i dziś”. Or -
ga ni za to ra mi kon fe ren cji jest To -
wa rzy stwo Przy ja ciół War sza wy
Od dział Żo li borz -Bie la ny, Hu ta
Ar ce lor Mit tal War sza wa oraz
Dziel ni ca Bie la ny m.st. War sza wy.

Ce lem kon fe ren cji jest przy po -
mnie nie hi sto rii Hu ty War sza wa,
ja ko jed nej z naj więk szych in we -

sty cji cza sów PRL, ale ta kże pre -
zen ta cja Hu ty Ar ce lor Mit tal War -
sza wa, no wo cze sne go przed się -
bior stwa, po wsta łe go w wy ni ku
pol skiej trans for ma cji sys te mo wej
lat 90. XX w., z in no wa cyj ny mi
tech no lo gia mi pro duk cyj ny mi,
bez piecz ne go dla śro do wi ska na -
tu ral ne go, no wo cze śnie za rzą dza -
ne go, da ją ce go pra cę kil ku set
war sza wia kom.

Przy oka zji kon fe ren cji zo sta nie
za da ne py ta nie miesz kań com

War sza wy, głów nie Żo li bo rza
i Bie lan, czy wi dzą po trze bę upa -
mięt nie nia Hu ty War sza wa w for -
mie mu zeum lub dzia łu mu ze al -
ne go przy Mu zeum Bie lan dzia ła -
ją ce go przy Bi blio te ce Pu blicz nej
na ul. Du ra cza 19 w War sza wie.

Kon fe ren cję roz pocz nie wy kład
prof. dr hab. Ja nu sza Ka liń skie go
z SGH. Spo tka nie po pro wa dzi
prof. dr hab. Pa weł Rusz kow ski
z Col le gium Ci vi tas.

Maria Wiro-Kiro
Prezes Towarzystwa Przyjaciół

Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany
Tel. 517 714 472, e-mail:

biuro@tpw-zb.pl

Hu ta w War sza wie



W dniu 20 wrze śnia 2014 ro ku
od był się Pik nik Są siedz ki. Pik nik
od był się na Kra siń skie go
przy skrzy żo wa niu z Prza sny ską.
Miał cha rak ter ro dzin ny. Dzie ci

mo gły grać w gry plan szo we, pił kę
no żną, bad min to na, ry so wać, ma -
lo wać, tań czyć, coś zjeść, za przy -
jaź nić się z ele ganc kim ra so wym
psem. Pik nik przy cią gnął spo rą

licz bę osób i był bar dzo uda ny.
Nie by ło es tra dy, to chy ba do brze,
że nie mógł sie tu za pre zen to wać
ża den z miej sco wych po li ty ków.
Upo li tycz nia nie ta kich wspa nia -

łych ini cja tyw by ło by chy ba po -
mył ką.

Cie ka wym miej scem był punkt
in for ma cyj ny or ga ni za to rów fe sty -
nu. Mo żna by ło się w nim do wie -
dzieć o tym, ja kie są pla ny mia sta
wo bec Żo li bo rza Po łu dnio we go,
do ty czą ce in fra struk tu ry i ko mu -
ni ka cji. Jed na z cie kaw szych in -
for ma cji tam przed sta wio nych do -
ty czy ła pięk ne go ka wał ka te re nów

zie lo nych, na któ rym zor ga ni zo -
wa no pik nik. We dług in for ma cji
po sia da nych przez or ga ni za to rów
grunt ten zo stał już sprze da ny de -
we lo pe ro wi.

Przed sta wi cie le urzę du dziel ni -
cy z na czel ni kiem wy dzia łu ob słu -
gi miesz kań ców, roz da wa li for mu -
la rze zgło sze nia do re je stru wy -
bor ców na Żo li bo rzu.

Ro bert Na piór kow ski

Pik nik na Kra siń skie go

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·1-pokojowe, umeblowane Słodowiec
516-752-931

KUPIĘ MIESZKANIE
·KUPIĘ MIESZKANIE ZADŁUŻONE (Z
PROBLEMEM EKSMISJI) Z LOKATOREM,
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA
OBECNEGO WŁAŚCICIELA – UMOWA
NOTARIALNA, NIEWYKUPIONE MIESZKANIE TEŻ
BIORĘ POD UWAGĘ, PROPONUJĘ USTALENIA
Z OBOPÓLNĄ KORZYŚCIĄ, PROSZĘ O TEL.
500-205-923

NAUKA
·Udzielę korepetycji z j.angielskiego dzieciom
i młodzieży. tel. 797-954-208

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980, lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 507-020-870

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panie do sprzątania na Żoliborzu
nowych budynków mieszkalnych o charakterze
apartamentowym. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt w godz 9-19; tel. 793 – 982-080
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724
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SPRZEDAM
·Specjalistyczne słowniki angielsko-
polsko-angielskie dla tłumaczy
607-150-417

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063
·OBRAZY, PLATERY, PORCELANĘ ORAZ INNE
KUPIĘ 501-050-948
·ZNACZKI, POCZTÓWKI, MONETY, MEDALE
ORDERY ZA GOTÓWKĘ 516-400-434

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do Fiata 125 p (blacharskie
i galanteryjne) tel. 501-041-555

OGŁOSZENIA DROBNE

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa -
ją się w cy klu week en do wym
dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy

ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny
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po dziel nik na grzej ni ku w kuch ni.
Do dat ko wy po dziel nik cie pła

mon to wa ny w miesz ka niu, ge ne ru je
do dat ko we kosz ty po no szo ne z ty -
tu łu ogrze wa nia. Po dej rze wam, że
jest więc to za ka mu flo wa na pod wy -
żka.

Ja kie kosz ty po nie sie lo ka tor
za współ pra cę ad mi ni stra cji z no wą
fir mą, któ ra bę dzie się zaj mo wa ła
roz li cza niem cie pła?

Ja kie kosz ty po nie sie lo ka tor
za no we po dziel ni ki kosz tów roz li -
czeń cie pła?

Rok te mu zo sta ła prze pro wa dzo -
na (rów nież wy wo łu ją ca wie le kon -
tro wer sji) wy mia na wo do mie rzy
z od czy tem ra dio wym, za co lo ka -
to rzy mu sie li za pła cić 530 zło tych
(cztery wo do mie rze z od czy tem ra -
dio wym)

Po dej rze wam, że rów nież
w WSM mo żna by łoby tak za pla no -
wać bu dżet, aby ogra ni czać wy dat -
ki lo ka to rów na ko niecz ne wy mia -
ny licz ni ków lub po dziel ni ków.
W in nych spół dziel niach i wspól no -
tach war szaw skich, kosz ty za wy -
mia nę wo do mie rzy by ły po kry wa ne
z fun du szu re mon to we go.

Dla cze go ad mi ni stra cja nie chce
da lej eks plo ato wać za ło żo nych
w 2008 ro ku po dziel ni ków elek tro -
nicz nych?

W roz li cze niu cie pła w bu dyn -
kach wie lo ro dzin nych, istot ny jest
sys tem, ja ki sto su je ad mi ni stra tor
a nie po dziel nik. Co mia łoby więc
ozna czać stwier dze nie, że obec ne
po dziel ni ki cie pła zo sta ły wy eks plo -
ato wa ne?

No we, któ rych mon taż na rzu ca
lo ka to rom ad mi ni stra cja, po sia da -
ją po praw ność „po mia ro wą” co
naj mniej wąt pli wą

Po praw nie wdro żo ny sys tem roz -
li cza nia kosz tów zu ży cia cie pła, za -
po bie ga ko niecz no ści wy mia ny po -
dziel ni ków na no we.

Ja kie więc błę dy po wie la ją, oso by
za trud nia ne przez ad mi ni stra cje,
któ re są od po wie dzial ne za do pro -
wa dze nie do bu dyn ków cie pła, że
lo ka to rzy zo sta li po sta wie ni
przed al ter na ty wą ko lej nej wy mia ny
po dziel ni ków kosz tów roz li cze nia
c.o. lub przej ścia na ry czał to wy sys -
tem roz li cze nia kosz tów cie pła?

Czym kie ro wał się i kie ru je za -
rząd spół dziel ni, kie dy świa do mie
in we stu je spół dziel cze pie nią dze
w urzą dze nia, któ rych wska za nia
po zo sta ją nie wia ry god ne?

Czy nie na le ża łoby wró cić do sta -
re go sys te mu roz li czeń w sys te mie
ry czał to wym?

Mo głoby to oka zać się bar dziej
ko rzyst ne dla lo ka to rów i spół dziel -
ni, któ ra ob ni ży kosz ty zwią za ne
z za trud nia ny mi „fir ma mi ze -
wnętrz ny mi”

Do łą cza jąc li stę 38 lo ka to rów
bu dyn ku przy Kra siń skie go 38, któ -
rzy swo imi pod pi sa mi po twier dzi li
mo je oba wy do ty czą ce obec nej wy -
mia ny „po dziel ni ków”, mam do -
dat ko wy po wód pro sić o wy ja śnie -
nie i usto sun ko wa nie się do za war -
tych po wy żej py tań. In for mu ję, że
bez wią żą cej od po wie dzi, nie udo -
stęp nię swo je go lo ka lu eki pie mon -
tu ją cej po dziel ni ki.

Grze gorz Sar wa
12.09.2014
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Pro ble my miesz kań ców WSM

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ
OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w
gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w
których ma się ukazać Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu
kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli chcesz -
wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie
pola, jeśli nie - podaj tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto,
jako tytuł wpłaty wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 10.10,  potwierdzenie wpłaty należy
przesłać do 6.10

e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) ul. Sady Żoliborskie
13A, tel. 22 663-83-01



ca), Osso wiec (27 lip ca), Bia ły -
stok (28 lip ca), Brześć (31 lip ca).
Nie wy trzy mu je li nia obro ny
opar ta na Li nii Bu gu i Na rwi. Ar -
mia Czer wo na wkra cza na Ma -
zow sze i Pod la sie. Tu cha czew ski
chce prze pra wić się przez Wi słę,
okrą żyć i roz bić Woj sko Pol skie
w re jo nie War sza wy. Tym cza sem
Ar mia Kon na Bu dion ne go po su -
wa ła się na po łu dnio wy za chód
i przy stę pu je do ata ku na Lwów.

Wło dzi mierz Le nin za mie rzał
stwo rzyć na pol skim te ry to rium
So cja li stycz ną Re pu bli kę Ra -
dziec ką, po le cił bu do wę Tym cza -
so we go Ko mi te tu Re wo lu cyj ne go
Pol ski. TKRP do tarł po cią giem
z Mo skwy do Bia łe go sto ku 30 lip -
ca. Na cze le ko mi te tu stał Ju lian
Mar chlew ski, na to miast je go pra -
wą rę ką był do wód ca Cze ka, Fe -
liks Dzie rżyń ski, zwa ny ka tem re -
wo lu cji.

Na za ję tych przez Bol sze wi ków
te re nach za czę to two rzyć miej sco -
wo ko mi te ty par tyj ne. Pró bo wa no
bu do wać ar mię w opar ciu o zdraj -
ców i sym pa ty ków Ro sji.

Pre mier Wła dy sław Grab ski 30
czerw ca 1920 wy stą pił z pro po zy -
cją utwo rze nia Ra dy Obro ny Pań -
stwa. Sejm przy jął uchwa łę.

W uchwa le Ra da Obro ny Pań -
stwa otrzy mu je bar dzo sze ro ką
wła dzę. Do kom pe ten cji jej na le -
ża ły „wszyst kie spra wy do ty czą ce
pro wa dze nia i za koń cze nia woj ny,
za war cia po ko ju, oraz wy da wa nie
w tych spra wach za rzą dzeń i roz -
po rzą dzeń”. W skład niej we -
szło 18 osób, mię dzy in ny mi:
prze wod ni czą cy Jó zef Pił sud ski,
pre mier Wła dy sław Grab ski, mar -
sza łek Trąmp czyń ski, Win cen ty
Wi tos, Le opold Skul ski; ge ne ra ło -
wie Ka zi mierz Sosn kow ski i Ta de -
usz Roz wa dow ski. Ra da Obro ny
Pań stwa przy czy ni ła się do po -
wsta nia Ar mii Ochot ni czej. Ar -
mia Ochot ni cza osią gnę ła w naj -
wa żniej szym okre sie Bi twy War -
szaw skiej po nad 160 ty się cy osób.

Wie lu żoł nie rzy tra fi ło do słu żby
z obo wiąz ko we go po bo ru.

W su mie na sze woj sko li czy ło
wów czas po nad 730 ty się cy żoł -
nie rzy.

Na po cząt ku sierp nia po wsta je
plan kontr ofen sy wy ge ne ra ła
Roz wa dow skie go i na czel ni ka Jó -
ze fa Pił sud skie go.

6 sierp nia zo sta je wy da ny roz -
kaz prze gru po wa nia wojsk. W wy -
ni ku prze gru po wa nia po wsta ją
z dwóch trzy fron ty: pół noc ny,
środ ko wy i po łu dnio wy. Front
pół noc ny roz cią gał się nad Wi słą
i Wkrą. Front środ ko wy od Dę bli -
na aż po Bro dy w Ga li cji pod ko -
men dą sa me go Na czel ni ka. Za da -
niem fron tu po łu dnio we go by ła
obro na Ga li cji i Lwo wa. Do wo -
dził nią ge ne rał Iwasz kie wicz.

12 sierp nia Ro sja nie zaj mu ją
Ra dzy min. Ra dzy min był naj bar -
dziej wy su nię tym punk tem li nii
obro ny War sza wy. Prze rwa na zo -
sta ła pierw sza li nia oko pów w sys -
te mie umoc nień. W dniach 12–14
sierp nia trwa ją za cie kłe wal ki
o Ra dzy min.

14 sierp nia ru szy ły do ata ku
woj ska fron tu pół noc ne go
pod do wódz twem ge ne ra ła Si kor -
skie go. Prze kro czy ły Wkrę, gdzie
na po ty ka ły za cie kły opór. Szcze -
gól ną wa lecz no ścią od zna czy li się
ochot ni cy z 5 Ar mii, na głym ata -
kiem ka wa le ria zaj mu je Cie cha -
nów, Ro sja nie nisz czą ra dio sta cję,
uda je się zdo być szy fry.

Wkrót ce ge ne rał Si kor ski miał
już pew ność, że za ata ko wał głów -
ne, prze wa ża ją ce si ły bol sze wic -
kie. Ge ne rał Hal ler 15 sierp nia
do szedł do wnio sku, że pod Ra -
dzy mi nem nie ma głów nych sił
wro ga. Do wal ki zo sta ją rzu co ne
czoł gi i re zer wy. Prze cho dzą cy
dwu krot nie z rąk do rąk Ra dzy -
min zo sta je od bi ty. Front pół noc -
ny prze su wa się co raz bar dziej
na za chód.

16 sierp nia w go dzi nach ran -
nych po for sow nym mar szu rze kę
Wieprz prze kra cza tzw. Gru pa
Ude rze nio wa pod oso bi stym do -

wódz twem Jó ze fa Pił sud skie go.
Są to do bo ro we dy wi zje: 14 Wiel -
ko pol ska, 16 Po mor ska, 21 Pod -
ha lań ska, 1 i 3 Le gio no wa. Gru pa
ude rze nio wa skie ro wa ła się
na pół noc ny za chód i pół noc
prze ci na jąc li nie za opa trze nio we
wro ga.

Tu cha czew ski oba wia jąc się okrą -
że nia po śpiesz nie za rzą dza od wrót.
Jed nak część z je go ar mii zo sta je
okrą żo na i znisz czo na bądź wzię ta
do nie wo li. Głów ny front dzia łań
wkrót ce prze no si się na ob szar pół -
noc no wschod ni. Do dnia 25 sierp -
nia od wrót wojsk Tu cha czew skie go
zmie nia się w po ścig.

Wy nik Bi twy War szaw skiej był
na stę pu ją cy: z pię ciu ar mii bol -
sze wic kich jed na zo sta ła znisz czo -
na, dwie zo sta ły czę ścio wo roz bi -
te, a ko lej ne dwie po nio sły po wa -
żne stra ty, część zo sta je in ter no -
wa na w Pru sach.

W wy wia dzie dla „Ku rie ra Po -
ran ne go” z dnia 26 sierp nia Jó zef
Pił sud ski, głów ny pro jek tant i wy -
ko naw ca zwy cię stwa, tak oce niał
stra ty wro ga: „Bol sze wi cy zgro -
ma dzi li na na szym fron cie 290 ty -
się cy lu dzi”, „jeń ców we źmie -

my 80 ty się cy”, „25 ty się cy za bi -
tych nie przy ja ciół”, „prze siąk nie
do Ro sji ja kieś 125–150 ty się cy, są
to roz bit ki zde mo ra li zo wa ne”.

Tym cza sem na po łu dniu
w dniach 19–20 sierp nia Ar mia
Kon na Bu dion ne go ata ko wa ła
okrą żo ny Lwów. Mia sto zo sta ło
obro nio ne. Bu dion ny do stał
wkrót ce roz kaz wy mar szu w kie -
run ku na Za mość od sa me go Tu -
cha czew skie go. 31 sierp nia 1920
ro ku pod Ko ma ro wem ko ło Za -
mo ścia do szło do wiel kiej bi twy
ka wa le ryj skiej. Ko nar mia Bu -
dion ne go zo sta ła po ko na na. Bu -
dion ny za rzą dził od wrót.

20 wrze śnia ru szy ła pol ska
ofen sy wa nad Nie mnem. 23 wrze -
śnia po cię żkich wal kach opór zo -
sta je prze ła ma ny. Łuck i Ko wel
za ję to do koń ca wrze śnia. Wy nik
walk nad Nie mnem i pod Za mo -
ściem to wiel ki suk ces.

Na po cząt ku paź dzier ni ka
ofen sy wa po now nie prze ra dza się
w po ścig. Li nia fron tu prze bie ga
od mia sta Bar na po łu dniu przez
rze kę Słucz, Mińsk do Dzi sny.
Woj ska pol skie są 150 ki lo me trów
od Ki jo wa.

Le nin pro si o po kój. Pił sud ski
po dej mu je ro ko wa nia po ko jo we.
20 paź dzier ni ka 1920 ro ku zo sta je
za war ty ro zejm.

Wnio ski wy ni ka ją ce z woj -
ny 1920 ro ku bar dzo traf nie
przed sta wił sam Na czel nik.

Pił sud ski za wsze chciał, że by
Po la cy i Ro sja nie zgod nie współ -
ist nie li, z dru giej jed nak stro ny
do sko na le zda wał so bie spra wę,
że „bol sze wi cy swych za mia rów
na pa stli wych nie za nie cha ją”
i „za wsze bę dzie my ce lem na pa ści
ze stro ny Ro sji”.

Prze wi dy wa nia Pił sud skie go
po twier dzi ły się dzie więt na ście lat
póź niej. 17 wrze śnia 1939 ro ku
woj sko so wiec kie ude rzy ło na Pol -
skę wy peł nia jąc gor li wie zo bo wią -
za nia pak tu Rib ben trop – Moł -
tow.

Sta lin ja ko uczest nik woj -
ny 1920 ro ku, któ ry wal czył ra zem
z Ko nar mią Bu dion ne go do brze
za pa mię tał klę skę.

Od wet był okrut ny. Re pre sje do -
tknę ły pra wie wszyst kich miesz ka ją -
cych na Kre sach oby wa te li Pol ski.

By ły to de por ta cje i ma so we
mor dy na pol skich jeń cach – woj -
sko wych i po li cjan tach.

Ro bert Na piór kow ski

dokończenie ze strony 8

Woj na z bol sze wi ka mi w 1920 ro ku
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