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Żeby nam Wisła nie wyschła...

W

prost wierzyć się nie chce
– jak szybko przeszliśmy
w Warszawie od groźby
powodzi do groźby suszy. Ta pierwsza groziła nam ewentualnie w
czerwcu, ta druga grozi nam teraz, choć pisząc te słowa, z ogromną ulgą odbieram odgłos rzęsistego deszczu, który wreszcie słyszę
za oknem. No cóż, Wisła na odcinku warszawskim wyschła przez kilka tygodni do tego stopnia, że 12
sierpnia na wysokości bulwarów
notowano zatrważający stan wody – zaledwie 33 centymetry. Gdy
tydzień wcześniej wydzwoniłem
prezesa fundacji Rok Rzeki Wisły –
Roberta Jankowskiego – właśnie
wypływał 18-metrowej długości
szkutą „Dar Mazowsza” na festiwal do Torunia, ostrożnie omijając
mielizny. Czy zdoła jednak płytką
Wisłą do stolicy powrócić, trudno
zgadnąć.
wałtowna susza w skali całego kraju, ba – całej Europy – sprawia, że zaczynamy się już martwić o wodę do picia
i mycia. W pewnym momencie
trzeba było ją oszczędzać w niedalekich Skierniewicach, więc za
chwilę pustynia mogła sięgnąć już
Warszawy.
dy kilka lat temu Wisła odsłoniła swoje dno, ucieszyli się ludzie o zamiłowaniach archeologicznych, wydobywając np. armaty z czasów najaz-
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du szwedzkiego. To, co się dzieje w
tym roku, jest wszakże czymś
znacznie groźniejszym. Efekt cieplarniany ogarnia bowiem planetę Ziemię dużo szybciej niż można
było sądzić do niedawna. W naszej
okolicy akurat kłopoty ze zbyt wysokim lub zbyt niskim stanem wody w Wiśle przeszkodziły budowniczym mostu, przerzucanego z
Wilanowa do Wawra jako fragmentu Południowej Obwodnicy
Warszawy. Nieprawdopodobnie
długi okres upałów zmienił nam w
tym roku klimat umiarkowany na
klimat śródziemnomorski i nawet
wiele nocy nie dawało oddechu,
bo temperatury były bardzo wysokie. Chcąc nie chcąc, korzystało
się w domach i samochodach z klimatyzacji, a to tym bardziej
wzmagało i wciąż wzmaga efekt
cieplarniany. Naukowcy alarmują zawiadomieniami o gwałtownym topnieniu lodowców, co może ni stąd, ni zowąd radykalnie
zmienić proporcje mórz i lądów w
skali świata.
bodaj za najbardziej niebezpieczny lodowiec uważa się Thwaites Glacier na
Antarktyce, pod którym wytworzyła się olbrzymia dziura. Na
skutek powstania tej dziury już w
4 procentach mórz podniósł się
poziom wody. Jednocześnie powoduje to ekstrema pogodowe, jakie mamy również w Polsce. Jeśli
Thwaites całkiem stopnieje, poziom oceanów wzrośnie o 60 centymetrów, a jeśli owo topnienie
przeniesie się na lodowce sąsiednie
– aż o 240 centymetrów. Na skutek dotychczasowego topnienia
lodu w Antarktyce odsłonił się już
ląd, który był niewidoczny aż
przez 40 tysięcy lat. W następstwie tego zjawiska należy spodziewać się szokujących skoków
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tek koszmarnie drogie. O tanich
produktach roślinnych musimy
chyba na długo zapomnieć. Dla
wegetarian i wegan nadchodzą
najwyraźniej złe czasy.
rzerażające jest wysychanie
polskich rzek, np. Noteci.
Normalna żegluga śródlądowa staje się stopniowo niemożliwa i coraz trudniej pływać nawet
kajakiem. Z łezką w oku można
wspominać, że jeszcze w latach
50-tych ubiegłego wieku z wodą w
Wiśle było tak dobrze, że odbywały się zawody pływackie na trasie od Mostu Poniatowskiego do
Wilanowa, co dziś byłoby rzeczą
nie do pomyślenia. Tak samo jak
brawurowa akcja Zygmunta
Głuszka, harcerza z Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego. Zygmunt przepłynął
otóż Wisłę w obu kierunkach, mając zadanie zlecone przez Komendę Główną AK, błagającą o odsiecz dla powstańców. Gdy wracając na lewy brzeg rzeki, skoczył
do wody niedaleko Mostu Poniatowskiego, była ona na tyle głęboka, że jakimś cudem zdołał
uniknąć serii z karabinów maszynowych, choć Niemcy ostrzeliwali go ostro.
eraz to można się co najwyżej przeczołgać przez Wisłę
i dokonane ostatnio zagospodarowanie nadwiślańskich bulwarów zdało się jakby psu na budę, bo co to za przyjemność –
usiąść i patrzeć na wystające z dna
kamienie?
iczmy więc, że dojdzie do kolejnego cudu nad Wisłą i wysoki stan wody w niej powróci. Tylko czy dla osiągnięcia tego
celu wystarczy się pomodlić?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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temperatury. Specjaliści uważają, że gdyby tempo topnienia rozłożyło się na stulecia, byłoby pół
biedy, ale mamy do czynienia z
gwałtownym przyspieszeniem,
wywołanym nazbyt już dużą ingerencją cywilizacji ludzkiej, a
przede wszystkim technicyzacji i
uprzemysłowienia przy niesłychanym wzroście liczby ludzi zamieszkujących planetę. Podobno –
w porównaniu do lat 80-tych poprzedniego wieku – topnienie lodowców w Antarktyce jest dziś sześciokrotnie szybsze. Można się zatem spodziewać, że jeszcze za naszego życia powtórzy się na Ziemi
pradawny potop.
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a razie jednak musimy
zmagać się z suszą i oszczędzać wodę. Wedle najświeższych prognoz, wtorkowy deszczyk
na dużej połaci kraju będzie li tylko zjawiskiem przejściowym i powrócą niemal trzydziestostopniowe upały. Trzeba będzie zapewne
zrezygnować z podlewania trawników. Z retencją wody u nas bardzo źle i jej zapasu mamy najmniej
w całej Unii Europejskiej. Tylko zapas wódy jest bardzo duży – ale co
nam z tego, zwłaszcza że moda na
wódę jakby już przeminęła.
d roku 1850 mamy w
Polsce najcieplejszy okres
w historii nowożytnej.
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Kto wie zaś, czy ostatnie miesiące nie są owej ciepłoty dotychczasowym apogeum. Jeśli jednak
efekt cieplarniany błyskawicznie
nas dosięgnie i podniosą się wody
Bałtyku, zalewając pół Polski, to
może warto z góry pomyśleć o odbudowaniu floty – niekoniecznie
wojennej?
a razie musimy się liczyć z
bardzo niekorzystnym
wpływem długotrwałej suszy na stan upraw. Sprzedawcy
owoców i warzyw szepczą mi do
ucha, żebym nie kupował w tym
roku jagód, bo z powodu braku
odpowiedniego nawodnienia są
w smaku obrzydliwe, a na doda-
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Dodatkowe 150 tysięcy na oświatę i sport

Dzielnica Ursynów otrzyma wsparcie finansowe w
wysokości 144 250,00 zł.
W poniedziałek (12 sierpnia) pomiędzy Urzędem
Dzielnicy Ursynów a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
zostały podpisane dwie
umowy.

Dodatkowe środki zostaną
przeznaczone na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 oraz dofinansowanie zadania pn. „Skatepark i pumptrack pod Kopą
Cwila”.
Dokumenty dotyczą udzielenia wsparcia finansowego z bu-

dżetu województwa mazowieckiego w ramach:
- „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
(„MPDP”).
Celem programu „MPDP” jest
podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii

w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek
oświatowych. Dzielnica Ursynów, w ramach podpisanej umowy, uzyska dofinansowanie na
utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, przy ul. Mandarynki 1.
Wartość inwestycji: 100
000,00 złotych.
Otrzymane dofinansowanie:
49 000,00 zł
-„„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” („MIWIS MAZOWSZE 2019”).
Celem programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Dzielnica Ursynów w ramach
podpisanej umowy otrzyma
środki na dofinansowanie zadania pn. „Skatepark i pumptrack
pod Kopą Cwila”, czyli inwestycji wybranej do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
Wartość inwestycji: 474
430,48 zł
Otrzymane dofinansowanie:
95 250,00 zł.

Ursynowskie Lato Filmowe
Urząd Dzielnicy Ursynów już po raz kolejny zaprasza na Ursynowskie Lato Filmowe pod Kopą Cwila. Do 29 sierpnia br. w parku im.
Romana Kozłowskiego, każdej czwartkowej nocy, będzie można
obejrzeć popularne filmy. To świetna okazja dla miłośników kina.
Wstęp wolny. W ramach cyklu w najbliższy czwartek (15 sierpnia)
o 21:15 zaplanowano projekcję filmu JESTEM TAKA PIĘKNA
(USA, 2018. Reż. Abby Kohn, Marc Silverstein).

Nowy plac zabaw dla
ursynowskich dzieci

Budżet Obywatelski na 2020 rok po weryfikacji
Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował o wynikach weryfikacji warszawskiej partycypacji na 2020 rok. Mieszkańcy Ursynowa będą mieli możliwość wyboru spośród 116 projektów.
Oznacza to, że 65% projektów ocenianych merytorycznie zostało zweryfikowane pozytywnie. Głosowanie w ramach ursynowskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w terminie
od 6 do 23 września, a wyniki głosowania poznamy 3 października.
Ze względu na zakres pomysłów mieszkańców 7 z nich przeniesiono na
poziom ogólnomiejski, a 12 zostało wycofanych przez projektodawców na
etapie weryfikacji. W wyniku weryfikacji 10 projektów ze względów formalnych oceniono negatywnie (brak list poparcia, niewłaściwa liczba podpisów),
116 dopuszczono do głosowania a 64 po ocenie formalnej otrzymało wynik negatywny.
- 42 projekty oceniały jednostki miejskie (18 pozytywnie, 24 negatywnie)
- 138 projektów oceniał Urząd Dzielnicy Ursynów ( 98 pozytywnie, 40 negatywnie)
Ze wszystkimi projektami można zapoznać się na stronie internetowej
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Od negatywnie ocenionych projektów projektodawcom przysługuje prawo odwołania - 27 sierpnia 2019 roku poznany ostateczną liczbę projektów
dopuszczonych do głosowania, które odbędzie się od 6 do 23 września
2019 roku. Do 27 sierpnia projektodawcy mogą wycofać swój pomysł. Wyniki głosowania poznamy 3 października 2019 roku.
– Cieszę się, że mimo zmian zasad, a także bardzo krótkiego czasu na składanie i weryfikację pomysłów, mieszkańcy tak licznie wzięli udział w Budżecie Obywatelskim. Na Ursynowie ponownie zgłoszono najwięcej pomysłów spośród wszystkich warszawskich dzielnic i poziomu ogólnomiejskiego. Bardzo dużo projektów dotyczy zielni i zajęć sportowych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w czasie wrześniowego głosowania będzie można wybierać prawdopodobnie spośród 116 pomysłów. Nie jest to
ostateczna liczba, bowiem projektodawcy negatywnie ocenionych pomysłów mogą do 13 sierpnia złożyć odwołania – mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Zakończył się remontu placu zabaw w Przedszkolu nr 126 przy
ul. Wokalnej 1. Na dzieci czeka nowa nawierzchnia oraz nowe zabawki. To kolejny wyremontowany w tym roku plac zabaw. Dzielnica poinformowała, że koszt remontu wyniósł nieco ponad 270
tysięcy złotych.

Ursynowski Pucek – miski z wodą dla zwierząt
Jak poinformował Urząd
Dzielnicy Ursynów, dobiega końca montaż sześciu

poidełek, zakupionych w
ramach akcji „Ursynowski Pucek”.

Ich atrakcyjna forma sprawia,
że są widoczne z daleka i jednocześnie przypominają o celu akcji – zapewnieniu zwierzętom
dostępu do wody, szczególnie w
upalne dni.
Lokalizacje poidełek zakupionych przez Urząd Dzielnicy Ursynów (ich montaż zakończy się
14 sierpnia):
Urząd Pocztowy Warszawa 78
- ul. Belgradzka 42,
Atelier Strefa Piękna - ul. Surowieckiego 8,
Sala Zabaw Spuki - ul. Puławska 326,
Urząd Dzielnicy Ursynów - Al.
KEN 61,
Zespół Edukacyjny Sióstr Niepokalanek - ul. Zaruby 2,
Psia Górka blok przy ul. Szolc-Rogozińskiego.
W tych lokalizacjach działają
już poidełka zainspirowane akcją
urzędu:

Przedszkole nr 126 - Wokalna 1,
Przedszkole nr 401 - Dembowskiego 9,
Dzielnicowy Ośrodek Kultury
– ul. Kajakowa 12 b,
Przedszkole nr 351 - Ul. Warchałowskiego 4,
Żłobek nr 2 - Ul. Mandarynki 14,
Przedszkole nr 55 - Ul. Cybisa 1,
Przedszkole nr 283 - Ul. Puszczyka 6,
SPZOZ Warszawa - Ul. Romera 4.
– Dzięki naszej akcji w kilku
miejscach na Ursynowie pojawiły się poidełka. Ponadto kolejne
podmioty biorą udział w naszej
inicjatywie – osiem zadeklarowało, że zapewnią wodę w ogólnodostępnym miejscu. Beneficjentem tych wspólnych działań
są oczywiście ursynowskie zwierzęta – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Bezpłatny kurs pierwszej
pomocy – trwają zapisy
Ursynowscy urzędnicy zapraszają do wzięcia udziału w kursie pierwszej pomocy. Kurs jest bezpłatny realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego, dzięki poparciu 2127 osób.
Kursy poprowadzi Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem projektu jest podniesienie świadomości, wzrost poziomu wiedzy
i umiejętności mieszkańców Dzielnicy Ursynów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, a także zmniejszenie niekorzystnych następstw nieszczęśliwych wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa.
Udział w kursie może wziąć każdy mieszkaniec Ursynowa,
który ukończył 13 lat.
Na kurs można się zapisać:
telefonicznie: 609-323-204
e-mailowo: warszawa12@pck.org.pl
na fb: facebook.com/centrumszkoleniowepck
Przy zapisie należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, telefon kontaktowy i adres e-mailowy.
KURS ELEMENTARNY PIERWSZEJ POMOCY
Jest to 5-godzinne szkolenie, po którym uczestnicy, otrzymują dyplom ukończenia kursu z wykazem tematów i czasem
trwania teorii i ćwiczeń.
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Ursynów tańczył w Sadku Natolińskim!
Podążając od strony al. KEN czy
ul. Belgradzkiej w głąb osiedla,
już poza linią pierwszych bloków, coraz wyraźniej dawały się
słyszeć odgłosy muzyki przebijające się przez hałas ruchu
ulicznego. To kolejna w tym roku ursynowska sobotnia potańcówka, tym razem w Sadku Natolińskim, dalekie pokłosie tradycyjnych kiedyś zabaw ludowych.
łaściwie już od początku
imprezy przybyło sporo ludzi, jednak po dwóch godzinach na parkiecie momentami zajęte było praktycznie każde miejsce. Bawili się wszyscy – i starsi, w wieku bardzo senioralnym, pokolenie średnie,
sporo młodych par i całkiem liczna gromadka dzieci. Współczesne disco przeplatały przeboje starsze sprzed 20 - 30
- 40 lat, melodyjne, dobrze wpadające
w ucho i bardzo lubiane. Każdy tańczył
jak umiał i jak chciał. Były przytulanki
– to głównie starsi, były kółeczka – dla
wszystkich grup wiekowych, nawet z
udziałem seniorów, no i dwójeczki, trójeczki, czasem nawet single, ale tych
ostatnich raczej mało. Momentami na
parkiecie było około setki osób, tańczących, skaczących, poruszających się w
rytm przebojowej muzyki. Widać było
całe rodziny wielopokoleniowe. Dwu- i
trzyletnie brzdące trzymane za ręce w
kółeczku z mamą i tatą, a obok babcia
z dziadkiem, już bardziej spokojnie i
dystyngowanie, wspominając zapew-
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ne czas swojej młodości i wspaniałych
zabaw tamtych lat.
zieje się coś nowego – zaczyna się nauka tańca. Na parkiecie kilkadziesiąt osób ćwiczących nowe kroki. Sporo siedzi na
trawie obok lub przygląda się na stojąco. Naukę i ćwiczenia różnych kroków
tanecznych – i walca, i cza-cza, i czegoś
jeszcze, prowadziła Agata Kozioł z Akademii tańca Paso. Tup, tup, obrót, rączka do góry, tup, tup, obrót, rączka do
góry, a za chwilę poznawanie i wprawianie się w innym kroku – w przód, w
bok, cza cza cza,... Po kilku minutach takiego treningu okazuje się, że nogi jakoś
same nadążają we właściwą stronę i
można tańczyć zupełnie znośnie! Jednak najczęstszym stylem była własna
improwizacja, jak kto umiał i jak chciał,
aby tylko do taktu, aby utrzymać rytm.
łoda mama Magda z maluszkiem na ręku ostrożnie
kołysała się w rytm muzyki
przy brzegu parkietu. – Mieszkam tutaj
obok i przyszliśmy trochę potańczyć.
Na klatce schodowej było ogłoszenie,
więc przyszliśmy i nie żałuję. Bardzo
fajna impreza i atmosfera. A dla Michałka to chyba też atrakcja, bo sprawia
wrażenie bardzo zainteresowanego.
Niech mu się wyrabia poczucie rytmu,
na przyszłość mu się to pewnie przyda
– stwierdziła zadowolona mama.
a obrzeżach parkietu widać
kilka przytulonych par. Tańczą delikatnie kołysząc się,
ale można odczuć, że chcą nieco od-
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osobnienia, by podczas takiej dużej imprezy nacieszyć się wzajemną bliskością i odrobiną intymności.
śród bawiących się na parkiecie mignęła znajoma
twarz. To Anna Wagner z
Ursynowskiej Rady Seniorów. – Jestem
tu od samego początku – mówi pani
Ania. – Początkowo było ludzi nie za
dużo, ale szybciutko zrobiło się dosyć
pełno. Szkoda, że nie zajrzał nikt z
przedstawicieli naszych władz ursynowskich. Widziałam tylko Karolinę
Zdrodowską, wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy i to wszystko. Niech inni
żałują tego, co stracili! Zabawa bardzo
fajna, i nauka tańca też! Ta impreza powinna być kontynuowana, bo jest bardzo przyjemnie, a poza tym gimnastyka, samo zdrowie i dobry nastrój –
stwierdziła Anna Wagner z dzielnicowej
Rady Seniorów.
ałość imprezy na zlecenie
Dzielnicy prowadziła Carrello Group już nie pierwszy raz.
– Ludzie przyszli i widać jak się super
bawią – mówią Patrycja i Piotr z Carrello Group, prowadzący imprezę dla ursynowian. – I dzieci, i starsi, i dorośli.
Szczególne podziękowania dla Urzędu
Dzielnicy, który jest organizatorem tej
imprezy. Przybywa coraz więcej ludzi.
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My prowadziliśmy dwa lata temu i widzimy, że teraz jest zdecydowanie więcej osób – stwierdził Piotr z Carrello
Group.
faktycznie. Widać, że ludzie bawią się znakomicie, tańczących
na parkiecie jest bardzo dużo. Ale
poza parkietem, w pobliżu pod brezentowym dachem strefy gastronomicznej, również spora grupa ludzi. Są kiełbaski z grilla, chłodne napoje, piwo. A
z boku wielka atrakcja dla najmłodszych – ogromny nadmuchiwany pałac
zjeżdżalnia. Dzieci wyraźnie bardziej
niż tańcami są zainteresowane zjeżdżalnią i możliwością poskakania na
nadmuchiwanej podłodze. Grzecznie
stoją w kolejce, czekając na możliwość
wejścia, a gdy już wejdą na zjeżdżalnie, zaczyna się szaleństwo zabawy. I
bezpiecznie, i bardzo przyjemnie.
hoć pogoda wyglądała bardzo
niepewnie, jednak dzień był
całkiem ciepły. Stojąca w pobliżu cysterna z Warszawską Kranówką
bardzo się przydała. Co chwila ktoś podchodził do kraników, czasem trzeba było poczekać chwilę w kolejce. Nic dziwnego, to woda prosto z ujęcia, nie przechodząca przez często zanieczyszczone
od lat przewody wodociągowe blokowisk, jakie można spotkać w wielu miej-
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scach Ursynowa. To właśnie te brudne
rury powodują, że świetna Warszawska Kranówka dochodzi do niektórych
mieszkań w rudawym kolorze i całkiem
nieprzyjemnym smaku. No, ale ta woda na placu była pyszna i dostępna bez
ograniczeń.
rawdziwa zabawa zaczęła się
po godz. 19. Muzyka brzmiała
bez przerwy, amatorzy tańca
tłumnie zajmowali parkiet, bo po to
przecież została stworzona ta impreza.
Można podziwiać energię uczestników,
mimo że przekrój wiekowy jest bardzo
zróżnicowany. Od całkiem małych dzieci, które sobie tylko skaczą, bo ich pociąga rytm i to, co robią starsi, poprzez 1012 -latki, zwłaszcza dziewczynki bardzo ładnie tańczące, pokolenie średnie
trzydziestolatków i seniorzy, bardzo
wiele starszych osób. Frajda, zabawa
wielka, ogromna przyjemność.
iestety, czas płynie i okres
wakacyjny powoli się kończy. Dotychczas odbyły się
trzy potańcówki. Przed nami jeszcze
jedna, ostatnia impreza. Odbędzie się
w sobotę 24. sierpnia w Lasku Brzozowym. Rozpoczęcie o godz. 17. Przyjdźcie bawić się na tańcach, nie będziecie
żałować!
Bogusław Lasocki
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Ponadczasowa gwiazda pokoleń

Seweryn Krajewski na jazzowo
burmistrz Robert Kempa, wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski,
wiceprzewodnicząca
Rady
Dzielnicy Karolina Zdrodowska
i radna Sylwia Krajewska.

Kompozytor absolutnie
ponadczasowy
Bogusław Lasocki
Łatwo było przewidzieć, że
na Seweryna Krajewskiego przyjdzie dużo ludzi. No
i sprawdziło się. Plenerowa widownia na skwerku
sąsiadującym z boiskiem
obok kościoła bł. Władysława z Gielniowa wypełniła się ludźmi, tak że na
kwadrans przed rozpoczęciem koncertu wszystkie
miejsca siedzące były zajęte. A ludzie szli, szli, szli....
Siadali na trawie, na murku, sporo osób znalazło
miejsce na chodniku sąsiadującym z estradą.
Nic dziwnego, to przecież muzyka Seweryna Krajewskiego i
na dodatek w mniej znanym wykonaniu i aranżacji jazzowej.
Koncerty z jazzowego cyklu
“Muzyczne niedziele na Ursynowie”, finansowane z Budżetu
Partycypacyjnego, zyskują coraz większą popularność. Organizatorzy dbają, by wykonawcy
i repertuar zapewniali najwyższy
poziom muzyczny. Na koncert
przybyła również silna reprezentacja ursynowskiego Ratusza:

Utwory skomponowane przez
Seweryna Krajewskiego zaliczają się do najbardziej znanych i
lubianych w grupie muzyki lżejszej i popularnej. Jako absolwent
klasy skrzypiec liceum muzycznego Krajewski uzyskał świetne
podstawy teoretyczne i praktyczne, ułatwiające komponowanie
i występy estradowe. Ze sceną
był obyty od wczesnej młodości.
Jeszcze w liceum muzycznym
występował w zespołach Błękitni oraz Złote Struny, a następnie w wieku 17 lat rozpoczął
współpracę z zespołem Pięciolinie i później z Czerwono - Czarnymi. Od grudnia 1965 roku został członkiem Czerwonych Gitar, gdzie wraz z Jerzym Kosselą i Krzysztofem Klenczonem
śpiewali piosenki głównie własnej kompozycji. Czerwone Gitary były właściwie startem do
wielkiej kariery artysty jako
kompozytora. Powstało wtedy
wiele ponadczasowych utworów
– wykonywanych nie tylko przez
rodzimy zespół Seweryna Krajewskiego, ale również ogromna
liczba fantastycznych przebojów
dla innych wykonawców, które
śpiewała cała Polska. “Daj” w
wykonaniu Janusza Połomskiego czy “Królowa jednej nocy “

Alibabek to kompozycje, które
powstały 50 lat temu. A w chwilach otwarcia na nastrój, słucha
ich chętnie nawet pokolenie
współczesnych nastolatków, których rodziców nie było jeszcze
wówczas na świecie, a dziadkowie byli w ich wieku...
Od 1997 roku Seweryn Krajewski rozpoczyna karierę solową i znów przechodzi na wyższy
etap swej twórczości. Powstaje
szereg albumów długogrających
w stylistyce utworów pop, ballady do słów Agnieszki Osieckiej,
muzyka do filmów i seriali (np.
Och, Karol, Jan Serce i wiele innych), kompozycje przebojów
dla innych wykonawców, w tym
dla Ireny Jarockiej, Urszuli Sipińskiej, Maryli Rodowicz,
Krzysztofa Krawczyka.
Po wyjeździe do USA Seweryn Krajewski skupia się głównie
na komponowaniu muzyki filmowej, odnosząc w tym obszarze nadal spektakularne sukcesy.

Wykonawcy
też ważni
Nie tylko kompozytor, którego
utwory wszyscy doskonale znają, ale również wykonawcy mieli znakomity udział w przyciągnięciu chyba rekordowej w tym
miejscu ursynowskiej widowni.
Koncert “Seweryn Krajewski
smooth jazz” prezentował muzycznie coś znanego, lubianego,
ale i nowego.
Smooth jazz to typ muzyki,
który na muzycznej scenie pojawił się w drugiej połowie lat sie-

demdziesiątych. Łączy ze sobą
instrumenty tradycyjnie kojarzone z jazzem oraz style takie jak
pop, funk i rhythm and blues.
Typowy utwór skupia się na jednym instrumencie grającym
główną melodię, a tło muzyczne
tworzy perkusyjny rytm i elektroniczne sample.
To oryginalne wykonanie prezentował zespół w składzie: Bogdan Hołownia – fortepian elektryczny, Piotr Rodowicz – kontrabas, Robert Murakowski – trąbka, Kazimierz Jonkisz – perkusja
i Joanna Bejm – wokal. Wszyscy
znakomici i znani jazzmani, występujący na licznych koncertach
i w wielu projektach. Piotra Rodowicza, który nawiasem mówiąc prowadził konferansjerkę
podczas koncertu, poznaliśmy
ostatnio jako znakomitego interpretatora podczas koncertu
“Chopin na jazzowo” dwa tygodnie temu na Kabatach, gdzie
grając w innym składzie, zaprezentował znakomicie swoje walory instrumentalne.
Muzyków przedstawił Piotr
Rodowicz. – Kazimierz Jonkisz
to znakomity perkusista jazzowy – mówił Rodowicz. – Perkusista grający już od pięćdziesięciu lat, nasz wspaniały mistrz,
który wychował wiele pokoleń
jazzowych, również i mnie, Bogdana, Roberta też. Robert Murakowski to najbardziej liryczna
trąbka w naszym kraju. A na fortepianie znakomity Bogdan Hołownia. Od wielu lat opracowuje polskie utwory, polskich kom-

pozytorów przedwojennych i powojennych, tworząc transkrypcje
nutowe.
– Jesteśmy zwolennikami
utworów, które posiadają melodie, a jak jeszcze pojawi się słowo, które ma sens, to jesteśmy
szczęśliwi ogromnie – wtrącił z
nutką ironii Bogdan Hołownia.
– Joanna Bejm jest wokalistką, animatorką kultury, kompozytorką, laureatką m. in. programu TVP „Szansa na sukces” oraz
konkursu „Debiuty’” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu. Koncertuje w projektach związanych z piosenką poetycką oraz z zespołami jazzowymi, m. in. w projekcie Krajewski Smooth Jazz.
– Wiele tych utworów jest znanych, wiele stało się przebojami
– prezentował dalej repertuar
Piotr Rodowicz. – Ale mimo że
były pisane w latach 70., 80. a
część w 90., chcieliśmy pokazać,
że one wydają się wciąż bardzo
ładne. Staramy się pokazać melodie w jazzowym opracowaniu.
Nagraliśmy już dwie płyty z taką
muzyką. Pierwsza się Sewerynowi bardzo podobała. Druga płyta jest też sugestią Seweryna, który wskazał na taki zbiór “Strofki
na gitarę”, gdzie są wspaniałe
utwory, choć może mniej znane.
Na dzisiejszym koncercie będziemy prezentować właśnie te utwory. Pierwszym utworem będzie
“Noc świętej Łucji”. To był utwór,
który Seweryn sam wykonał.
Miał zamówienie na taką starofrancuską balladę. Przyglądaliśmy się temu utworowi razem z
Bogdanem i odkryliśmy, że właściwie można to potraktować jako swing lub jako swingowy blues. I Seweryn – jak to usłyszał, to
się bardzo ucieszył i powiedział,
że odkryliśmy coś, czego on nie
był świadomy – mówił Piotr Rodowicz.

Zanurzeni
w piękne dźwięki
Sukces Seweryna Krajewskiego polega na tym, że potrafi on
dopasować melodię do tekstu
lub do obrazu filmowego. Mógł
to być materiał już wcześniej istniejący, ale również jego utwory dobrze nadawały się do uzupełniania formą tekstową. Mistrzostwem w takim składaniu
liryki i słów był specyficzny tandem artystyczny Seweryna Krajewskiego z Agnieszką Osiecką.
Napisali razem ponad sto utworów, z których prawie każdy był
przebojem. Również mistrzostwem było dopasowywanie
kompozycji do obrazu, co miało
miejsce w przypadku muzyki filmowej czy serialowej. O wielu

filmach współczesne pokolenie
nie pamięta lub nie wie o istnieniu, choćby ze względu na zaprzestanie już od dawna emisji,
a muzyka trwa i ma ciągle charakter przeboju. Takim przykładem może być choćby film “Halo Szpicbródka”, którego prawie
nikt nawet ze starszego pokolenia nie pamięta, a młode pokolenie po prostu nie zna. Za to melodię słyszał i pamięta prawie
każdy, choć nie koniecznie pamiętając, że jest ona właśnie z
tego filmu.
Piękny koncert trwał, zasłuchani ursynowianie siedzieli na
murkach, trawie, niektórzy –
przewidując wielkie zainteresowanie – zabrali kocyki. Zrobił się
artystyczny piknik przesycony
pięknymi, lirycznymi dźwiękami instrumentów i ciepłym głosem śpiewającej Joanny Bejm.
Przepełnienie ludzi muzyką, czasem jakby zespolenie z nią widać
było zresztą prawie cały czas.
Przeżycia artystyczne, wzruszenie, czasem jakby nostalgia za
czymś, co było, malowała się na
wielu twarzach. to była dobra
ilustracja spostrzeżenia, że twarz
jest zwierciadłem duszy. Zapatrzeni, zasłuchani, niektórzy w
parach przytuleni, a gdzieś z boku pod drzewami czule objęci.
Ciekawe, że sporo malutkich
dzieci słuchało w ciszy i skupieniu, i widać było, że ta muzyka
do nich dociera. Koncert trwał,
ale musiał się skończyć. Niestety, czas był niemiłosierny. A
skończyło się na powtórnym bisie. Ursynowianie byli zadowoleni. Wielki kawałek pięknego muzycznego tortu zabrali ze sobą.
Na szczęście to jeszcze nie
koniec “Muzycznych niedziel
na Ursynowie”. W najbliższym
czasie odbędą się następujące
koncerty:
- 18 sierpnia, godz. 14:00 Olkówek, koncert Trio Piazzolla,
wystąpią: Karolina Matuszkiewicz – skrzypce Mateusz Chmielewski – akordeon oraz Roman
Chraniuk – kontrabas;
- 25 sierpnia, godz. 14:00 Olkówek, koncert Warsaw String
Ensemble, wystąpią: Wojciech
Proniewicz – I skrzypce, Adam
Roszkowski – II skrzypce, Grzegorz Chmielewski – altówka, Jan
Roszkowski – wiolonczela, Jerzy Cembrzyński – kontrabas;
- 25 sierpnia, godz. 19:00 plac
przy fontannie u zbiegu ulic Bronikowskiego i Wańkowicza, koncert „Kobiety, które wielbię”, wystąpią: Alicja Borkowska – wokal, Vesna Leszczyńska – wokal,
Konrad Wentrych – fortepian,
Piotr Malicki – gitara, Konrad
Kubicki – kontrabas.
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jedne z najładniej usytuowanych kortów tenisowych w
Warszawie.

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

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

8

Klasycy wiedeńscy na Olkówku
Kolejny koncert plenerowy na
Olkówku to tym razem klasycy
wiedeńscy. Jeszcze sporo przed
rozpoczęciem niedzielnego koncertu “Muzyka klasyków wiedeńskich” wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Ale ursynowianie to twardy naród.
Zasiadali na trawie obok zajętych
krzesełek, bardziej zaradni i przewidujący mieli ze sobą jakieś kocyki czy stołeczki. Zresztą część słuchaczy przyjechała na rowerach, które grzecznie czekały pod okolicznymi drzewami na zakończenie koncertu.
Tradycje koncertów na Olkówku są
dosyć długie i miejsce to już dobrze
wryło się w pamięć mieszkańców jako
strefa aktywnej kultury – zarówno dla
dojrzalszych, jak i młodszych słuchaczy,
a czasem również dla dzieci. W ramach

cyklu “Muzyczne niedziele na Ursynowie”, finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego, tym razem brzmiała muzyka wielkich gwiazd klasycznych: Józefa Haydna, Wolfganga Amadeusza
Mozarta i Ludwika van Beethovena.
Wszyscy wykonawcy to bardzo młodzi muzycy, zaczynający swoje artystyczne kariery, ale już wyróżniający
się swoją pasją i zainteresowaniem różnymi rodzajami muzyki. Spotkali się
już wcześniej w orkiestrze Sinfonia Iuventus, która została stworzona dla młodych artystów, absolwentów szkół muzycznych. W orkiestrze tej poznają repertuar, mogą występować i brać udział
w koncertach, w sumie kroczyć drogą dla wytrwałych - zmierzając do wirtuozerii.
Podczas niedzielnego koncertu wystąpili:

– Grzegorz Warzecha (I skrzypce) absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w 2014 roku, koncertujący solo jak
i w zespołach; obecnie jest koncertmistrzem w Filharmonii Kaliskiej, która
w 2014 roku zdobyła pierwszego Oskara muzycznego dla Polski - nagrodę
Grammy.
– Karolina Matuszkiewicz (II skrzypce) – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w
Warszawie w 2014 roku oraz Akademii Muzycznej w Krakowie u prof. Marii Pomianowskiej; pasjonują ją instrumenty ludowe, gra m. in. na suce biłgorajskiej.
– Mateusz Wasiucionek (altówka) –
altowiolista, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie gra w orkiestrze Zespołu Pieśni i Tańca “Mazowsze”.

– Magdalena Kozber-Zarow (wiolonczela) – wiolonczelistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; obecnie gra również w Sinfonii Iuventus.
Kompozytorzy granych utworów to
najwybitniejsi muzycy klasyczni, którzy stworzyli podwaliny pod całą późniejszą muzykę. Ich utwory są na pierwszych miejscach wykonań najwybitniejszych wirtuozów muzyki klasycznej i
symfonicznej.
Pierwszym utworem wykonanym
przez młody zespół była I część “Eine
kleine Nachtmusik” Wolfganga Amadeusza Mozarta. Żywiołowe wykonanie
tak podobało się słuchaczom, że już
podczas finału koncertu wybrali ten
utwór do wysłuchania na bis. Zresztą
wszystkie wykonania utworów znalazły
aplauz przybyłych ursynowian, którzy

po koncercie z wyraźną niechęcią rozchodzili się do domów.
Na szczęście ursynowskie lato i muzyczne niedziele jeszcze trwają. Na Olkówku odbędą się w najbliższym czasie
jeszcze dwa plenerowe koncerty:
- 18 sierpnia, godz. 14:00 Koncert Trio
Piazzolla, wystąpią: Karolina Matuszkiewicz – skrzypce Mateusz Chmielewski –
akordeon, Roman Chraniuk – kontrabas,
- 25 sierpnia, godz. 14:00 Koncert
Warsaw String Ensemble, wystąpią:
Wojciech Proniewicz – I skrzypce, Adam
Roszkowski – II skrzypce, Grzegorz
Chmielewski – altówka, Jan Roszkowski – wiolonczela, Jerzy Cembrzyński –
kontrabas.
Miejmy nadzieję, że pogoda będzie
łaskawa, tak jak na dotychczasowych
imprezach plenerowych.
Bogusław Lasocki

Powstańczy hommage Lustyka Ikona jazzu na Starówce...

Wspomnienie Powstania
Warszawskiego pojawia
się wciąż w świadomości
mieszkańców stolicy. Tym
razem o przypomina o
nim Barykada Powstańcza Bogusława Lustyka na
Błoniach Cytadeli.
Ta artystyczna przestrzenna
instalacja autorstwa znanego
warszawskiego artysty jest kontynuacją barykad prezentowanych przez niego już od kilku lat
m. in. na Krakowskim Przedmieściu – przed Kościołem Wizytek.
W Galerii Brama Bielańska zaprezentowano wystawę Bogusława Lustyka poświęconą Powstaniu Warszawskiemu pt.
„Dziś idę walczyć Mamo”, połączoną z instalacją artystyczną
Barykada.
Artysta urodził się w Warszawie w 1940 roku. Jako dziecko
był świadkiem pacyfikacji ludności stolicy. Emocje z tym zwią-

zane przeniósł na liczne artystyczne przedsięwzięcia, co w
dużym stopniu było sposobem
odreagowania wojennej traumy.
Widać to wyraźnie w dotychczasowych wystawach m. in. w „Godzina W - Powstanie Warszawskie oczami artysty”, „Dziś idę
walczyć mamo”, czy w cyklu
„Exodus” (2014).
Studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem na
wydziale malarstwa i grafiki w
1965 roku. Jego wykładowcami
byli profesorowie Jerzy Tchórzewski i Józef Mroszczak. Artysta tworzy malarstwo, rysunki,
rzeźbę i grafikę użytkową.
Będąc świadkiem tragicznych wydarzeń Powstania Warszawskiego podjął ten temat,
malując własne wspomnienia.
Na wystawie organizowanej w
Bramie Bielańskiej zobaczyć
będzie można 12 wybranych

wspólnie z autorem rysunków.
Są to prace bardzo osobiste,
ukazujące cierpienie zwykłych
mieszkańców stolicy, ale też bohaterską obronę miasta przez
powstańców. Każdy z rysunków charakteryzuje doskonała, kompozycja oraz perfekcyjna kreska, którą podkreśla plama barwna. Treść i wyraz prac
są przejmujące. Ukazują grozę
i tragedię powstania. Prace pochodzą z lat 2014-2015. Autor
od 6 lat bierze czynny udział w
obchodach Powstania Warszawskiego, aranżując swoje instalacje przestrzenne na terenie Warszawy.
„Barykady” to swoisty hommage (hołd) dla niezłomnego
miasta. Barykada w nowej odsłonie zaprezentowana została
na „błoniach” Bramy Bielańskiej
podczas trwania wystawy.
Zarówno wystawa rysunków
Bogusława Lustyka, jak też instalacja artystyczna „Barykada”
wpisują się w program obchodów 75 rocznicy Powstania Warszawskiego w Muzeum Niepodległości.
Na okładce zaproszenia zbiorczego wykorzystany został obraz Macieja Milewskiego „Pamięci 150 tysięcy warszawiaków
zaginionych i pomordowanych
przez Niemców”. Obraz prezentowany jest w Galerii Jednego
Obiektu na terenie Muzeum X
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
do 25 sierpnia tego roku.
Galeria Brama Bielańska, ul
Czujna (Wjazd od Wisłostrady)
Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej, ul Skazańców 25.
Mirosław Miroński

W kolejnej odsłonie 25
Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz Na
Starówce już w najbliższą
sobotę (17 sierpnia) o
godz. 19:00 wystąpi skandynawska grupa Terje
Rypdal Group.
Zespół zagra w składzie: Terje Rypdal - gitara; Stale
Storlokken - organy Hammonda; Pal Thowsen - perkusja; Endre Hareide Hallre - kontrabas.
Terje Rypdal należy do najbardziej innowacyjnych i oryginalnych muzyków w historii
europejskiego jazzu. Jest ikoną
jazzu skandynawskiego. Dzięki współpracy z Janem Garbarkiem i nagraniami dla ECM Records stał się „znakiem firmowym” norweskiej inwazji jazzowej. To innowator i żywa legenda norweskiej gitary. W latach 70. założył trio The Odyssey, które stanowiło o sile skandynawskiego jazzu. Jego płyty,
wydane przez ECM w latach 70.
i 80., były najważniejszymi dokonania nordic jazzu. Dziś jego
muzyka łączy elementy jazzu,
fusion, new age, rocka i muzyki klasycznej. Uznawany jest za
jednego z najznakomitszych europejskich kompozytorów jazzowych, który odcisnął piętno
na gitarowej kompozycji i improwizacji.
Rypdal sam stał się inspiracją dla wielu muzyków, jak Bill
Frisell, Jeff Beck, Andy Summers. W wieku 5 lat rozpoczął
naukę gry na fortepianie i trąbce, a w wieku 12 lat gry na gitarze. Ukończył studia kompozytorskie w konserwatorium w

Oslo oraz muzykologię na uniwersytecie w Oslo. W młodości
zafascynowany był muzyką Jimiego Hendriksa, a w późniejszym okresie – muzyką klasyczną. Jego prawdziwą pasją
stała się improwizacja, której
uczył się pod okiem amerykań-

De Johnette to be continued”,
były najważniejszymi dokonania nordic jazzu.
W nagraniach jego albumów
uczestniczyli wybitni muzycy jak
Jan Garbarek, Bobo Stenson,
Palle
Mikkelborg,
Ketil
Bjornstad, Miroslav Vitous, Jack

skiego teoretyka jazzu, kompozytora i aranżera George’a
Russella.
Uznanie zyskał już pod koniec lat 60-tych u boku Jana
Garbarka. W latach 70. założył trio The Odyssey, które stanowiło o sile skandynawskiego
jazzu. Także grupa stworzona
z Miroslavem Vitousem i Jackiem DeJohnette’em była wydarzeniem artystycznym. Jego płyty, wydane przez ECM
w latach 70. i 80., „Waves”,
„Descendre”, „Rypdal Vitous

DeJohnette, Niels-Henning,
Orsted Pedersen.
Otrzymał wiele prestiżowych
nagród, wśród nich: Deutscher
Schallplattenpreis (German Record Award) za „Odyssey”, Norweskie Grammy za „If Mountains Could Sing”.
Podczas sobotniego występu
usłyszymy nowy materiał nagrywany dla wydawnictwa ECM
Records.
Zapowiada się więc znakomity koncert…
Mirosław Miroński
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To był cud nie tylko nad Wisłą
śmy sobie punkt widzenia na
kwestię Wilna, patrząc na to,
jakby w okresie 1919-1920 na
naszym tronie wciąż zasiadał
Władysław Jagiełło i trzeba się
było zjednoczyć, by dać łupnia
Krzyżakom.
dy Polska pozostawała już w obozie ZSRR,
żartowaliśmy sobie cichaczem: starczy jedna bomba
silna i wrócimy znów do Wilna,
jedna bomba atomowa i wrócimy wnet do Lwowa. Jak widać
jednak, niepotrzebne były takie
bomby, żeby upadł ZSRR, a Wilno i Lwów pozostały poza granicami Polski. W latach 19191920 polskość obu sławnych
miast udało się utrzymać, chociaż nie bez problemów, a dziś
ewentualne odzyskanie Wilna
mogłoby być porównywalne z
próbą zawłaszczenia przez Litwinów Warszawy. Wspominam o tym, byśmy również historycznego zwycięstwa nad
bolszewikami w 1920 roku nie
traktowali li tylko polonocentrycznie i nie wmawiali sobie –
również na gruncie religijnym – że w przepędzeniu
czerwonych najeźdźców
pomogła nam Matka Boska Częstochowska, a Matka Boska Ostrobramska –
już nie.
wojnie, jaką toczyliśmy z Armią
Czerwoną, istotną
rolę odgrywały jeszcze formacje
konne i pokonanie Armii Konnej Siemiona Budionnego w
słynnej bitwie pod Komarowem
to oczywiście idealny materiał
na film. W pamięci przeciętnego Polaka Cud nad Wisłą to
zwycięstwo Piłsudskiego nad
dowodzących północno-zachodnią częścią frontu Armii
Czerwonej – Michaiłem Tuchaczewskim. W rzeczywistości lista zasłużonych w wojnie z
bolszewikami jest o
wiele
dłuższa –
wspaniale
się na przykład spisywał
się generał Władysław Sikorski,
a Ignacy Matuszewski, najlepiej wykształcony pośród oficerów związanych
z Piłsudskim,
sprawił, że mieliśmy wtedy
znakomity, może nawet najnowocześniejszy
na świecie wywiad wojskowy,
który zapewne
w decydującej
mierze przesądził o polskim
zwycięstwie.
iemniej,
nie ulega wątpliwości,
że 15 sierpnia
jest co świętować, bo bitwa
pod Radzyminem była dla
nas o wiele
ważniejsza
od bitwy pod
Grunwaldem, a przed
systemem sowieckim udało nam się
wtedy uchronić na najbliższe 25 lat.

G

Jerzy Kossak „Cud nad Wisłą”
W 99. rocznicę zwycięstwa wojsk polskich nad bolszewikami warto na tamto historyczne wydarzenie
spojrzeć nie tylko z mistycznego punktu widzenia.
Choć wiara w Boga – nie tylko w tym wypadku zresztą – korzystnie wpływała na morale Polaków, to
przecież bezpośrednich rozkazów nie wydawała
Matka Boska Częstochowska i nie wydawał ich Duch
Święty, bo na chwałę naszego oręża zapracowali
konkretni ludzie – chociażby Józef Piłsudski i bliski
mu genialny współpracownik Ignacy Matuszewski, o
którym pisał niedawno w „Passie” prof. Marian Marek Drozdowski.
ówiąc o Cudzie nad
Wisłą – Anno Domini 1920, a głównie o
odparciu Armii Czerwonej 15
sierpnia pod Radzyminem, nie
zapominajmy też o cudach nad
Dnieprem, nad Niemnem i paroma innymi rzekami...
Z europejskiego punktu widzenia pierwsza wojna światowa
poniekąd oznaczała podzwonne dla podziału politycznego,
utrwalonego jeszcze w epoce
feudalizmu. Jednocześnie zaś
ułatwiła gwałtowny rozwój ruchu komunistycznego, niosącego faktycznie nową formę imperializmu.
końcem pierwszej światówki rozpoczęła się zasadnicza obrona przed
komunizmem, przy czym rozgrywka militarna objęła z grubsza biorąc dawne ziemie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej,
czyniąc z Józefa Piłsudskiego –
Hektora utrwalonej od wieków
w Europie cywilizacji chrześcijańskiej. Zagony świeżo utworzonej Armii Czerwonej parły na
zachód z zadaniem doprowadzenia systemu komunistycznego co najmniej do Niemiec. Jeśli
więc kiedykolwiek można było

M

Z

mówić, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa – to w latach 1919-1920 taka ocena musiała wydawać się właściwa.
Udało się otóż powstrzymać formację politycznej dyktatury, bezwzględnego ludobójstwa, masowych aresztowań, zsyłek, łagrów; formację wiecznego strachu przeciętnego obywatela i
ograniczenia jego podstawowych praw z prawem do swobodnego poruszania się po własnym kraju włącznie. W latach
1919-1920 nie było jeszcze w
sensie formalnym państwa o nazwie Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich, ale istniała już dominująca władza sowiecka, z którą próbował jeszcze rozpaczliwie walczyć ostatni
wielki dowódca z czasów carskich – broniący stronnictwa
„białych” generał Anton Denikin, któremu Józef Piłsudski nie
zamierzał rzucać koła ratunkowego, skoro temu ani w głowie
było przywrócenie państwowości polskiej w pełnym wymiarze
z całkowitym wyjściem spod rosyjskiego buta.
omentem rozpoczęcia najazdu czerwonych stało się wyco-

M

fanie się Niemców, wielkich
przegranych pierwszej wojny
światowej – z linii biegnącej od
Bałtyku po Morze Azowskie.
Nastąpił wtedy zaskakujący
moment historii, bowiem zarówno inspirowani przez Lenina czerwoni, jak i zastępy wciąż
powiększających się wojsk polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego miały w swoich
szeregach liczną kadrę oficerską, wykształconą w rosyjskich
akademiach – „za cara”. Sam
Piłsudski pozostawał postacią
poniekąd rozdartą pomiędzy
ideami Polskiej Partii Socjalistycznej a potrzebą wyzwolenia narodowego, jakkolwiek
było ponoć li tylko czczym wymysłem przypisywanie mu
słów: wysiadłem z czerwonego tramwaju na przystanku
Niepodległość.
ytuacja polityczna po
zakończeniu pierwszej
wojny światowej rodziła tak wielkie komplikacje, że
wydawanie jednoznacznych
ocen dziesiątki lat później to
rzecz bezsensowna. Z naszej
strony podkreśla się na przykład wspieranie Ukraińców w
ich walce narodowo-wyzwoleńczej (sojusz Piłsudski - Semen
Petlura), kwitując tylko jednym
zdaniem późniejsze zerwanie
tego pierwszego z Ukraińcami
(„ja was, panowie, bardzo przepraszam”). Pamiętny okrzyk:
na Kijów! – miał akurat wymowę antysowiecką, ale już w
sprawie Lwowa wytworzyły się
komplikacje i plątanina interesów, które nie były zbieżne dla
polskiej i ukraińskiej strony. Inny też niż Litwini wypracowali-
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Nowe rozwiązania
dla rowerzystów

Czerwona kratownica w miejscu przecięcia drogi dla rowerów z ciągiem pieszym, na ul. Okopowej w rejonie ul. Wolność.
Rosnący ruch rowerowy
sprawia, że coraz częściej
dochodzi do konfliktów
między rowerzystami i
pieszymi. Zarząd dróg
miejskich szuka rozwiązań, które pozwolą ograniczyć to zjawisko. Oprócz
typowych, takich jak wyznaczanie zebr, testowane
są również rozwiązania
niestandardowe. Czy mają one wpływ na zachowania pieszych i rowerzystów?
Wzrost ruchu rowerowego w
skali miasta jest zjawiskiem pozytywnym. Rower to w wielu sytuacjach środek transportu bardziej efektywny niż samochód,
jest też zdecydowanie mniejszym zagrożeniem dla pieszych
niż auto. Jednak rosnący ruch
rowerowy może również być
problemem, zwłaszcza dla pieszych. Są oni najbardziej narażoną na wypadki grupą użytkowników dróg, o czym niestety często
się zapomina. Dlatego równolegle do budowy nowych bezpiecznych tras rowerowych, odseparowanych od jezdni i od
chodnika oraz modernizacji infrastruktury dla pieszych, analizujemy metody ograniczenia
liczby konfliktów między pieszymi i rowerzystami.
Do badań rozwiązań pilotażowych wybrane zostały trzy lokalizacje. W każdej z nich testowane jest inne rozwiązanie. Na
ul. Okopowej w rejonie ul. Wolność droga dla rowerów w miejscu przecięcia z ciągiem pieszym
została oznaczona czerwoną
kratownicą. To miejsce, w którym piesi przekraczają długą,

prostą drogę dla rowerów idąc
na przejścia przez jezdnię. Oznaczenie drogi dla rowerów ma
wskazać obu grupom użytkowników, że w tym miejscu należy
zachować ostrożność.
Drugim z wybranych miejsc
jest ul. Waryńskiego w rejonie
stacji metra Politechnika i ul. Nowowiejskiej. Popularna droga
dla rowerów krzyżuje się tutaj z
potokami pieszych wysiadają-

uwagę rowerzysty na sytuację
na drodze.
Trzecie rozwiązanie polega na
punktowym zwężeniu drogi dla
rowerów. Testowane jest na Polu Mokotowskim, w miejscu
gdzie droga dla rowerów przecina alejkę parkową. Kilkanaście
metrów wcześniej droga dla rowerów została zwężona o 50 cm
z każdej ze stron (przy zachowaniu niezbędnych parametrów). Zamiast dotychczasowej
opaski posadzone zostaną krzewy. Ma to stworzyć efekt wizualny, uprzedzający o zbliżaniu się
do przecięcia z chodnikiem.
Wszystkie wprowadzone
zmiany są pilotażem. W każdej z
trzech lokalizacji prowadzone
były badania zachowań pieszych
i rowerzystów, tak aby można
było ocenić wpływ zmian na sytuację w danym miejscu. Od wyników tych badań uzależniona
jest decyzja o dalszym stosowaniu pilotażowych rozwiązań.
Prowadzony właśnie pilotaż
jest kolejnym etapem działań na
rzecz poprawy sytuacji pieszych
i rowerzystów na drogach. W

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Sobotnie ćwiczenia dla rodzin
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach
jogi, tai chi, nordic walking i na siłowni realizowanych w
ramach projektu „Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia
dla wszystkich” w ramach Budżetu Partycypacyjnego na
rok 2019.
Wspólne soboty – rodzinne ćwiczenia dla wszystkich to
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców, które odbywają się w
plenerze od 11 maja do 19 października 2019 r., zgodnie
z harmonogramem:
pierwsza sobota miesiąca – zajęcia z jogi
druga sobota miesiąca – zajęcia z tai-chi
trzecia sobota miesiąca – zajęcia z nordic walking
czwarta i piąta sobota miesiąca – zajęcia na siłowni
plenerowej
Zajęcia odbywają się w centrum osiedla Stegny Północ u wylotu ulic Soczi, Batumi i Kaukaskiej obok placu
zabaw dla dzieci i siłowni plenerowej.
Telefon: 600 336 015

Dreszer Jazz 2019
W każdą wakacyjną sobotę zapraszamy na 10. DRESZER JAZZ 2019.
Harmonogram wydarzeń:
17 sierpnia – Janusz Strobel Trio
24 sierpnia – Andrzej Jagodziński Trio
Wstęp wolny!
Prowadzenie: Jacek Gintowt
Miejsce: Park Dreszera (pomiędzy Puławską, Odyńca, Krasickiego i Ursynowską)

Kino plenerowe na Sielcach
W Parku Sieleckim (teren zielony Parku Sieleckiego pomiędzy murem parafii św. Kazimierza
a kanałem wodnym) odbędą się pokazy filmów oscarowych z ostatnich kilku lat. W każdą lipcową i sierpniową sobotę o godzinie 21:00 prezentowana będzie jedna z wybranych produkcji.
Repertuar i terminy pokazów:
„Slumdog. Milioner z ulicy” - 17.08
„Bękarty wojny” - 24.08
„Król rozrywki” - 31.08
Organizatorzy wydarzenia to Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Letnie Koncerty Promenadowe 2019
Rowkowane płytki przez przejście dla pieszych w rejonie stacji metra Politechnika i ul. Nowowiejskiej.
cych z metra, tramwajów i autobusów. Nieuniknione jest zatem
przecinanie się tras pieszych i
rowerzystów. W miejscach takiego przecięcia wprowadziliśmy oznakowane przejścia dla
pieszych, na których rowerzysta
powinien ustąpić pierwszeństwa. Aby podkreślić konieczność zachowania ostrożności
podczas jazdy, bezpośrednio
przed przejściami dla pieszych
wprowadzone zostały specjalne
rowkowane płytki. Przejechanie
po nich ma dodatkowo zwracać

Zwężenie drogi dla rowerów na Polu Mokotowskim.

ubiegłym roku podobne badania przeprowadzono na rondzie
ONZ, rondzie Daszyńskiego i
przy Hali Mirowskiej, badając
różnice pomiędzy różnymi typami przejść przez drogę dla rowerów. W każdej z lokalizacji
zastosowano inny sposób oznakowania punktów przecięcia.
Na rondzie ONZ namalowano
zebry na drodze rowerowej, jednak mają one charakter czysto
informacyjny, ponieważ nie ma
tam pionowych znaków drogowych ustanawiających przejście
dla pieszych. Na rondzie Daszyńskiego przecięcie chodnika
z drogą rowerową nie jest oznakowane, zastosowano jedynie
ostrzegawcze płytki z wypustkami dla osób niewidomych i
niedowidzących.
W marcu zorganizowano
warsztaty z udziałem środowisk
pozarządowych, urzędników,
ekspertów ds. transportowych
oraz osób zainteresowanych tematyką miejską. W ramach
warsztatów pracowano nad rozwiązaniami, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów.
ZDM

Zapraszamy na Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Morskie Oko – przed Pałacem Szustra o godz. 12:00 w wakacyjne niedziele.
Wydarzenie finansowane jest przez m. st. Warszawa w ramach dotacji dla Organizacji Pozarządowych, realizowane w dzielnicy Mokotów, współpraca: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki, Warsaw Camerata
WSTĘP WOLNY
Program koncertów:
18 sierpnia 2019 – Tango Mio „Miłość niejedno ma imię”
25 sierpnia 2019 – Warsaw Camerata „W wiedeńskim ogródku”
1 września 2019 – Warsaw Camerata „Klasycznie!”

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki
We wtorkowe wieczory 20.08, 27.08, 3.09, 10.09, 24.09,
na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej, w godzinach 18:00 – 19:00 odbędą się koncerty na gitarę i skrzypce w wykonaniu Anny Starowicz i Tomasza Borucha oraz
wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. W przypadku
deszczowej pogody koncerty odbędą się w Dorożkarni.
Kopiec Powstania Warszawskiego to miejsce niezwykłe. Powstał w latach 1946-48 z gruzów zniszczonej stolicy; spalonych i nasiąkniętych krwią. Nigdzie w Warszawie nie ma
tak symbolicznego i namacalnego śladu dramatycznej historii tamtych lat jak na Mokotowie. Wzgórze wysokości ponad 120 m n.p.m., porośnięte trawą i drzewami kryje w sobie „wnętrzności” stolicy niemal zrównanej z ziemią, Miasta
– Bohatera, które jak feniks odrodziło się z popiołów.
W tym właśnie miejscu, w sierpniowe wieczory obok
ogromnego, górującego nad Mokotowem symbolu Polski
Walczącej – kotwicy autorstwa Eugeniusza Ajewskiego „Kotwy” – powstańca z Pułku AK „Baszta” odbywać się będą
koncerty na skrzypce i gitarę. Dwoje artystów – Anna Starowicz – skrzypaczka i muzykolożka, związana z kręgiem piosenki poetyckiej oraz Tomasz Boruch
– gitarzysta, multiinstrumentalista i kompozytor, stworzą niepowtarzalny klimat do wspólnego
śpiewania powstańczych piosenek przy płonącym „Ognisku pamięci”.

Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniorów
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniorów (PCWS) będzie działał na Mokotowie od 13 sierpnia 2019
r. w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44 A.
Każda osoba 60+ mieszkająca na terenie stolicy może skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych (tj. komputera , smartfona, tableta, aparatu cyfrowego itp). Pomagamy z aplikacjami, internetem, portalami społecznościowymi, pocztą elektroniczną, ustawieniami sprzętu itp. Doradcy cyfrowi świadczyć będą usługi dotyczące problemów z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu Windows oraz Android. W sprawie wsparcia dla Apple i iphone-ów można umawiać się do punktu przy ul. Paca 40. Konsultacja trwa 30 lub 60 minut w zależności od stopnia skomplikowania problemu i potrzeb Seniora. W PCWS Mokotów można skorzystać z porad maksymalnie dwa razy w miesiącu. Konsultacje są bezpłatne.
Na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem tel. 883-280-531 (to numer tymczasowy, który będzie działał do końca sierpnia 2019 r.) w godzinach 10-17 (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych). Od 1 września 2019 r. zapisy przyjmowane będą pod numerem telefonu 720-997-026 w poniedziałki i środy w godz. 15-18.
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
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Pszczoła o pomoc woła...
Całkiem niedawno, bo 8 sierpnia, mieliśmy Wielki Dzień Pszczół.
Rola tych owadów w przyrodzie, zwłaszcza w życiu i rozwoju roślin, a w konsekwencji w gospodarce żywnościowej, lecznictwie,
kosmetyce – jest nie do zastąpienia. Zapylają one, jak i inne owady, kwiatostany roślin jadalnych i ozdobnych, wytwarzają wiele
innych niezbędnych w gospodarce produktów. A jednocześnie ich
obecność i zdrowie stanowią czuły wskaźnik kondycji środowiska
naturalnego. Niestety, w ostatnie dziesięciolecia – co znajduje wyraz także w mediach – obserwuje się coraz większy spadek zdrowotności i populacji tych niezwykle popularnych owadów. Pisano
o tym w AURZE (11/2008, 5/2013).
przyjające pszczelarstwu warunki zapewniają tereny najmniej narażone na zanieczyszczenia i zatrucie środowiska naturalnego. W Polsce należą do nich m. in. Sądecczyzna i Mazury Garbate, zwłaszcza w okolicach Gołdapi. Miód Mazur
Garbatych powstaje z nektaru roślin
kwitnących na przełomie maja i czerwca, wśród których dominują rzadko spotykane zioła, zapewniające mu niepowtarzalny kolor, smak i aromat. Ma on
także wybitne walory lecznicze (usuwa ból gardła, wzmacnia organizm w
czasie przeziębienia, a dzięki znacznej
zawartości minerałów wywiera korzystny wpływ na pamięć, łagodzi stres, równoważy ciśnienie). Te walory oraz starania pszczelarzy i czynników oficjalnych sprawiły, że miód z Mazur Garbatych został wpisany na listę produktów
tradycyjnych i zastrzeżony certyfikatem Unii Europejskiej, jako produkt
dziedzictwa kulturalnego Warmii, Mazur i Podlasia. Ale i ten cenny specyfik
może zniknąć, jeśli warunki rozwoju
pszczelarstwa będą się pogarszały w
dotychczasowym tempie.
achorowalność i zagłada pszczół oraz innych owadów roślinopylnych, dostrzegalne coraz bardziej na wszystkich kontynentach, budzą więc niepokój nie tylko
właścicieli pasiek i wszystkich korzystających z pracy pszczół, ale i pracowników nauki, polityków rozumiejących i
doceniających problemy współczesności i przyszłości. Pojawiają się więc, w
związku z tym, pomysły i przedsięwzięcia zaradcze.
niektórych regionach Chin,
tam gdzie pszczół już nie
ma (zwłaszcza w słynącym
z produkcji gruszek powiecie Hayan w
Syczuanie), gdy grusze pokrywają się
kwiatami, sadownicy zapylają je sami.
Czynią to przy użyciu pędzli z kurzych
piór, osadzonych na bambusowych kijach. Tym sposobem wprowadzają do
żeńskich kwiatów wysuszony pyłek pozyskany uprzednio z kwiatów męskich.
Muszą wspinać się na wysokość 3-4 metrów po drabinach lub bezpośrednio po
gałęziach grusz. Ale – zdaniem ekspertów – takie rozwiązanie nie jest możliwe na dłuższą metę.
apylanie takim sposobem w
skali światowej oznaczałoby
bowiem niebywały wzrost cen
żywności. A także – co trzeba zaznaczyć
– metoda syczuańska nie stwarza warunków dla introdukcji i rozwoju owadów zapylających oraz produkcji wielorako niezbędnego miodu i innych
produktów pszczelich. Za nieskuteczny,
a raczej za swoiście hobbystyczny sposób należałoby uznać – wymyślone w
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Szwecji i znajdujące pewien oddźwięk
w Warszawie – stawianie uli na dachach budynków wielkomiejskich. Zdaniem szefa Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata, pszczoły w
mieście są potrzebne, gdyż zapylają
krzewy i kwiaty, ale miejsce dla nich
mogłoby znaleźć się w miejskich parkach i ogródkach działkowych. Pojawiły się także propozycje lokowania
“hoteli” dla pszczół samotnic, a jedna z
takich hotelowych konstrukcji, przypominająca ul, została zainstalowana
na Polu Mokotowskim w Warszawie w
akcji Greenpeace “Adoptuj pszczołę”
(zob. AURA nr 5/2014).
ząd francuski – co wyraża realniejszą troskę o pszczoły –
zakazał w 2012 r. stosowania pestycydów z zawartością chemicznego składnika imidaklopridu,
przyczyniającego się do zagłady owadów. Pojawiła się – także pochodząca
z Francji – pasza dla pszczół o nazwie
apifortuna.
Komisja Europejska przystąpiła w 2012 r. do finansowania badań nad zanikaniem rojów pszczelich. Opublikowano również
raport Greenpeace pt. “Spadek populacji pszczół - przegląd czynnników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie”. Dokument ten, oparty
na badaniach naukowych, stwierdza,
że wśród znanych już uprzednio chorób, pasożytów, zmian klimatycznych,
uprzemysłowienia rolnictwa – życiu i
kondycji pszczół zagrażają coraz bardziej zwłaszcza pestycydy z grupy neonikotynoidów. Dotyczy to przede
wszystkim 7 pestycydów o największej
toksyczności. W związku z tym w promocji zrównoważonego rolnictwa zainaugurowano europejską kampanię mającą na celu eliminację tych pestycydów z użycia. Greenpeace zwrócił się do
polityków o wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów i innych pestycydów szkodliwych dla owadów zapylających oraz o przekazanie przez
Komisję Europejską na te potrzeby części funduszy wspierających rolnictwo
konwencjonalne.
stotne dla ochrony i rozwoju pszczelarswta mogą okazać się ostatnie osiągnięcia nauki polskiej
(które wymagają jeszcze sprawdzeń
praktycznych). Z badań Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie wynika, że pestycydy syntetyczne, stosowane w ochronie
roślin, mogą być zastąpione nietoksycznym sokiem z kapusty. “W każdej kapuście znajdują się substancje aktywne,
zwane glukozynolami. Kiedy roślina
zostaje nadgryziona przez roślinożercę
albo z gleby docierają do niej zanie-
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czyszczenia chemiczne, wtedy glukozynolany rozkładają się na dwie substancje o właściwościach grzybobójczych, bakteriobójczych./ Ich skuteczność jest porównywalna ze skutecznością syntetycznych pestycydów” stwierdza dr inż. Irena Grzywa-Nikisińska z Instytutu Chemii Przemysłowej. A z kilograma kapusty - według dr
Grzywa-Nikisińskiej - można wycisnąć
800 ml soku. Taki sok może zastąpić
pestycydy syntetyczne stosowane do
ochrony roślin. Rozpoczęto również jest to aktualnie przedsięwzięcie prywatne - hodowlę trzmieli do zapylania
roślin w uprawach szklarniowych.
mówione tu częściowo przedsięwzięcia i wyniki badań
mogą urealnić program rozwoju pszczelarstwa opracowany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Według jego autorów z drem Lesławem Piecuchem na czele, w latach 2014
- 2018 w Polsce mogłoby powstać 3,2
tys. nowych pasiek wyposażonych w
jednolite ule, średnio po 200 w poszczególnych regionach. Wydajność jednego
ula oszacowano na 110 kg miodu i 70 kg
ziołomiodu w perspektywie 5 - 7 lat.
Łącznie dałoby to 7,5 tys. ton miodu
rocznie, czyli 50% obecnej produkcji
krajowej. Pasieki wytwarzałyby także
inne produkty, tj. mleczko pszczele,
wosk, kit pszczeli (propolis), jad pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzgę, stosowane w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym, chemicznym. Założeniem autorów jest ujednolicenie organizacji i funkcjonowania pasiek oraz
uzyskiwanie maksymalnej ilości produktów. Koszt założenia pasieki z 60
ulami - według tego projektu - wyniesie
88 tys. zł. Dochód roczny z takiego gospodarstwa oszacowano na niemal 100
tys. złotych, a koszt jego działalności
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na 32 tys. zł. Dochód miesięczny wyniósłby więc około 5 tys. zł.
rojekt przewiduje szkolenie
młodych kandydatów na pszczelarzy (obecnie tylko 15%
pszczelarzy ma poniżej 35 lat). Zakłada
się, że mogliby oni liczyć na dotacje z
funduszy rządowych i unijnych, przeznaczonych m. in. na zwalczanie bezrobocia na terenach wiejskich. Wyspecjalizowana firma pod roboczą nazwą Pracownia Pszczelarska miałaby w myśl
tego programu zająć się dostawą pożywienia w okresie dożywiania pszczół,
syropów do produkcji ziołomiodów, odbiorem miodu i innych produktów z pasiek. Za prace naukowo-badawcze i
wdrożenia nowych technologii byłaby
odpowiedzialna instytucja Ogólnopolski Klaster Miodowy.
ropozycje Uniwerstyteu Ekonomicznego w Krakowie znalazły oddźwięk w środowisku
pszczelarskim. Daje temu wyraz wypowiedź prezesa Związku Pszczelarzy Zawodowych i właściciela gospodarstwa
pasiecznego “Sądecki Bartnik”, Janusza Kasztelewicza: “Projekt wybiega
wiele lat do przodu, wymaga dyskusji i
dopracowania szczegółów, ale mamy
sporą lukę do odrobienia. W Polsce od
kilku lat wzrasta spożycie miodu, a krajowa produkcja za tym nie nadąża. Importujemy około 5 tys. ton miodu rocznie, a niedobór rodzin pszczelich szacowany jest na około 1 mln.(obecnie jest
ich ok. 1,3 mln).
prócz - wyrażonej w krakowskim projekcie - troski o jakość nowych młodych pszczelarzy, wielce pożądane, jak się wydaje, byłoby dotarcie z fachowym instruktażem do pszczelarzy działających już w kraju. Skuteczne dla uefektywnienia ich troski o pasieki mogłoby
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okazać się opracowanie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie instrukcji obejmującej m. in. zalecenia w
sprawie optymalizacji lokalizacji pasiek oraz stosowania pożądanych środków i sposobów ochrony pszczół. Taka
instrukcja mogłaby dotrzeć do nich za
pośrednictwem samorządów terytorialnych oraz agend modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa.
iejmy więc nadzieję, że zreferowane tu pomysły, wyniki badań naukowych i
przedsięwzięcia przyczynią się do przezwyciężenia zagrożeń dla życia i rozwoju rojów pszczelich i innych owadów
zapylających, a pasiecznictwo znajdzie
poczesne miejsce w planach i wdrożeniach właściwych trendom rozwoju
zrównoważonego.
ypada także – zdania te kieruję zwłaszcza do kierownictwa organizacji pszczelarskich – przypomnieć potrzebę trwałego upamiętnienia wybitnego wkładu
do polskiego i światowego pasiecznictwa “pszczelego misjonarza”, ks. dra
Henryka Antoniego Ostacha (19242011). Wciąż aktualne są bowiem w
tym względzie:
- nazwanie jego imieniem Polskiego
Związku Pszczelarskiego, jak również
któregoś z powstałych na bazie produktów pszczelich wyrobów spożywczych
lub specyfików apiterapii (mógłby to
być “eliksir księdza Ostacha”),
- utworzenie kliniki apiterapii jego
imienia,
- zmiana nazwy miejscowości jego
wieloletniej działalności duszpasterskiej, pszczelarskiej i społecznej Kamianna na - Kamianna Ostachowa (por.
AURA 4/2013).
dr Stanisław Abramczyk
F o t o P i xa b a y
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W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

To się rozrosło jak gad…
rzed laty, w początkach transformacji ustrojowej w naszym kraju starałem się przystosować swoje mieszkanie (będące w tzw. stanie surowym)
do użytku. Zatrudniłem wielu fachowców, ale jeden z nich powiedział coś,
co zapadło mi szczególnie w pamięci. Był to specjalista od parkietu, ale wcale nie
jakiś mistrz tańca towarzyskiego śmigający po nim w rytm muzyki. Był to fachowiec zajmujący się jego układaniem. Ów jegomość miał nazwisko zaczynające się na literę „G” więc
na użytek tego felietonu nazwę go „panem G”. Żeby była jasność – skrócenie nazwiska do pierwszej litery absolutnie nie wiąże się w tym przypadku z jakimkolwiek wymogiem prawnym. Pan G
był przykładem uczciwości.
Był osobnikiem niezwykle skrupulatnym i dokładnym w swojej profesji. Oglądał każdą klepkę dębowego parkietu uważnie, obracał w spracowanych dłoniach, oglądał kolejną i kolejną aż wybierał tę, która jego zdaniem była właściwa i dobijał ją do ułożonych już klepek. Miał naturę refleksyjną i zapewne, gdyby nie splot okoliczności, które zdecydowały o jego ówczesnym zajęciu, mógłby
być całkiem niezłym filozofem. Patrzył na świat holistycznie, a różnorodne, dające się zaobserwować w nim zjawiska, próbował tłumaczyć racjonalnie.
– Panie! Toż to, gdyby tylko pozwolić ludziom, to wszystko rozrosłoby się jak gad. Mówiąc to, miał
zapewne na myśli przedsiębiorczych Polaków, którzy swoje biznesy pomnożyliby i uczynili niezwykle rentownymi. Wyjaśniam to, bo te słowa wyrwane z kontekstu mogą wydawać się niezrozumiałe. Jak wspomniałem, jako społeczeństwo znajdowaliśmy się wtedy na początku przemian zwanych
później transformacją. Łatwo się domyślić, że chodzi o transformację ustrojową, czyli przejście z jednego ustroju do drugiego. Tym, którzy już tamtych czasów nie pamiętają albo starają się o nich zapomnieć, przypominam, że było to przejście z jedynie słusznego ustroju socjalistycznego do kapitalizmu. Wprawdzie transformacja w praktyce okazała się po latach wielkim transferem dóbr i środków państwowych do kieszeni
„Wprawdzie transformacja w
grupy „bardziej zaradnych”
osobników, ale to już inna kwepraktyce okazała się po latach
stia. To, tak w skrócie, aby nawielkim transferem dóbr i środ- świetlić tło ówczesnej rozmowy z fachowcem, panem G.
ków państwowych do kieszeni
Tak czy owak, inicjatywa gogrupy „bardziej zaradnych” osob- spodarcza jednostek była wtedy
ograniczana aż do czasu niejaników, ale to już inna kwestia”
kiego Mieczysława Wilczka,
który będąc ministrem przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego w latach 1988–1989, był jednocześnie autorem tzw. ustawy Wilczka.
Mieczysław Wilczek – chemik, prawnik, przedsiębiorca, wynalazca i autor patentów w dziedzinie chemii – trochę „poluzował” w obrębie polityki gospodarczej dając polskim przedsiębiorcom więcej swobody. Kim był ów minister Wilczek? Nie będę się na jego temat rozwodził, a ciekawskich odsyłam do zasobów internetowych, zachęcając do samodzielnego ich przeszukiwania.
Trudno powiedzieć, o co chodziło dokładnie panu G z tym gadem. Może o to, że gady są mistrzami przetrwania. W końcu przedstawiciele tej grupy kręgowców zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Co więcej, (Reptilia) nie tylko zamieszkują je obecnie, ale żyły tam znacznie wcześniej. Dinozaury wyginęły albo ewoluowały, a gady przetrwały.
Być może, panu G chodziło o bardziej symboliczną – mityczną, czy wręcz mistyczną postać gada. Coś w rodzaju lewiatana. Być może. Chociaż z lewiatanem nie do końca wiadomo, czy był on
gadem, czy wielorybem, czy też po prostu wymysłem ludzkiej wyobraźni. Nie w tym jednak rzecz.
Najprawdopodobniej chodziło o metaforę mającą uzmysłowić mi, że gdyby tylko nie przeszkadzali, to ludzie, zwłaszcza ci przedsiębiorczy stworzyliby nową wartość w naszej gospodarce. Może nie
do końca nową, bo nawet w socjalizmie byli tzw. „prywaciarze”, ale gdyby dano szansę ludziom z
inicjatywą, to wszystko rozrosłoby się jak gad. Inaczej mówiąc, w znacznym stopniu.
Całkiem niedawno miałem okazję podróżować na Roztocze busem, który odebrał mnie spod domu. Tak, spod domu. Wprost, nie mogę wyjść z podziwu dla tego rodzaju pomysłu. Właśnie czegoś takiego brakowało na rynku. W dotychczasowej ofercie, podróżny musiał tłuc się z bagażami
w jakieś miejsce wygodne dla przewoźnika np. na dworzec. A tu… uprzejmy kierowca zabiera podróżnych spod domu i pod dom przywozi z powrotem!. Nie trzeba tłuc się z bagażami na stację kolejową, jak miało to miejsce do tej pory. Okazuje się, że to działa. Klienci są zadowoleni, a nawet zachwyceni, że ktoś pomyślał o ich potrzebach. Biznes się kręci. Brawo przedsiębiorczy Polacy! Taki
„gad” niech się nam jak najbardziej rozrasta...
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Wielka Ursynowska – biegiem!
W sobotę 7 września odbędzie się ósma
edycja wyjątkowej imprezy biegowej
pod nazwą „Wielka Ursynowska”. Nazwa nawiązująca do „Wielkiej Warszawskiej” nie jest przypadkiem, gdyż trasa
biegu tradycyjnie przebiegać będzie na
torze Wyścigów Konnych na Służewcu!
Zawodnicy przebiegną dwa okrążenia (5 km)
po trawiastej nawierzchni, na której zazwyczaj
ścigają się najszybsze wierzchowce w Polsce. Jak
co roku, oprócz klasycznych klasyfikacji będzie
również osobna dla tych śmiałków, którzy zdecydują się pokonać trasę biegu boso
Imprezą towarzyszącą biegu głównego będą w
tym roku biegi dziecięce – co nada całemu wydarzeniu charakter rodzinny. Aby pozyskać pakiet
startowy, zapewniający numer startowy oraz pamiątkowy medal, należy zarejestrować się na stro-

nie www.wielkaursynowska.waw.pl. Pakiet kosztuje symboliczne 10 zł. Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny. Zapisy ruszają już 13 sierpnia.
Po zakończeniu rywalizacji sportowej urząd
dzielnicy zaprasza wszystkich uczestników wraz
rodzinami i kibicami do obserwowania gonitw
konnych, a szczególnie jednej z nich, w której rywalizacja toczyć będzie się o Puchar Burmistrza
Ursynowa.
Corocznie „Wielka Ursynowska” ma charakter
charytatywny. Uczestnicy biegu, podobnie jak w
poprzednich latach, mogą wesprzeć ursynowską
Fundację Hospicjum Onkologiczne im. Świętego
Krzysztofa, do czego gorąco zachęcamy. Informacje na temat misji tej organizacji na stronie:
https://fho.org.pl/misja-i-statut/
Impreza realizowana jest z inicjatywy i środków
finansowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Widzisz porzucony rower? Zgłoś to!

Zawodnik SEMP-a w Górniku Zabrze
Krzysztof Wingralek, 16letni obrońca KS SEMP
Warszawa, został oficjalnie zawodnikiem
Górnika Zabrze. Piłkarz
przechodzi do klubu z

Zabrza na zasadzie rocznego wypożyczenia i będzie występować w drugiej drużynie Górnika,
która obecnie gra w III
lidze.

Krzysiek przygodę z SEMPem rozpoczął od sezonu
2014/2015. Grał w roczniku
2002. W listopadzie ubiegłego roku zadebiutował w ekipie seniorów, zajmując miejsce środkowego obrońcy w
starciu z Pogonią II Grodzisk
Mazowiecki. Rozegrał jeszcze
mecze z Przyszłością Włochy i
AP Żyrardowianką Żyrardów,
a następnie przeniósł się na
wypożyczenie do IV Ligi, by
reprezentować KS Raszyn. W
barwach Raszyna zanotował
14 ligowych występów okraszonych jedną bramką. W
grudniu 2018 roku Wingralek
udał się do Włoch, gdzie przebywał na testach w klubie Hellas Verona.
– Uważam, że to dla niego
bardzo dobre miejsce. Jeżeli się
zdecydował, to na pewno to
przemyślał. Myślę, że sobie poradzi i szybko trafi do pierwszej
drużyny Górnika Zabrze – powiedział na oficjalnej stronie
www.semp.com.pl Maciej Tataj, były piłkarz Ekstraklasy, a
obecnie trener rocznika 2002
w SEMP-ie.
Wingralek zadebiutował w
barwach nowego klubu w meczu pucharowym z Concordią
Knurów we wtorek 6 sierpnia.
Rozegrał pełne 90 minut, a jego zespół rozgromił rywali aż
RL
11:1.

Bezpieczeństwo publicznych rowerów miejskich
to priorytet samych samorządów oraz największego
w Polsce operatora systemów rowerów miejskich –
firmy Nextbike Polska.
Aplikacja webowa „Zgłoś
rower” – to proste i szybkie informowanie Nextbike o znalezieniu porzuconego roweru. Jest dostępna pod adresem
www.zglosrower.pl.
To osoba zgłaszająca decyduje czy chce pozostać anonimowa czy też pozostawi kontakt do
siebie. Osobom, które wybiorą
drugi wariant i zostawią swój
numer telefonu, po odebraniu
roweru, konto zostanie doładowane kwotą 5 zł. Dodatkowo nie
jest konieczne podawanie adresu, gdzie znajduje się rower. Wystarczy skorzystać z opcji „Moja
lokalizacja”, która automatycznie zapisze współrzędne porzuconego roweru.
– Widzimy, że wprowadzane
przez nas sukcesywnie działania przeciwdziałające wandalizmom przynoszą bardzo dobre
rezultaty. Przekłada się to na
stopniową eliminację nadużyć
w korzystaniu z rowerów. Zaczęliśmy od Warszawy i będziemy rozszerzać akcję na całą Polskę – powiedział Łukasz Dubieniecki dyrektor ds. Operacji i
Utrzymania w Nextbike Polska.
Od początku czerwca zostało założonych 4750 blokad

kont użytkowników systemu
Veturilo w związku z nieprzestrzeganiem przez nich zapisów obowiązującego regulaminu. Niektórzy użytkownicy mają założone długotrwałe blokady kont. – Wszystkim nam
zależy na dbaniu i pilnowaniu
jakości publicznej własności.
Rowery są dla wszystkich. Dlatego uruchomiliśmy specjalne
patrole – codziennie zatrzymujemy osoby nielegalnie korzystające z rowerów. Dodatkowo
dwie osoby zatrzymaliśmy na
rowerach skradzionych – dodał Łukasz Dubieniecki. Konto może być zablokowane za
pozostawienie roweru bez za-

bezpieczenia lub nieprawidłowy zwrot na stacji.
Na początku czerwca kontrolerzy terenowi Nextbike ujęli na
gorącym uczynku sprawców
zniszczeń warszawskich stacji
elektrycznych. Zatrzymanym postawiono zarzuty. Także tuż
przed wakacjami Nextbike odzyskał dwa rowery elektryczne
skradzione w maju-czerwcu
warte kilkanaście tysięcy złotych.
Każdego dnia użytkownicy
naszych systemów zgłaszają
dziesiątki skradzionych, porzuconych i uszkodzonych rowerów
miejskich odnalezionych w miastach i gminach w całej Polsce.
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Zaskakująca współczesna Białoruś widziana polskim okiem

Skok do Skoków Niemcewicza
L e c h K r ó l i ko w s k i
Jakiś czas temu, podobnie
jak przez ostatnich kilkanaście lat, wybrałem się z
grupą profesorów i pracowników warszawskiej
ASP na naukowy rekonesans krajów sąsiednich.
Tym razem była to Białoruś, gdzie ostatni raz byłem w 2015 r. Głównym
obiektem zainteresowania
całej grupy były, oczywiście, polonica. Trasa objęła przede wszystkim
wschód państwa z Orszą,
Mohylewem, Mścisławem
i Bychowem.
iektóre z wymienionych miejscowości są
Polakom znane, głównie ze słyszenia, ale np. nazwa
Bychów większości nic nie mówi.
Warto więc może przypomnieć,
że Bychów – położony nad Dnieprem około 180 km na wschód
od Mińska – w Rzeczpospolitej
Szlacheckiej był symbolem męstwa, poświęcenia i miłości ojczyzny, a więc symbolem na miarę naszego Westerplatte. Bychów
odparł oblężenie kozackie w
1648 r. oraz kolejne w 1654 roku. Podobnie było w 1655. Załoga Bychowa dzielnie odpierała
ataki wojsk moskiewskich od
czerwca do grudnia 1659 r.
Twierdza ta była wówczas jedyną na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, która oparła się
agresorom. Padła na skutek
zdrady 14 grudnia 1659 r., ale
już zimą 1660/1661 fortecę odzyskały wojska pod wodzą Stefana Czarnieckiego. Rosjanie zdobyli Bychów w 1707 r., a w 1772
r. został on włączony do państwa
carów (I rozbiór Polski).
a trasie rekonesansu
był także stołeczny
Mińsk, który robi bardzo dobre wrażenie na zwiedzających. Jest to obecnie tętniąca
życiem – nowoczesna europejska stolica. Oczywiście, w wielu
miejscach pomiędzy drapaczami chmur zachowały się parterowe, drewniane domki z czasów ZSRR, ale ich czas wyraźnie
już mija.
ie zamierzam relacjonować całego wyjazdu, ale pragnę zwrócić uwagę Czytelników na dwie
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miejscowości, do których dotarliśmy w drodze powrotnej: Skoki i Wołczyn. Obydwie położone
są ok. 200 km na wschód od
Warszawy, toteż – teoretycznie
rzecz biorąc – można by zwiedzić je (w okresie letnim) w ciągu jednodniowej wycieczki.
Główną przeszkodą jest granica
w Brześciu, której pokonanie – z
Białorusi do Polski -– zajmuje
średnio około 4 godzin, a w przeciwnym kierunku około dwóch.
Wynika to głownie z zarządzeń
Unii Europejskiej, która nakazała służbom granicznym kontrole każdego bagażu wwożonego
na jej obszar celny.
koki to gniazdo rodzinne Juliana Ursyn-Niemcewicza, który był właścicielem fragmentu naszej dzielnicy, i od którego nazwiska pochodzi jej nazwa. Na przełomie
XVIII i XIX w., na terenie swego
majątku w Skokach rodzina
Niemcewiczów wybudowała
niewielki pałac, który przez ponad sto lat był najbardziej okazałą rezydencją w pobliży Brześcia.
Z tego względu rosyjscy carowie, biorący udział w manewrach swoich wojsk w rejonie
twierdzy brzeskiej, każdorazowo wykorzystywali ten pałac na
swoją rezydencję. Także w czasach I wojny światowej w pałacu
tym mieściła się rezydencja niemieckiego dowódcy całego frontu wschodniego. Po Rewolucji
Październikowej, dokonanej z
bardzo dużą pomocą niemiecką, władze bolszewickie zobowiązane były do zapłaty za przysługę. „Zapłata” polegała na zawarciu pokoju z Niemcami, co
automatyczne zwalniało większość wojsk niemieckich z frontu wschodniego i umożliwiało
ich przesunięcie na front zachodni, gdzie rozstrzygały się losy
wojny. Pertraktacje na temat zawieszenia broni toczyły się w
niemcewiczowskim pałacu w
Skokach, gdzie 15 grudnia 1917
r. podpisano rozejm. W wyniku
dalszych pertraktacji, 3 marca
1918 r. Sowieci podpisali w Brześciu pokój z Niemcami, co Niemcom znacznie ułatwiła dalsze
prowadzenie wojny, a Rosję Sowiecką wykluczyło z konferencji
pokojowej w Wersalu, kończącej I wojnę światową.
ałac w Skokach szczęśliwie przetrwał obie
wojny światowe. Po
ustanowieniu przez komunistów
granicy na Bugu – Brześć, pobliskie Skoki oraz niedaleki Wołczyn – znalazły się na terytorium
ZSRR. W pałacu została ulokowana szkoła, którą po kilkudziesięciu latach wyprowadzono do
nowego budynku (wzniesionego
na części pałacowego dziedziń-

Bychów - ruiny zamku.
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Wnętrze pałacu w Skokach - fot 2009.

ca), a pałac pozostawiono na pastwę losu. Po obaleniu komunizmu i odrodzeniu Białorusi, pałac w Skokach otrzymał szansę
na remont. Skoki znajdują się
nie w granicach administracyjnych miasta Brześć, ale tuż za
nimi, na terenie „powiatu” brzeskiego. Władze tej jednostki administracyjnej wspomagają
wszelkimi sposobami prace przy
odbudowie pałacu, co widać na
każdym kroku. Ogromny wkład
w tym dziele ma wieloletni dyrektor pałacu, który jest „siłą
sprawczą” tego przedsięwzięcia.
Byłem w Skokach wielokrotnie i
widzę ogromny postęp, który nastąpił po 2000 roku. Pałac Niemcewiczów jest prężną placówką
muzealną, licznie odwiedzaną
przez zwiedzających oraz utrzymującą żywe kontakty z Ursynowem, a przede wszystkim z
naszą Ursynoteką.
koło 30 km na północny zachód od Brześcia
znajduje się miejscowość Wołczyn, w której 17 stycznia 1732 r. urodził się Stanisław
Antoni Poniatowski, który po
elekcji przyjął imię: Stanisław
August. Poniatowski podpisując 25 listopada 1795 r. abdykację (w dniu imienin swojej kochanki – carycy Katarzyny II),
przekazał jednocześnie Rosji
opiekę nad swymi byłymi poddanymi. Tym samym Rosja
otrzymała królewskie prawo do
rządów w Polsce. Po abdykacji
caryca wezwała byłego króla do

O

Rosji, ale w trakcie podróży Poniatowskiego na wschód – zmarła. Jej następca – car Paweł I
przyjął Poniatowskiego w Petersburgu, gdzie były król zmarł 12
lutego 1798 r. Pochowany został
w petersburskim kościele św. Katarzyny. W 1938 r. władze sowieckie zażądały, aby Rzeczpospolita zabrała szczątki Poniatowskiego. W Polsce powstał
problem, co zrobić z prochami
ostatniego naszego monarchy.
W rezultacie postanowiono, że
zostaną złożone w kościele w
miejscowości Wołczyn, gdzie Poniatowski się urodził. Tak też się
stało, ale w wyniku II wojny
światowej Wołczyn znalazł się
w ZSRR. Kościół pozostawiony
bez opieki niszczał i był dewastowany. Zniszczeniu uległa także trumna ze szczątkami Stanisława Augusta. Nieliczne ocalałe relikty po 1990 r. sprowadzone zostały do Warszawy i złożone w kościele Św. Jana na Starym Mieście. Profesor Marek
Kwiatkowski symboliczną mogiłę króla urządził w Parku Łazienkowskim, opodal królewskiego pałacu.
toku tygodniowego
pobytu na Białorusi
na przełomie kwietnia i maja 2019 r. odniosłem
wrażenie dużego postępu cywilizacyjnego, który zaobserwować można tam niemalże na
każdym kroku. Zważywszy że
Białoruś nie jest potęgą technologiczną, nie posiada praktycz-
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Skoki - tablica przed pałacem upamiętniająca zawarty w 1917 r.
rozejm z Niemcami.
nie żadnych bogactw naturalnych, a ziemie nie są zbyt urodzajne, należy zauważyć i docenić wkład tego państwa w ratowanie przed zagładą pamiątek historycznych, w tym także
polskich, o czym – moim zdaniem świadczą zarówno Skoki,

Wnętrze pałacu w Skokach - fot. 2019.

jak też Wołczyn. Mam też nadzieję, że Ursynów nie tylko
podtrzyma, ale będzie rozwijał
współpracę ze Skokami, a przy
wjeździe na Białoruś niepotrzebne będą wizy, których
otrzymanie obecnie jest skomplikowane i czasochłonne.
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! 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
! 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

KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

ANGIELSKI, 601 333 707
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, poprawki,
matury, skutecznie,
doświadczenie, 605 783 233

DOM 160 m2 gotowy do
zamieszkania dla jednej lub 2
rodzin, działka 1150 m2, 2 km od
Konstancina, 535 467 856
WYNAJMĘ pomieszczenie w
zakładzie fryzjerskim
manicurzystce, pedicurzystce,
kosmetyczce, Natolin - od zaraz 22 649 18 19

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
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
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 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
! Kabaty, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Mieszkanie 67 m2, ul. Wróbla,
blisko metra, 3 pok.,dobra cena
640 tys. zł do neg., świetny punkt,
601 720 840

Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 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 Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,,
! Pruszków, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! 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
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, tuż przy
Wiertniczej, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840
Lokale handlowe :
! 400 m2, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa,
601 720 840
! Bemowo, lokal handlowy
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy.
c. 1 mln. z VAT
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
! Restauracja 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na
10 lat, 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

KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
MONTERA do przyuczenia,
Konstancin, 22 754 46 70
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340 w Warszawie, ul. Lokajskiego
3 zatrudni sprzątaczkę i pomoc
nauczyciela z językiem włoskim,
22 546 61 20
ZATRUDNIĘ fryzjera/-kę do
salonu w Piasecznie, 501 083 350
ZATRUDNIĘ pana do sprzątania
terenu blisko metra Kabaty,
504 226 160
ZATRUDNIĘ Panią do pracy
jako pomoc w kuchni w
niepublicznym przedszkolu na
Ursynowie. Oferujemy umowę o
pracę na pełny etat i atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504

DO SPRZĄTANIA bloków i
terenów, 510 056 006

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
GLAZURA, malowanie,
szpachlowanie, panele, płyta K/G,
elektryka, hydraulika - firma
rodzinna, 692 885 279
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

TELEWIZORY, 501 829 771
TYNKI, wylewki, piana pur,
668 327 588

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218

WIERCENIE,
KARNISZE,
itp. 608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
MASAŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, elewacje,
694 401 711
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
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LSD jak znaczki pocztowe
Policjanci komisariatu na Ursynowie zatrzymali mężczyznę,
u którego znaleźli płatki nasączone substancją odurzającą
LSD. Po spędzeniu nocy w policyjnej celi 26-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
Ursynowscy policjanci, patrolując nocą ulice jednego z osiedli, zauważyli dwóch mężczyzn
stojących koło samochodu. Jeden z nich zachowywał się nerwowo, więc postanowili ich wylegitymować. W trakcie kontroli osobistej jednego z nich znaleźli w jego portfelu woreczek
foliowy, w którym znajdowały
się kolorowe płatki przypominające znaczki pocztowe. 26-latek zapytany o pochodzenie
substancji oświadczył, że jest to
narkotyk o nazwie LSD, który
parę miesięcy temu dostał od
kolegi. W związku z posiadaniem narkotyków został zatrzymany i osadzony w policyjnej
celi. Drugi z mężczyzn po wylegitymowaniu został zwolniony.
Po spędzeniu nocy w celi 26latek, usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co może zostać skazany na 3 lata więzienia. Podejrzany przyznał się do
zarzucanego mu czynu i złożył
obszerne wyjaśnienia, w których potwierdził wersję opowiedzianą w nocy interweniującym policjantom. Po czynnościach został zwolniony.

Zarzuty za 104 włamania
Sąd zadecydował o dwumiesięcznym tymczasowym aresztowaniu dwóch sprawców włamań do automatów do odbierania paczek, zatrzymanych przez
funkcjonariuszy wydziału do
walki z przestępczością przeciwko mieniu. Mężczyźni w ciągu dwóch dni dokonali wspólnie 104 włamań do urządzeń
na terenie Ursynowa i Ochoty.
Teraz za kratkami poczekają na
postępowanie sądowe.
Jeden ze sprawców pracował
wcześniej jako kurier w firmie
przewozowej zajmującej się dostarczaniem paczek do urządzeń
pozwalających na ich automatyczny odbiór. W trakcie pracy
uzyskał dane służące do otwierania takich urządzeń. W firmie
kurierskiej 19-latek nie zagrzał
miejsca zbyt długo, bo już po tygodniu się zwolnił, jednak dane
dostępowe pozostały w jego posiadaniu i nadal były aktywne.
Ex-kurier o całej sytuacji opowiedział swojemu wieloletniemu koledze, któremu pomysł
wyjmowania przesyłek z automatu spodobał się tak bardzo,
że od razu chciał to wykorzystać. Z ustaleń policjantów wynika, że 19-latek początkowo
nie chciał udostępnić loginu i
hasła, jednak po krótkim czasie to zrobił. Mogło dojść między nimi do sprzeczki, w trakcie
której 25-latek mógł grozić swojemu młodszemu koledze
przedmiotem przypominającym broń.
19-latek wynajął wówczas samochód i pokazał swojemu
starszemu koledze całą procedurę otwierania przegródek w

automatach, po czym, jak tłumaczył w dalszej kolejności, siedział w samochodzie czekając
na łupy. 25-latek otwierał po
kolei drzwiczki w kilkudziesięciu automatach na terenie całej
Ochoty oraz Ursynowa. Wyjętą
zawartość przynosił do samochodu, w którym czekał jego
kompan, po czym razem jechali w odosobnione miejsce i rozpakowywali paczki. Zawartość,
która się im podobała, zostawiali sobie, a taką, której nie
chcieli wyrzucali. Wartościowe
rzeczy sprzedawali w lombardach, mniej kosztowne użytkowali sami.
Zawartość paczki przeznaczonej dla kogoś innego jest
zagadką dla osoby postronnej,
ale mężczyźni nie chcieli pozostawiać wszystkiego przypadkowi. Jeden z nich zamawiał przez internet drogą
odzież i sprzęt elektroniczny,
które miały być dostarczone
przesyłką pobraniową do
wskazanego przez nich automatu do odbierania paczek.
Wówczas, mając dokładne informacje o lokalizacji i zawartości przesyłki doskonale wiedzieli, jaki będzie ich cel
W trakcie przeszukań w
mieszkaniach podejrzanych policjanci ujawnili między innymi telefony komórkowe, akcesoria gsm, gadżety motoryzacyjne. Zatrzymani zostali
umieszczeni w policyjnej celi,
skąd trafili najpierw na mokotowską komendę, a następnie
przed oblicze prokuratora. Każdy z nich usłyszał 104 zarzuty
włamania, dokonane poprzez
pokonanie zabezpieczeń elektronicznych. Jeden z nich od razu przyznał się do ich popełnienia, drugi jednak wybrał inną
drogę i twierdził, że nie ma z
tym nic wspólnego. O ich losie
zadecyduje sąd, który póki co
zastosował dwumiesięczny
areszt tymczasowy wobec obu
podejrzanych. Za dokonane
przestępstwa grozi im 10 lat
więzienia.

Najpierw ukradł,
później został pobity
Pewien 19-latek ukradł telefon kobiecie, której znajomi –
chcąc na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość – odnaleźli go i pobili. Efekt jest taki, że
czterech mężczyzn usłyszało zarzuty narażenia człowieka na
utratę zdrowia i życia w wyniku
pobicia, a poszkodowanemu
pobiciem grozi więzienie za
kradzież mienia.
19-letni mężczyzna ukradł telefon młodej kobiecie. Jak się
tłumaczył, dokonał tego wraz
z trzema kolegami, ale miał być
to bardziej żart niż czyn zmierzający do wzbogacenia się. Kiedy już byli w posiadaniu telefonu, okazało się, jak wyjaśnia
19-latek, że jeden z jego kompanów, a konkretnie 16-latek, zakochał się w ich ofierze i w
związku z kwitnącym uczuciem
zażądał od reszty ekipy zwrotu
telefonu swojej sympatii.
Okazało się, że 19-latek oddał już telefon koledze, któremu jak wynika z ustaleń policjantów, był winien pieniądze
za narkotyki. Doprowadziło to
do złości jego kolegów, którzy
postanowili razem z czwartym
znajomym odzyskać telefon i
przy okazji wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Znaleźli 19-latka na jednej z mokotowskich ulic, ale nie chcieli z nim
rozmawiać, tylko od razu przystąpili do rękoczynów. Jeden z
napastników uderzył go pięścią,

a następnie użył gazu pieprzowego, ale zamiast trafić w 19latka to sam stał się ofiarą gazu,
z uwagi na zmienny wiatr. Napadnięty chłopak uciekł i schował się w restauracji, jednak został tam znaleziony, wyciągnięty na zewnątrz i pobity.
O całym zdarzeniu policję poinformowali przechodnie. Kiedy patrol przyjechał na miejsce,
zastał czterech napastników i
ich ofiarę. W efekcie wszyscy
zostali zatrzymani. Pobity 19latek za kradzież telefonu, a jego koledzy, dwóch 17-latków,
27-latek i jeden nieletni, 16-letni mężczyzna pod zarzutem pobicia. Czterech z zatrzymanych
zostało osadzonych w policyjnej
celi w ursynowskim komisariacie, a nieletni trafił do policyjnej
izby dziecka.
Po nocy spędzonej za kratkami wszyscy trafili do mokotowskiej komendy na dalsze czynności. Nieletnim zajął się odpowiedni wydział, który po wykonaniu niezbędnych czynności
procesowych zwolnił 16-latka.
Dwóch 17-latków i 27-latek
usłyszeli zarzuty pobicia, za który grozi do 3 lat więzienia. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych im czynów i w wyjaśnieniach nawzajem obarczali
się odpowiedzialnością. Pobity
19-latek zobowiązał się do odzyskania telefonu i przekazania
policjantom, którzy oddadzą go
pokrzywdzonej. Za kradzież telefonu nastolatkowi grozi do 5
lat pozbawienia wolności.

Kradł, bo urodziło
mu się dziecko
Funkcjonariusze mokotowskiej patrolówki zatrzymali 19latka, który miał przy sobie
markowe ubrania pochodzące z
butików z centrum handlowego
w Piasecznie oraz obcęgi do
zdejmowania zabezpieczeń. Zatrzymany przyznał się do kradzieży, ale odmówił składania
wyjaśnień.
Policjanci z mokotowskiego
wydziału patrolowego zauważyli mężczyznę, który szedł w
kierunku stacji metra w okolicy
ulicy Wilanowskiej nerwowo
się rozglądając i co chwilę patrząc za siebie. Doświadczenie
zawodowe podpowiadało im,
że warto porozmawiać z takim
mężczyzną. Okazało się, że
przeczucie ich nie myliło. Legitymowany mężczyzna miał
przy sobie markowe ubrania,
pochodzące z jednego z centrum handlowego w Piasecznie, obcęgi do cięcia drutu oraz
kilkadziesiąt sztuk zdrapek.
Najpierw starał się wytłumaczyć z posiadania tych rzeczy,
jednak po chwili przyznał się, że
nielegalnie wszedł w ich posiadanie. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
Na drugi dzień policjanci
przetransportowali go do wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu mokotowskiej komendy, gdzie 19-latek usłyszał zarzut kradzieży,
za który grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Przyznał się
do dokonania kradzieży, jednak odmówił składania wyjaśnień, twierdząc że się spieszy.
Policjanci nie byli zdziwieni taką odpowiedzią, jednak powód
tego pośpiechu ich zaskoczył.
Chłopak oświadczył, że właśnie
rodzi mu się dziecko, a nawet
być może już mu się urodziło, i
te rzeczy kradł żeby mieć pieniądze na prezent dla niego. Po
zakończeniu niezbędnych czynności z jego udziałem został
zwolniony.

Ursynów

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

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

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

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

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

701 75 00

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

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

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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