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K ażdy z nas jest dzisiaj ce-
lem bombardowania infor-
macyjnego. Radio, telewi-

zja, wszelkie media internetowe,
wychodząca powoli z mody pra-
sa, a nawet kościelna ambona pro-
wadzą zmasowany ostrzał na-
szych mózgów. Jak słusznie ma-
wiał kiedyś dwukrotny mistrz
olimpijski w boksie Jerzy Kulej:
nie ma pięściarzy odpornych na
ciosy, są tylko źle trafieni. No i w
wypadku osób atakowanych in-
formacjami mamy do czynienia z
takim samym prawidłem. Mało
kto jednak zdaje sobie sprawę, że
na przykład przyjmowanie iden-
tycznych ciosów informacyjnych
dzień w dzień musi wywrzeć okre-
ślony skutek. Jeśli w celu zasię-
gnięcia wiadomości, co się dzieje w
Polsce i na świecie, włączamy sta-
le TVP Info lub Radio Maryja i czy-
tamy „Gazetę Polską albo „Nasz
Dziennik”, nasza świadomość bez-
wiednie skłania do podziwiania
kunsztu politycznej załogi, steru-
jącej obecnie statkiem „Rzeczpo-
spolita”. Włączając natomiast
TVN24, Radio TOK FM albo czy-
tając „Gazetę Wyborczą”, „Polity-
kę”, „Przegląd” względnie robiący
sobie ze wszystkiego jaja dziennik
cotygodniowy „Nie”, dochodzimy
do wniosku, iż okręt „Rzeczpospo-
lita” bynajmniej nie trzyma wła-
ściwego kursu, lecz – najdelikatniej
mówiąc – dryfuje. 

G eneralnie biorąc, owo za-
sadnicze zróżnicowanie po-
glądów musi prowadzić u

wielu z nas do rozdwojenia jaźni.
Taki skutek mogła wywołać cho-
ciażby gorąca  dyskusja w Parla-
mencie Europejskim na temat wy-
miaru sprawiedliwości w naszym
kraju. Część polskich posłów alar-
mowała Europę, że władza wyko-
nawcza podporządkowuje sobie u
nas władzę sądowniczą, łamiąc
świętą zasadę monteskiuszowskie-
go trójpodziału (a właściwie rów-
nowagi pomiędzy legislatywą, eg-
zekutywą i judykatywą), inni eu-
roposłowie wszelako, w tym była
premier Beata Szydło i niedawny
wiceminister sprawiedliwości Pa-
tryk Jaki bronili obozu rządzącego
Polską od 2015 roku, podkreśla-
jąc, że obóz ten przeprowadza wła-
ściwe reformy i Unii nic do tego.
Jak wiadomo, pani Beata i pan
Patryk to ludzie oblatani w świecie
jak mało kto, a jednocześnie auto-
rytety prawnicze, jakich gdzie in-
dziej nawet się ze świecą nie znaj-
dzie. Ta para pouczyła zatem Euro-
pę tak samo, jak w filmie „Sami
swoi” babcia Leonia Pawlakowa
pouczała syna „Kaźmirza”, wrę-
czając mu jednocześnie granaty:
sąd sądem, a sprawiedliwość mu-
si być po naszej stronie...

C o ciekawe, na forum Unii
usłyszano od jednego pol-
skiego stronnictwa, że się

na powrót zaprowadza u nas ko-
munizm, podczas gdy drugie udo-
wodniało, iż właśnie z niedobitka-
mi komunizmu walczy, biorąc sę-
dziowską „kastę” za pysk. I bądź tu
mądry! Zdecydowana większość
zagranicznych mówców zauważa-
ła narastające w Polsce wypaczenia
w systemie wymiaru sprawiedli-
wości, powołując się na oceny eks-
pertów Komisji Weneckiej i wyrok

Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości, a także na styczniowe
orzeczenie naszego Sądu Najwyż-
szego. W mediach życzliwych rzą-
dzącym dziś Polską oceniono to
jednak jako swego rodzaju brutal-
ną napaść Unii na nasze suweren-
ne państwo, w zasadzie porówny-
walną ze wskazanym przez Patry-
ka Jakiego pałowaniem demon-
strujących prawników we Francji. 

N ie wiadomo, czy po demon-
stracyjnych akcjach na-
szych przedstawicieli obo-

zu władzy nie zostanie wdrożona
procedura ograniczania unijnych
funduszy przekazywanych Polsce,
co byłoby posunięciem dyscyplinu-
jącym mających za nic wszelkie

autorytety reformatorów, jedno-
cześnie jednak mocno uderzyłoby
w państwowy budżet. Oby więc do
tego ostatecznie nie doszło. 

R zecz jest o tyle ważna cho-
ciażby dla miasta stołeczne-
go Warszawa, że w tym ro-

ku istotna zmiana w systemie po-
datkowym, wprowadzona przez
państwo, powoduje automatycz-
ne uszczuplenie budżetów samo-
rządowych. Trudno w tym nie do-
strzegać swoistej zemsty za niepo-
pieranie rządzącej Polską partii w
wyborach do władz lokalnych. Co-
kolwiek zresztą o tym myśleć, na
myśl przychodzi dobrze znana za-
sada: tak krawiec kraje, jak mu
materiału staje. Samo zwolnienie

z podatku dochodowego osób do
26. roku życia zmniejszy ponoć te-
goroczne zasoby samorządowe
Warszawy o 128-138  mln złotych.
W następstwie wszystkich reform
fiskalnych stolicy ubędzie w br. bli-
sko miliard. Stąd przewidziane już
teraz ograniczenia w finansowaniu
przedsięwzięć kulturalnych i spor-
towych w skali całego miasta, rów-
nież na Ursynowie, co – jak się ła-
two domyślić – wywoła społeczne
niezadowolenie. 

P erspektywa ewentualnego
zatamowania dotacji unij-
nych to już byłby prawdzi-

wy dramat. I chociaż prominent-
ni przedstawiciele partii władzy
twierdzą, że do tego na pewno

nie dojdzie, to jednak ze słów ko-
misarza ds. praworządności Bel-
ga Didiera Reyndersa wynika co
innego. 

R óżnorakie próby zaszkodze-
nia niezłomnemu miastu
Warszawa spełzną być mo-

że ostatecznie na niczym, ale przy-
najmniej przez czas pewien stolica
cokolwiek ucierpi i jej dynamiczny
rozwój zostanie zahamowany.
Konflikty polityczne – co widać go-
łym okiem – nie prowadzą do ni-
czego dobrego. A jednym z nich jest
z pewnością ciągnące się od lat nie-
porozumienie pomiędzy stołecz-
nym ratuszem z jednej i prezesem
Robotniczego Klubu Sportowego
Skra Krzysztofem Kaliszewskim –
z drugiej strony. Każda ze stron za-
rzucała drugiej doprowadzenie
klubowych obiektów do ruiny. W
końcu sprawa zawędrowała aż do
Sądu Najwyższego, którego wyrok
nakazuje prezesowi Kaliszewskie-
mu oddać miastu klucze do sporto-
wego kompleksu przy Wawelskiej.
Kaliszewski deklaruje, że stosując
się do wyroku, klucze odda, ale
wciąż ich nie oddaje i to już lata le-
cą, a powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego wydał decyzję o
zamknięciu grożącego katastrofą
tartanowego stadionu. Od razu
poszło odwołanie Kaliszewskiego
do inspektora wojewódzkiego, któ-
re pewnie zostanie rozpatrzone po-
zytywnie i organizacyjny pat bę-
dzie trwał. Tymczasem warszaw-
ska młodzież lekkoatletyczna (w
tym ursynowska) już nie ma gdzie
trenować, bo tylko stadion AWF
pozostał ostatnią deską ratunku.
Czy to jednak cokolwiek obchodzi
atakujących Warszawę partyjnych
politruków?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Rada Miasta Stołecznego Warszawy
przyjęła dwie uchwały, na mocy których
na Ursynowie formalnie została założo-
na nowa szkoła. Chodzi o Szkołę Podsta-
wową nr 399 przy ul. Zaruby 7. Wprowa-
dzono także odpowiednie zmiany w sieci
szkół na Ursynowie. 

Urząd Dzielnicy robi wszystko, aby placówka za-
częła działać 1 września 2020 r., ale gotowy jest
także scenariusz awaryjny, na wypadek jakich-
kolwiek opóźnień. Rekrutacja do klas pierwszych
rozpocznie się 3 marca br. Budowa obiektu rozpo-
częła się w czerwcu 2019 roku. Na chwilę obecną
ursynowscy urzędnicy nie przewidują opóźnie-
nia w uruchomieniu szkoły – planowany termin to
1 września 2020 roku.

Pierwsza uchwała przyjęta przez stołecznych
radnych określa m. in. typ szkoły, adres jej siedzi-
by i obwód. Druga natomiast opisuje zmiany w sie-
ci szkół na Ursynowie, które obejmują określenie
obwodu nowej SP 399 oraz wprowadzenie zmian
do obwodów SP 340 przy ul. Lokajskiego 7 i SP
330 przy ul. Mandarynki. Zaproponowana zmia-

na pozwoli nie tylko optymalnie zaplanować pra-
cę placówek, ale także wpłynie na poprawę warun-
ków edukacyjnych w tych trzech szkołach.

Szkoła Podstawowa nr 399 przy ul. J. Zaruby 7 bę-
dzie szkołą rejonową głównie dla dzieci zamieszka-
łych na południe od ul. Wąwozowej. Rekrutacja do
klas pierwszych rozpocznie się 3 marca i będzie
prowadzona z wykorzystaniem systemu elektro-
nicznego dostępnego na stronie internetowej
www.edukacja.warszawa.pl. Na przełomie kwietnia
i maja odbędą się spotkania informacyjne dla rodzi-
ców zainteresowanych rekrutacją do klas starszych.

– Teraz tym bardziej będziemy pilnować wyko-
nawcy, aby dotrzymał terminu zakończenia prac
budowlanych. Ale już w tej chwili gotowi jesteśmy
na scenariusz „awaryjny”, który zostanie wdrożo-
ny jeżeli dojdzie do ewentualnego opóźnienia od-
dania budynku do użytku. W przypadku wystąpie-
nia takiej sytuacji uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 399 rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr
340 i będą ją tam kontynuować do momentu osta-
tecznego zakończenia prac – mówi burmistrz
Dzielnicy Ursynów Robert Kempa.

Urząd Dzielnicy Ursynów
prowadzi stały monito-
ring Dębu Mieszko. To roz-
wiązanie techniczne ma
zapewnić jednemu z naj-
starszych drzew w Polsce
bezpieczeństwo i jest reak-
cją na podpalenie, jakie
miało miejsce w czerwcu
2019 roku. 

Zarówno rejestracja obrazu, jak
i przekazywanie go w czasie rze-

czywistym mają uchronić drze-
wo przed kolejnym podpaleniem
lub innymi aktami wandalizmu.
Monitoring działa od końca grud-
nia 2019 r. Założony został we
współpracy ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Dębina”. Urząd Dzielni-
cy Ursynów dba o to, aby przeka-
zywany za pośrednictwem kame-
ry obraz był najwyższej jakości. 

Dodatkowe środki ostrożno-
ści to wynik wydarzenia z

czerwcu 2019 r - miał wtedy
miejsce pożar Dębu Mieszko,
najstarszego dębu na Mazowszu
i wyjątkowego pomnika przyro-
dy. Do zdarzenia zostali wezwa-
ni strażacy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej nr 17 PSP w
Warszawie, którzy ugasili ogień.
Można stwierdzić, że Dąb Miesz-
ko wyszedł z pożaru cało, ale ze
znacznymi obrażeniami. Jako
pomnik przyrody jest objęty nad-
zorem miejskiego Biura Ochrony
Środowiska, które ma w opiece
pomniki przyrody na terenie
Warszawy. 

- Od czasu pożaru, który miał
miejsce w ubiegłym roku podej-
mujemy działania związane z
ochroną Dębu Mieszko. Pierw-
szym krokiem było ogrodzenie,
kolejnym monitoring. Nadzór
elektroniczny działa w sposób,
który powinien zapewnić najstar-
szemu pomnikowi przyrody bez-
pieczeństwo i ochronić przed ko-
lejnymi atakami – mówi bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa.

W dniu 10 stycznia 2020 r.
ursynowski podróżnik Da-
rek Strojewski wyruszył w
podróż po Europie, której
celem jest zebranie fundu-
szy dla pacjentów Hospi-
cjum Onkologicznego św.
Krzysztofa na Ursynowie. 

Darek tym razem chce poko-
nać trasę liczącą ponad 7000
km, która będzie prowadziła od
przylądka Marroqui w Hiszpa-
nii do przylądka Nordkapp w
Norwegii, a przejście jej zajmie
mu około 280 dni.

Tym razem, oprócz swojego
wiernego towarzysza psa Pin-

dola, Darek zabrał ze sobą ma-
skotkę naszego Pucka Ursynow-
skiego, która będzie świadkiem
jego niesamowitego wyczynu.
Urząd Dzielnicy Ursynów wspie-
ra Pana Darka całym sercem. W
2019 roku pan Darek wraz z Pin-
dolem przeszli z Warszawy do
Santiago de Compostella i Li-
zbony. Zebrali ponad 30 tys. zło-
tych. Jak można wpłacać pie-
niądze – informacje na stronie
www.ursynow.pl.

„W 2019 roku porzuciłem
wielkomiejskie warszawskie ży-
cie. Wyszedłem ze swojej strefy
komfortu. Niewiele dni później

wszedłem w kolejną – pieszą
drogę po Europie. (…) Spoty-
kam niesamowitych ludzi, któ-
rzy jeżeli mają ochotę, podzielą
się tym co mają. Nie wymagam,
nie oczekuję, a jedyne o co pro-
szę, to możliwość rozbicia na-
miotu. Przez całą drogę zachę-
cam do wsparcia szczytnego ce-
lu – Hospicjum Onkologicznego
na warszawskim Ursynowie. Nie
podróżuję sam. Towarzyszy mi
Pindol mój czworonożny przy-
jaciel. Razem dzielnie kroczymy,
robiąc coraz do dłuższe odległo-
ści” – pisze na swoim profilu na
Facebooku Dariusz Strojewski.

Urząd Dzielnicy Ursynów
informuje o kolejnych in-
westycjach związanych z
rozbudową infrastruktu-
ry rowerowej. W 2019 r.
na Ursynowie wybudowa-
no 1080 metrów nowych
dróg rowerowych, a 2100
metrów zostało wyremon-
towanych, w ramach ist-
niejącej struktury.

Drogi rowerowe wybudowane
w 2019 r.

– Rosoła (na odcinku Jeżew-
skiego - Wąwozowa) - 400 m.

– Relaksowa (na odcinku Wą-
wozowa - Rosnowskiego) - 350 m.

– Belgradzka (na odcinku
Stryjeńskich - 10KUD) - 330 m.

Drogi rowerowe wyremonto-
wane w 2019 r.

– Relaksowa (na odcinku Wą-
wozowa – Rosnowskiego) - 
570 m.

– Park im. R. Kozłowskiego
(na odcinku Surowieckiego - Do-
lina Służewiecka) – 300 m.

– ciąg pieszo-rowerowy
wzdłuż STP Kabaty (na odcin-

ku od Mielczarskiego do wjazdu
na parking przy STP) - 560 m.

– Jeżewskiego (na odcinku al.
KEN – Rosoła) - 670 m.

- Podejmujemy starania w
sprawie modernizacji ciągu uli-
cy Gandhi (na odc. ul. Pileckie-
go – ul. Rosoła) – Nugat – Kieda-
cza, w tym budowę drogi rowe-
rowej. W zeszłym roku wystąpi-
liśmy do ZDM o przygotowanie
projektów połączenia pasów ro-

werowych na ul. Dereniowej i
ul. Cynamonowej, na skrzyżo-
waniach z ul. Gandhi oraz włą-
czenia pasów rowerowych na ul.
Cynamonowej do drogi rowero-
wej na ul. Ciszewskiego. Jedno-
cześnie bardzo zależy nam na
systemowym powiązaniu sieci
dróg rowerowych w naszej dziel-
nicy – mówi o planach na 2020
rok burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.

Przypominamy, że nie powinniśmy do-
karmiać ptaków w okresie innym niż zi-
mowy. Jest to działanie sprzeczne z natu-
rą, może być nawet dla naszych latają-
cych przyjaciół niebezpieczne. W ten spo-
sób pomagamy im tylko wtedy, kiedy po-
jawia się gruba pokrywa śnieżna i mróz.
Ale wtedy należy to robić systematycznie. 

Od przedwiośnia do pierwszych opadów śnie-
gu ptaki mają nieograniczony dostęp do poży-
wienia naturalnego i nie ma potrzeby, a nawet
nie jest wskazane, dodatkowe dokarmianie. Przy-
zwyczajanie ptaków do stałego karmienia może
spowodować, że utracą umiejętność samodzielne-
go zdobywania pożywienia. W takiej sytuacji mo-
gą utracić instynkt samozachowawczy i w trudniej-
szych warunkach będą bardziej narażone na róż-
ne niebezpieczeństwa, np. na ataki drapieżników.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie ptakom pie-
czywa, czy innych pokarmów solonych lub nad-
psutych. Takie pożywienie wywołuje u ptaków
choroby przewodu pokarmowego i bardziej im
szkodzi, niż pomaga. Nie można traktować karm-
nika jako miejsca pozbywania się odpadków ze sto-
łów.

Ptaki można dokarmiać wyłącznie w okresie
zimowym, kiedy pojawia się gruba pokrywa śnież-

na i mróz. Jeśli ktoś podejmie się zimowego dokar-
miania, musi pamiętać, aby robić to przez całą zi-
mę, systematycznie. Najlepiej podawać wtedy na-
siona (np. słonecznik, zboża, len, pestki dyni),
płatki ryżowe i owsiane, pokrojone warzywa go-
towane bez soli, nie solone kawałeczki mięsa lub
słoniny, mieszanki tłuszczowe z nasionami ole-
istymi. Warto też zadbać o dostęp do czystej, nie
zamarzniętej wody.

Władze Warszawy zawarły porozumie-
nie z Komendą Stołeczną Policji w spra-
wie służb ponadnormatywnych w 2020
roku. Dodatkowe patrole funkcjonariu-
szy policji będą finansowane ze środków
stanowiących dochody własne m. st.
Warszawy. W myśl porozumienia w tym
roku Warszawa przekazała na sfinanso-
wanie pełnienia służb ponadnormatyw-
nych 5 mln złotych. Suma ta pozwala na
wystawienie 21 740 służb.

Służby będą kierowane w najbardziej niebez-
pieczne miejsca Warszawy, wskazane przez miesz-
kańców w ramach ogólnomiejskiego programu
„Bezpieczne osiedle”. W spotkaniach grup osiedlo-
wych obok mieszkańców biorą także udział funk-
cjonariusze policji, Straży Miejskiej oraz przed-
stawiciele Urzędu m. st. Warszawy. Średnio w
miesiącu wskazywanych jest około 130 miejsc,
które obejmowane są szczególnym nadzorem pre-
wencyjnym funkcjonariuszy Komendy Stołecznej
Policji.

Gdy w danym miejscu stan bezpieczeństwa ule-
gnie poprawie, patrole kierowane są w kolejne

zgłoszone prze mieszkańców rejony miasta. W
ubiegłym roku w ramach służby ponadnorma-
tywnej zatrzymano 209 sprawców przestępstw i
wykroczeń, wylegitymowano 49 641 osób, po-
uczono 24 529 osób, ukarano mandatami karny-
mi 15 094 sprawców wykroczeń. Niebagatelną
rolę pełni już sama obecność policjantów w mun-
durach w miejscach najbardziej zagrożonych.

Szkoła przy ul. Zaruby formalnie powołana

Dąb Mieszko I pod stałym nadzorem

Bezpieczniej na ulicach Warszawy

Jak bezpiecznie dokarmiać ptaki?

Nowa infrastruktura dla rowerzystów

7000 km w szczytnym celu
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Mokotowscy urzędnicy testują nową, au-
torską metodę zabezpieczenia przyulicz-
nych drzew przed uszkodzeniami powo-
dowanymi przez parkujące samochody.

Drewniane słupki zamontowane wkoło drzewa
to pomysł Mokotowa na ochronę drzew i zieleni
przed rozjeżdżaniem przez auta. Metoda polega
na montażu w miejscach narażonych na uszkodze-
nia drzew, drewnianych bali o średnicy około 15
cm i długości 120 cm. „Bale osadzone są w grun-
cie na głębokości 60 cm, a pozostałe 60 cm wysta-
je ponad gruntem, co stanowi fizyczne zabezpie-
czenie” dodaje naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Dominik Babski.  Warto dodać, że aby nie
uszkadzać korzeni drzew, montaż bali odbywa

się w sposób mało inwazyjny – otwór, w którym
umieszczany jest bal wykonywany jest wiertłem
glebowym o średnicy bala. 

Zaletami tej metody są wykorzystanie natural-
nych materiałów, niższy koszt, większa wytrzyma-
łość na mechaniczne uszkodzenia i lepsza widocz-
ność niż w przypadku tradycyjnych płotków. 

Pierwsze takie zabezpieczenia wykonano w
2019 r. na ulicy Sandomierskiej, kolejne ustawio-
ne są na ulicach Joliot-Curie oraz Wiktorskiej. Po-
mimo tego, że metoda jest cały czas w fazie testów,
wydaje się spełniać oczekiwania i w bieżącym ro-
ku zostanie wykorzystana do zabezpieczenia ko-
lejnych mokotowskich drzew.

M o n i k a  C h r o b a k

Ekologiczna metoda zabezpieczania drzew

W piątek 7 lutego w Gale-
rii U Domu Kultury Sto-
kłosy została otwarta wy-
stawa „Z góry widać wię-
cej – artyści Sądecczyzny
na Ursynowie”, zorgani-
zowana z inicjatywy Sto-
warzyszenia Przyjaciół Al-
manachu Muszyny, przy
wsparciu Muzeum Okrę-
gowego w Nowym Sączu.

Swoje obrazy zaprezentowało
trzynastu artystów związanych
rodowodem lub miejscem za-
mieszkania z Sądecczyzną:
Krzysztof Bojarczuk, Urszula
Gawron, Wacław Jagielski, Mał-

gorzata Kossakowska,  Krzysz-
tof Kuliś i Michał Załuski z Nowe-
go Sącza oraz Jarosław Czaja
(Łukowica), Ignacy Kurowski
(Stary Sącz), Małgorzata Mach-
nikowska-Machnik (Krynica-
Zdrój), Mariusz Obrzud (Obi-
dza), Sylwia Rams-Pikuła (Goł-
kowice/Kraków), Krystyna To-
masiak (Muszyna), Janusz Tyr-
pak (Muszyna/Kopenhaga).

Każdy przedstawił dwa obrazy:
dzieło najbardziej reprezenta-
tywne dla oeuvre artysty oraz
tematycznie związane z Ziemią
Sądecką. Prezentują one rozma-
ite postawy i inspiracje ich twór-

ców, jedni obrali język abstrakcji,
inni konsekwentnie podążają z
nurtem tradycji. Wszyscy jednak
z niezwykłą malarską wrażliwo-
ścią prezentują swój intymny ar-
tystyczny świat, którego funda-
mentem jest ich Mała Ojczyzna.

Władze samorządowe War-
szawy i Sądecczyzny na wernisa-
żu reprezentowali: zastępca bur-
mistrza Ursynowa Klaudiusz
Ostrowski, naczelnik Wydziału
Kultury Krzysztof Strużyński
oraz burmistrz Starego Sącza Ja-
cek Lelek i prezes Klubu Przyja-
ciół Ziemi Sądeckiej Rafał Skąp-
ski. Wcześniej artystów przyjął w
ursynowskim Ratuszu burmistrz
Robert Kempa, podejmując te-
mat dalszej współpracy i promo-
cji na Ursynowie sądeckich im-
prez kulturalnych.

O prężnie działającym Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Almanachu
Muszyny, które prowadzi para
społeczników (mieszkańców Ur-
synowa) Bożena i Ryszard Kru-
kowie, pisaliśmy w Passie w lip-
cu ub. roku (nr 25/966). Redak-
cja gratuluje inicjatywy i dzię-
kuje za dotrzymanie złożonej
wówczas obietnicy zorganizo-
wania wystawy na Ursynowie.

Wystawa potrwa do niedzie-
li 23 lutego. Naprawdę warto
obejrzeć.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Sądecczyzna podbija Ursynów

We wtorek 4 lutego roze-
grano mecze finałowe Mi-
strzostw Mokotowa w mi-
ni piłce siatkowej chłop-
ców szkół podstawowych
w kategorii dzieci w ra-
mach LIII Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.
Zwyciężył zespół z SP 46, II
miejsce zajęli chłopcy z SP
307, III miejsce SP 146.

Za nami także dwa dni zma-
gań w mini koszykówce dziew-
cząt i chłopców o tytuł Mistrza
Mokotowa szkół podstawowych
w kategorii dzieci. W czwartek
rozstrzygnęła się rywalizacja
chłopców. Zwyciężył zespół z The
British School Warsaw, II miej-
sce SP 272, III miejsce SP 69. W
piątek rywalizowały dziewczę-
ta. Najlepszy był zespół z SP 202,
II miejsce SP 272, III miejsce SP
85. Trofea wręczał zwycięzcom
zastępca burmistrza Dzielnicy
Mokotów Marek Rojszyk.

W sobotę w Szkole Podsta-
wowej nr 191 w Warsza-
wie odbyły się ostatnie za-
jęcia trwającego od końca
listopada kursu samo-
obrony dla kobiet.

Kursy był rodzajem specjali-
stycznego treningu. Szkolenia
składały się z części merytorycz-
nej i praktycznej. Panie uczyły się
rozpoznawania sytuacji zagroże-
nia i unikania ich, a także  podsta-
wowych technik walki i obrony
przy spotkaniu z napastnikiem.
Kurs prowadził Arkadiusz Grzyb,
instruktor samoobrony.

Na zakończenie kursu odbyło
się szkolenie z pierwszej pomo-
cy przeprowadzone przez Har-
cerską Grupę Ratownicza “Be-
mowo”, działającą przy hufcu
ZHP Warszawa-Wola.

W Szkole Podstawowej nr
85 im. Benito Juareza
przy ul. Narbutta 14 w so-
botę odbył się III Memo-
riał Mirosławy Litmano-
wicz w szachach dzieci do
lat 14. Uczestniczyło w
nim 58 zawodniczek i za-
wodników, którzy pierw-
szy dzień ferii zimowych
spędzili na sportowo. 

Memoriał jest upamiętnieniem
Mirosławy Litmanowicz (ur.
06.09.1928 r. – zm. 18.08.2017 r.)
mieszkanki Mokotowa, czołowej
polskiej szachistki, międzynaro-
dowej mistrzyni. Pani Mirosława
była multimedalistką indywidu-
alnych i drużynowych Mistrzostw
Polski, najstarszą uczestniczką ko-
biecych olimpiad szachowych oraz
autorką książek dla dzieci i mło-
dzieży o tematyce szachowej.

W środę 5 lutego w Zespole
Szkół nr 1 w Warszawie
przy ul. Gościniec 53 odbyło
się zorganizowane wspól-
nie przez Zarząd Dzielnicy
Mokotów oraz Biuro Ochro-
ny Powietrza i Polityki Kli-
matycznej spotkanie doty-
czące dofinansowania li-
kwidacji kopciuchów i wy-
miany ich na inne źródła
ciepła, w tym OZE.

Cieszymy się, że na spotkanie
licznie przybyli mieszkańcy Sie-
kierek i Augustówki, do czego
wielkim zaangażowaniem przy-
czyniła się Joanna A. Dembow-
ska - radna Dzielnicy Mokotów.

Tylko razem możemy popra-
wić jakość powietrza, którym od-
dychamy.

Spotkanie dotyczące kopciuchów

III Memoriał Mirosławy Litmanowicz

Kurs samoobrony zakończony

Mistrzostwa Mokotowa już za nami...
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Niestety, nie da się zjeść ka-
wałka tortu i mieć nadal cały
tort. Zawrotka była organizacją
ruchu tymczasową i nadeszła
pora zmian.W chwili obecnej
POW jest atrapą obwodnicy,
gdyż w rejonie wylotu wschod-
niego pełni jedynie funkcję kon-
centratora ruchu w kierunku
centrum oraz w mniejszym stop-
niu do rejonów południowych
Warszawy. W godzinach szczytu
zjazd z S-2 od strony zachodniej
w kierunku Śródmieścia i Ursy-
nowa zajmuje niekiedy 15 - 20
minut, i więcej, wtłaczając sa-
mochody w ul. Puławską. Po wy-
budowaniu zjazdu z S-2 w kie-
runku ul. Gandhi sytuacja w re-
jonie Puławskiej uspokoi się. Jed-
nak podczas całego cyklu prze-
budowy tego węzła zarówno
wjazd na POW od strony Pia-
seczna, jak i zjazd w kierunku
centrum ma odbywać się po-

przez rondo, którego przepusto-
wość będzie niewystarczająca.
Powstaną gigantyczne korki nie
tylko w tym miejscu, ale rów-
nież w rejonie ul. Marynarskiej,
gdzie będą przemieszczać się
kierowcy korzystający z wcze-
śniejszego zjazdu z S-2 w kie-
runku Mokotowa oraz Dolinki
Służewieckiej. Ale przecież to
było wiadome dosłownie wszyst-
kim od wielu lat.

Jak mogło być
Przez chwilę wydawało się, że

świadomość przyszłych proble-
mów komunikacyjnych zmoty-
wuje władze Warszawy do ra-
cjonalnych działań. Rozsądek
podpowiadał, że najlepszym roz-
wiązaniem byłoby wybudowa-
nie bezkolizyjnego przejazdu
Puławską na wprost: północ -
południe. W końcu pierwszej de-
kady obecnego stulecia rozpo-
częto budowę tunelu na pozio-
mie -1 wzdłuż ul. Puławskiej. O
takie rozwiązanie zabiegało
wcześniej miasto, obawiając się
sparaliżowania  ruchu po włą-
czeniu przejazdów z POW. Jed-
nakże w związku z przydziele-
niem środków budżetowych na
inne cele, ta ważna inwestycja
sprowadziła się do stworzenia
budowlanej prowizorki. GDD-

KiA wybudowała 20-metrowe
boczne ściany i strop, na którym
opierają się środkowe filary wia-
duktu POW, przygotowane do
późniejszych prac metodą pod-
stropową. Chodziło o to, by pod-
czas prac finalnych tunelu w cią-
gu ul. Puławskiej nie trzeba było
rozkopywać całego skrzyżowa-
nia. Dokończeniem budowy
miało zająć się miasto, ale w mię-
dzyczasie pojawiły się inne prio-
rytety finansowe i wybudowa-
ny kanał (bez płyty dennej, z zie-
mią nie wydobytą spod stropu i
bez dojazdów) został zasypany. 

Zaangażowane w monitoro-
wanie projektu Stowarzyszenie
Integracji Stołecznej Komunika-
cji (SISKOM) w wystąpieniu w
czerwcu 2011 r. do prezydenta
Warszawy Hanny Gronkiewicz
- Waltz sygnalizowało, że “ budo-
wa i zasypanie tunelu drogowe-
go w ciągu ulicy Puławskiej jest
działaniem pozbawionym sen-
su ekonomicznego. Wydane zo-
staną publiczne pieniądze na
konstrukcję, która nie będzie
mogła być wykorzystana przez
społeczeństwo. Dotychczasowe
przypadki pozostawiania kon-
strukcji w stanie surowym do re-
alizacji w późniejszym etapie,
np. parkingu podziemnego w
rejonie Placu Wilsona, wskazują,
że do takich inwestycji się nie
wraca. Absurdalna będzie rów-
nież ponowna przebudowa no-
wego węzła drogowego, który
zgodnie ze sztuką powinien słu-
żyć co najmniej dekadę, nie wy-
magając jakichkolwiek inwesty-
cji. ... Brak tunelu w ciągu ulicy
Puławskiej oznacza, że węzeł
Puławska, na którym przez co
najmniej dekadę będzie się koń-

czyć Południowa Obwodnica
Warszawy, nie umożliwi spraw-
nego wjazdu na obwodnicę. Tym
samym bardzo kosztowna inwe-
stycja publiczna będzie przykła-
dem źle wydanych pieniędzy pu-
blicznych”. Jednakże dla przed-
stawicieli ratusza nie była to już
wtedy priorytetowa inwestycja,
a w opiniach wskazywano brak
zagrożenie pojawiania się tam
zatorów komunikacyjnych. 

Czas płynął, o zasypanych tu-
nelach zapomniano albo chciano
zapomnieć. Konsekwencje ka-
rygodnej krótkowzroczności
urzędników wiszą teraz nad na-
mi jak miecz Damoklesa.

Proza dnia dzisiejszego
Prawda aż do bólu jest taka, że

zawrotka na S-2  już całkiem nie-
długo musi zniknąć. O tym
wszyscy wiedzieli od dawna, ale
najwygodniej było problemy za-
miatać pod dywan. Projekty
wraz ze wszystkimi szczegóła-
mi były decydentom znane, har-
monogramy również. Z infor-
macji zespołu prasowego ratu-
sza, przytoczonej przez Gazetę
Wyborczą, wynika, że wykonaw-
ca odcinka ursynowskiego POW,
włoska firma Astaldi, latem ubie-
głego roku  wystąpiła o zgodę
na wyłączenie z ruchu wiaduk-
tów nad ulicą Puławską aż na 11
miesięcy – do sierpnia 2020 r.
Miejscy urzędnicy nie chcieli o
tym słyszeć, bo oznaczałoby to
długotrwały paraliż nie tylko ob-
wodnicy, ale też ul. Puławskiej
między Warszawą i Piasecznem.
Równocześnie ratusz przewidy-
wał, że część kierowców, którzy
chcieliby omijać zablokowany
węzeł Puławska, zjedzie z ob-

wodnicy  do ul. Marynarskiej na
Służewcu i dalej ruszy przez Do-
linę Służewiecką, już całkowicie
ją korkując. Nie wyrażając zgody
na propozycje Astaldi, Urząd za-
sugerował 4-miesięczny okres
wyłączenia z ruchu wiaduktów
węzła Puławska i prace wyłącz-
nie w okresie letnim czerwiec -
wrzesień 2020, gdy ze względu
na okres wakacyjny natężenie
ruchu jest mniejsze.  Sytuacja
zrobiła się całkowicie patowa.

Problem braku porozumienia
pomiędzy GDDKiA i Urzędem
wypłynął podczas listopadowe-
go spotkania z ursynowskimi
radnymi. Firma Astaldi wyja-
śniała wówczas dalsze powięk-
szanie opóźnień w pracach bra-
kiem stanowiska i decyzji miasta
wobec postulatów harmonogra-
mowych. Do spotkania doszło
dopiero w styczniu bieżącego ro-
ku, jednak bez uzyskania jakiej-
kolwiek decyzji. Do kolejnego
spotkania ma dojść w bieżącym
tygodniu. Jak poinformowała
Małgorzata Tarnowska - rzecz-
nik prasowa warszawskiego od-
działu GDDKiA, decyzje zapad-
ną dopiero podczas tej oczeki-
wanej narady i z nich wyniknie,
kiedy prace na zawrotce się roz-
poczną. W momencie pisania te-
go artykułu (wtorek dn. 11 lute-
go) termin spotkania nie został
jeszcze ustalony.

Czas płynie. Jednak nie trzeba
być specjalistą od spraw budow-
lanych i harmonogramowania,
by zauważyć, że jeśli jakiś zło-
żony proces z uwzględnieniem
wszystkich uwarunkowań  jest
zaplanowany na 8 miesięcy, to
nie da się go skrócić do czterech.
To tak jakby zlecając wbicie 8

słupów, byśmy zażądali  wyko-
nanie tej pracy w dwa razy krót-
szym czasie, niż to umożliwiają
procedury wykonawcze. Nie da
się, chyba że zatrudnimy 2 razy
więcej pracowników. A to jest
już dodatkowy koszt. Zatem jak
na razie mamy kolejną sytuację
patową. Musimy uzbroić się w
cierpliwość i czekać na wyniki
ustaleń inwestora GDDKiA oraz
warszawskiego ratusza.

Postęp prac widoczny
Zgodnie z informacją GDDKiA,

zaawansowanie prac przekracza
obecnie 70%. Stropy górne i ścia-
ny szczelinowe tunelu ursynow-
skiego są właściwie gotowe już
w całości. Wykop od strony za-
chodniej został również ukończo-
ny, zaś od strony wschodniej bra-
kuje jeszcze kilkuset metrów wy-
kopu podstropowego. Cały czas
jest wywożona ziemia.  

Efekty prac naziemnych są co-
raz bardziej widoczne. Rejon por-
talu zachodniego praktycznie w
całości posiada rynnę żelbetono-
wą, wewnątrz której w przyszło-
ści będą biegły jezdnie prowa-
dzące do i z tunelu. Również wy-
budowana jest całkowicie esta-
kada zjazdu z S-2 w kierunku ul.
Gandhi. Skrzyżowanie ul. Gan-
dhi z ul. Płaskowickiej jest obec-
nie przebudowywane tak, by uła-
twić późniejsze prace przy budo-
wie zjazdów w kierunku Ursy-
nowa. Wjazd od strony Ursyno-
wa na POW jest mniej widocz-
ny, jednak w tym przypadku bę-
dą to głównie prace ziemne, nie-
wymagające budowy estakady.
Natomiast całkowicie są już wy-
konane żelbetonowe łącznice
zjazdu z S-2 do ul. Puławskiej
oraz wjazdu z ul. Puławskiej na S-
2. Oglądając zdjęcia z drona, wi-
dać, że w tym miejscu jest już
wszystko przygotowane do za-
mknięcia nawrotki i rozpoczęcia
prac połączeniowych wszystkich
odcinków S-2 zjazdowych i wjaz-
dowych do i z tunelu. 

Również w rejonie portalu
wschodniego wykonano już
główne prace budowlane zwią-
zane z żelbetonowymi estakada-
mi. Jednak pozostaje do wykona-
nia bardzo dużo prac przy two-
rzeniu nasypów i położeniu tam
jezdni POW oraz instalacji towa-
rzyszących. To musi potrwać
jeszcze sporo czasu.

Widoczny szeroki front robót
potwierdza informacje przeka-
zywane przez GDDKiA na temat
zaawansowania prac. Jakkol-
wiek by się jednak patrzyło, nie
ma szans, żeby termin sierpnio-
wy tego roku został dotrzymany.
Ile potrzeba czasu na ukończe-
nie, a tak naprawdę jeszcze wię-
cej - na oddanie całej inwestycji
do eksploatacji? To wyaże nam
nowy harmonogram prac, który
– miejmy nadzieję – zostanie
wreszcie uzgodniony i podany
do wiadomości.

Kolejne problemy Południowej Obwodnicy Warszawy

Kiedy decyzje w sprawie zawrotki?

Informacja o zbliżającym się momencie zamknięcia za-
wrotki S-2 w rejonie skrzyżowania POW z ul. Puławską
już od jesieni ubiegłego roku rozpala emocje ursyno-
wian. Do tymczasowego rozwiązania drogowego wszy-
scy zaczęli się przyzwyczajać i jakoś - kiepsko bo kiep-
sko - dało się z tym żyć. Jednak dla wielu osób utrata
możliwości “pół-bezkolizyjnego” zjazdu z S-2 w kierun-
ku Śródmieścia i analogicznego wjazdu od strony Pia-
seczna na S-2, stała się zapowiedzią tkwienia w kor-
kach znacznie większych niż obecnie. 
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Świadczył usługi przewozu
i dostarczał kokainę

Ursynowscy policjanci zatrzy-
mali 25-latka, który na co dzień
świadczył usługi przewozu
osób, a w przerwach między
kursami rozprowadzał narkoty-
ki. Za grupę klientów nielegalnej
części swojej działalności wy-
brał sobie uczniów ursynow-
skich szkół średnich. Funkcjo-
nariusze wylegitymowali go i
sprawdzili jego toyotę pod jedną
ze szkół. Mężczyzna miał przy

sobie 14 porcji białego proszku.
Kolejne 80 porcji funkcjonariu-
sze znaleźli w wynajmowanym
przez niego mieszkaniu. 

Około godziny 9:30 w pobli-
żu jednej ze szkół średnich na
Ursynowie kryminalni zauwa-
żyli toyotę, za kierownicą któ-
rej siedział 25-latek. Z ustaleń
operacyjnych wynikało, że męż-
czyzna, który na co dzień świad-
czy usługi transportu osób, mo-
że się zajmować udostępnia-
niem narkotyków.

Mając uzasadnione podsta-
wy do podjęcia czynności, funk-
cjonariusze postanowili wylegi-
tymować mężczyznę. W trakcie
kontroli podejrzanego oraz jego
pojazdu policjanci ujawnili i za-
bezpieczyli 14 zawiniątek z bia-
łym proszkiem. Badania narko-
testerem potwierdziły, że to ko-
kaina. Kierowca toyoty przyznał,
że środki psychoaktywne nale-
żą do niego. Został zatrzymany
i przewieziony do policyjnego

aresztu. W jego mieszkaniu na
Białołęce kryminalni znaleźli
jeszcze 80 porcji.

Następnego dnia 25-latek
usłyszał zarzuty, za które teraz
sąd może go skazać nawet na
10 lat więzienia. Do czasu roz-
prawy prokurator zastosował
wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru. Po-
dejrzany będzie musiał meldo-
wać się na komisariacie 5 razy w
tygodniu.

Zlekceważył zakaz 
zbliżania się

Ursynowscy policjanci zatrzy-
mali 22-latka podejrzanego o
niestosowanie się do zakazu
zbliżania się do pokrzywdzone-
go. Mężczyzna mimo tego przy-
szedł do warsztatu samochodo-
wego swojego ojca i chciał wy-
musić od niego pieniądze na
używki. 

Jak ustalili policjanci, po-
krzywdzony od lat stosował
wszelkie sposoby wobec swoje-
go syna żeby nakłonić go do
właściwego prowadzenia się i
nienadużywania alkoholu oraz
innych używek. Nic jednak nie
pomagało. Postanowił więc od-
izolować się od dorosłego syna,
który potrzebował od niego
głównie pieniędzy. 

Decyzja ojca była frustrująca
dla podejrzanego. Dlatego pró-
bował wymusić od ojca pienią-
dze siłą. Odwiedzał go w warsz-
tacie samochodowym, stosując
groźby, a gdy to nie skutkowało,

niszczył mienie. Kiedy jego za-
chowanie zaczęło mu zagrażać,
zawiadomił policjantów. 

Funkcjonariusze zebrali ma-
teriał, z którego wynikało, że
22-latek dopuścił się gróźb ka-
ralnych oraz umyślnego nisz-
czenia mienia. Na tej podsta-
wie zatrzymali go i przedstawi-
li mu zarzuty. Prokurator zasto-
sował wobec niego środek za-
pobiegawczy w postaci policyj-
nego dozoru. Na wniosek śled-
czych zastosowany został wo-
bec niego zakaz zbliżania się do
pokrzywdzonego. Mimo tego
podejrzany zlekceważył zakaz i
nadal przychodził do pokrzyw-
dzonego, żądając pieniędzy. W
dniu zatrzymania groził po-
krzywdzonemu zabójstwem i
w rezultacie go pobił.

Policjanci zatrzymali sprawcę,
przedstawili mu zarzuty oraz
wystąpili do sądu z wnioskiem o
jego tymczasowe aresztowanie.
Prokurator poparł wniosek. Sąd
natomiast nie miał wątpliwości,
czy zastosowanie 3-miesięczne-
go aresztu jest konieczne. Teraz
podejrzany może zostać skaza-
ny nawet na 5 lat więzienia.

Poszukiwany miał przy 
sobie narkotyki

Ursynowscy policjanci zatrzy-
mali 24-latka poszukiwanego
do odbycia kary pozbawienia
wolności za wcześniejsze prze-
stępstwa. Jak się szybko okaza-
ło, wcześniejszy wyrok nie zro-
bił na mężczyźnie większego

wrażenia i w dalszym ciągu
wchodził w konflikt z prawem.
Podczas kontroli osobistej funk-
cjonariusze znaleźli przy nim
amfetaminę. 

Po otrzymaniu nakazu zatrzy-
mania 24-latka poszukiwanego
do odbycia kary pozbawienia
wolności policjanci ustalili gdzie
może się ukrywać i pojechali w
to miejsce. Mężczyzna został za-
trzymany w jednym z mieszkań
przy al. KEN na Ursynowie. W
trakcie czynności oraz spraw-
dzenia czy nie ma przy sobie
niebezpiecznych narzędzi oraz
przedmiotów, których posiada-
nie jest zabronione, funkcjona-
riusze ujawnili woreczek foliowy
z substancją przypominającą
amfetaminę. Badanie narkote-
sterem potwierdziło, że to wła-
śnie ten narkotyk.

Mężczyzna tłumaczył się, że
ma ją na własny użytek. Został
zatrzymany i przewieziony do
policyjnego aresztu. Następne-
go dnia usłyszał zarzuty posia-
dania środków psychoaktyw-
nych, za których sąd może go
skazać nawet na 3 lata więzie-
nia. Po przesłuchaniu policjan-
ci przewieźli go do zakładu kar-
nego, w którym spędzi najbliż-
sze 3 miesiące za wcześniejsze
przestępstwo.

Dozór policyjny 
za pobicie konkubiny

Policjanci zatrzymali 43-lat-
ka podejrzanego o uszkodze-
nie ciała swojej konkubiny.

Mężczyzna karany w przeszło-
ści za znęcanie się nad partner-
ką miał sądowy zakaz zbliże-
nia się do pokrzywdzonej. Mi-
mo to kobieta sama odwiedzi-
ła go w pokoju hotelowym. W
wyniku nieporozumienia męż-
czyzna uderzył ją pięścią w
twarz, powodując złamania ko-
ści oczodołu. 

Jak ustalili policjanci, kilka
dni przed awanturą, mężczyzna
opuścił zakład karny po odbyciu
8 miesięcy więzienia za znęca-
nie się nad partnerką. Sąd zaka-
zał mu zbliżania się do pokrzyw-
dzonej. Mimo to z własnej woli
kobieta odwiedzała go w zakła-
dzie karnym. Po opuszczeniu
placówki penitencjarnej 43-la-
tek wynajął sobie pokój w jed-
nym z hosteli na Mokotowie.
Dążąc do porozumienia, kobie-
ta wdała się z nim w dyskusję,
która szybko przerodziła się w
kłótnię. W trakcie niej uderzył
pokrzywdzoną pięścią w okoli-
cę lewego oka, powodując zła-
manie kości. Kobieta zgłosiła po-
bicie policjantom, którzy zatrzy-
mali mężczyznę.

Następnego dnia usłyszał on
zarzuty prokuratorskie. Na pod-
stawie zebranego przez funk-
cjonariuszy materiału dowodo-
wego prokurator zastosował
wobec podejrzanego środek za-
pobiegawczy w postaci policyj-
nego dozoru. Teraz czeka go
rozprawa sądowa, na której mo-
że zostać skazany nawet na 5
lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Ekopatrol Straży Miejskiej m. st.
Warszawy otrzymał pięć nowych
aut. To samochody elektryczne wy-
posażone w sprzęt i urządzenia nie-
zbędne przy interwencjach z udzia-
łem zwierząt.

– Wybraliśmy samochody elektryczne, bo
chcemy walczyć z ociepleniem klimatu. Ten
zakup ma też wymiar praktyczny, bowiem te
auta będą się mogły poruszać po buspasach i
tym samym szybciej dojechać na miejsce inter-
wencji – powiedział Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m. st. Warszawy podczas przekazania
samochodów zakupionych z budżetu miasta.

Każdy pojazd jest wyposażony w klatki
wykonane z tworzywa sztucznego do trans-
portu zwierząt oraz w sprzęt służący do
chwytania zwierząt: chwytaki weterynaryj-
ne składane, podbieraki, pętlę do chwytania
psów, zestaw do odławiania węży (worek,
chwytak, wymienne końcówki), koło MDC
z siatką do odławiania zwierząt.

Wszystkie szyby w przedziale przewozo-
wym są zabezpieczone siatką metalową za-
bezpieczającą okna przed wybiciem przez
przewożone zwierzę.

Pojazdy spełniają wymogi pojazdu uprzy-
wilejowanego w ruchu drogowym. Pojaz-
dy wyposażone są w urządzenia GPS oraz w
rejestratory mobilne zapisujące obraz ka-
mer do rejestracji obrazu przedpola pojazdu
oraz tyłu pojazdu.

Stacje do ładowania pojazdów elektrycz-
nych zostały zainstalowane na terenie siedzi-
by Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10.
Auta na w pełni naładowanych akumulato-
rach będą mogły przejechać minimum 120
km. Pojazdy wyposażone są w system nawi-
gacji z mapą.

W trakcie interwencji podjętych w 2019
roku ekopatrol udzielił pomocy 9 965 zwie-
rzętom – 50,5 % z nich stanowiły ptaki, 47
% ssaki i 2,5 % gady.

Wśród ssaków najwięcej było psów
(2272), kotów (1393), nietoperzy (371) i
jeży (324). Wśród ptaków najwięcej było
gołębi (2377), kaczek (635), wron (562).
Wśród gadów – żółwi (29), zaskrońców
(22), zdarzały się kraby, skolopendry, aga-
my brodate, gekony.

Zakupione pojazdy – renault kangoo ZE
o napędzie elektrycznym – (zgodnie z nowe-
lizacją przepisów PoRD) będą mogły poru-
szać się po buspasie, co w znacznym stopniu
skróci czas dojazdu na miejsce zgłoszenia.
Wszystkie pojazdy są wyposażone i przy-
stosowane do przewozu zwierząt zgodnie z
obowiązującymi normami.

Koszt zakupu samochodów to 1,1 mln zł.
Został sfinansowany ze środków m.st. War-
szawy. Warszawska straż miejska poprzez
wymianę taboru samochodowego przystą-
piła do realizacji zapisów ustawy o elektro-
mobilności oraz wpisała się w realizację

uchwały Rady Miasta z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie Programu ochrony środo-
wiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020
z perspektywą do 2023 r.

Straż Miejska prowadzi działania w wie-
lu obszarach bezpieczeństwa. Najważniejsze
z nich to m. in.: ład i porządek publiczny,
bezpieczeństwo osób i mienia, pomaganie
osobom bezdomnym, ratowanie życia i zdro-
wia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, działania prewencyjne i pro-
filaktyczne.

Ekopatrol Straży Miejskiej w tym roku
będzie obchodził 20-lecie istnienia. Obecnie
działa w strukturze Oddziału Ochrony Śro-
dowiska. Pracujący w nim funkcjonariusze
zapobiegają między innymi bezdomności
zwierząt oraz przeciwdziałają zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi w związku z pozosta-
wieniem zwierząt domowych bez opieki.
Udzielają też pomocy zwierzętom chorym,
rannym, dzikim, egzotycznym, wolno żyją-
cym. W trakcie wykonywania codziennych
zadań funkcjonariusze z Referatu ds. Eko-
logicznych wykorzystują specjalistyczny
sprzęt służący do odławiania i transporto-
wania zwierząt.

Realizacja tych zadań jest uzależniona
od możliwości korzystania ze specjalistycz-
nego sprzętu, w tym ze sprawnego trans-
portu umożliwiającego szybkie podjęcie
interwencji.

Rośnie uznanie mieszkańców stolicy dla
działań podejmowanych przez Ekopatrol
Straży Miejskiej (pracuje w nim obecnie
39 strażników, którzy przeszli specjalistycz-
ne szkolenia), który w większości przypad-
ków jako pierwszy pomaga zwierzętom w
mieście.

Przeszkoleni strażnicy niosą pomoc nie
tylko zwierzętom bezdomnym, porzuco-
nym czy rannym, ale także zwierzynie dzi-
ko żyjącej, która zabłąkała się w mieście.
Coraz częściej praca Ekopatrolu polega na
odławianiu zwierząt egzotycznych, takich
jak: pytony, agamy czy pająki, które ucie-
kły hodowcom lub zostały wyrzucone z pry-
watnych hodowli.

Funkcjonariusze reagują także, gdy zwie-
rzę może stanowić zagrożenie dla człowie-
ka. Działają, gdy zagrożone jest życie i zdro-
wie zwierząt znajdujących się w ogólno-
dostępnej przestrzeni publicznej. Praca i
zaangażowanie strażników ogranicza zja-
wisko bezdomności zwierząt. Stanowi też
duże wsparcie dla innych służb i instytucji,
w tym: policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Lasów
Miejskich.

K a m i l  D ą b r o w a

Samochody elektryczne dla ekopatrolu SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo,,

Tajemnicą poliszynela jest  zaopatrywanie nieletnich w napoje al-
koholowe. Są różne na to sposoby, nie wyłączając stosowanego
przez samych zainteresowanych - starsi kupują dla młodszych, nie-
letni wyglądający bardziej dorośle zaopatrują się sami, bez potrze-
by legitymowania się.W końcu pełnoletni kupują “hurtowo” dla 
nieletnich.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i Rada Nadzorcza SM przy Me-
trze usilnie stara się umożliwić otwarcie franczyzowego sklepu z alko-
holem  “Żabka “ (sieć należąca między innymi do funduszy inwesty-
cyjnych) mimo sprzeciwu mieszkańców z kompleksu al. KEN 36/36a
, wyrażonego już wielokrotnie poprzez negatywny wynik skierowanej
do  nich ankiety przez administrującego budynkiem na temat ewen-
tualnej zgody na sprzedaż alkoholu w  “Żabce”. 

Właściciel  kolejnego lokalu, który chce go wynająć “Żabce”, odwo-
łuje się ciągle do zarządu SM i Rady Nadzorczej. W budynku krążą róż-
ne dodatkowe ankiety, między innymi ze strony zainteresowanego fran-
czyzobiorcy – naruszając  przy tym suwerenność właścicieli lokali
mieszkalnych i nie mając  od nich zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych. W końcu jakiś człowiek, zatrudniony przez SM Przy Me-
trze , mieszkaniec dalej położonego osiedla, zbiera również podpisy pod
zgodą na sprzedaż alkoholu w tym sklepie, zaczepiając ludzi przed Ga-
lerią Ursynów.

W samej Galerii Ursynów jest wystarczająca ilość  lokali z alkoho-
lem.  Galeria odwiedzana jest często przez niechcianych dla mieszkań-
ców gości, będących nieraz pod wpływem narkotyków i dewastujących
toalety w Galerii. Nie dziwi więc fakt, że mieszkańcy nie godzą i tym
razem  na dodatkową sprzedaż alkoholu w ich budynku. Sieć “Żab-
ki” jest zresztą bardzo już gęsta, można tam się zaopatrzyć między in-
nymi w tzw. “małpki” czyli małe buteleczki mocnego alkoholu wątpli-
wej jakości. To na nim zarabia się najlepiej, a do tego jest b. łatwo do-
stępny dla nieletniej młodzieży.

Konflikt interesów i postępowanie z naruszaniem prawa  rodzi
słuszny sprzeciw i podejrzenia o nieuczciwość. Czy taka patologia ma
być wizytówką Spółdzielni Mieszkaniowych ?

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
M i e s z k a ń c y  -  w ł a ś c i c i e l e   b u d y n k u  K E N  3 6 / 3 6 a

******

SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo!!

Wiadomość z ostatniej chwili. Była środa 29 stycznia, kiedy poja-
wiła się zima.. Ten fakt potwierdził, 

że przebudowa schodów (a nie remont!?) do metra Stokłosy, o któ-
ry wielokrotnie mieszkańcy zwracali się do Zarządu Dróg Miejskich,
był bezwzględnie zasadny.

Przy niewielkim opadzie śniegu zejście do stacji metra Stokłosy to
był wręcz horror i wielkie niebezpieczeństwo narażenia zdrowia lub
życia przez mieszkańców.

Panie dyrektorze ZDM Warszawa! Proszę  dokonać szybkiej wizji lo-
kalnej tych schodów .

Te schody muszą być przebudowane, tak jak wnioskował rzeczo-
znawca,  jak prosili użytkownicy.

W tym pierwszym dniu zimy pomagałem starszym osobom zejść i
wejść po tych nieszczęsnych schodach.!!!

S ł a w o m r  L i t w i n  -  s e n i o r,  m i e s z k a n i e c  u l  Z W M
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Po smutnych czasach, gdy szczy-
tem marzeń (dla wielu) było
uzyskanie przepustki (wydawa-
nej przez komendy Milicji Oby-
watelskiej), upoważniającej do
przekroczenia polsko-czechosło-
wackiej granicy i 6-dniowego
pobytu w strefach tzw. konwen-
cji turystycznej w Tatrach lub
Karkonoszach – od czasu wstą-
pieniu do Unii Europejskiej wy-
starczy mieć dowód osobisty,
aby dotrzeć np. na Maltę. A tam
ważny ślad zostawił dzielny
Bartłomiej Nowodworski.

M alta, maleńka wyspa (prak-
tycznie – dwie) na Morzu
Śródziemnym, mało jest

znana naszym rodakom, a szczególnie
mało znane są historyczne związki Pol-
ski i Polaków z tą wyspą, chociaż od XII
wieku joannici mieli swoje placówki
(komandorie) także na terenie naszego
kraju, np. w Poznaniu. Przynależność
do Zakonu jest jedną z najcenniejszych
w tradycji szlachectwa, chociaż jest to
tylko tytuł honorowy. Obecnie w na-
szym państwie do joannitów (Suwe-
rennego Rycerskiego Zakonu Szpital-
ników Świętego Jana Jerozolimskiego)
należy ok. 160 osób (dam i kawalerów). 

Zakon powstał w czasach wy-
praw krzyżowych (czyli pra-
wie tysiąc lat temu), istnieje do

dnia dzisiejszego. Wiele państw uznaje
Zakon za suwerenny podmiot prawa
międzynarodowego, Ma on około 50
przedstawicielstw dyplomatycznych,
również w Polsce (ambasada – Warsza-
wa, ul. Jazgarzewska 17), posiada tak-
że swoje (mikroskopijne) terytoria, dwa
w Rzymie (jeden z adresów: Pałac Mal-
tański, Via dei Condotti 68) i Zamek św.
Anioła na Malcie. Po burzliwych dzie-
jach na Bliskim Wschodzie joannici wy-
lądowali na Cyprze, a w 1309 r. na Ro-
dos. Stworzyli tam potężne państwo,
które od 26 czerwca 1522 do 1 stycznia
1523 r. mężnie stawiało czoła armii tu-
reckiej (liczebność Turków szacuje się
na 160 tys. ludzi, w tym 10 tys. jancza-
rów), dowodzonej przez sułtana Sulej-
mana I. Po półrocznym oblężeniu joan-
nici honorowo skapitulowali, a Turcy
pozwolili im opuścić wyspę i udać się na
Kretę. Po kilku latach tułaczki, w 1530
r. kawalerowie osiedlili się na Malcie.
Wbrew tureckim oczekiwaniom joan-
nici szybko odbudowali swoją potęgę
ekonomiczną i militarną, a przede
wszystkim flotę. To doprowadziło do
nowej wojny z Turcją. W maju 1565 r. na
Malcie i Gozo (to druga z zamieszka-
łych wysp archipelagu) wylądowała ar-
mia turecka w sile ok. 40 tys. ludzi. Za-
kon przeciwstawił im 5 tys. Maltańczy-
ków, 540 zakonników i 1 tys. żołnierzy
hiszpańskich. Pomimo 4-miesięcznego
oblężenia Turkom nie udało się pokonać
joannitów. Sukces Zakonu wynikał m.
in. ze sprawnej organizacji, determina-
cji obrony, świetnego wyposażenia
obrońców, a przede wszystkim – wspa-
niałych fortyfikacji wzniesionych przez
joannitów.  Obrona Malty w 1565 r. roz-
sławiła kawalerów maltańskich, którzy
stali się symbolem cnót rycerskich. Ta
sława ściągała na Maltę niespokojne du-
chy z całej łacińskiej Europy. Jednym z
nich był niejaki Bartłomiej Nowodwor-

ski (1552-1625) z powiatu tucholskiego,
który po zabiciu w pojedynku pokojow-
ca króla Stefana Batorego musiał opuścić
nasze państwo. Przez wiele lat przeby-
wał we Francji, gdzie zdobywał wiedzę
i doświadczenie wojskowe. 

W1599 roku, z listami poleca-
jącymi francuskiego mo-
narchy Henryka IV, udał się

na Maltę, podejmując służbę u joanni-
tów. Formalne śluby zakonne złożył w
1605 r., stając się „kawalerem maltań-
skim”. Nowodworski zasłynął na Malcie
z walk prowadzonych w obronie wiary,
m. in. w dzisiejszej Tunezji, na wyspie
Patras oraz w  bitwie pod Lepanto (8
maja 1603 r.), gdzie został ranny. Po
śródziemnomorskich przygodach, okry-
ty sławą, którą tam zdobył, powrócił
do Rzeczypospolitej, podejmując służ-
bę u króla Zygmunta III. W jej trakcie
brał udział w wojnach z Moskwą. Zasły-
nął podczas oblężenia Smoleńska, przy-
czyniając się w istotny sposób do zdoby-
cia tej twierdzy. Smoleńsk bronił się z
wielką determinacją od 29 września
1609 r. do 13 czerwca 1611 r. (20 mie-
sięcy i 11 dni). Polacy zwątpili, że w
ogóle kiedykolwiek zdobędą to miasto.
Nie zwątpił Bartłomiej Nowodworski,
który przez dłuższy czas, skrycie i z za-
chowaniem wielkiej ostrożności i po-
mysłowości kamuflażu, przenosił ła-
dunki prochu, które umieszczał  w sys-
temie kanałów odpływowych przecho-
dzących przez mury. Podobno cały ła-
dunek mógł ważyć nawet trzy tony. De-
tonacja nastąpiła w nocy z 12 na 13
czerwca (dzień św. Antoniego), a w jej
wyniku uległa zniszczeniu część muru
o grubości 4 – 5 metrów i wysokości
kilkunastu metrów. Przez powstały wy-
łom wojska Rzeczypospolitej wdarły się
do twierdzy, zajmując na prawie na pół
wieku tę potężną fortecę, uważaną za
bramę do Moskwy. 

K ról Zygmunt III – w podzięce
za zdobycie Smoleńska –
ufundował w Warszawie ko-

ściół pod wezwaniem św. Antoniego,
który do dzisiaj znajduje się przy ul. Se-
natorskiej. Podczas wyprawy Jana Ka-
rola Chodkiewicza w październiku
1618 r. Nowodworski, wówczas już 66-
letni mężczyzna, dowodził szturmem
na Moskwę i został ranny w prawą rę-
kę, ale wraz z podległymi mu ludźmi
wkroczył do stolicy państwa carów ja-
ko jeden z pierwszych.  Wówczas to
ten kawaler maltański przypieczęto-
wał swoją sławę dzielnego i prawego
rycerza, o czym z największym uzna-
niem  i szacunkiem wypowiadali  się
m. in. Jakub Sobieski (ojciec króla Ja-
na III) oraz Jerzy Ossoliński, ale też
Michaił Szein –  rosyjski dowódca
obrony Smoleńska.

Bartłomiej Nowodworski był
„obywatelem Europy”. Znał z
autopsji stan kultury material-

nej krajów Europy Zachodniej i basenu
Morza Śródziemnego. Jednocześnie
znał stan cywilizacyjny ziem Rzeczy-
pospolitej. Ta wiedza, a także doświad-
czenie z zakresu wojskowości sprawiły,
iż Nowodworski czynił starania o uno-
wocześnienie naszego państwa. Chciał
doprowadzić do powstania w Rzeczy-
pospolitej sieci placówek tworzących
działającą wedle zasad zakonu „szkołę
w rzemieśle rycerskim”.  Na kolejnych
sejmach zgłaszał projekt: „Sposób ćwi-
czenia szlachty polskiej w dziele rycer-
skim....”.  Sejm nie poparł pomysłu, tym
niemniej Bartłomiej Nowodworski, z
własnych funduszy, powołał do życia
różne fundacje działające na rzecz „do-
bra wspólnego”, a przede wszystkim,
aby kształcić szlachtę w nowoczesnej
sztuce wojennej. Najsłynniejszą  z nich
była fundacja dla Akademii Krakow-
skiej (właściwie trzykrotne fundacje w

latach 1612–1619), którą wsparł uposa-
żenie profesorów, utrzymanie studen-
tów i publikowanie książek. Fundusza-
mi fundacji z 1617 i 1619 r. wspomógł
szkołę (Kolegium Nowodworskiego,
szkoła przygotowawcza przy Akademii
Krakowskiej, założona w 1588 jako
pierwsza z tzw., kolonii akademickich),
którą nazwano później Szkołą Nowo-
dworskiego. Po licznych przekształce-
niach szkoła ta istnieje do dnia dzisiej-
szego (obecnie to I Liceum Ogólno-
kształcące im. B. Nowodworskiego w
Krakowie). 

A bsolwentem Kolegium Nowo-
dworskiego był m. in. później-
szy król Jan III Sobieski. W

tym miejscu można przypomnieć, że
mniej więcej w tym samym czasie
(1628 i 1630) podobne fundacje oświa-
towe, chociaż nie w takiej skali, ustano-
wił Jan Raciborski. Do fundacji z 1630
r. Raciborski wniósł dobra: Dawidy, Ła-
dy, Ślazy, Folwarkowo, Skupice i Je-
ziorki z przyległościami, a więc także
miejscowości z terenu obecnej dzielni-
cy Warszawa-Ursynów. Dochody z wy-
mienionych majątków były przezna-
czone na opłacenie studiów w Kole-
gium Nowodworskiego albo Akademii
Krakowskiej niezamożnych studentów
z ziemi warszawskiej i czerskiej.

Pod koniec życia, bo w latach
1624 -1625 Bartłomiej Nowo-
dworski otrzymał komandorię

maltańską w Poznaniu. Zmarł w War-
szawie 13 lutego 1625 r. Pochowany
został w kolegiacie św. Jana Chrzcicie-
la w Warszawie. Płyta nagrobna nie za-
chowała się do naszych dni.

Szkoda, że polscy przewodnicy,
oprowadzający polskich tury-
stów po Malcie i Gozo, nie

wspominają o Bartłomieju Nowodwor-
skim – kawalerze maltańskim i dziel-
nym polskim patriocie.

Bartłomieja Nowodworskiego (1552-1625) przypadki...

Najbitniejszy kawaler maltański
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W swojej dziennikarskiej karierze wielokrotnie słyszałem pochwały w
rodzaju “ale pan jest odważny...”. I pytanie: “Nie boi się pan?”. To mi-
le łaskotało moje ego i nie zadawałem sobie trudu, by poddać taką oce-

nę głębszej analizie. Jednakowoż ostatnio przyszło zastanowienie i po latach do-
szedłem do wniosku, że powyższe stwierdzenie i pytanie obrazują dramatycznie
niski poziom społecznej, konstytucyjnej i prawnej świadomości polskiego ludu. “Pokorne cielę
dwie matki ssie” - to polskie przysłowie najlepiej pokazuje jaką postawę wobec władzy (państwo-
wej, samorządowej) prezentujemy w czasach pokoju. Bo wojna, a jakże, wyzwala w Polakach bo-
haterstwo, często w sposób nieprzemyślany. To fakt historyczny. Wtedy jednoczymy się i “na stos
rzucamy nasz życia los”. Ale w czasach pokoju jesteśmy raczej ciepłe kluchy. Skakać sobie wzajem-
nie do oczu - jak najbardziej. Natomiast poddać publicznej krytyce władzę... Na to może się powa-
żyć niewielki procent społeczeństwa. 

A ja strasznie lubię kopać się z końmi, ale nie tymi szlachetnymi ze Służewca, lecz z końmi bar-
dzo silnymi, pociągowymi - sejmowymi i ratuszowymi. “Czy pan się nie boi?”. Dzisiaj odpowiadam
na to pytanie zadane wielokrotnie kiedyś i zadawane w przyszłości. Niby czego lub kogo miałbym
się bać? Co oni mogą mi zrobić? Najwyżej pozwą do sądu o zniesławienie lub naruszenie dóbr oso-
bistych. Jednak taki scenariusz nie robi na mnie specjalnego wrażenia. Znam prawo prasowe w spo-
sób wystarczający, by nie trafić przed oblicze sądu. Przez lata skierowano przeciwko mnie 13 po-
zwów, z których sąd uznał tylko jeden. Przez moje niedopatrzenie. Pozywali mnie burmistrzowie,
prezesi spółdzielń, radni, a nawet sama prezydent Hanna Gronkiewicz - Waltz, która zażądała ode
mnie 30 tys. zł zadośćuczynienia, a nie dostała ani grosza. Musiała też zapłacić koszty sądowe. Kie-
dy opisywałem skandal reprywatyzacyjny związany z kamienicą Narbutta 60, nazwałem na łamach
“Passy” kilku mokotowskich prokuratorów nierobami i niechlujami. Nie było pozwu, ani nawet żą-
dania sprostowania.

C zemu o tym piszę? Bo chcę pobudzić społeczeństwo do działania w sytuacjach kryzyso-
wych oraz powiększyć wiedzę Polaków, jak idzie o możliwość bardzo ostrego nawet
krytykowania ludzi władzy sprzeniewierzających się składanym przysięgom. Poeta po-

wiada, że prawdziwym patriotą jest ten, kto ma odwagę wystąpić przeciwko własnemu rządowi.
Ustawa sejmowa dokładnie określa granice dozwolonej krytyki –tak prasowej, jak i werbalnej. Na-
leży je znać, by nie trafić przed sąd. Ale są w ustawie wyjątki, dotyczą one m. in. polityków. Jak
cienka linia dzieli zniesławienie bądź zniewagę od dozwolonej prawem krytyki? Bardzo cienka,
ale podział jest widoczny w orzeczeniach Europejskiej Komisji Praw Człowieka, która uznaje, że
na przykład funkcjonariusze publiczni działający w ramach swoich obowiązków są - podobnie jak
politycy - narażeni na szerszy niż przeciętny zjadacz chleba zakres dopuszczalnej krytyki. Jeżeli
funkcjonariusze działają bez podstawy prawnej, bądź swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami
prowokują społeczeństwo, muszą spodziewać się krytyki ze strony obywateli i akceptować fakt,
że może ona być bardzo surowa. 

Jest okazja, by przytoczyć znakomity przykład. Gerhard Oberschlick, dziennikarz wiedeńskiego
tygodnika “Forum”, w artykule opublikowanym w 1991 r. nazwał Jörga Haidera, ówczesnego lide-
ra Austriackiej Partii Wolności (zginął tragicznie w 2008 r.), epitetem “Trottel” (idiota). Artykuł do-
tyczył wystąpienia polityka, w którym ten oświadczył, że “wszyscy żołnierze podczas II wojny

światowej, łącznie z armią niemiecką,
walczyli o pokój i wolność. Nie można
więc dzielić żołnierzy na dobrych i złych”.
Haider twierdził również, że wyłącznie ci,
którzy ryzykowali podczas wojny życiem,
mają prawo do wolności słowa. Wpływo-
wy lider FPÖ wniósł do sądu w Wiedniu
sprawę karną przeciwko dziennikarzowi
o zniesławienie i znieważenie. Oberschlic-

ka skazano na grzywnę w wysokości dwudziestu stawek dziennych (po 200 szylingów), z zamia-
ną na 10 dni aresztu w razie odmowy zapłaty. Sąd uznał, iż słowo “idiota” było zniewagą, można
go używać wyłącznie jako obelżywe i nie da się nim posługiwać w celu obiektywnej krytyki. Sąd ape-
lacyjny w Wiedniu utrzymał w mocy wyrok skazujący, obniżając jedynie dzienną stawkę grzywny
do 50 szylingów. Podkreślił, że prawo do swobody opinii nie może prowadzić do znieważania w miej-
sce rzeczywistych argumentów w debacie politycznej.

W skardze do Europejskiej Komisji Praw Człowieka Gerhard Oberschlick zarzucił m. in.,
iż skazanie go było sprzeczne z art. 10 Konwencji. Komisja stosunkiem głosów czterna-
ście do jednego orzekła, iż rzeczywiście nastąpiło naruszenie tego artykułu. Wyrok ska-

zujący był bowiem nieproporcjonalną ingerencją w korzystanie ze swobody wypowiedzi. Trybunał
przypomniał, że “swoboda wypowiedzi ma zastosowanie nie tylko do informacji i poglądów, któ-
re są postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, któ-
re obrażają, oburzają albo wprowadzają niepokój”. Okazuje się zatem, że ramy dopuszczalnej kry-
tyki są o wiele szersze w stosunku do polityków w ich działalności publicznej, niż wobec osób pry-
watnych. Polityk świadomie wystawia się na ścisłą kontrolę za każde wypowiedziane słowo i każ-
de podjęte działanie. Musi być więc bardziej tolerancyjny, zwłaszcza gdy sam składa publiczne de-
klaracje mogące wywołać krytykę. Zakres ochrony należy rozważać w konfrontacji z wartością, ja-
ką jest otwarta debata o sprawach politycznych. Dla sędziów Trybunału najważniejszym materia-
łem do oceny było samo wystąpienie Haidera, który w oczywisty sposób starał się prowokować i w
rezultacie wywołał ostre reakcje.

Artykuł Oberschlicka został opublikowany wraz z tekstem wystąpienia Haidera. Dziennikarz wyjaśnił
w nim, co skłoniło go do nazwania polityka idiotą. Trybunał stanął na stanowisku, że słowo “idiota” mo-
że być uznane za budzące wątpliwości, jednak nie można uznać, iż był to niepotrzebny osobisty atak. Au-
tor przedstawił bowiem wyjaśnienie związane z prowokacyjnym wystąpieniem Haidera. Było to więc czę-
ścią politycznej dyskusji przez niego wywołanej. Sprawa Oberschlick vs Austria dowodzi, że art. 10 chro-
ni nie tylko treść wyrażanych idei i informacji, ale również formę w jakiej są przekazywane.  

Austria została zobowiązana do zapłacenia skarżącemu 23.395 szylingów jako zadośćuczynie-
nia za szkody materialne oraz 150 tys. szylingów tytułem zwrotu kosztów i wydatków związanych
ze sprawą. Orzeczenie zapadło stosunkiem głosów 7:2. To kolejny przykład kiedy Trybunał przy-
pomniał fundamentalne zasady wynikające z wyroków dotyczących art. 10: “Wolność wypowiedzi
stanowi jedną z zasadniczych podstaw społeczeństwa demokratycznego. Na podstawie punktu 2
wolność ta ma zastosowanie nie tylko do informacji, czy też poglądów, które są przychylnie przyj-
mowane, uznawane za nieobraźliwe albo obojętne, ale również do tych wypowiedzi, które obra-
żają, szokują lub wprowadzają niepokój. Takie są wymogi pluralizmu, tolerancji i szerokich hory-
zontów myślowych, bez których nie ma społeczeństwa demokratycznego”.

„Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezyden-
tem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan
Polsce!”. Taki wpis na Twitterze zamieścił 18 stycznia 2020 r. około godziny 18.00 sędzia Jarosław
Ochocki z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Już o godz. 23.00 tego samego dnia pan Przemysław Ra-
dzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, poinformował, że wszczął wobec sędziego
Ochockiego postępowanie wyjaśniające, uznając, iż jego wpis to przestępstwo znieważenia prezy-
denta z artykułu 135 kk. Dedykuję niniejszy felieton dzielnemu sędziemu Jarosławowi Ochockie-
mu za jego odważną ripostę na prowokujące wystąpienia i obłudne postępowanie Andrzeja Dudy. 

N o bo jak określić polityka gardłującego najpierw, że – “w sądownictwie są osoby, które nie
tylko były członkami partii komunistycznej przed 1989 rokiem, ale splamiły się tym, że
były funkcjonariuszami partyjnymi w stanie wojennym, a dzisiaj udają uczciwych, rzetel-

nych i bezstronnych /.../. Czas najwyższy, żeby tacy ludzie z naszego wymiaru sprawiedliwości ode-
szli raz na zawsze i nie straszyli już swoją obecnością obywateli Polski” – a kilka miesięcy później
powołującego do elitarnego grona Trybunału Konstytucyjnego dawnego komunistycznego proku-
ratora z czasów stanu wojennego, jeszcze niedawno swego partyjnego współtowarzysza? 

Cóż, Andrzej Duda dobrze wie przecież, że za znieważanie naszego poczucia przyzwoitości ża-
den rzecznik dyscyplinarny nie nałoży nań kary. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Odwaga znowu drożeje

„Przez lata skierowano 
przeciwko mnie 13 pozwów,
z których sąd uznał tylko 
jeden. Przez moje 
niedopatrzenie”

Wprzeszłości, sprowadzenie rozmowy na pogodę oznaczało, że roz-
mówcom wyczerpały się ciekawsze wątki, więc sięgali po nudny, jak
powszechnie uważano, ale bezpieczny temat - pogodę. Niektórzy sa-

tyrycy określali tego rodzaju gadki mianem - rozmowy marynistyczne, czyli o d…
Maryni. Nieszczęsna Marynia była użyta tu w sposób niegodny i seksistowski, co
wyjaśnia, dlaczego w dzisiejszych postępowych czasach określenie to wyszło z użycia. Tego rodza-
ju uchybienia polegające na porównywaniu rozmowy do jakiejkolwiek części czyjegoś ciała, a w szcze-
gólności ciała kobiety nie powinny i nie może mieć miejsca. No, chyba że jest to szlachetna sztuka
dialogu, co przenosi tego rodzaju porównania z kategorii zwykłej komunikacji werbalnej, czyli słow-
nej do kategorii sztuki. To może usprawiedliwić częściowo nawet najbardziej ekscentryczne porów-
nania, czy też uwagi i opinie na temat kobiet, jak choćby to, że „Kobieta zmienną jest”. Autorowi te-
go popularnego i stwierdzenia zapewne wcale nie chodziło o poszczególne części kobiecego ciała,
ani o punkt widzenia, z którego ją oglądamy. Z pewnością, nie chodziło mu o wspomnianą d.. Ma-
ryni, ale o nastroje, którym kobiety według moich obserwacji ulegają w sposób bardziej widoczny
dla otoczenia. W odróżnieniu od nich, większość z nas mężczyzn skrywa swoje prawdziwe emocje,
co dla obserwatora, czy też obserwatorki może wyglądać na ich brak. Jest to oczywista nieprawda,
ale wrażenie mężczyzny opanowanego, nieulegającego egzaltacji dominuje w społecznym odbio-
rze brzydszej płci. Zwłaszcza tych, którym na takim wizerunku zależy. 

Właśnie zmiana nastrojów kobiet, czasem gwałtowna i zaskakująca powoduje, że jest to jedna z
cech przypisywanych najczęściej płci pięknej, cokolwiek to dziś oznacza. Wracając, jednak do głów-
nego tematu felietonu, powiem, że nasuwa się mimowolnie – być może nader poetyckie, albo jak

kto woli grafomańskie – porównanie
pomiędzy kobietą a pogodą. Chyba
nie spotkam się z wielkim sprzeci-
wem, jeśli powiem, że jedna i druga
jest zmienna i czasem równie nie-
przewidywalna. Nie wiem, czy to
dobrze, czy źle, ale z pewnością cie-
kawsze to niż monotonia płynąca z
przewidywalności. Ta bowiem bywa

nudna, a nawet szkodliwa. Monotonia potrafi znudzić, zarówno jeśli chodzi o otaczającą nas aurę,
ale też potrafi zniszczyć najlepsze relacje między ludźmi, w tym miłość, zamieniając ją w codzien-
ne przyzwyczajenie, niezależnie od płci, czy orientacji. Wielu jednak potrafi odnaleźć się w tego ro-
dzaju związkach, zastępując huśtawki nastrojów np. rozmową. Niektórzy upatrują w takich rela-
cjach wyższy stopień partnerskiego wtajemniczenia. Jak wiadomo, to właśnie rozmowa i wymia-
na myśli są tym, co stworzyło współczesnego człowieka, a tym samym również nas. 

Rozmowa to nie muchołapka. Nie musi się kleić - twierdził klasyk, znakomity satyryk nieodża-
łowany Jonasz Kofta. Niemniej powinna prowadzić do jakiejś puenty. Tak więc, zmierzając do ja-
kiejś konkluzji uzasadniającej podjęcie tematyki pogodowej wyjaśniam, że nie jest to z mojej stro-
ny przejaw braku tematów, a raczej konstatacja, że na nasze życie coraz większy wpływ ma pogo-
da. Ba! Ma, a w przyszłości będzie miała jeszcze większy. Przekonamy się o tym zapewne już wio-
sną, kiedy to za sprawą niekorzystnej pogody właśnie będziemy mieli nieurodzaj zamiast oczeki-
wanych obfitych zbiorów.  Czy zasoby wód gruntowych skurczą się na tyle, że grozić nam będzie
permanentna susza, czy przewidując taki stan rzeczy, podejmiemy odpowiednie kroki w celu prze-
ciwdziałania temu tragicznemu w skutkach zjawisku? To pytania, na które – tak czy inaczej – bę-
dziemy musieli sobie odpowiedzieć.

Dziś rozmowa o pogodzie przestała być oznaką braku konceptu do dalszego dialogu, nie jest też
wcale bezpieczna z powodu wielu kontrowersji, które nagromadziły się wokół niej i sposobów
przeciwdziałania niekorzystnym wpływom wywołanym przez czynniki związane ze zmianami kli-
matu. To ich skutkiem jest obecna zima, a właściwie jej brak. Dziś gadanie o pogodzie przestało być
nudne, przeciwnie, wzbudza silne emocje, staje się tematem podejmowanym u nas i na całym świe-
cie. Jest też elementem kampanii, jak trwająca właśnie kampania prezydencka w naszym kraju. 

Pogoda, chociaż ważna nie jest w stanie zmienić wszystkich naszych zwyczajów. Już niedługo wa-
lentynki, a więc pomyślmy o sobie nawzajem nie bacząc na gromadzące się nad nami chmury, czy
groźne wichury. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Pogadajmy o pogodzie

„Dziś rozmowa o pogodzie
przestała być oznaką braku
konceptu do dalszego dialogu,
nie jest też wcale bezpieczna 
z powodu wielu kontrowersji”
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Zapraszam!

WW pprrooggrraammiiee:: wiersze, piosenki i satyry w wykonaniu autora i zaproszonych gości.
Zaprezentowane zostaną także fragmenty komedii „Powrót europosła”, uwspółcześnionej 

wersji „Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza

Spotkanie jubileuszowe 
25 lat… (do setki)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

(...)

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Mam coś  propos kawy. W tym roku w Jastarni,
Latem znanego posła spotkałem w księgarni.
Chciałbym – mówi – przeczytać coś ambitniejszego.
Wspomniał coś o procesie, więc mówię do niego:
Proponuję ci Kafkę. Tym go zaskoczyłem,
Bo odrzekł całkiem serio: Dziękuję, już piłem.

Warto przypomnieć Kafkę z takiego bon motu:
Jeden to tylko jeden, dwóch to dwóch idiotów.
Sto tysięcy idiotów to już grupa liczna.
Wiecie co to takiego? Partia polityczna!

PPRREEZZEESS KKŁŁAAMMCCZZYYŃŃSSKKII
Bardzo śmieszne. A której to partii dotyczy?

PPAANNNNAA KKRRYYSSIIAA
Mówiłam ci. To lewak. Jest bardzo stronniczy.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZ
Uderz w stół… Ja niczego nie chcę sugerować.

UURRSSYYNNOOWWIICCZZOOWWAA
Pan wybaczy, Prezesie. Mąż lubi żartować.

PPRREEZZEESS KKŁŁAAMMCCZZYYŃŃSSKKII
Kim jest ten Ursynowicz?

MMEECCEENNAASS PPIISSLLAAMMSSKKII
To idealista.
Nauczyciel z zawodu. W dodatku artysta.
Stary harcerz. Społecznik. Pochodzi z Krakowa.

KKŁŁAAMMCCZZYYŃŃSSKKII
Znasz go dobrze?

PPIISSLLAAMMSSKKII
Od dawna. Tam ze mną studiował.

KKŁŁAAMMCCZZYYŃŃSSKKII
Zawsze był przeciw władzy?

PPIISSLLAAMMSSKKII
Jest tutaj dość znany.
Od lat walczy z głupotą i kpi z dobrej zmiany.
W lokalnym tygodniku zamieszcza satyry.
Czasami bardzo ostre. Coś w stylu Jachiry.
Gotów bronić wolności, prawa, demokracji,
Lecz politycznych nie ma żadnych aspiracji.
Nieszkodliwy emeryt, nie mierzy wysoko.
Niegroźny.

KKŁŁAAMMCCZZYYŃŃSSKKII
Lecz bądź czujny. Miej na niego oko.
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PPaann TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii
TTyyggooddnniikk ““PPaassssaa””

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee,,

Ze zdziwieniem przeczytałam
teksty polemiczne panów Marka Si-
korskiego i  Tomasza Markiewicza
dotyczące publikacji “Niemiec  i
Francuz zawinili, Polaka wieszają”.
Padło nawet oskarżenia Pana o an-
tysemityzm. Mój śp. stryj przyczynił
się do ocalenia grupki Żydów, któ-
rym udzielił schronienia po odbiciu
ich z więzienia, tzw. Gęsiówki w
czasie Powstania Warszawskiego.
Przeżyli wyprowadzeni przez AK.
Mój stryj utrzymywał potem przyja-
cielskie kontakty z jedną z ocala-
łych osób. Po latach, kiedy środo-
wiska żydowskie zaczęły oskarżać
Polaków o antysemityzm wytyka-
jąc np. “polskie obozy”, mój stryj ak-
tywnie bronił dobrego imienia Pol-
ski, wskazując na fałszowanie histo-
rii i cynizm. Czy w związku z tymi
krytycznymi uwagami można po-
sądzać stryja o antysemityzm? 

A wracając do problemów przez
pana poruszonych, świetnie udoku-
mentowanych, jak można wysuwać
oskarżenia o antysemityzm?
Wszystkim wyznawcom religii moj-
żeszowej życzę antysemitów w wy-
daniu zaprezentowanym przez mo-
jego stryja (notabene Honorowego
Obywatela Warszawy) oraz redak-
tora Tadeusza Porębskiego. Ręczę
swoim życiem, że nigdy nie zaist-
niałby Holokaust i nikomu nie spadł-
by nawet jeden włos z głowy. Po
prostu, tak jak pan to wyjaśnił w ko-
lejnej publikacji, są tematy tabu.
Można śmiać się i ubliżać Polakom,
ale nie wolno tego czynić wobec na-
cji żydowskiej. Światli, przyzwoici i
mądrzy sami to przyznają.

Panie Redaktorze, dziękuję za
wszystkie Pana artykuły. Lekturę
“Passy” zaczynam właśnie od nich.
Cenię rzetelność, erudycję i znako-
mity warsztat. Jednocześnie jestem
wdzięczna, że podejmuje Pan arcy-
ważne tematy broniąc dobrego
imienia Polski i służąc Polsce, a tak-
że zwykłym, bezbronnym ludziom.
Ilu z nich zawdzięcza Panu ocalenie
np. z łap mafii reprywatyzacyjnej?
Nikt ich nie policzy. Czekam na ko-
lejne Pana artykuły.

Z  w d z i ę c z n o ś c i ą  i  s z a c u n k i e m
J o a n n a  K a r ł o w i c z - W i l c z a k

PP..SS.. Bardzo zależy mi, by moja
wypowiedź została opublikowana.
Czytelnicy tak myślą i oceniają, a ja
jestem jedną z nich. Któż jak nie Po-
lacy mają bronić dobrego imienia
Polski i dbać o interesy naszego kra-
ju. W ogóle bardzo cenię ‘Passę”.
Znakomita, bezpłatna gazeta, do
której pisują wielcy, jak profesorowie
Lech Królikowski i Marek Drozdow-
ski. 

PPaann TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii
TTyyggooddnniikk ““PPaassssaa””

Pozwoli Pan, że wniosę swoje trzy
grosze do Pańskiej publikacji “Wno-
szę moje trzy grosze”. Od lat jestem
stałym czytelnikiem Pańskich pu-
blikacji na łamach “Passy”. Do ostat-
niego tygodnia wszystko to, co Pan
publikował prawie w całości zga-
dzało się z moim oglądem rzeczywi-
stości,więc nie miałem powodów
do polemiki z Panem. Jednak ostat-
nia publikacja zawiera kilka stwier-
dzeń, które mnie zbulwersowały i
stąd moje trzy grosze. 

Szanowny Panie, Brukselę może
mocno razić wiele spraw, ale w kwe-
stii, jak to Pan ładnie ujął - “bajzlu w
sądownictwie”, Bruksela może nas
pocałować w przysłowiową rzyć.
Bajzel w sądownictwie nie został
wprowadzony przez PiS, a odzie-
dziczony z dobrodziejstwem inwen-
tarza po PRL. Chyba pamięta Pan
słowa profesora Adama Strzembo-
sza, że wymiar sprawiedliwości sam
się oczyści i co? Przysłowiowa rzyć.
Reforma sądownictwa leży w wy-
łącznej kompetencji Polski, a nie ja-
kiegoś eurokołchozu brukselskiego.

Izba Dyscyplinarna może stać się
narzędziem kontroli na przestępca-
mi w togach, którzy za nic mają pra-
wo, moralność, uczciwość i bez-
stronność w orzekaniu. Pozwoli ona
na postawienie przed wymiarem
sprawiedliwości winnych krzywd
sądowych tysięcy ludzi. 

Jestem lekarzem weterynarii,
mam nad sobą Sąd Dyscyplinarny
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, ale
nie muszę się go obawiać, ponie-
waż postępuję etycznie i zgodnie z
prawem. Izba Dyscyplinarna nie ma
żadnych kompetencji w zakresie
orzekania sędziego, jest on całko-
wicie niezawisły. Człowiek ma wol-
ną wolę daną mu przez Boga. Może
wybrać - albo postępuje według De-
kalogu, albo wybiera drogę grze-
chu. Podobnie jest z sędziami - albo
orzekają z zachowaniem prawa,
uczciwości i bezstronności, albo się
temu sprzeniewierzają i wtedy
wkracza Izba Dyscyplinarna. Kolej-
na Pańska złota myśl “Sejm dla PiS,
ale Senat i przede wszystkim Prezy-
dent RP dla innej opcji”. To zdanko
sugeruje, że demokratyczne wybo-
ry ma Pan w przysłowiowej rzyci i
wolałby Pan, aby to nastąpiło z czy-
jegoś nadania w ramach zachowa-
nia parytetów. 

Nie obchodzą Pana konsekwencje
takiego układu dla Polski i praktycz-
ny paraliż państwa. O jakim znisz-
czeniu państwa Pan mówi? O za-
mkniętych stoczniach, zlikwidowa-
nym przemyśle, zamkniętych ko-
palniach, wyrzuconych na bruk
dziesiątkach tysięcy robotników rol-
nych, zlikwidowanym transporcie
publicznym kołowym i szynowym w
małych miejscowościach, pozamy-
kanych posterunkach policji i urzę-
dach Poczty Polskiej. To chyba nie
jest zasługą PiS. Pańska nadzieja na
przewietrzenie pomieszczeń pała-
cu na Krakowskim Przedmieściu łą-
czy się zapewne z osobą pani Małgo-
rzaty Kidawy - Błońskiej (MKB - Ma-
KaBra), jako  najpoważniejszej kon-
kurentki urzędującego prezydenta.
Nie znam Pana osobiście,ale Pań-
skie publikacje pozwalają mi uwa-
żać Pana za człowieka inteligentne-
go, obdarzonego krytycznym umy-
słem, a nie leminga. Czy wyobraża
sobie Pan poważną dyskusję poli-
tyczną na szczycie Trójkąta Weimar-
skiego z udziałem MKB, Angeli Mer-
kel i Emanuela Macrona? Przecież
to kompletny absurd lub, jak mó-
wią młodzi - kompletny odjazd,
kompletny brak samokrytycyzmu.  

P a ń s k i  s t a ł y  c z y t e l n i k ,
d r  n a u k  w e t .  K r z y s z t o f  

P a w ł o w s k i

OODD AAUUTTOORRAA:: Szanowny Panie
Doktorze, decydując się na uprawia-
nie publicystyki z góry założyłem, że
spotkam się z ostrą krytyką moich
publikacji i będę musiał brać ją “na
klatę”, co niniejszym czynię. Jednako-
woż muszę wyjaśnić kilka błędnie od-
czytanych przez pana moich “złotych
myśli”, jak pan to obrazowo ujął.
Przede wszystkim nie są to żadne zło-
te myśli, bo ja nie objawiam, tylko
przedstawiam mój punkt widzenia.
Tak więc moje cytowane przez pana
stwierdzenie “Sejm dla PiS, ale Senat
i przede wszystkim Prezydent RP dla
innej opcji”, to jedynie przedstawienie
na publicznym forum jak ja - obywa-
tel Tadeusz Porębski - widziałbym po-
dział władzy w kraju. Oczywiście po
wyborach, czego nie dopisałem, ponie-
waż od zawsze tkwię w przekonaniu,
że “Passę” czytają osoby, które nie po-
trzebują łopatologii. Okazuje się jed-
nak, że uprawianie tego typu publicy-
styki zmusza do przyglądania się każ-
dej literze, każdemu słowu i zdaniu,
gdyż mogą one być fałszywie zinte-
pretowane. Pańska kąśliwa uwaga,
że “to zdanko sugeruje, iż demokra-
tyczne wybory mam w przysłowio-
wej rzyci i wolałbym, aby to nastąpi-
ło z czyjegoś nadania w ramach za-
chowania parytetów” mocno mnie
zabolała. 

Szanowny Panie Doktorze, prze-
żyłem na tym świecie ponad sześć de-
kad, w tym cztery w komunie, a jed-
nak nawet jednym gestem nie wspar-

łem jedynie słusznej wówczas siły. W
odróżnieniu od kilku milionów prze-
flancowanych dzisiaj na prawo i klę-
czących w kościołach lisków - chytru-
sków nie byłem ani członkiem PZPR,
ani ZMS, ani ORMO, nie uczestni-
czyłem w pierwszomajowych pocho-
dach i nie kapowałem dla bezpieki
(świadectwo z IPN do wglądu), choć
kilkakrotnie robiono pode mnie pod-
chody. Jestem od stóp do głów poką-
sany przez Hegla i nad życie cenię
wolność. Dlatego w latach osiemdzie-
siątych uciekłem z PRL do wolnego
świata. A wolność, to przede wszyst-
kim wolne wybory do parlamentu,
więc proszę, doktorze, nie obrażać
mnie, imputując jakobym demokra-
tyczne wybory “miał w przysłowio-
wej rzyci”. 

Od czasów komuny terminy “jedy-
nie słuszna siła”, bądź “jedynie słusz-
na linia” wywołują u mnie prawdzi-
wą furię. A, niestety, po 30 latach od
uwolnienia się z rządów “towarzyszy
Szmaciaków” i “jedynie słusznej siły”
widzę aroganckiego szefa sądu okrę-
gowego w Olsztynie, który w obecno-
ści telewizyjnych kamer drze w strzę-
py dokument sporządzony przez pod-
ległych mu sędziów. Takiej buty, bez-
czelności, a przede wszystkim poczu-
cia bezkarności nie prezentował na-
wet towarzysz Szmaciak. Dlatego do
obecnej władzy podchodzę z coraz
większą podejrzliwością. Nie chcę bo-
wiem, by do tego umęczonego rozbio-
rami i okupacjami kraju powróciła
kolejna “jedynie słuszna siła politycz-
na”. Jakakolwiek by ona była - prawi-
cowa, lewicowa, czy liberalna. 

I na koniec. Raczył pan nazwać
Brukselę “eurokołchozem”, w znacze-
niu oczywiście pejoratywnym. Jed-
nak mocą podpisanych traktatów je-
steśmy członkiem tego “eurokołcho-
zu”, płacimy obowiązującą składkę
członkowską, ale w zamian czerpiemy
o wiele więcej. Są to miliardy euro
bezzwrotnych dotacji przyznawanych
Polsce na budowę dróg oraz inne ce-
le społeczne. Obecna władza prezen-
tuje następujący pogląd: wy macie
dawać nam gigantyczną kasę, bo ona
się nam należy z mocy traktatów. Ale
od naszych spraw wara. Ciekawe po-
dejście do rzeczy, nie uważa pan? 

Ja sobie myślę, że jeśli wspólnota
daje swojemu członkowi pieniądze,
ma prawo poddawać kontroli prze-
strzeganie przez niego dobrowolnie
podpisanego katalogu praw i obo-
wiązków. Nigdy nie nazwę Unii Euro-
pejskiej “eurokołchozem”, ponieważ
przynależność do zachodniej cywiliza-
cji raz na zawsze zmieniła mój status
- z ubogiego krewnego ze Wschodu
nagle przeistoczyłem się w stuprocen-
towego Europejczyka. Mogę podró-
żować bez wiz po niemal całym kon-
tynencie i po USA, mogę legalnie za-
mieszkać, pracować i robić biznes
gdzie mi się żywnie podoba. I co waż-
ne - jestem traktowany jak pełno-
prawny obywatel europejskiej wspól-
noty, a nie desperat ze Wschodu. To
dla mnie - faceta który kiedyś był trak-
towany jak przybłęda (duldung, od
niemieckiego słowa dulden, czyli zno-
sić czyjąś obecność, jak znosi się obec-
ność kogoś uciążliwego i niepożąda-
nego) - jest to kwestia niezwykle istot-
na. Nie wiem jak dla pana, odbiera-
jącego UE jako “eurokołchoz”. Może
pragnie pan powrotu czasów, kiedy
trzeba było stać pod ambasadami
krajów zachodnich w tasiemcowych
kolejkach, by otrzymać wizę wjazdo-
wą i rozliczać się w cle na lotnisku z
ilości produktów przywiezionych z
Zachodu? Ja, człowiek renesansu
wspominający z obrzydzeniem spo-
łecznego szkodnika – jakim była
PZPR, czyli “jedyna przewodnia siła
narodu” – a obok mnie  młode poko-
lenie Polaków kochające wolność, na
pewno tego nie pragniemy. Dodam
jeszcze, że takiego skoku cywilizacyj-
nego, jaki ma miejsce od 2004 r., nie
notowaliśmy od stuleci, dlatego moim
skromnym zdaniem, posługiwanie się
terminem “eurokołchoz” absolutnie
nie pasuje do wykształconego leka-
rza weterynarii o (mam nadzieję)
wysokim stopniu świadomości spo-
łecznej i politycznej.  

Z  p o z d r o w i e n i a m i
Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Działo się to w roku 2020 –Roku Zaślubin Polski z Morzem, gdy Prezyden-
tem Rzeczypospolitej Polskiej był dr Andrzej Duda, Marszałkiem Sejmu
Elżbieta Witek, Marszałkiem Senatu prof. Tomasz Grodzki, Prezesem Ra-
dy Ministrów Mateusz Morawiecki, Prymasem Polski Ksiądz Arcybiskup
Wojciech Polak, Wojewodą Zachodnio-Pomorskim Tomasz Hinc, Wojewo-
dą Pomorskim Dariusz Drelich, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Artur
Chojecki, Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek
Gróbarczyk, Inspektorem Marynarki Wojennej wiceadmirał Janusz Zie-
miański, Prezesem Ligi Morskiej I Rzecznej kpt ż.w. dr. Andrzej Królikow-
ski, Burmistrzem Pucka Hanna Pruchniewska.

W dniu 10 lutego społeczeństwo Wybrzeża od Szczecina do Braniewa oddało hołd pol-
skim mężom stanu, którym zawdzięczamy powrót nad Bałtyk: Ignacemu Janowi Paderew-
skiemu, Romanowi Dmowskiemu, Józefowi Piłsudskiemu, Józefowi Hallerowi – dowód-
cy Frontu Pomorskiego, który w styczniu i lutym 1920 r przejmował w polskie władanie
143-kilometrowy skrawek wybrzeża przyznany Polsce w Traktacie Wersalskim z ograni-
czonymi uprawnieniami w Wolnym Mieście w Gdańsku i dokonał aktu zaślubin z Bałty-
kiem, powtórzonym 10 lutego 2020 r.

W dniu tym wspominamy dokonania naszego społeczeństwa w polityce morskiej i rzecz-
nej II Rzeczypospolitej, pod kierownictwem ministra i wicepremiera Eugeniusza Kwiat-
kowskiego: budowę Gdyni, magistrali węglowej Śląsk- Gdynia, powstanie Polskiej Floty
Handlowej  i Polskiej Floty Wojennej. Wspominamy od 1918 roku imponującą pracę dzia-
łaczy stowarzyszenia „Bandera Polska”, przekształconego w Ligę Żeglugi Polskiej, na-
stępnie w Ligę Morską i Rzeczną, dalej w Ligę Morską i Kolonialną, po II wojnie świato-
wej przekształconą w Ligę Morską, zlikwidowaną przez władze komunistyczne w 1953
roku, reaktywowaną w 1981 roku i przekształconą w Ligę Morska i Rzeczną. 

Działacze ci od czasu powołania stowarzyszenia do 2020 roku pracowali na rzecz bu-
dowy od podstaw „Polski morskiej i rzecznej”, rozwoju edukacji morskiej, turystyki wod-
nej oraz rozwoju morskich i rzecznych sił zbrojnych. Wspominamy ofiary polskiego spo-
łeczeństwa podczas niemieckiej okupacji Wybrzeża i bohaterską postawę polskich mary-
narzy w działaniach wojennych. Nie zapominamy o żołnierzach radzieckich i polskich, wal-
czących z armią III Rzeszy Niemieckiej o wybrzeże, poddanych niestety brutalnej indok-
trynacji przeciw polskim aspiracjom niepodległościowym i demokratycznym. Z wielkim
szacunkiem wspominamy Rodaków biorących udział w odbudowie gospodarki morskiej,
zapoczątkowanej w 1945 przez Delegaturę Eugeniusza Kwiatkowskiego, wspomaganą
przez Biuro Ziem Zachodnich Delegatury Rządu RP i Referat Morski KG Armii Krajowej.
Po jej likwidacji w 1948 r tempo odbudowy i rozbudowy gospodarki morskiej zostało przy-
spieszone w wyniku przemian październikowych 1956 r. Odbudowane miasta portowe,
ich przemysł i usługi dały Polsce doświadczone pod względem obywatelskim zespoły ro-
botnicze i pracownicze, które w grudniu 1970 r. i w sierpniu 1980 r. powiedziały „nie” ko-
munistycznej dyktaturze, płacąc za to wysoką cenę. 

Powstanie „Solidarności” i wcześniejsza pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Kraju
stały się przełomem w dziejach Polski i pozostałych krajów bloku sowieckiego. Mimo po-
pełnionych błędów w polityce gospodarczej, polska gospodarka morska jest znaczącym
sektorem gospodarki narodowej, starającym się coraz lepiej służyć umocnieniu więzi Pol-
ski z krajami Unii Europejskiej i pozostającymi poza nią, a przede wszystkim bezpieczeń-
stwu energetycznemu Polski i jej sąsiadów. 

Realizacja kosztownych, niezbędnych, ambitnych, planów rozwoju gospodarki morskiej,
a przede wszystkim gospodarki wodnej wymaga od nas respektowania wskazań etycznych
życia publicznego przypominanych kilkakrotnie przez Jana Pawła II podczas Jego pielgrzy-
mek do Kraju: „Czuwam – to znaczy dalej dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w so-
bie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy nawet własnych osądów. Czuwam – to
znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię
Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas
wszystkich kosztuje. To, co kosztuje, stanowi wartość.” 

Morze Bałtyckie jest naszą drogą do integracji europejskiej i dobrobytu. Szlaki wodne
znaczą wiele dla naszej cywilizacji, dla gospodarki, nauki i wypoczynku. Mamy szansę uczy-
nić region bałtycki rozwiniętym regionem europejskim. 

„ TRZYMAJMY SIĘ MORZA” „ NIECH NAS ŁĄCZĄ RZEKI”
P r z y g o t o w a l i  p o w y ż s z y  t e k s t :  p r o f .  M a r i a n .  M a r e k .  D r o z d o w s k i  –  k a w a l e r  p i e r ś c i e n i a

g e n .  J .  H a l l e r a ,  
p r o f .  d r  h a b .  I H  P A N  o r a z  W a c ł a w  L .  K o w a l s k i  –  w i c e p r e z e s  L i g i  M o r s k i e j  i  R z e c z n e j .

Akt erekcyjny związany ze 100-
leciem zaślubin Polski z morzem
w Pucku 10 lutego 2020 roku

PPoommnniikk JJóózzeeffaa HHaalllleerraa 
wwee WWłłaaddyyssłłaawwoowwiiee..
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KKOONNSSOOLLIIDDAACCJJEE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (także 
z komornikiem), 790 564 948

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

FFIIZZYYKKAA, 609 41 66 65 metodyk
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKAA z przeznaczeniem pod
zabudowę jednorodz.-rekreac.,
3000 m2, Łęgi za Makowem Maz.
(100 km od W-wy), las,rzeka,
c.49,50 zł/m2, tel.: 512 349 101

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

KKUUPPIIĘĘ bezpośrednio 3-4
pokojowe do 80 m2, Ursynów-
Mokotów, 537 941 456 

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 
!KKaabbaattyy, 67 m2, 4 pok., 

ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

!KKaazzuurryy, 76 m 2, 4 pokoje, 
c. 690 tys. zł, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

! PPiiaasseecczznnoo, 2 pok.,49 m2, 
z garażem, c. 350  tys. zł do neg.,
601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 
53 m2, 2 pokoje, do wejścia, 
601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. 
c.1.3 mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
650 tys. zł, 601 720 840,, 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2, ul.

Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!GGrroocchhóóww, 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 

! LLookkaall 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

BBLLAACCHHAARRZZYY, dekarzy. Praca
stała, możliwość zakwaterowania
na miejscu, tel. 22 756 84 89

DDOO PPRRZZYYUUCCZZEENNIIAA w zawodzie
blacharz, dekarz. Praca stała,
możliwość zakwaterowania 
tel. 22 756 84 89 

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 510 056 006; 
509 318 602

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nr 52 przy 
ul. Koncertowej 8 zatrudni Panią
na stanowisku pomocy kuchennej
od 1 marca 2020 r. Praca na pełen
etat. Zgłoszenia osobiste do
20.02.2020r. w godz. 11:00-13:00
i 16:00-18:00 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ emerytkę 
do pracy na stan. 

pomocy kuchennej 
(zmywanie), 

tel. 501 278 650 

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

BBIIUURROO RACHUNKOWE, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 510 128 912
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEE PPRRAACCEE
WYKOŃCZENIOWE. 

Firma Macher, 
tel. 500 383 006

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPAASSOOWWAANNIIEE DDRRZZWWII do
metalowych futryn, firma,
Mokotów, 22 331 28 19

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

SSTTOOLLAARRKKAA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

TTAANNIIEE MALOWANIE, 
887 815 778

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

UUSSŁŁUUGGII ttaappiicceerrsskkiiee,, 
550011 228833 998866

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJaanniinnaa MMiillcczzaarreekk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 2200 lluutteeggoo,, 1188..0000::
otwarcie wystawy zdjęć arty-
stycznych wykonanych telefona-
mi komórkowymi – „PhotoPho-
neArt 5”. Wstęp wolny.

SSoobboottaa,, 2222 lluutteeggoo,, 1177..0000-
2200..0000:: Potańcówka Ostatkowa.
Zagra DJ Jerry. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 2233 lluutteeggoo,, 1166..0000::
Popołudnie muzyczne dla dzie-
ci – z cyklu „Tam gdzie gra mu-
zyka”. Koncert muzyki afrykań-
skiej „Tańczy, tańczy słoń”.
Wstęp wolny.*

NNiieeddzziieellaa,, 2233 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Seans filmowy z cyklu „W Sta-
rym Kinie ze Stanisławem Janic-
kim”. W programie film po re-

konstrukcji cyfrowej „Dziewczy-
na szuka miłości” (Polska 1936,
reż. Romuald Gantkowski).
Wstęp wolny.*

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

**SSffiinnaannssoowwaannoo zzee śśrrooddkkóóww
DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww..

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

1133..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
– Spotkanie z Wojciechem WAL-
KIEWICZEM reżyserem, opera-
torem, fotografikiem oraz pro-

jekcja filmu dokumentalnego
„PANIE NA ZAMKU” 

2200..0022,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188..0000
– „SPOTKANIE Z CIEKAWYM
CZŁOWIEKIEM” gościem na-
szym będzie MAREK PRZYBY-
LIK znany dziennikarz, nauczy-
ciel akademicki, samorządo-
wiec. ZAPISY i WEJŚCIÓWKI w
Klubotece.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

1133..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt. „Walka o kolonie
i bitwy morskie XIX i początków
XX wieku”

1188..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy kultury pol-
skiej XX wieku pt. „Mirosława
Dubrawska i Zygmunt Hübner,
aktorka i dyrektor”

2200..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Jerzym Eislerem w cyklu
wieczorów czwartkowych pt. „W
75 lat po zakończeniu II wojny
światowej: refleksje historyka”

2255..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Malarze epoki na-
poleońskiej”

2277..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Relacje polsko-tureckie w
XVI–XVII wieku: plany wojny z
Turcją”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Co i kto
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SSaalloonniikk mmuuzzyycczznnyy,, nnoowwee mmiieejjssccee cciieekkaawwyycchh mmuuzzyycczznnyycchh ssppoottkkaańń..

OOttwwaarrcciiee ww ssiieeddzziibbiiee FFuunnddaaccjjii pprrzzyy uulliiccyy CCyybbiissaa 44 jjuużż ww nnaajjbblliiżżsszząą
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ddąą ssoobboottęę.. ZZaapprraasszzaammyy..

Walentynki to dzień, który
wpisał się już na trwałe
do naszych zwyczajów.
Dzień ten inaczej nazywa-
ny dniem zakochanych ma
nie tylko wielowiekowe
tradycje, ale też jest oka-
zją do tego, aby spędzić go
w sposób niebanalny. Ta-
kim sposobem może być
koncert bluesowy. 

Po dłuższej przerwie organi-
zatorzy zapraszają na kolejny
Bluesowy Piątek w Lucky Sports
Bar, w Wawrze (Radości). Jakiś
czas temu rozpocząłem tam cykl
„Lucky Friday Blues” wspomina
Zbyszek Jędrzejczyk. Tym razem
padło na wieczór walentynko-
wy. Różowe kolory będą więc
mile widziane. 

Piątek, 14 lutego. Godz.
20:00. Lucky Sports Bar, ul. Pa-
triotów 195 

Podobnie jak na pierwszych
koncertach cyklu, tym razem na
walentynki zaprasza frakcja zna-
nego i popularnego zespołu Blu-
es Time, do którego dołączy ich
wieloletni przyjaciel, Tomek
Grzechnik z grupy No Frames.
Całość na tę okazję nazwano
więc: Blues Time Frames.

Blues Time Frames zagra dla
was w składzie: Zbyszek Jędrzej-
czyk – gitara akustyczna, cigar
box, śpiew. Krzysztof „Kompot”
Domański – harmonijka, śpiew.

Tomek Grzechnik - gitara rezofo-
niczna, sidle. Piotr Głudkowski –
bas, gitara akustyczna, śpiew.

Lucky znajduje się przy głów-
nej trasie Warszawa – Otwock,
ul. Patriotów, czyli tzw. „linii
otwockiej”, do klubu jest kapi-
talny dojazd!

Z Centrum Warszawy można
dojechać autobusem przyspie-
szonym 521, który leci Al. Jero-
zolimskimi, po moście Poniatow-
skiego i dalej prosto do Radości.
Wysiadamy na przystanku Ra-
dość 01 i mamy 400 m. do klubu.
Również można dojechać SKM,
bowiem dworzec PKP jest w bli-
skiej odległości.

Z powrotem można jechać au-
tobusem nocnym N22. To waż-
ne, bo Lucky nie ma żadnych li-
mitów godzinowych, więc grać i
bawić się można praktycznie do
rana! M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Walentynki na bluesowo!
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