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Potrzebny klimat do wysokich lotów

L

epiej późno niż wcale. I dlatego z dużym zadowoleniem
powitałem na dwu lotniskach
kilkoro krewnych i znajomych, którzy mając pilną potrzebę przybycia do Polski samolotem, wreszcie
dopięli celu. A stało się to możliwe
tylko dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – po wielotygodniowych targach – podpisała
wstępne porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego
Kontrolerów Ruchu Lotniczego, gremialnie odchodzących z pracy.
Przyczyny odejść pracowników bodaj najbardziej newralgicznej ze
służb, witających przybyszów z zagranicy, stały się tajemnicą poliszynela. Dyrekcja PAŻP, w związku ze
znacznym obniżeniem swoich przychodów w okresie zarazy covidowej, uznała, że trzeba poczynić
maksymalne oszczędności. Z jednej strony próbowała więc, przynajmniej okresowo, obniżyć kontrolerom pensje, z drugiej zaś zmuszała ponoć ich, by funkcje, jakie
trzeba wykonywać we dwóch lub
we trzech – wykonywali pojedynczo. A to groziło rychłym spowodowaniem katastrofy lotniczej i ewentualnym pociągnięciem pracownika, który nie podołałby zadaniu
rozdwojenia się lub roztrojenia –
do odpowiedzialności karnej.
rudno było nie pamiętać, że
na skutek zlekceważenia
procedur przez wyższej i

T

niższej rangi mocodawców doszło
do dwóch katastrof, spowodowanych wyłącznie lekkomyślnością i
niedbalstwem. W styczniu 2008
roku rozbił się lądujący w Mirosławcu wojskowy samolot transportowy Casa C-295 M. Zginęło
4 członków załogi i 16 pasażerów,
którymi byli oficerowie wracający
– jak na ironię – z 50. Konferencji
Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa
Sił Zbrojnych RP. Lądowanie bez
widoczności ziemi przy niedopuszczalnym wyłączeniu sygnalizacji
dźwiękowej, ostrzegającej przed
zderzeniem z ziemią i na dodatek
dezinformacji ze strony kontrolerów i niesprawności ILS – skończyło się tragedią. A jednak nie zadbano o to, żeby się ona nie powtórzyła i 10 kwietnia 2010 roku
podobna próba lądowania doprowadziła do katastrofy rządowego
tupolewa pod Smoleńskiem, w następstwie której zginęło 96 osób,
w tym prezydent RP i Pierwsza
Dama. W pewnym stopniu do
upadku maszyny przyczynili się
rosyjscy kontrolerzy na – w zasadzie już wyłączonym z użytku,
mocno zniszczonym wojskowym
lotnisku Siewiernyj. Jak wykazał
jednak raport komisji ekspertów,
znacznie więcej zaniedbań i błędów było po stronie polskiej, jakkolwiek i w tamtej sytuacji niemało można było zarzucić lotniskowym „naprowadzaczom”, nie mówiąc już o beznadziejnym wyposażeniu technicznym Siewiernego.
Tym bardziej więc należało zrozumieć, dlaczego w naszych portach
lotniczych kontrolerzy zdecydowali się na strajk względnie odejście z pracy. Władze znowu wiele
ryzykowały, zmuszając ich do grożącej, spowodowaniem wypadku
obsługi. Na razie dogadano się z
naprowadzaczami na okres

nek na słowa: „A panna Krysia,
panna Krysia, królowała na mównicach nie od dzisiaj...”. Bo aż się
prosi o poetyckie upamiętnienie
tak wybitnej postaci naszego życia
publicznego. Gdyby – z jakichkolwiek powodów – trafiła ona pod
sąd, zapytałby on najprawdopodobniej z wielką troską nie tylko o
stan majątkowy pozwanej (oskarżonej, świadka...), lecz również o
stan psychiczny.
a koniec zaś, obracając się
wciąż w wyższych sferach,
pozwolę sobie na przywołanie związanego po części z naszą
okolicą wątku sportowego. Kiedyś podziwialiśmy otóż szkolących młodzież w akademii ursynowskiego SEMP-a Marka Śledzia
i Jacka Mazurka, których porwały z czasem zawodowe kluby.
SEMP został założony przez byłego trenera Legii Rudolfa Kaperę,
a szkolenie dzieci i młodzieży rozwinęli na Koncertowej wspomniani dwaj specjaliści, za którymi zaczęła w pewnym momencie uganiać się cała piłkarska Polska. Marek Śledź ostatnio zbudował młodą kadrę zdobywcy Pucharu Polski Rakowa Częstochowa, głównego kandydata na mistrza kraju 2022. Być może, nigdy nie przyszłoby mu do głowy, żeby wyjeżdżać z Warszawy, ale w naszym
mieście głównym problemem stał
się od pewnego czasu zwyczajny
brak boisk. Najbardziej ucierpiała na tym piłkarska Legia. Podobno jednak Śledź powróci, by wspomóc ten klub, który wreszcie urządził właściwy ośrodek w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego. Czy czasy wielkiej Legii
również powrócą?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że
po tym czasie dojdzie do takiego
porozumienia, że z góry wykluczy się wspomniane niebezpieczeństwo. A że w trakcie negocjacji
mnóstwo lotów było opóźnionych
lub zawieszonych, Polska zyskała
opinię kraju, z którym połączenia
powietrzne mogą być zawsze pod
znakiem zapytania. Na odbudowanie dobrej opinii trzeba będzie
pracować latami.
ymczasem chciałoby się życzyć i Polsce w ogóle, i poszczególnym jej przedstawicielom – wysokich lotów. Również
w przenośnym tego słowa znaczeniu. Z wysokimi lotami spotykałem się kiedyś, jeśli chodzi profesorów prawa z Uniwersytetu War-
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szawskiego, trafiających do prestiżowych gremiów międzynarodowych. Obecnie jednak wysoka klasa profesorska staje się u nas pojęciem rozumianym cokolwiek inaczej niż dawniej. Dowodzi tego niezwykle wyczerpująca i precyzyjna
odpowiedź sędzi Trybunału Konstytucyjnego, doktorki habilitowanej Krystyny Pawłowicz na prośbę
posła Lewicy Tomasza Treli o zrealizowanie wynikającego z przepisów prawa obowiązku ujawnienia oświadczeń majątkowych
przez członków tego zacnego gremium. Szanowna Pani Profesor
sformułowała otóż replikę w formie swego rodzaju inwokacji, jakiej sam Adam Mickiewicz zapewne by się nie powstydził: „Lewacki

poseł Trela chce ujawnienia mego
stanu majątkowego... Ty chamie!
Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki!V ruska kolumno! Łachu jeden!
Albo na kolana, pod stół i odszczekać! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy..” – zakomunikowała na
Twitterze była posłanka na Sejm,
znana z nieposkromionego apetytu, a także z piastowania na warszawskim uniwerku stanowiska
profesora nadzwyczajnego. Ten
ostatni przymiotnik jest w tym wypadku wyjątkowo trafny, albowiem zacytowana wypowiedź też
do zwyczajnych nie należy. Gdyby
żył Wojciech Młynarski, pewnie by
teraz nieco zmienił tekst jednej ze
swoich najpopularniejszych piose-
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Wyróżniono miejsca przyjazne seniorom

Kolejna sygnalizacja na ul. Indiry Gandhi
Piesi na przejściu przez ul. I. Gandhi
przy ul. L. Hirszfelda są już bezpieczniejsi. Zebra została wyposażona w sygnalizację świetlną, a prace prowadzone były
pod nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która zainstalowała tam światła w ramach budowy południowej obwodnicy Warszawy. GDDKiA niedaleko przebudowuje skrzyżowanie ulic I. Gandhi i J. Rosoła.
Budowa południowej obwodnicy Warszawy zakończyła się w zeszłym roku otwarciem tunelu
drogi ekspresowej S2. Jeszcze zimą GDDKiA rozpoczęła przywracanie ulic do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji nie tylko nad podziemnym korytarzem, ale także na tych drogach w okolicy, które ze względu na roboty budowlane o objazdy
były znacznie bardziej eksploatowane. W porozumieniu i koordynacji z ZDM miała więc za zadanie wdrożyć rozwiązania związane z nowym przeznaczeniem ciągu ulic J. Rosoła i I. Gandhi.
GDDKiA zobowiązała się dostosować obie ulice do pełnienia funkcji objazdu w przypadku zamknięcia ruchu w tunelu. W tym celu konieczne
stało się wyposażenie w sygnalizację świetlną
dwóch przejść dla pieszych przez I. Gandhi, a także utworzenie u zbiegu ulic I. Gandhi i J. Rosoła
dodatkowych pasów ruchu wydzielonych do skrętu z południa na zachód i odwrotnie.
Budowa świateł na przejściu przez ul. I. Gandhi
przy ul. L. Hirszfelda zakończyła się w ostatnim tygodniu kwietnia. GDDKiA wcieliła w życie projekt
przygotowany przez ZDM na podstawie wyniku
audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji w
Warszawie. W 2017 r. audytorzy ocenili zebrę na
0 (przez północna jezdnię) i 1 (przez południową)
w sześciopunktowej skali (0-5). Zarekomendowali właśnie budowę sygnalizacji, co w tym przypadku jest najlepszym sposobem na uniemożliwie-

nie kierowcom rozwijania nadmiernej prędkości
oraz wyprzedzania na przejściu.
Światła zostały wyposażone w akustyczne naprowadzanie i automatyczną detekcję pieszych.
Tym samym sygnalizacja pracuje akomodacyjnie.
Zielone światło dla samochodów gaśnie wtedy,
gdy pieszy zbliży się do jezdni – pozwala to na zachowanie płynności ruchu. Ponadto została skoordynowana z pozostałymi w ciągu ul. I. Gandhi.
Zmieniło się również otoczenie przejścia. Zostało ono poszerzone, a obok pasów powstały przejazdy rowerowe. Są połączone z ciągami pieszo-rowerowymi oraz parkingiem po północnej stronie ul. I. Gandhi. Dodatkowo po tej samej stronie
wyremontowany został fragment chodnika.
Od kilkunastu dni działa sygnalizacja świetlna
na przejściu dla pieszych przez ul. I. Gandhi przy
ul. L. Teligi. W tym miejscu światła również powstały na podstawie wskazań audytorów. Sygnalizacja
w obu miejscach poprawiła bezpieczeństwo, bo
w sąsiedztwie jest wiele obiektów użyteczności
publicznej, szkół, przedszkoli oraz sklepów.
Trwa natomiast przebudowa skrzyżowania ulic
I. Gandhi i J. Rosoła. Na obu widać już ślad nowych
pasów do skrętu z I. Gandhi na J. Rosoła i odwrotnie. Po położeniu krawężników nadzorowany
przez GDDKiA wykonawca rozpocznie prace związane z przygotowaniem podbudowy i asfaltowaniem. Układanie masy odbędzie się w jeden z
weekendów (od piątku od godz. 22 do poniedziałku do godz. 6), najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca. Dokładny termin GDDKiA poda z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Na skrzyżowaniu przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a sygnalizacja świetlna będzie
dostosowana do obsługi ruchu w innym kształcie.
Zostanie też zmodernizowane oświetlenie. Zakończenie prac planowane jest na połowę czerwca.
z d m . w a w. p l

Nagrody ,,Miejsca Przyjazne Seniorom” zostały
rozdane. To siódma już
uroczysta gala z wręczeniem certyfikatów, która
odbyła 29.04.22 w UCK
,,Alternatywy”.
Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra powiedziała, że nagrodzonych tytułem Miejsca Przyjaznego Seniorom jest już w stolicy dwieście.
Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Małgorzata Żuber-Zielicz przekazała, że w
tym roku nominowane do tego
zaszczytnego tytułu były 33
miejsca, nagrodzonych zostało
16. Cztery z nich, przyznane zostały miejscom na Ursynowie.
Wyboru dokonywały dzielnicowe Rady Seniorów. Następnie
propozycje rozpatrywane były
przez kapitułę konkursu. Kategorii było 6. W kategorii - sport
i rekreacja - między innymi nagrodzone zostały Centrum Sportu i Rekreacji, zwane UCSiR
usytuowane przy ul. Hirszfelda
11 i URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
przy ul. Pileckiego 122. Seniorzy korzystają w tych miejscach
z wielu atrakcyjnych ofert i zniżek. Są tam udogodnienia dla
osób starszych i niepełnosprawnych. Prowadzone zajęcia dostosowane są do potrzeb osób
w wieku senioralnym. UCSiR

Ursynów pomógł tysiącom uchodźców
sce do pracy zdalnej i uporządkowania spraw administracyjnych i zawodowych. W czasie największej fali napływu uchodźców
nasi goście otrzymali wsparcie w
poszukiwaniu zatrudnienia i odnalezieniu się na polskim rynku
pracy - mówi zastępca burmistrza
Ursynowa Bartosz Dominiak. –
Pomagając uchodźcom w tym
punkcie zdobyliśmy cenne doświadczenie związane z prowadzeniem tego typu miejsca. Nie
wykluczamy uruchomienia w
przyszłości podobnego punktu w
naszej dzielnicy, adresowanego
nie tylko do uchodźców, ale
wszystkich osób przedsiębiorczych z Ursynowa – dodaje.

Jak pomagano?

W piątek29 kwietnia, po
blisko dwóch miesiącach,
zakończył pracę punkt dedykowany uchodźcom z
Ukrainy, w którym wszyscy potrzebujący mogli
uporządkować swoje sprawy związane z zatrudnieniem. W dniach największego zainteresowania
„Internet Work CAFE
(Ukraine)” zlokalizowany
w ursynowskim Ratuszu
odwiedzało ponad sto
osób dziennie, a w punkcie udzielono pomocy łącznie kilku tysiącom
uchodźców.

Ja informują ursynowscy
urzędnicy, „w związku ze
zmniejszoną liczbą uchodźców
korzystających z siedziby urzędu
dalsze wsparcie będzie udzielane w punkcie informacyjnym
znajdującym się w Wydziale Obsługi Mieszkańców”. Rozwiązanie unikatowe w skali Warszawy pozwoliło na skuteczną pomoc wtedy, kiedy była najbardziej potrzebna.
- Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz pracowników
urzędu uchodźcy z Ukrainy w „Internet CAFE Ukraine” otrzymywali pomoc w ojczystym języku,
uzyskiwali informacje, mieli miej-

W punkcie przez blisko dwa
miesiące zainteresowani otrzymywali wszelką możliwą pomoc.
Było to wsparcie w kontakcie z innymi urzędami, pracodawcami,
ale także doradztwo zawodowe,
przygotowanie dokumentów
związanych z pracą oraz informacje o możliwościach zatrudnienia i polskich przepisach. Dla
części osób punkt był miejscem
świadczenia pracy zdalnej lub
tymczasowym biurem firmy. W
dniach największego zainteresowania punktem pomocy udzielało równocześnie dwóch pracowników urzędu oraz czterech wolontariuszy. Wsparcia udzielali
także ursynowscy przedsiębiorcy
- przekazując oferty pracy, które
były na bieżąco wywieszane na
tablicach informacyjnych.

Rozwiązanie unikatowe
w skali Warszawy
Punkt został uruchomiony 9
marca br., czyli prawie od początku napływu uchodźców i był jedynym tego typu miejscem w Warszawie. Ursynowski samorząd
udostępnił w nim komputery z
dostępem do Internetu oraz możliwością wydruku. Było to miejsce
na spotkania z potencjalnymi pracodawcami, a także miejsce z szeroko rozumianym wsparciem
związanym z tematyką zatrudnienia w Polsce. W sali funkcjonował także kącik dla dzieci, co pozwalało matkom odwiedzającym
punkt na wygodne korzystanie z
przygotowanej propozycji, a dzieciom naukę i zabawę. Odwiedzający punkt mogli skorzystać z kącika z kawą, herbatą i wodą, doładować smartfona lub inny
sprzęt elektroniczny, wydrukować, a także zeskanować lub skopiować dokumenty.

od wielu lat świadczy usługi nie
tylko na rzecz mieszkańców
dzielnicy Ursynów, ale także dla
całej Warszawy, w tym wysoko
oceniane są działania na rzecz
seniorów.
Zdrowie i pomoc społeczna to kolejna kategoria. Tu między
innymi, nagrodzona została
Przychodnia przy ul. Kłobuckiej
14. Miejsce to uwzględnia potrzeby seniorów, zapewnia seniorom przyjazną atmosferę,
życzliwe traktowanie i właściwą
do ich potrzeb obsługę. Pomaga również seniorom w szukaniu ,,na cito” wolnych miejsc w
najbliższych
placówkach.
Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze i są dobrze
oznakowane.
Za całokształt działań na
rzecz osób starszych przyznano
3 wyróżnienia indywidualne,
w tym: Annie Sobolewskiej-Wawro od 10 lat działającej w
Fundacji ,,Kluboteka Dojrzałego Człowieka” na Lanciego 13
U9. Pani Ania to człowiek ORKIESTRA. Działa na BARDZO
WIELU polach, tak aby jak NAJWIĘCEJ dać innym. Prowadzi j.
angielski, organizuje warsztaty
integracyjne seniorów z dziećmi
z różnych okazji ( Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy,
warsztaty kulinarne „Zdrowa
kuchnia pełna cudów” , warsztaty z recyclingu „Chronimy pla-

netę”) oraz „Paczka dla Seniora”
(wielokrotnie), plener malarski,
spływ kajakowy, wycieczkę rowerową, wystawę poplenerową
i wystawę fotograficzną w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Powyższe działania możliwe były dzięki projektom wolontariatu pracowniczego z których finansowane były zakupy materiałów,
wynajem kajaków itp. Projekty
napisała i zrealizowała w Klubotece Anna Sobolewska-Wawro. Przygotowała również projekt Dobry Multiuczynek gdzie
Kluboteka głosami mieszkańców otrzymała dofinansowanie
jako jedyna organizacja senioralna. Projekt dotyczył poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej seniora.
Ponad 25% mieszkańców
Warszawy to seniorzy. Obecna
na spotkaniu Małgorzata Kidawa-Błońska Wicemarszałek Sejmu RP mówiła, jak ważne jest
wykorzystanie potencjału drzemiącego w seniorach oraz o znaczeniu Rad Seniorów i działaniach na rzecz tej grupy wiekowej. W Gali oprócz tegorocznych
nagrodzonych, udział wzięli
przedstawiciele wielu urzędów,
Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, prasy i zeszłoroczni zwycięzcy.
GRATULACJE dla Wszystkich
tegorocznych nagrodzonych.
Ursynowska Rada Seniorów

Urząd szuka magazynu odzieżowego
Urząd Dzielnicy wciąż poszukuje na Ursynowie lokalu, do
którego mógłby przenieść się punkt wydawania ubrań uchodźcom z Ukrainy. Przez ostatnich kilka tygodni magazyn działał w
hali dawnego MarcPolu przy ul. Dereniowej 8 udostępnionym
do końca kwietnia przez SMB „Imielin”. Wobec braku lokalu zastępczego spółdzielnia zgodziła się na przedłużenie użyczenia powierzchni.
Losy magazynu odzieżowego prowadzonego na Ursynowie
przez Fundację Dzieci Rodzice Szkoła, przy ogromnym zaangażowaniu wolontariuszy, zależą od efektów dalszych poszukiwań przestrzeni. Jeżeli w najbliższym czasie odpowiedni lokal
się nie znajdzie, istnieje ryzyko, że magazyn odzieżowy w maju zostanie zamknięty.
Ursynowscy urzędnicy proszą podmioty mające w dyspozycji
lokal na magazyn o kontakt na adres ukraina@ursynow.pl.

Startup Shaker – najlepszy pomysł
na biznes w sektorze kreatywnym
W dniach 14-15 maja br. w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów odbędzie się Startup Shaker. Podczas wydarzenia stworzone zostaną kilkuosobowe, multidyscyplinarne zespoły, które pod okiem mentorów dopracują swój pomysł na biznes.
Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno studentów i absolwentów warszawskich uczelni artystycznych, jak również osoby reprezentujące świat kultury i organizacje non-profit działające na rzecz młodych artystów. Wydarzenie otrzymało patronat
honorowy Burmistrza Dzielnicy Ursynów, jest także objęte wsparciem organizacyjnym pracowników urzędu w ramach działań promujących przedsiębiorczość w naszej dzielnicy. Trwają zapisy.
Startup Shaker to wydarzenie w ramach Startup Art, czyli programu wsparcia biznesowego skierowanego do przedstawicieli
i przedstawicielek warszawskiego sektora kreatywnego i organizowanego przez Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy we współpracy ze Startup Academy. Podczas Startup Shakera stworzone
zostaną kilkuosobowe, multidyscyplinarne zespoły, które pod
okiem mentorów dopracują swój pomysł na biznes. Na zakończenie Startup Shakera wszystkie zespoły zaprezentują się przed
jury, które wybierze 10 najlepszych projektów, zakwalifikowanych
do następnego etapu programu Startup Art - warsztatów doradczo–rozwojowych i konsultacji z trenerami Startup Academy.
Trwają zapisy – szczegółowe informacje na www.ursynow.um.warszawa.pl.
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Lotnicza tragedia w Lesie Kabackim 35 lat temu

Jak z Iła zrobiła się mogiła...
dzono pełną mobilizację –
wstrzymano mniej pilne operacje, osoby z drobnymi urazami,
oczekujące na ostrych dyżurach,
odesłano do domów. Jednak nikogo z miejsca katastrofy w Lesie
Kabackim nie przywieziono…
o prawda, do końca
dnia w Warszawie bez
zmian odbywały się
wszystkie zaplanowane oficjalne uroczystości z okazji Dnia
Zwycięstwa, ale wieczorem zarówno w telewizji, jak i w radiu
ciągle podawano już informacje
dotyczące katastrofy. Odczytywano nazwiska wszystkich 183
osób, które zginęły. Dominowali obywatele polscy mieszkający
na stałe w kraju, ale było też 21
Polaków mieszkających za granicą oraz 17 obywateli Stanów
Zjednoczonych. Najstarsza pasażerka miała 95 lat, a najmłodsza
podróżująca dopiero co skończyła półtora roczku. Wśród pasażerów było pięciu pracowników
Polskich Linii Lotniczych LOT.
o zbadania przyczyn
katastrofy samolotu Ił62M „Tadeusz Kościuszko” ówczesny prezes Rady Ministrów, Zbigniew Messner, powołał specjalną komisję
na szczeblu rządowym. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło
się już 11 maja. Wbrew temu, co
w tamtym czasie podawano w
oficjalnych komunikatach, komisja mimo swej prośby, nie
otrzymała od radzieckiego producenta Ił-a żadnych danych z
wyjątkiem standardowych materiałów pomocniczych dla załogi
i obsługi technicznej. Wszystkie
obliczenia dotyczące mechaniki lotu maszyny i jej zachowania
w rozmaitych warunkach trzeba
było przeprowadzać od podstaw.
omisja badająca przyczyny katastrofy ustaliła,
że powodem wypadku
był błąd konstrukcyjny w silniku,
który doprowadził do tego, że lewy wewnętrzny silnik rozpadł się
w powietrzu, gdy samolot Ił-62M
SP-LBG znajdował się na wysokości 8200 metrów w rejonie Grudziądza. Bezpośrednim powodem
zniszczenia silnika było rozerwanie turbiny niskiego ciśnienia
(TNC), które nastąpiło w wyniku
urwania się wału tej turbiny. Metalowa turbina przecięła kadłub i
układy sterowania. Od tego momentu załoga próbowała kontrolować ster wysokości wyłącznie
przy użyciu trymera, który jest
mało precyzyjnym urządzeniem.
Awaria dwóch z czterech silników
spowodowała asymetrię przez co
samolot ciągle skręcał w lewo. Załoga planowała lądować bez użycia klap i bez wysuniętego podwozia. Komisja oceniła, że w tej
skrajnie trudnej sytuacji działanie
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Do 29 kwietnia na Lotnisku Chopina trwał remont
drogi startowej obsługującej loty w kierunku Piaseczna-Włoch, Ochoty i Bemowa. W związku z tym samoloty startowały i lądowały na drugiej drodze – w kierunku Ursynowa. Wielu mieszkańców dzielnicy narzekało
na hałas, który powodowany był przez nisko przelatujące samoloty. To co usłyszeli mieszkańcy Ursynowa 35
lat temu - 9 maja 1987 roku to był potężny huk, który
spowodował wręcz wyczuwalne drżenie ziemi oraz
szyb w oknach. Chwilę wcześniej zobaczyć można było
samolot, który przelatywał nie tyle nisko, co wręcz tuż
nad blokami osiedla, mało co nie zahaczając o dachy
najwyższych spośród nich.

Katarzyna Nowińska
ył przepiękny, słoneczny dzień. W całym kraju trwały obchody 42.
rocznicy Dnia Zwycięstwa, czyli zakończenia II wojny światowej (obecnie świętujemy zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami 8 maja). Wielu Polaków zasiadło przed telewizorami, aby
oglądać transmisję z licznych
uroczystości i parad wojskowych. Niektórzy warszawiacy
pojechali do centrum stolicy, aby
osobiście móc zobaczyć te wydarzenia. Sporo osób wybrało
się też po prostu na świąteczny
spacer z rodziną, czy z przyjaciółmi. Ci, którzy postanowili pospacerować w Lesie Kabackim

B

lub jego okolicy byli świadkami
jak niepokojąco nisko lecący samolot Polskich Linii Lotniczych
LOT zaczyna ścinać drzewa, staje w płomieniach i rozbija się o
ziemię w środku lasu.
yła to największa pod
względem liczby ofiar
katastrofa lotnicza, do
której doszło w naszym kraju. Załoga pasażerskiego Iła-62M SPLBG „Tadeusz Kościuszko”, lecącego na trasie Warszawa–Nowy
Jork, w trakcie podchodzenia do
lądowania awaryjnego w wyniku
rozszerzających się uszkodzeń
powstałych w układach samolotu i pożaru na jego pokładzie,
praktycznie utraciła możliwość
sterowania maszyną, czego następstwem było zderzenie samolotu z ziemią na południowym
skraju Lasu Kabackiego, 5700
metrów od progu drogi startowej. Zginęły wszystkie 183 osoby
znajdujące się na pokładzie: 172
pasażerów i 11 członków załogi.
Samolot został doszczętnie zniszczony. W Lesie Kabackim na obszarze prostokąta o wymiarze

B

370 x 50 metrów powalone zostały wszystkie drzewa.
ot do Nowego Jorku pod
dowództwem kapitana
Zygmunta Pawlaczyka
rozpoczął się o godzinie 10:17.
Tamtego dnia kapitan Pawlaczyk
miał mieć wolne, ale na prośbę
pracodawcy – PLL LOT – stawił
się w pracy. Podobnie drugi pilot
feralnego rejsu 5055, Leopold
Karcher, którego kolega poprosił
o zamianę grafików, ponieważ
miał w tym dniu komunię syna.
Start oraz początek lotu przebiegał bez zakłóceń. O godzinie
10:41, gdy samolot znajdował się
nad miejscowością Warlubie, tuż
za Grudziądzem, załoga i pasażerowie odczuli mocny wstrząs.
Urządzenia kontrolne w samolocie zaalarmowały o pożarze lewego silnika i zakłóceniu w funkcjonowaniu drugiego. Doszło
również do dekompresji kadłuba.
Kapitan zarządził powrót do
Warszawy i awaryjne lądowanie
na Okęciu. Samolot miał okrążyć lotnisko i zbliżyć się do niego
od strony Piaseczna.
ie zdawano sobie sprawy z rozprzestrzeniającego się pożaru w luku bagażowym. Gdy samolot
znajdował się nad Piasecznem
płomienie z luku zaczęły wydostawać się na zewnątrz. Pilot widział już pasy startowe na Okęciu, ale zdawał sobie sprawę, że
nie zdoła już tam wylądować. O
godzinie 11:12 samolot zaczął
ścinać drzewa w Lesie Kabackim, po czym pośrodku lasu uderzył w ziemię. Do lotniska zabra-

L

N

Zbiorowa mogiła ofiar katastrofy na cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

kło około 40 sekund lotu. Próg
pasa 33, na którym planowano
lądowanie samolotu znajdował
się w odległości 5,7 km.
ksperci lotniczy, którzy
prowadzili
później
śledztwo i badali przyczyny wypadku, stwierdzili, że
tylko dzięki wielkim umiejętnościom i opanowaniu pilota samolotu – kapitana Zygmunta
Pawlaczyka – samolot nie spadł
na budynki Ursynowa, ale rozbił
się dopiero w Lesie Kabackim.
Na miejscu katastrofy natychmiast wybuchł ogromny pożar,
gdyż samolot rozbił się z 32 tonami paliwa w zbiornikach. O godzinie 11:12 oficer dyżurny Straży Pożarnej został powiadomiony o katastrofie „Kościuszki” w
Lesie Kabackim. W akcji gaśniczej, której celem było opanowanie pożaru lasu na obszarze
około sześciu hektarów brały
udział w sumie 44 sekcje gaśnicze i 195 strażaków.
idok, który ukazał
się oczom żołnierzy
z Jednostki Wojskowej 2621 w Iwicznej, a oni właśnie jako pierwsi przybyli na
miejsce i rozpoczęli zabezpieczanie terenu, był tragiczny. Dopalające się resztki samolotu, bagaże,
a przede wszystkim ludzkie
szczątki i ubrania, które porozrzucane były na sporej powierzchni, w tym i na drzewach.
Od żołnierzy zabezpieczanie terenu przejęła Milicja Obywatelska i ZOMO. Na wiadomość o
upadku samolotu we wszystkich
warszawskich szpitalach zarzą-
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Pamiątkowy głaz z tablicą.

K

załogi samolotu było jak najbardziej prawidłowe i w pełni profesjonalne. Wyszkolenie załogi, jej
stan psychofizyczny, jak również
decyzje podejmowane przez dowódcę samolotu „Tadeusz Kościuszko”- kapitana Zygmunta
Pawlaczyka były prawidłowe i w
żaden sposób nie były przyczyną
katastrofy. Na tragiczne wydarzenia tego dnia nie miały również
wpływu działania obsługi technicznej, działania organów ruchu
lotniczego ani warunki pogodowe, gdyż te były świetne.
e względu na zależność
polityczną od ZSRR w
czasach PRL niemożliwa była zmiana dostawcy samolotów, ale w eksploatowanych
przez PLL LOT radzieckich maszynach dokonano zmian technicznych i eksploatacyjnych, które miały na celu podniesienie bezpieczeństwa. Mimo to, siedem lat
wcześniej niż Kościuszko, bo 4
marca 1980 o godzinie 11:15 w
pobliżu warszawskiego lotniska
Okęcie rozbił się Ił-62 „Mikołaj
Kopernik”, lecący z Nowego Jorku do Warszawy. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi.
Wśród ofiar wypadku była znana
polska piosenkarka Anna Jantar.
latach 1963-1995
wyprodukowano
łącznie 292 egzemplarze samolotu Ił-62 i jego wyższego modelu, czyli wersji „M”.
Udokumentowano 25 wypadków z udziałem tej maszyny, z
czego 22 to katastrofy z ofiarami
śmiertelnymi. Dane o wypadkach są jednak prawdopodobnie
mocno niedoszacowane, gdyż
los wielu samolotów Ił-62 pozostał nieznany, a Rosjanie nie dokumentowali katastrof swoich
samolotów do czasu wstąpienia
do europejskich organizacji.
Lesie Kabackim, po
katastrofie z dnia 9
maja 1987, roku została wielka wyrwa. Obok niej
ustawiono krzyż, głaz z napisem
upamiętniającym katastrofę oraz
tablicę z wyrytymi na niej nazwiskami wszystkich osób, które zginęły w wypadku.
„Wszystkie drogi powietrzne z
Warszawy do Ameryki prowadzą
ponad Grudziądzem. I we wszystkich załogach właśnie wówczas
zapada milczenie. Cichną głosy
a tylko oczy pilotów śledzą w skupieniu przyrządy. Tak jakby samolot przechodził przez dziwną
chmurę smutku, jak na znajomym cmentarzu, jak na apelu poległych u stóp niewidzialnego pomnika” – te poruszające słowa
kilka lat po katastrofie Ił-a 62 „Tadeusz Kościuszko” napisał w jednym ze swoich opowiadań kapitan Tomasz Smolicz.
Fot. wikipedia
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Rowerowy maj – czas start
Wystartowali! Dziesiątki
tysięcy uczniów z 340 warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli dotarło
na zajęcia aktywnie, w ramach kampanii Rowerowy
Maj dla klimatu! Poranny
ruch wpływa pozytywnie
na zdrowie oraz koncentrację, a co ważne kształtuje dobre i ekologiczne
nawyki transportowe.
– Warszawa pojedzie w Rowerowym Maju już po raz piąty. W
tegorocznej edycji weźmie udział
blisko 120 tys. najmłodszych
warszawiaków z 340 stołecznych
placówek, 184 przedszkoli oraz
156 szkół podstawowych. To rekord, będziemy chyba najbardziej zakręconym miastem w Europie. Od kilkunastu lat konsekwentnie inwestujemy w przyjazną rowerzystom infrastrukturę, budujemy spójną sieć dróg rowerowych, uruchamiamy Veturilo. Trzymam kciuki za wysoką
frekwencję. I gorąco zachęcam
wszystkich do przesiadki na rowery, hulajnogi, deskorolki czy
rolki, nie tylko w maju – mówi
Renata Kaznowska, zastępca prezydent a m.st. Warszawy.

też na hulajnodze, na rolkach,
czy na deskorolce), otrzymuje
dwie naklejki – jedną do rowerowego dzienniczka, a drugą na
plakat klasowy. Akcja zachęca
do aktywnych dojazdów, a zapełnione po brzegi parkingi rowerowe przy szkołach i przedszkolach najlepiej pokazują, jak
wielu uczniów i przedszkolaków
z zaangażowaniem bierze udział
w kampanii. Dla najaktywniejJak to działa?
szych uczestników, klas i grup
Celem kampanii jest promocja oraz całych placówek przewizdrowego stylu życia, ekologii, dziane są atrakcyjne nagrody.
zrównoważonej mobilności
Przekaz kampanii
wśród dzieci oraz edukacja. Im
Rowerowy Maj to nie tylko
szybciej przyzwyczajamy dzieci, że rower jest świetnym środ- konkurs z nagrodami. Kampakiem transportu dla codziennych nia przede wszystkim wspiera
dojazdów do szkoły, tym bar- samodzielność dzieci, uczy zadziej naturalną metodą prze- sad fair play, wzmacnia koleżeńmieszczania będzie dla nich w stwo i umiejętności pracy zespodrodze na uczelnię czy do pracy łowej, a codzienne aktywne
kilka, kilkanaście lub kilkadzie- przejazdy wpływają pozytywnie
na kondycję fizyczną i psychiczsiąt lat później.
Zasady Rowerowego Maja są ną dzieci. Rowerowy Maj wyrabardzo proste: codziennie, przez bia nawyki i pokazuje, że rower,
cały miesiąc, każdy przedszkolak hulajnoga, rolki czy deskorolka
i uczeń szkoły podstawowej, któ- nie służą tylko do celów rekrery dotrze do swojego przedszko- acyjnych, ale są to środki transla lub szkoły w sposób aktywny portu, z których można korzy(czyli nie tylko na rowerze, ale stać na co dzień. Rowerowy Maj
nie jest skierowany wyłącznie do
dzieci. Pokazuje także rodzicom
i opiekunom, że wspólna droga
do szkoły bez korzystania z auta
może być nie tylko bezpieczna,
ale też po prostu przyjemna.

Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, promująca korzystanie z rowerów
w mieście. Pomysłodawcą kampanii jest Miasto Gdańsk, które
kilka lat temu zaprosiło do udziału miasta z całej Polski. W tym
roku Rowerowy Maj odbędzie
się w 46 z nich.

Dla klimatu
Tegoroczna edycja kampanii
zostanie zrealizowana „dla klimatu”, by podnieść świadomość
dzieci i młodzieży na temat wagi
decyzji dotyczących sposobu
przemieszczania się w kontekście

ochrony klimatu. Działania w ramach Rowerowego Maja to także
zachęta do korzystania ze zrównoważonego transportu nie tylko
w maju i nie tylko najmłodszych.
- Chcemy, aby nawyki wypracowane w trakcie kampanii miały wpływ na wybory transportowe przez cały rok, zarówno
wśród dzieci, jak i dorosłych.
Działamy w ten sposób wspólnie na rzecz redukcji emisji szkodzących klimatowi – dodaje Karolina Gałecka, zastępczyni dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Piknik ekologiczny
W czerwcu uczestnicy kampanii wezmą udział w pikniku
ekologicznym, który odbędzie
się na zielonych terenach otaczających Pawilon Edukacyjny
„Kamień”. Pojadą na niego
wspólnie, w ramach wielkiego
przejazdu rowerowego ulicami
Warszawy. Na pikniku nagrody

otrzymają najaktywniejsze pla- (na dwa lata Rowerowy Maj zacówki, nie zabraknie licznych trzymała pandemia) łącznie do
zabawy przystąpiło 229 placóatrakcji dla małych i dużych.
wek. Czwarta edycja objęła ok.
Dzieci z Ukrainy
80 tys. dzieci, a jej efektem było
Tegoroczna edycja odbędzie blisko półtora miliona aktywsię w wyjątkowym czasie, w któ- nych podróży na zajęcia.
rym przybywające z Ukrainy
W tym roku warszawskie
dzieci dołączają do warszaw- przedszkolaki pojadą w Roweroskich placówek edukacyjnych. wym Maju po raz drugi. Do tegoAby dzieci mogły także w pełni rocznej edycji kampanii zgłosiło
włączyć się w kampanię przygo- się więcej przedszkoli niż szkół
towano materiały w języku ukra- podstawowych! Przedszkole nr
ińskim a placówki zachęcono do 407, które było gospodarzem
organizowania wewnętrznych konferencji inaugurującej Rowezbiórek sprzętów dla najbardziej rowy Maj, to bardzo „rowerowa”
potrzebujących.
placówka – w 2019 roku ponad
95% dzieci wzięło udział w kamRekordowa edycja
panii, osiągając najwyższą frePomimo dwóch lat przerwy kwencję w aktywnych przejazspowodowanej pandemią, kam- dach wśród placówek w całej
pania cieszy się ogromną popu- dzielnicy Praga-Południe!
larnością. W tym roku do RowePatronat honorowy nad kamrowego Maja zgłosiły się aż 184 panią objęły ambasady Niderprzedszkola i 156 szkół. Podczas landów, Danii i Szwecji.
Anna Mazurowska
ostatniej kampanii w 2019 roku
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Rozbetonowanie stawu na Polu Mokotowskim na ostatniej prostej

Nowe, bardziej naturalne oblicze

acyjnej parku, tworzenie miejsc
życia zwierząt, ale także poprawa lokalnego mikroklimatu poprzez retencjonowanie, wsiąkanie oraz odparowywanie wód
deszczowych (wyrównanie
skrajnych temperatur, związywanie szkodliwych pyłów, większa wilgotność etc.). Główny
zbiornik został zaprojektowany
jako całoroczny oparty o media
filtracyjne z kruszyw oraz roślin,
oczyszczające wodę mechanicznie, chemicznie i biologicznie.
Oprócz modernizacji istniejącego zbiornika, w tym rozlewiska, projekt zakłada także realizację dwóch oczek wodnych w
wyznaczonych strefach dla psów
oraz stawów w ogrodzie biocenotycznym.” – wyjaśnia Agnieszka Radziszewska, architektka
pracowni WXCA i współtwórWoda w centrum uwagi
czyni projektu rewitalizacji parFakt, że beton znika z Pola ku Pole Mokotowskie.
Mokotowskiego jest wynikiem
Dom dla człowieka,
założeń projektowych, których
dom dla natury
intencją jest zadbanie o przyroProponowana przez pracowdę parku, zwiększenie różnorodności biologicznej i retencji wo- nię WXCA koncepcja rozwoju
dy. To także symboliczny mo- parku bazuje na idei mówiącej,
ment, wskazujący zarówno na że jest on „(…) procesem, a nie
konsekwentne dążenie do natu- zdarzeniem – ciągłą ewolucją
ralizacji obszarów wodnych w systemów przyrodniczych i
warszawskim kompleksie parkowym, ale także istotny głos w
globalnej dyskusji na temat
zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w przestrzeniach miejskich.
„Ważnym działaniem w zakresie rozwiązań proekologicznych jest kształtowanie systemu
wodnego. System ten nie ogranicza się do zbiorników wodnych,
ale zakłada kształtowanie zróżnicowanych wodnych ekosystemów. Jego zadaniem jest nie tylko wspomaganie funkcji rekre-

Prace modernizacyjne w
jednym z największych i
najpopularniejszych parków w stolicy nabierają
tempa. Dobiega końca
rozbetonowanie małych
zbiorników na terenie stawów. Pod koniec zeszłego
roku z głównego zbiornika wykonawcy usunęli 13
tys. mkw. betonu. Obecnie
trwają prace nad nadaniem im nowego kształtu,
w konsekwencji czego powstanie nowy, naturalny
układ wodny ze strefami
roślinności szuwarowej.
Intensywne działania rewitalizacyjne toczą się także w rejonie tzw. Wielkiej Polany oraz
domków fińskich, w tym domu
Ryszarda Kapuścińskiego.

zmiennością aktywności społecznych. Park jest miejscem dla
wszystkich: ludzi, ale i roślin,
zwierząt, żywiołów; we wszystkich porach dnia, tygodnia, roku.
Park tworzą dwa symboliczne
domy – ostoje: Dom Człowieka i
Dom Natury, których obszary
przeplatają się niczym sieci. A
strefa ‘pomiędzy’ tymi domami to
obszar krajobrazu biocenotycznego, świadomie budowanego, o
cechach służących zarówno człowiekowi, jak i naturze”.
Podejście podkreślające symbiozę dwóch światów, dwóch
„domów” wydaje się być kluczowe, gdy mowa o projekcie dotyczącym jednego z najważniejszych parków w Warszawie. Niewątpliwie bowiem Pole Mokotowskie, prócz wartości przyrodniczej, jest także fenomenem
społecznym i kulturowym. To
miejsce szczególne - otwarte na
różnorodność i wolne, gdzie sposób funkcjonowania określają
sami mieszkańcy przez swoje aktywności.
„Zostało ono ukształtowane
w równej mierze przez odgórne
działania projektantów, jak i oddolny proces społeczny. To jest
głównym źródłem popularności

i akceptacji wśród użytkowników, a także jego tożsamości na
tle innych terenów zieleni w
Warszawie.” – zauważa Paweł
Grodzicki, architekt pracowni
WXCA i współtwórca projektu
rewitalizacji parku Pole Mokotowskie. I dodaje: „Dlatego, uważaliśmy, że bardziej niż spektakularne działania przestrzenne, potrzebna jest wrażliwie stymulowana ewolucja i dobrze zaplanowana ‘akupunktura’. I właśnie
to podejście stało się podstawą
naszej strategii projektowej.”
Świadomość rangi, jaką ma
park wśród stołecznej społeczności mogło stanowić dla zespołu projektowego pewnego rodzaju obciążenie, a na pewno nie
lada wyzwanie.
„Największym było zaprojektowanie przestrzeni, która będzie dostępna dla wszystkich z
poszanowaniem wspomnień ludzi związanych z tym miejscem.
Od lata Pole Mokotowskie stanowi miejsce ważne dla Warszawiaków. “Przez wszystkich” jest
traktowane jednak znacznie szerzej i oznacza, iż uwaga projektowa jest skupiona w równym
stopniu na podmiocie ludzkim,
jak i zwierzętach, roślinach i żywiołach. Park, dzięki proponowanym rozwiązaniom, będzie
miejscem atrakcyjnym w różnych porach dnia, tygodnia, roku, warunkach pogodowych.
Źródłem tożsamości i atrakcyjności Parku, jego wyrazistości
na tle innych parków warszawskich, jest wyjątkowa kombinacja świadomie wprowadzonych
elementów kompozycyjnych i
programowych oraz spontanicznych, lokalnych, indywidualnych
i grupowych działań i aktywności - – wyjaśnia Agnieszka Radziszewska.
Wynikająca z nich różnorodność, synergiczne mieszanie i
nakładanie się procesów globalnych i lokalnych, odgórnych i
oddolnych stanowi o potencjale
Pola Mokotowskiego jako miejsca. W wyniku specyficznych
procesów rozwojowych park Pole Mokotowskie, niezależnie od
waloru przyrodniczego, stał się
pełnym dynamiki fenomenem
społecznym i kulturowym. Ten
fenomen jest traktowany jako
atut rozwojowy.”
Magdalena Musiał

Kartka z kalendarza
26 lat temu po raz ostatni przyjęło widzów potężne, 1200-miejscowe kino „Moskwa”, po którym dziś pozostała tylko para lwów
przed gmachem Europleksu. Wyświetlono „Dziwne dni” i tak zakończyła się historia tego miejsca. Kino istniało prawie 40 lat, a z jego budową wiąże się ciekawa historia. W pewnym momencie władze uznały bowiem, że kształt zaproponowany przez architektów
jest… niepoprawny politycznie i być może trzeba zrezygnować z inauguracji kina. Co było robić? Budowniczowie uciekli się do fortelu i poprosili, by bezimienne dotąd kino nazwano tak, jak stolica
Związku Radzieckiego – Moskwa. Wybieg się udał, a kino na kilkadziesiąt lat wrosło w krajobraz Mokotowa.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Warsztaty ceramiczne dla seniorów

Już w tę niedzielę Festiwal Grzesiuka
Zapraszamy na VII Festiwal Grzesiuka! 8 maja, Park
Sielecki przy ul. Chełmskiej 23.
Organizatorzy tradycyjnie przygotowali wiele atrakcji. Będą
spektakle, wystawa plenerowa, warsztaty artystyczne, rękodzieło,
animacje dla całych rodzin. Wśród publiczności przechadzać się będą szczudlarze i animatorzy. Nie zabraknie także warszawskich
potraw. Jednak podczas Festiwalu Grzesiuka kluczową rolę odgrywa muzyka. Na scenie w odbędzie się Konkurs Piosenki z Ulicy, a od godziny 15.30 przewidziane są występy zespołów: Kapiszony, Maciejowa Kapela, Orkiestra Taneczna Bonanza. W bloku koncertowym odbędzie się także warsztat taneczny, aby publiczność
mogła nieco podszkolić kroki do warszawskich tang i walczyków.
Na zakończenie wystąpi Justyna Jary i Alegancka Kapela. Muzycy
otrzymali w tym roku nagrodę „Artysty roku” w plebiscycie Warsaw Tribute.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, Teatr Baza oraz
Partnerstwo dla Mokotowa “Moje Sielce” serdecznie zapraszają!
Szczegóły na www.festiwalgrzesiuka.pl, www.facebook.com/festiwalgrzesiuka.

Praca z gliną to idealne działanie relaksacyjne oraz terapeutyczne. Osoby biorące udział w zajęciach poznając różnorodne techniki ceramiczne doskonalą swoje umiejętności manualne, rozwijają wyobraźnię twórczą i nabierają wiary w swe możliwości.
– Warsztaty są bezpłatne i skierowane do osób 60+.
– Rozpoczynają się w kwietniu 2022 r. i potrwają do listopada 2022 r.
– Miejsce zajęć: Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a
– Zapisy i informacje: tel. 692 873 375, e-mail: sce.amfora@gmail.com.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Na warsztaty zapraszają Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy Rafał Miastowski oraz Stowarzyszenie AMFORA

Turniej z frisbee
Zapraszamy do poznania różnych dyscyplin z użyciem dysku
frisbee. Jeśli ktoś ma ochotę nauczyć się rzucać frisbee lub zagrać
prawdziwy mecz zapraszamy na “Piknik z frisbee oraz mini Turniej Ultimate Frisbee na Mokotowie”
7 maja w godz. 15:00 - 20:00, Orlik Kazimierzowska 58
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wstęp wolny!
Przypominamy również o otwartych zajęciach na Mokotowie, na które każdy może dołączyć https://fb.me/e/23VCiRsgN
Piknik z Frisbee, jak i otwarte zajęcia z frisbee współfinansowane jest przez Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
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Maj w Centrum Łowicka
Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w wydarzeniach
Centrum Łowicka, ul. Łowicka
21, Warszawa.
4 maja (środa)
PRZETWARZANIE, CZYLI Z PARKU
DO GALERII
Warsztaty plastyczne. Grupa
zamknięta.
Projekt skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
„AGIS”, którzy podczas wspólnych spacerów przyrodniczych skorelowanych z
porami roku poznają miejskie życie roślin i zwierząt. Spostrzeżenia i zdobytą
wiedzę przetworzą podczas warsztatów w prace plastyczne i zbudują makiety parków, które podczas finału w
grudniu zostaną pokazane na wystawie w Galerii Centrum. Podczas projektu powstanie również gra memory
oparta o prace plastyczne uczestników.
Prowadzący spacery: Stanisław Łubieński, pisarz, przyrodnik, miłośnik
ptaków oraz Igor Siedlecki: entomolog.
Współtwórcy Akademii Dzikiej Ochoty
- https://www.facebook.com/akademiadzikiejochoty
Projekt finansowany z Funduszu
Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy.
Organizator – Centrum ŁOWICKA.
Partner – WTZ „Agis”.
6 maja (piątek) godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWO WYTWÓRNI OBRAZÓW
wstęp wolny, zwiedzanie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 881 00 74
wystawa czynna do 31 maja
„Wystawa ta stanowi kolejną publiczną prezentację studentek i studentów
związanych z Pracownią Malarstwa Wydziału Grafiki ASP Warszawa prowadzonej przez prof. Sławomira Marca i
Mikołaja Grabowskiego. Wyjątkowość
jej stanowi… brak programu, bowiem
młodzi artyści wyposażani są w niej w
wyobraźnię, umiejętności, wiedzę i
wrażliwość niezbędne do świadomego
samookreślenia. Poddajemy zatem krytycznej refleksji zarówno schematy przeszłości, jak i schematy aktualności – ich
wzorce sukcesu i spełnienia. Otwieramy
tym samym pole dla podjęcia ryzyka
twórczej wolności. Dla wypracowania
własnego artystycznego idiomu.”
7 maja (sobota) godz. 11.00
PROJEKT „OGRÓD W DOMU”
WARSZTATY - KOMPOST
Miejsce - ul. J. Kulskiego 7 - ogródki
działkowe. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych warsztaty odbędą się w Centrum „Łowicka”.
Prowadzenie Andrzej Miński.
Grupa zamknięta.
Cykl warsztatów, w trakcie których
nauczymy się jak zmienić w ogród, warzywnik, czy grządkę z ziołami nie tylko mieszkanie czy balkon, ale nawet
tak niewielką przestrzeń jaką jest każdy parapet okienny. Pokażemy, że nawet w warunkach miejskich nie ma
większych przeszkód, aby cieszyć się
samodzielnie wyhodowanymi warzywami lub ziołami. Ponadto przybliżymy
uczestnikom warsztatów tematykę
kompostowania i przygotowywania w
warunkach domowych kiszonek oraz
wypieku chleba. Na otwartych spotkaniach nauczymy się wyrobu nalewek i
tego jak fotografować otaczająca nas
przyrodę.
Projekt finansowany z Funduszu
Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy
Organizator – Centrum ŁOWICKA.
Partner – SAM „Rozkwit”.
10 maja (wtorek) godz. 19.00
OGRÓD PYTAŃ Niemcy, Polska,
Ukraina, Rosja - prawda, stereotyp, fałsz
wstęp wolny
Z profesorem Klausem Bachmannem, autorem książki „Problem z Guliwerem. Dlaczego Niemcy stają się coraz
większe, a Europa coraz mniejsza” rozmawia Tadeusz Bartoś.
11 maja (środa) godz. 18.00
SPOTKANIE Z DR MONIKĄ KUHNKE współautorką książek „Sztuka za-

grabiona. Uprowadzenie Madonny”
oraz „Sztuka zagrabiona 2. Madonna
znika pod szklanką kawy.”
wstęp wolny
Spotkanie poprowadzi Jerzy S. Majewski, dziennikarz, publicysta, varsavianista, historyk sztuki.
„Madonna znika pod szklanką kawy.
Sztuka zagrabiona 2”
Druga odsłona historii dzieł sztuki z
polskich zbiorów - w czasie pokoju i
podczas II wojny światowej. Autorzy
odtwarzają losy dzieł naznaczonych
przez polską historię.
To opowieści o dziejach dóbr kultury
i o ludziach: kolekcjonerach za wszelką
cenę, opętanych żądzą grabieży rabusiach w mundurach i eleganckich garniturach oraz ofiarnych ratownikach,
często ryzykujących życie i o tych, którzy po latach wypatrywali śladów zaginionych dzieł.
Monika Kuhnke w internetowym katalogu Polskiego Domu Aukcyjnego
„Sztuka” zobaczyła bosego chłopca ze
snopem zboża na głowie - arcydzieło
Aleksandra Gierymskiego od pół wieku
oficjalnie uznawano za zrabowane z
polskich kolekcji przez Niemców.
Antykwariusz Mariusz Pilus portret
Jana III Sobieskiego znalazł w internetowej ofercie niemieckiego domu aukcyjnego.
15 maja (niedziela) godz. 11.00
Oba te dzieła, jak i większość opisaMAŁY TEATR SPEKTAKL „TIKI RAnych w tej książce, wróciły do polskich FA NA KRAŃCU ŚWIATA”
muzeów.
bilety 20 zł (wstęp wolny dla dzieci do 1. roku oraz dla uchodźców z
14 maja (sobota) godz. 10.00-1
12.00 Ukrainy)
Mokotowski Dyskusyjny Klub Książczas trwania: 60 minut
ki Marguerite Yourcenar – „Pamiętniki
spektakl dla dzieci w wieku 3-12 lat
Hadriana”
Zapraszamy serdecznie na pełną
wstęp wolny
przygód, morską opowieść o koloro„Wziąć czyjeś życie, które Historia wej kuli ziemskiej! Wiatr kołysze
(o ile to w ogóle możliwe) już pozna- wszystkie fale więc wsiadajmy czym
ła, ustaliła, zamknęła w jego kształcie prędzej na pokład przepięknej Tiki Raostatecznym, i zrobić to tak, aby jed- fy, aby wraz z Kapitanem Koralem i jenym rzutem oka objąć cały łuk; wię- go papugą Renią popłynąć w niezapocej, wybrać taki moment, kiedy czło- mnianą podróż.
wiek, który to życie przeżył, waży je
Szczurek Sznurek opowie dzieciom o
w swoim ręku, docieka wielu rzeczy, ciekawostkach ze świata, a Podróżniczprzez chwilę udaje mu się wydać o ka Mera spełni swoje największe marzenich osąd. Zrobić to tak, żeby wobec nie. Usłyszymy porywające, morskie
swojego życia zajął tę samą pozycję opowieści oraz historie, które mogą
co my”.
zmrozić krew w żyłach.
Ten zamysł Marguerite Yourcenar
Młodzi pasażerowie poznają charakudało się zrealizować dopiero w 1951 terystyczne dla danego kontynentu
roku, wiele lat po pierwszej, zarzuco- zwierzęta, zwłaszcza zagrożone gatunnej próbie napisania powieści o cesa- ki oraz panujące tam tradycje. Dowierzu Hadrianie. Tak powstała jedna z my się jak możemy zadbać o naszą planajwybitniejszych książek XX wieku, w netę Ziemię, a przede wszystkim o swoktórej głos rzymskiego cesarza doko- je najbliższe otoczenie!
nującego rozliczenia ze swoim życiem
brzmi niezwykle autentycznie (pisar17 maja (wtorek) godz.8.15
ka znakomicie udokumentowała reKLUB SENIORA WYCIECZKA AUalia), ale i współcześnie, bo dotyka TOKAROWA DO PŁOCKA
samej istoty egzystencjalnego doZbiórka: miejsce - Centrum Integraświadczenia.
cji Mieszkańców, ul. Woronicza 44a
W długim liście do Marka Aureliusza
W programie zwiedzanie miasta z
Hadrian opowiada o swoich rozter- przewodnikiem
kach władcy i poglądach filozoficzKoszt 85 zł obejmuje obiad, bilety
nych, zamiłowaniu do literatury i sztu- wstępu do muzeum, ubezpieczenie
ki, a także o miłości do Antinousa. Jest
Informacje, zapisy pod tel. 660 617 131
to zarazem głęboka medytacja nad
Ilość miejsc ograniczona!
ludzką naturą, przemijaniem i prawdą
Historii.
21 maja (sobota) godz.18.00
(opis wydawcy).
KLUB SENIORA Występ solistów klubowego zespołu „SONATA” na pikniku
14 maja (sobota) godz. 10.00 – 14.00 w Ogrodzie Jordanowskim
WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
miejsce - ul. Bytnara „Rudego” 15a,
wstęp wolny dla kupujących
wstęp wolny
liczba miejsc dla wystawców ograniczona – zapisy radek@lowicka.pl
22 maja (niedziela) godz. 9.00
Co dla jednych zbędnym balastem,
SPACERY PRZYRODNICZE - PTAKI
dla innych poszukiwanym rarytasem.
Będziemy podziwiać ptaki Wisły
Przyjdź i sprzedaj co Ci zalega! Przyjdź Czerniakowskiej
i kup czego Ci potrzeba!
Spacer prowadzi Stanisław ŁubieńZapraszamy na wyprzedaż garażo- ski, pisarz, przyrodnik, miłośnik ptawą. Gwarantujemy miejsce, nie pobie- ków, współtwórca Akademii Dzikiej
ramy żadnych opłat. W przypadku nie- Ochoty.
pogody wyprzedaż odbędzie się w buZbiórka: przystanek Łososiowa 01,
dynku Centrum ŁOWICKA.
wstęp wolny, spacer przeznaczony dla
osób powyżej 12 lat
15 maja (niedziela) godz. 10.00 –
Cykl spacerów po zielonych zakąt16.00
kach Mokotowa w poszukiwaniu lataWARSZTATY LAYA JOGA
jących, biegających, pełzających i roProwadzenie: Sławomir Barcz
snących mieszkańców miasta.
zapisy - tel. 506 684 182
koszt - 100 zł
22 maja (niedziela) godz. 11.00
W programie – nauka medytacji,
KLASYKA DZIECIOM
ćwiczenia oddechowe, oczyszczanie
Koncert „Muzyczna rękawiczka”
umysłu
interaktywny koncert muzyki klai emocji, nauka o ćakramach, harmo- sycznej stworzony przez grupę „Muzynizowanie wnętrza, nauka relaksacji.
ka Łączy” dla dzieci w wieku 0 – 7 lat.

bilety 30 zł - wstęp wolny dla dzieci do 1. roku oraz dla uchodźców z
Ukrainy
Wykonawcy:
Barbara Bazanowa - domra
Weronika Mońka-Chwała - skrzypce
Anna Martyniuk-Tofiluk - fortepian
Eva Piłat - fortepian, perkusjonalia,
narrator
MUZYCZNA RĘKAWICZKA to opowieść oparta na ukraińskiej bajce „Rękawiczka”. Historia leśnych zwierzątek, które zamieszkały w skórzanej rękawiczce. Bajka ilustrowana muzyką
klasyczną i ukraińską muzyką ludową
w aranżacji na domrę (instrument ludowy, należący do grupy instrumentów
strunowych szarpanych), skrzypce, fortepian i perkusjonalia.
Jeden z najbardziej lubianych koncertów muzyki klasycznej z cyklu Klasyka Dzieciom z repertuaru grupy Muzyka Łączy. W roku 2020 powstało słuchowisko o tym samym tytule.
Gościem specjalnym koncertu jest
Pani Barbara Bazanowa, która ukończyła Konserwatorium Muzyczne w Kijowie w grze na domrze.

Projekt Kobieta (od)NOWA poszukuje odpowiedzi na te pytania. Jest to
cykl spotkań z aktywistkami, pasjonatkami oraz kobietami, które osiągnęły
sukces w dziedzinach do tej pory zmaskulinizowanych. Chcemy dać możliwość do dyskusji i poznania sposobów
na realizację siebie przez kobiety w dzisiejszym świecie.
27 maja (piątek) godz. 19.00
ŚMIETANKA ŁOWICKA ZUBEK &
PENTZ „PIAZZOLA DUO”
KONCERT PIEŚNI ASTORA PIAZZOLLI
bilety 40 i 30 zł
wstęp wolny dla uchodźców z Ukrainy
W setną rocznicę urodzin Astora Piazzolli, Piotr Zubek i Janek Pentz odkrywają na nowo zapomniane pieśni argentyńskiego kompozytora, wirtuoza
bandoneonu, pioniera nuevo tango.
Nowatorskie, współczesne aranżacje
łączą jazzową improwizację wokalną z
unikalnym brzmieniem akustycznej gitary fingerstyle.
Piotr Zubek - wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor, radiowiec.
Janek Pentz - gitarzysta i kompozytor
kojarzony ze sceną fingerstyle.

22 maja (niedziela) godz. 15.00
KLUB SENIORA
KONCERT „DLA CIEBIE MAMO”
29 maja (niedziela) godz. 11:00
Wystąpi duet Marzena Messera i
SPEKTAKL ALICJA W KRÓLESTWIE
Grzegorz Śnioch
MAGII
bilety 10 zł
Scenariusz / reżyseria: Angelika Chałubek, Angelika Paradowska
23 maja (poniedziałek) godz.12.00
Występują: Angelika Chałubek, AnKLUB SENIORA - OGRODOWE SPO- gelika Paradowska, Marysia Kłosińska
TKANIE KLUBOWE
bilety 20 zł (wstęp wolny dla dzieci do
miejsce - ogródki działkowe, ul. J. 1. roku oraz dla uchodźców z Ukrainy)
Kulskiego 7 - zbiórka przed wejściem na
Zamknijcie oczy…policzcie do
działki
trzech…uwaga…JEDEN… DWA…
zapisy tel. 660 617 131
TRZY! Znajdujemy się w niezwykłym
wstęp wolny
Królestwie Magii, w którym wszystko
jest możliwe. To niesamowite miejsce
25 maja (środa) godz. 18.00
do którego trafiają tylko wyjątkowi goKOBIETA (od)NOWA
ście - tacy jak Wy. Razem z Alicją poznaGościni: Karolina Bojar-Stefańska - cie tutaj wiele śmiesznych i uroczych
sędzia piłkarska w Ekstralidze (najwyż- zwierzątek, z którymi będziecie mieli
sza klasa rozgrywkowa w polskim fut- okazję się zaprzyjaźnić. Każde z nich
bolu kobiecym) i aplikantka adwokac- ma dla Was coś specjalnego.
ka specjalizująca się w prawie sportoBądźcie uważni! Zobaczycie, że nie
wym oraz prawie własności intelektu- ma rzeczy niemożliwych. Macie jedalnej. Prywatnie żona zawodowego sę- nak przed sobą ważną misję. Musicie
dziego piłkarskiego.
pomóc Alicji rozwiązać tajemniczą taProwadzący: Tomasz Kwaśniewski – jemnicę tajemniczego… no włareporter, pisarz.
śnie…czego?
wstęp wolny
Alicja w Królestwie Magii to muzyczŚwiat się zmienia, duży wkład w tę ny spektakl edukacyjny. Rozwijanie
zmianę wniosły kobiety. Zdobyły po- dziecięcej wyobraźni oraz kształcenie
zycje w dziedzinach, które jeszcze kil- młodego widza jest dla nas ogromnie
kadziesiąt czy też kilkanaście lat te- ważne. Dzieci będą miały szansę akmu były zarezerwowane tylko dla tywnie uczestniczyć w tworzeniu histomężczyzn.
rii Alicji, rozwiązywać zagadki, zostaną
Czy porzucając patriarchat zastąpimy zaangażowane w zadania muzyczne
go matriarchatem? Jaką rolę we współ- oraz ruchowe. Będą również miały
czesnym społeczeństwie chcą dziś speł- szansę pomóc wykonać sztuczki maniać kobiety? Dokąd prowadzi proces giczne. Nie będzie miejsca na nudę.
zmian? Jak wiele jest jego kierunków?
Na spektakl zapraszamy również doCzy kiedyś skończy się definiowanie rosłych. W końcu każdy z nas ma w sokobiety od nowa i od nowa?
bie coś z dziecka.
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Premiera przewodnika
„Startup Guide Warsaw”

90 lat Sławomira Litwina
Znany społecznik ursynowski Sławomir Litwin,
mieszkaniec osiedla Stokłosy, obchodził swoje 90lecie w towarzystwie między innymi licznie zgromadzonej rodziny, a także
wiceburmistrza Ursynowa
– Jakuba Berenta oraz
radnych dzielnicy Piotra
Skubiszewskiego i Pawła
Lenarczyka. Był to znakomity przykład tego, że
władza może być naprawdę blisko mieszkańców i
znajduje z nimi wspólny
język.
Pan Sławomir przyczynił się
między innymi do obrony i ostatecznego utrzymania nazwy ulicy Związku Walki Młodych, oraz
zdobył pierwsze miejsce w budżecie partycypacyjnym dzielnicy Ursynów na budowę siłowni plenerowej przy ul. Bacewiczówny. Jego starania doprowadziły do powstania nowych schodów przy wejściu do metra Stokłosy. Od wielu lat odwiedza redakcję „Passy” i zwraca uwagę

na problemy trapiące mieszkańców Ursynowa.
Panu Sławomirowi składamy
jak najserdeczniejsze życzenia
urodzinowe, życząc, by liczba

lat, jakie jeszcze spędzi na Ursynowie, była nie mniejsza od liczby przejawionych przez niego
społecznych inicjatyw.
mp

Przewodnik po Warszawie w popularnej
serii „Startup Guide”. Dzięki niej 40
miast i regionów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu, Azji i
Afryki zachęca twórcze osoby, by zamieszkały w danym miejscu. Teraz w
tym gronie znalazła się Warszawa.
„Startup Guide Warsaw” powstał we współpracy Urzędu m.st. Warszawy z firmą Startup Guide
World Ap, Fundacją Venture Cafe Warsaw oraz innymi partnerami, w tym Google for Startups, InnoEnergy, Santander Bank Polska, VISA oraz Polskim Funduszem Rozwoju.
Przewodnik promuje warszawskie innowacje i
dostarcza przedsiębiorcom informacje przydatne na etapie zakładania działalności. Opisuje stołeczne środowisko startupowe i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia.
Wydawnictwo zawiera też dane kontaktowe
firm i instytucji otoczenia biznesu, informacje dotyczące programów wsparcia, przestrzeni co-workingowych oraz podstawowe wiadomości na temat warunków życia w stolicy. Można w nim także znaleźć opisy innowacyjnych warszawskich
startupów oraz spostrzeżenia doświadczonych
przedsiębiorców. Jest przeznaczony dla osób, które chciałyby przeprowadzić się do Warszawy, założyć tu i prowadzić swój biznes.
– Największą siłą Warszawy są jej mieszkanki i
mieszkańcy – wykwalifikowani, przedsiębiorczy,
pełni ambicji i marzeń. Dzięki nim stolica jest
otwartym, przyjaznym i twórczym miastem. To ich
działania wpływają na wzrastającą konkurencyjność miasta i jego zdolność do przyciągania talentów i inwestorów – mówi Karolina Zdrodowska,
dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości
i dialogu społecznego w Urzędzie m. st. Warszawy. – Cieszę się, że dzięki współpracy przy tworzeniu Startup Guide Warsaw możemy promować
inicjatywy i ludzi, którzy razem z nami tworzą
warszawski ekosystem startupowy i budują przy
tym unikalną markę stolicy.
Twórcy przedsięwzięcia nie mieli wątpliwości,
że Warszawa powinna w nim wziąć udział.
– Bardzo cieszymy się, że mogliśmy więcej dowiedzieć się o Warszawie oraz ludziach i organizacjach, które napędzają jej startupowy ekosystem. Nie ma wątpliwości, że polska stolica ma
przed sobą ekscytującą przyszłość – mówi Sissel
Hansen, założycielka i dyrektor generalna Startup Guide.
Oficjalna premiera „Startup Guide Warsaw”
odbędzie się 5 maja o godz. 17.00 w przestrzeni District Hall warszawskiego Kampusu Innowacji
(ul. Chmielna 73). Wezmą w niej udział wszyscy,
którzy zaangażowali się w projekt, w tym przedsiębiorcy i inwestorzy, których sylwetki znalazły się
w przewodniku. Podczas spotkania będzie też
można po raz pierwszy zapoznać się z przewodnikiem. Wstęp jest wolny, wymagana jest jednak
wcześniejsza rejestracja internetowa.

– Naszą misją jest łączenie innowatorów i
umożliwianie im działania. Tworzymy programy, których celem jest wzmocnienie ekosystemu innowacji w Warszawie i Polsce. Pomagamy
również łączyć lokalny ekosystem z globalną siecią. Dlatego z dumą współpracujemy ze Startup
Guide i wydajemy „Startup Guide Warsaw”. To
była ogromna praca dla nas, naszych partnerów
i przedstawicieli społeczności, którzy uczestniczyli w całym procesie. Wierzymy, że przewodnik
pomoże wszystkim odwiedzającym Warszawę
zapoznać się z ofertą miasta i będzie wsparciem
dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju swojej działalności w Europie - mówi Ewa Geresz,
dyrektor programów i partnerstw globalnych w
Venture Café Warsaw

– Kiedy otworzyliśmy Campus Google for Startups w 2015 roku polski ekosystem startupowy
był na wczesnym etapie rozwoju. Od tego czasu nasza społeczność urosła do ponad 1800 firm
z całej Europy Środkowo-Wschodniej, a rok 2021
był najlepszy pod względem finansowania startupów zarówno w Polsce, jak i całym regionie.
W trudnych czasach 2022 roku, w obliczu wojny w Ukrainie, nasze zaangażowanie w ekosystem Europy Środkowo-Wschodniej jest jeszcze
większe. Otworzyliśmy Campus Google dla założycieli startupów, którzy przybywają do Polski
z Ukrainy i uruchomiliśmy fundusz wsparcia
dla ukraińskich startupów o wartości 5 milionów
dolarów. Chcemy pomóc utrzymać, a później
odbudować ukraiński ekosystem startupów i
jeszcze mocniej pokazać potencjał, który drzemie w regionie – dodaje Michał Kramarz, dyrektor Google for Startups w regionie Europy ŚrodMBL
kowo-Wschodniej.

Warszawa strefą spokojnego ruchu
Przyjazne i bezpieczne ulice, jednolite standardy i
wyznaczenie obszarów, na
których zostaną wprowadzone strefy: Tempo 30 i
zamieszkania. Miasto
ogłosiło właśnie przetarg
na opracowanie wytycznych i kierunków rozwoju
ruchu uspokojonego. Oferty można składać do 10
maja.
– Chcemy w systemowy sposób uspokoić ruch i poprawić
bezpieczeństwo na osiedlach,
uliczkach i ulicach, bezpośrednio
w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków. To jeden z priorytetów
prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a opracowanie pozwoli nam
na uporządkowanie już istniejących rozwiązań, wprowadzenie
jednolitych standardów i określenie kierunków działań – mówi Michał Olszewski, zastępca
prezydenta m. st. Warszawy.
Obecnie w stolicy funkcjonuje wiele elementów uspokojenia
ruchu - od pojedynczych progów, przez wyniesione skrzyżowania do stref zamieszkania i
Tempo 30, obejmujących całe
kwartały ulic.
Nowe strefy Tempo 30 zostały wdrożone w ostatnim czasie

w kilku dzielnicach, a także w
ramach rozszerzenia SPPN. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym pracuje nad kolejnymi
projektami, a także inwentaryzuje wszystkie istniejące w stolicy strefy oraz odcinki ulic z
ograniczeniami prędkości poniżej 50 km/h.
Zadaniem wykonawcy będzie
m. in. opracowanie mapy docelowego wdrożenia stref ruchu
uspokojonego na terenie Warszawy na istniejących i projektowanych ulicach.
Zwycięzca przetargu – zgodnie z wytycznymi - przygotuje

też przykładowe projekty stref
w dwóch dzielnicach stolicy.
– Standardy i wytyczne przekażemy zarządcom dróg oraz inwestorom, by mogły być jak najszybciej wprowadzone na istniejących ulicach oraz uwzględnione w projektach nowych dróg.
Chcą tego mieszkańcy, którzy
obecnie składają liczne wnioski
o zamontowanie progów zwalniających lub wprowadzenie
ograniczeń prędkości – dodaje
wiceprezydent.
Strefy będą wdrażane na mniejszych ulicach - drogach gminnych,
lokalnych i dojazdowych.
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Ponad 300 tys. uchodźców w Warszawie

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie do Warszawy dotarło 700 tys. uchodźców. Ponad 300 tys. z nich
zdecydowało się tu zostać.
O obecnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym
w Warszawie rozmawiali
wiceprezydent miasta Michał Olszewski i unijna komisarz ds. wewnętrznych
Ylva Johansson.
Warszawa od początku wspiera przybywających do Polski
uchodźców. Już w pierwszych
dniach wojny w mieście zorganizowano centra recepcyjne z pomocą medyczną oraz zapewnio-

no schronienie dla obywateli
Ukrainy. Jeden z punktów recepcyjnych, przy Dworcu Wschodnim, odwiedzili wiceprezydent
m. st. Warszawy Michał Olszewski i unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.
– Polska dzięki wsparciu organizacji pozarządowych i wytężonej pracy polskich miast bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem. Ale teraz znajdujemy się
w momencie, gdy trzeba myśleć,
jak systemowo rozwiązać problem uchodźców, którzy będą
żyli w naszym kraju, w polskich
miastach. Jednym z największych postulatów, jakie kieruje-

my do Komisji Europejskiej jest
to, aby nie zapominać, że wsparcie jest potrzebne tu na dole. Jest
potrzebne tym, którzy wzięli na
siebie największy ciężar pomocy
naszym przyjaciołom z Ukrainy
– mówił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
– Z uwagi na dynamiczną sytuację, decyzje dotyczące wydatkowania środków podejmowane są na bieżąco, każdego dnia.
Ważne jest, by fundusze były wykorzystywane przez władze na
kluczowe potrzeby – zapewnienie mieszkań, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi – mówiła Ylva Johansson, unijna sekretarz ds. wewnętrznych.
Od 24 lutego br. stolica udzieliła noclegów ponad 95 tys. ukraińskich uchodźców. Z pomocy
medycznej skorzystały ponad 4
tys. osób. W stołecznych szpitalach urodziło się już 91 ukraińskich dzieci, a w warszawskim
systemie edukacyjnym figuruje
już ponad 20 tys. ukraińskich
uczniów.
Od połowy marca uchodźcy
mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL. W stolicy uzyskało
go już 96 tys. osób – to prawie
10% wszystkich numerów PESEL nadanych w Polsce i prawie
50% w województwie mazowieckim.
MBL

Nie daj się oszukać fałszywemu wnuczkowi
Niemal każdego dnia na
policję w Warszawie trafia zgłoszenie o wyłudzeniu metodą „na wnuczka/policjanta”. Miasto
chce uświadomić seniorom to niebezpieczeństwo.
I apeluje do wszystkich
mieszkanek i mieszkańców: przekażcie tę wiedzę
waszym babciom, dziadkom, starszym członkom
rodziny.
Tylko w ubiegłym roku warszawska policja otrzymała 311
zgłoszeń o wyłudzeniu metodą
na wnuczka lub na policjanta.
Ponadto 65 zawiadomień o usiłowaniu wyłudzenia. Poszkodowani stracili łącznie ponad 13
mln złotych – dokładnie to suma
13 334 209 zł. Oprócz pieniędzy łupem złodziei padły cenne
kosztowności jak biżuteria, złoto, zegarki czy przedmioty kolekcjonerskie.
Oszuści zwykle podszywają się
pod bliskie osoby z rodziny, proszą o dyskretną pożyczkę. „Nie
mogą” jej jednak odebrać osobi-

ście, przysyłają więc „znajomego” albo proszą o przesłanie pieniędzy na wskazany numer konta. Ale mechanizmów działania
oszustów jest znacznie więcej.
W kampanii „Policjant? Wnuczek? A może oszust?” chcemy
uświadomić osobom starszym,
że grozi im niebezpieczeństwo.
Oszuści są znakomitymi aktorami. Niezwykle przekonujący w
tym co mówią wykorzystują dobre serca starszych ludzi i niejednokrotnie udaje im się ich
zmanipulować. Potrafią przybrać dowolną maskę, doskonale
znają słabe strony swoich ofiar i
bez skrupułów je wykorzystują.
- Często rozmawiam ze starszymi mieszkańcami Warszawy
i odwiedzam Powstańców Warszawskich, kiedy to możliwe –
mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Wiem jak potrafią być ufni, jak mają dobre
serca, jak łatwo oszuści mogą
wykorzystać ich chęć pomocy w
trudnych sytuacjach. Kiedyś pracowali i walczyli o to, byśmy mogli dziś żyć w jak najlepszej Pol-

sce, a teraz potrzebują naszej pomocy. Musimy zrobić wszystko,
aby chronić ich przed oszustami, nie zostawiajmy ich na pastwę złych ludzi – apeluje.
Kampania „Policjant? Wnuczek? A może oszust?” nie jest
skierowana wyłącznie do osób
starszych. To my właśnie, dzięki
bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i seniorami,
możemy przekazać im niezbędną wiedzę na ten temat.
- Oszustwa na wnuczka czy
policjanta są przestępstwami
trudnymi do wykrycia – mówi
dyrektor Biura Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki. – Jedynym celem złodziei jest wzbogacenie
się kosztem ludzkiej krzywdy.
Po przekazaniu pieniędzy czy
kosztowności wszelki kontakt się
urywa i dopiero wówczas osoba
pokrzywdzona zdaje sobie sprawę, że padła ofiarą oszusta. Dlatego tak ważne jest, by zapobiegać tego typu wyłudzeniom
m.in. przez kampanie, która trafią do szerokiego grona odbiorców i pomogą uczulić osoby starsze na podejrzane telefony.
Powinniśmy przekazać naszym rodzicom/dziadkom trzy
podstawowe zasady:
– Nie ufaj obcym dzwoniącym
do Ciebie.
– Nie przekazuj pieniędzy, biżuterii lub innych rzeczy nieznajomym.
– Nie podawaj obcym osobom, szczególnie w rozmowie
telefonicznej, informacji na temat swoich danych osobowych
jak: numeru telefonu, numeru
pesel, numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, posiadanych oszczędności, kont
bankowych czy haseł.
Pamiętaj, by uczulić swoich najbliższych co robić, kiedy już ktoś
podejrzany się z nimi skontaktuje:
–Przerwać rozmowę.
– Odłożyć słuchawkę.
– Zgłosić sprawę na Policję.
Wszyscy musimy zadbać o
bezpieczeństwo naszych rodziców i dziadków. Przestrzegajmy
ich przed oszustami. Ustalmy,
by z wszelkimi wątpliwościami
zgłaszali się do nas lub do najbliższej jednostki Policji. Pomóżmy im zapamiętać hasło naszej
kampanii: „Policjant? Wnuczek?
A może oszust!”

Biegacze uczcili Konstytucję 3 Maja
Masowe bieganie wraca do Warszawy po
pandemii. W słonecznej pogodzie odbył
się 30. Bieg Konstytucji 3 maja. Zwyciężyli mieszkańcy Warszawy – Taras Telkovsky (15 min. 29 s.) i Iwona Bernardelli
(16 min. 35 s.).
– Najbardziej się cieszę, że po trzech latach
przerwy spowodowanej pandemią, możemy znów
świętować na sportowo rocznicę Konstytucji 3
maja – mówi wiceprezydent Warszawy Renata
Kaznowska, która strzałem z pistoletu dała biegaczom sygnał do startu. – Nie zawsze trzeba świętować na baczność. Można wiwatować w biegu.
Startującym biegaczom towarzyszyły też salwy grenadierów Księstwa Warszawskiego. Oddali je ubrani w mundury z epoki członkowie grupy rekonstrukcyjnej.
Walka o zwycięstwo wśród mężczyzn rozegrała się na ostatnich stu metrach pięciokilometrowej
trasy. Telkovsky wyskoczył wtedy zza pleców prowadzącego wcześniej Radosława Gromka (również z Warszawy) i wyprzedził go na mecie o jedną sekundę. Trzecie miejsce zajął Łukasz Więckowski z Warki (15 min. 47 s.). Zwycięzca dostał olbrzymie brawa na podium, kiedy ogłoszono, że jest
Białorusinem mieszka w Warszawie i sprzeciwia
się wojnie. Jak sam mówi był „nękany przez KGB”
i mieszka w Polsce „na wizie humanitarnej”.
Wśród kobiet walkę o srebro stoczyły ze sobą reprezentująca Pruszków Eliza Galińska z Emilią
Mazek z Garwolina. Wygrała również o jedną sekundę Galińska (czas 17:29).

Do zawodów zapisało się 3261 osób. Do mety
dotarło prawie trzy tysiące biegaczy – 2981 osób.
Oprócz tego 43 osoby w kategorii Nordic Walking. Razem ponad trzy tysiące aktywnych warszawianek i warszawiaków.
Miasto (a ściślej Aktywna Warszawa) zaprasza
wszystkich na kolejne imprezy Triady Biegowej –
Bieg Powstania (dystanse 5 i 10 km) 30 lipca i
Bieg Niepodległości (10 km) 11 listopada. Cała
triada jest organizowana wspólnie z Fundacją
„Maraton Warszawski”.
– Bieganie zakorzeniło się w Warszawie, nawet
pandemia tego nie przerwała. Cieszymy się już na
kolejne miejskie święta biegowe, które będziemy
wspólnie organizować w naszym mieście – mówi
prezes fundacji Marek Tronina.
Organizatorzy proponują atrakcyjną zabawę
sportową – Ligę Mistrzów Warszawy. Będzie ona
prowadzona tylko w kategoriach wiekowych,
dzięki czemu większe szanse na końcowy sukces
będą mieć też amatorzy biegania w różnym wieku. Do biegu liczą się wyniki czterech z pięciu organizowanych przez fundację biegów: Półmaratonu Warszawskiego, który już się odbył w marcu, wrześniowego Maratonu Warszawskiego i całej triady. Żeby być sklasyfikowanym trzeba zaliczyć przynamniej trzy z tych biegów.
Tych biegaczy, którzy wolą biegać po lesie, miasto zaprasza natomiast na Leśną Triadę Biegową.
Pierwsze zawody odbyły się na początku kwietnia,
a kolejne zaplanowano na 4 czerwca i 17 września.
Karol Adamaszek

Ptasi Azyl pracuje pełną parą
ci ono kontakt z innymi zwierzętami, z którymi będzie musiało
spotykać się na co dzień, przestaje się bać zwierząt domowych i
zaczyna rozpoznawać człowieka
jako swój gatunek. Takie zwierzę
najpewniej już nigdy nie będzie
mogło wrócić do środowiska naturalnego. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej dostarczyć pisklę
do specjalistycznego ośrodka – w
stolicy jest to Ptasi Azyl w Warszawskim ZOO.

Leśne zwierzęta
Od początku kwietnia, kiedy rozpoczyna się okres lęgowy większości krajowych
gatunków ptaków, pracownicy Ptasiego Azylu w Warszawskim ZOO mają mnóstwo pracy. Podloty i pisklęta stanowią wtedy około 75% wszystkich przyjmowanych pacjentów.
Mieszkańcy Warszawy przynoszą wówczas młode szpaki,
wróble, nurogęsi, krzyżówki,
sroki, wrony, puszczyki i inne
ptaki. Jednak tylko część z nich
wymaga pomocy, a wiele zostało zabranych z naturalnego środowiska zupełnie niepotrzebnie.

Dlaczego tak się dzieje
i jakie są konsekwencje?
W okresie wiosennym, kiedy
ptaki uczą się latać i próbują się
usamodzielnić, spacerowicze i
mieszkańcy, widząc ich niezdarne próby lotu, zabierają je z ich

środowiska i przywożą do Ptasiego Azylu lub wzywają Eko Patrol Straży Miejskiej. Mylnie oceniają sytuację uważając, że pisklęta poza gniazdem wymagają pomocy. Tymczasem nielotny, młody ptak to zjawisko zupełnie normalne w przyrodzie.
Działanie ludzi wynika z dobrych intencji, ale często taka interwencja jest nie tylko zbędna,
ale i szkodliwa. Warto też pamiętać, że zabieranie ze środowiska naturalnego zdrowych,
sprawnych, dzikich ptaków jest
prawnie zabronione.
Nawet w sytuacji, gdy pisklę
potrzebuje ludzkiej pomocy –
ma obrażenia, jest atakowane
przez inne zwierzę lub przez
dłuższy czas nie pojawia się w
jego pobliżu rodzic – najgorszym
rozwiązaniem jest zabranie
zwierzęcia do domu i próba odchowania go w kompletnie nieodpowiednich warunkach. Tra-

Ludzie zabierają z naturalnego środowiska nie tylko pisklęta,
ale również młode i zdrowe leśne zwierzęta, np. sarny czy jeże.
W stolicy takie osierocone maluchy często trafiają do Ośrodka
Rehabilitacji Zwierząt Lasów
Miejskich – Warszawa, choć spora ich część nigdy nie powinna
się tam znaleźć.
Pozostawianie młodych zwierząt samych to nie brak dbałości
o potomstwo ze strony rodziców.
To wypracowana przez zwierzęta strategia przetrwania: młode
zwierzę nie wydziela intensywnego zapachu, więc nie wyczują
go drapieżniki, mało się porusza i ma maskujące ubarwienie,
co zapewnia mu ochronę. Ciągła obecność dorosłych zwierząt
w pobliżu zagraża młodym i
ściąga uwagę drapieżników. Dlatego nie należy zbytnio zbliżać
się do takich maluchów, dotykać ich i pod żadnym pozorem
zabierać ich z lasu.
Anna Karczewska
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Tadeusz Porębski

Putin i jego drużyna
ówi się, że człowiek może wyjść ze wsi, ale wieś z człowieka nigdy i
choćby słoma w butach była ze złota, to i tak zawsze będzie to słoma.
Po przeżyciu sześciu dekad w komunie, realnym socjalizmie i demokracji zgadzam się z taką tezą w całej rozciągłości. Podobnie jest z ludźmi pracującymi w tajnych służbach. Jak już raz wdepniesz w to pozbawione wszelkich hamulców moralnych towarzystwo, mają cię do końca życia. W GRU, rosyjskim wywiadzie wojskowym, przy którym osławione KGB to organizacja dobroczynna, obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada: „Rubel za wejście, dwa ruble za wyjście”. To oznacza, że GRU posiada drzwi wejściowe, ale nie ma tam drzwi wyjściowych. Warto przypomnieć, że za dokonanymi na terenie Wielkiej
Brytanii spektakularnymi zamachami na życie rosyjskich dysydentów Aleksandra Litwinienki i
Siergieja Skripala oraz jego córki stoją właśnie agenci GRU, a za ich plecami Władimir Władimirowicz Putin. Odziany w garnitury od Armaniego, buty od Manolo Blahnika, z zegarkiem na przegubie za ćwierć miliona euro pan Putin, owszem, formalnie wyszedł z KGB, gdzie pracował w latach
1975-90 i na pozór stał się cywilizowanym Europejczykiem, ale mentalnie pozostanie czekistą do
ostatniego dnia życia.
Dla młodszych Czytelników kiepsko skumanych z historią, czekista to funkcjonariusz Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, zwanej potocznie „Czeka”.
Jej twórcą był nasz rodak Feliks Edmundowicz Dzierżyński. Ile milionów Rosjan „Czeka” posłała do
piachu, wie tylko jeden Bóg. W sierpniu 1918 r. czekiści rozpoczęli realizację tzw. czerwonego terroru, co pozwoliło na stosowanie masowych egzekucji i tortur na niespotykaną do tej pory skalę.
Trzeba przyznać, że katalog tortur nie był specjalnie wyrafinowany – np. przepiłowywano ofiarom
kości; umieszczano nagie ofiary w nabijanych gwoździami beczkach, które potem toczono; miażdżono czaszki zaciskając wokół głów ofiar skórzany pas z żelaznym sworzniem; przymocowywano do tułowia ofiar klatkę ze szczurami i ją podgrzewano, tak że rozjuszone zwierzęta wgryzały się
w jelita szukając drogi ucieczki; przykuwano ofiary łańcuchami do desek i powoli wsuwano do pieca albo zbiornika z wrzątkiem. Natomiast zimą nagie ofiary oblewano wodą dopóty, dopóki nie zamieniły się w żywe lodowe posągi. Często też grzebano ofiary żywcem albo wkładano do trumien
z cudzymi zwłokami i zakopywano.
upływem lat sowieckie tajne służby przybierały kolejne nazwy – GPU, OGPU, NKWD,
MWD, MGB, KGB, a po „pierestrojce” MB i FSK przekształcona w 1995 r. w FSB. Od 1919
r. siedzibą rosyjskich tajnych służb jest Łubianka – okryty ponurą sławą budynek na placu Łubiańskim w Moskwie. Nad drzwiami głównego wejścia do gmachu FSB nadal widnieje płaskorzeźba z godłem ZSRR. Władimir Bukowski – dysydent mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii,
uważa, że FSB nie zrezygnuje z ideowego patronatu Dzierżyńskiego. Portrety „Krwawego” Feliksa wiszą w gabinetach funkcjonariuszy, a rok temu w moskiewskiej Dumie Miejskiej pojawił się pomysł przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie powrotu zlikwidowanego w 1991 r. pomnika Dzierżyńskiego na pl. Łubiańskim. We wrześniu 2021 r. FSB uczciła 144. urodziny komunistycznego oprawcy, odsłaniając jego pomniki w Krasnodarze i w Symferopolu na Krymie. Służba prasowa FSB poinformowała, iż „Żelazny” Feliks jest nie tylko symbolem walki z kontrrewolucją, ale także z nędzą i biedą. Dzięki niemu „odbudowano dwa tysiące mostów, naprawiono prawie trzy tysiące parowozów i dziesięć tysięcy kilometrów torów kolejowych”. W uroczystości odsłonięcia popiersia w centrum Symfero„Część Polaków i mieszkańców
pola wzięli m. in. udział
ze szkoły
zachodniej Europy wierzy, że wraz podchorążowie
nr 4, której patronat objął
z narastającą presją gospodarczą krymski wydział FSB.
Zupełnie nieprawdozwiązaną z sankcjami Rosjanie
podobnego patrona dla
sprzeciwią się działaniom Kremla. FSB wymyślili w IrkucTamtejszy portal poNic bardziej mylnego. Trzymane od ku.
informował, że zdaniem
setek lat pod knutem i butem rosyj- części obywateli, FSB powinna zastąpić dotychskie społeczeństwo nauczyło się
czasowego patrona, czyzgadzać z każdą decyzją władzy”
li nie zawsze pozytywnie
odbieranego przez Rosjan towarzysza Dzierżyńskiego, kimś lepiej odbieranym i cieszącym się szacunkiem Rosjan – mianowicie Malutą Skuratowem, o dziwo, podobnie jak „Krwawy” Feliks z pochodzenia Polakiem.
Co to za postać? Naprawdę nazywał się Grigorij Bielski i jest jedną z najbardziej złowrogich postaci rosyjskiej historii. Można bez ryzyka założyć, że Skuratow był pierwowzorem ludzkich bestii z „Czeka” i NKWD, takich jak Dzierżyński czy Jeżow. W lipcu 1570 r. car Iwan IV Groźny spędził mieszkańców Moskwy na krwawy spektakl. Carska gwardia przywlekła na miejsce kaźni 300
torturowanych uprzednio członków ówczesnych elit państwa – ministrów, wysokich urzędników,
duchownych oraz bojarów Dumy i dowódców armii. Na rozkaz cara rozpoczęła się masakra. Maluta wraz z pomocnikami szedł od ofiary do ofiary ścinając klęczącym głowy. Kiedy znudził się
monotonią egzekucji zadawał toporem straszne rany, by okaleczane ofiary umierały długo i w
męczarniach. Nazwisko Skuratowa wryło się w zbiorową świadomość Rosjan przysłowiem: „Nie
taki car straszny, jak jego Maluta”. Stało się też synonimem okrucieństwa i ślepego wykonywania rozkazów „po trupach do celu”.
zęść Polaków i mieszkańców zachodniej Europy wierzy, że wraz z narastającą presją gospodarczą związaną z sankcjami Rosjanie sprzeciwią się działaniom Kremla. Nic bardziej
mylnego. Trzymane od setek lat pod knutem i butem rosyjskie społeczeństwo nauczyło się zgadzać z każdą decyzją władzy. W Izraelu do dzisiaj istnieje przekaz, że ofiary Holocaustu zamiast walczyć szły niczym owce na rzeź. Do roku 1961 ocalałych z Zagłady nazywano tam
pogardliwie „mydłem”, ale Rosjanie niczym się od nich nie różnią. Filmy z czasów stalinowskich
„czystek” pokazują, że miliony karnie stawały przed plutonami egzekucyjnymi „Czeki” bądź
NKWD, karnie maszerowały kilometrami do łagrów, karnie pracowały tam ponad siły i karnie umierały szepcząc pod nosem „taki los”. Po wojnie aż do „pierestrojki” kolejne lata terroru, propagandy w sowieckim stylu, prania obywatelom mózgów i panoszenia się tajnych służb. Nie dziwmy
się zatem, że choć w Rosji mieszka ponad 140 mln osób, demonstracje przeciwko „operacji specjalnej” na Ukrainie gromadziły zaledwie od kilkunastu do kilkuset osób. Ten, kto liczy na to, że
Rosjanie chwycą za widły i sprzeciwią się Putinowi z powodu sankcji i pozbawienia ich dóbr konsumpcyjnych, liczy gruszki na wierzbie. Nadchodzący kryzys gospodarczy jest już piątym w
ostatnich 30 latach. Rosjanie są przyzwyczajeni do “kartoflanej gospodarki”, czyli jedzenia tego,
co wyhoduje się w ogródku.
Ostatnio nowożytny car, pan życia i śmierci wszystkich Rosjan, były oficer KGB i szef FSB, łaskaw
był przemówić do ludu w swoim carsko – sowieckim stylu:
„Zachód postawi na tzw. piątą kolumnę, na zdrajców narodowych. Na tych, którzy tu z nami zarabiają, ale tam żyją – nie w geograficznym znaczeniu tego słowa, lecz zgodnie ze swoim niewolniczym umysłem. Nie osądzam tych wszystkich, którzy żyją w Miami, czy mają wille na francuskiej
Riwierze i nie mogą obejść się bez foie gras, ostryg i tzw. wolności genderowej. Problem w tym, że
wielu z tych ludzi mentalnie osadza się tam, a nie tu. Nie z naszym narodem, nie z Rosją. Oni byliby w stanie sprzedać własną matkę, byleby tylko wpuścili ich do przedsionka, gdzie żyje zachodnia wyższa kasta. Ale naród rosyjski jest w stanie sobie z tym poradzić i oddzielić prawdziwych patriotów od szumowin i zdrajców”.
W przededniu wybuchu wojny Putin przekonywał, że upadek Związku Radzieckiego był tak naprawdę ograbieniem ich państwa z Krymu i Ukrainy. Mówi też ciągle o „Wielkiej Rosji”, dając do zrozumienia, że każdy, kto sprzeciwia się „operacji specjalnej”, jest na usługach Zachodu i nie może nazywać się Rosjaninem, bo wspiera siły dążące do zniszczenia ojczyzny.
prowadzenie w grudniu 2020 r. ustaw ograniczających działalność organizacji pozarządowych, swobodę zgromadzeń publicznych oraz cenzury w mediach pokazało, że Putin
porzucił pozorowanie procedur demokratycznych na rzecz zwiększonej kontroli i represji. Do połowy kwietnia zatrzymano ponad 15 tysięcy osób biorących udział w antywojennych demonstracjach. To kropla w morzu 140-milionowej populacji. Dlatego Putin będzie w tym społeczeństwie
wiecznie żywy, niczym jego imiennik Lenin, a wojna na Ukrainie potrwa jeszcze wiele miesięcy.

M

Pieśni znad Wilii...
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w Wilnie w ubiegłą sobotę (30
kwietnia) doszedł do skutku tradycyjny,
organizowany już po raz 29. Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej na Litwie Pieśń znad Wilii.
Miałem przyjemność i zaszczyt kolejny raz reprezentować Polskę i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu artystycznym jako juror, a także zaśpiewałem gościnnie i poprowadziłem koncert galowy.
W przeglądzie wystąpiło ponad 500 uczestników reprezentujących 20 zespołów wokalnych i tanecznych działających od wielu lat na terenie Litwy. Obok renomowanych i doświadczonych zespołów, takich jak Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca Wileńszczyzna im. Jana
Gabriela Mincewicza, Zespoły Perła z Niemenczyna, Ejszyszczanie z rejonu Sołecznickiego, Wilenka, Świtezianka, Przyjaźń, udział wzięły kapele z Rykont, Kawalerowie Podwileńscy, Suderwianie, zespoły seniorów i co najbardziej cieszy, ze-

społy dziecięce i młodzieżowe ze szkół i przedszkoli: Zielone Wzgórza z Wilna, Magunianka, Marzenie, Stokrotki, Mały Jawor.
Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować
za występy będące źródłem wielu pozytywnych
przeżyć i wzruszeń. Mój podziw budzi nie tylko
wysoki poziom artystyczny, przygotowanie muzyków i wokalistów, ale także układy choreograficzne, dbałość o szczegóły strojów i rekwizytów,
świadczące o ogromnej pracy, przywiązaniu do
tradycji i utrwalaniu polskości.
Organizatorem Festiwalu jest od 30 lat Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława
Moniuszki pod kierunkiem niestrudzonej pani
Prezes Apolonii Skakowskiej, której za wieloletnią
determinację i konsekwencję w działaniu, należą
się słowa najwyższego uznania.
Laureaci wystąpią w ostatnich dniach lipca w
Mrągowie podczas 41. edycji legendarnego i prestiżowego Festiwalu Muzyki Country w Polsce.
Może warto by było zaprosić któryś z nagrodzonych
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
zespołów na Ursynów?

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Nasze arcyważne majówki
aj to miesiąc szczególny. Jest ważny dla przyrody. Natura staje się
szczodra dla roślin i zwierząt. Nie szczędzi bonusów w postaci dłuższych i cieplejszych dni. To czas, kiedy cały świat roślin dosłownie
eksploduje. Pojawiają się kwiaty, a młode liście „przemalowują” drzewa i krzewy
na zielono. Soczysta zieleń zasłania pozostałe po zimie szare, często nieciekawe
widoki. Energia i chęć życia wstępuje we wszystko, co żyje. Dotyczy to również ludzi. Nie bez przyczyny maj nazywany jest miesiącem zakochanych. To czas tworzenia się nowego życia. Miłosnej atmosferze poddaje się cała przyroda. Zewsząd słychać ptasie trele. Niezmordowani skrzydlaci śpiewacy konkurują o wybranki. Nie szczędzą przy tym swoich gardeł. W miastach, w parkach, w lasach, w ogrodach, nad rzekami, na rozlewiskach, wokół jezior, stawów, na lądzie, wodzie i w powietrzu rozbrzmiewają odgłosy ptaków. Od świtu do zmroku słychać rejwach towarzyszący ich zalotom. Nie próżnują też inne zwierzęta, małe i duże. Owady uwijają się brzęcząc pośród kwitnących
drzew. Flora i fauna budzą się do życia... To właśnie maj – pora kwitnących kasztanowców i matur.
Maj to nie tylko piękny i przyjemny czas. Dla nas, Polaków, to miesiąc obfitujący w wyjątkowe święta. Rozpoczynają go trzy dni nawiązujące do wydarzeń istotnych dla Polski.
Pierwszy Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy znany bardziej jako Święto
Pracy lub międzynarodowe święto klasy robotniczej. Obchodzone jest corocznie od 1890. W Polsce 1 Maja jest świętem państwowym od 1950 roku. Przez całe lata w powojennej Polsce było silnie eksponowane przez władze. Towa„Święto Narodowe Trzeciego rzyszyły mu pochody ludzi pracy, organizowane w całym kraju. Korowód, skłaMaja przywołuje pamięć i
dający się z oddelegowanych pracownioddaje hołd twórcom pierw- ków reprezentujących rozmaite grupy
społeczne i zawody, paradował przed
szej w Europie i drugiej po
trybunami honorowymi, niosąc flagi i
amerykańskiej konstytucji” transparenty propagandowe z wypisanymi hasłami. Udział w pochodach był obowiązkowy dla znacznej części robotników, rolników i inteligencji, sportowców. Podczas przemarszów prezentowały się poszczególne zakłady pracy, fabryki, służba zdrowia, służby mundurowe, pracownicy administracji etc.
Pierwszy maja jest też dniem św. Józefa, patrona ludzi pracujących. Jak wiadomo, św. Józef był
nie tylko mężem Maryi, ale też rzemieślnikiem. Kościół katolicki czci go jako patrona ludzi pracy,
podkreślając równocześnie znaczenie pracy w życiu człowieka.
Znacznie młodszym świętem jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono obchodzone 2
maja. To polskie święto wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Wybór daty - 2 maja - jest formą wypełnienia wolnego dnia pomiędzy istniejącymi już wcześniej świętami narodowymi 1-3 maja. Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej był dziennikarz
Andrzej Zaporowski. 2 maja przypada też inne święto - Światowy Dzień Polonii.
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywołuje pamięć i oddaje hołd twórcom pierwszej w Europie i drugiej po amerykańskiej konstytucji.
Właśnie 3 maja 1791 w Rzeczypospolitej Obojga Narodów została przyjęta najbardziej postępowa w na naszym kontynencie ustawa zasadnicza, uchwalona przez Sejm Czteroletni. Wyprzedziła ona inne europejskie konstytucje. Konstytucja 3 Maja, przyjęta przez sejm, została podpisana przez
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przywróciła obywatelom I Rzeczypospolitej godność i
szacunek dla samych siebie. Choć trwała krótko, umożliwiła reformy i naprawę państwa w ważnych
obszarach. Znosiła liberum veto i wolną elekcję, na miejsce której przywróciła tron dziedziczny. Likwidowała tym samym możliwość oddziaływania politycznego z zewnątrz przez wrogie państwa,
przede wszystkim Rosję, Prusy, Austrię. Ustawa ta była ewidentnym zagrożeniem dla imperialnych
interesów zaborczych mocarstw. Przez lata, winą za rozbiory obarczano szlachtę i króla Stanisława August Poniatowskiego, bo było to korzystne dla komunistycznych władz. To jednak błędna teoria, wykorzystywana w powojennej propagandzie. Faktem jest, że nie wszyscy obywatele ówczesnej Rzeczypospolitej podzielali poglądy obozu patriotycznego. Targowica była wygodnym narzędziem w rekach agresorów. Targowiczanie stali się na stulecia symbolem zdrady narodowej i zaprzaństwa, niezależnie od intencji przyświecających poszczególnym jej uczestnikom. To ciemna karta na
stronach historii Polski. Niemniej, sama konstytucja majowa pokazała, że Polacy potrafią zorganizować nowoczesne i sprawiedliwe państwo, wykorzystując chwilową słabość wroga. Stała się symbolicznym aktem założycielskim dla odradzającej się Rzeczpospolitej.
Dzień 3 maja został uznany za święto już 5 maja 1791. Od 2007 roku jest ono również świętem
narodowym Litwy. 3 maja jest też Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (z wyjątkiem
przypadków kiedy ten dzień wypada w niedzielę).
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Refleksje o roli Mariana Spychalskiego w dziejach Warszawy
S
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Wydane w ubiegłym roku
„ Warszawa Architekta.
Wspomnienia pierwszego
powojennego prezydenta
stolicy Mariana Spychalskiego”, opracowane redakcyjnie przez Annę Olszewską i Zofię Gawryś z
wstępem architekta Adama Wagnera i wspomnieniem wnuczki Małgorzaty, są ważnym przyczynkiem do poznania najnowszych dziejów Warszawy, szczególnie jej architektury i urbanistyki.
arian Spychalski ps.
Marek urodził się 6
grudnia 1906 r. w Łodzi, w rodzinie robotniczej związanej z tradycją PPS Frakcji Rewolucyjnej, do której należał jego ojciec. Jego starszy brat Józef
ps „Grudzień”, „Luty” ur. 19 marca 1898 r. od 1916 r. był związany z piłsudczykowskim ruchem
niepodległościowym. Od 1918 r.
służył w Wojsku Polskim. W 1939
r. dowodził Batalionem Stołecznym Obrony Warszawy. Po klęsce wrześniowej związany z SZP
a następnie ZWZ-AK/. W
1940/1941 dowodził Obszarem
2 ZWZ. Został aresztowany przez
NKWD. Po amnestii służył w Armii Polskiej w Związku Sowieckim będąc w dyspozycji Naczelnego Wodza. Zgodnie z Jego rozkazem został jako cichociemny
przerzucony do kraju w 1942 r. i
mianowany komendantem krakowskiego okręgu Armii Krajowej. W 1944 r. aresztowany i następnie zamordowany w grudniu w obozie niemieckim w Sachsenhausen.
Marian Spychalski szedł inną
drogą jak jego starszy brat. Borykając się z poważnymi kłopotami, zdał maturę i studiował na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, mieszkając w
koszarowym bloku, prawie pod
mostem. Za pracę „Tanie mieszkania robotnicze” uzyskał II nagrodę architektów. W latach
1931-1933 był związany z Pracownią Architektoniczną Czesława Przybylskiego (1880-1936),
będąc od 1932 r. członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jego Mistrz początkowo
nawiązywał do stylów historycznych, później dążył do funkcjonalności i nowoczesności konstrukcji. Był on twórcą: Teatru
Polskiego, Gmachu Kwaterunkowego Wojskowego (zwanym domem bez kantów) i Dworca
Głównego w Warszawie.
W roku 1931 r., po doświadczeniach w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „
Życie”, wstąpił do Komunistycznej Partii Polski i poznał przyszłą
żonę Barbarę, studiującą na Wolnej Wszechnicy Polskiej, z którą
ożenił się w 1935 roku.
Od 1933 r. pracował w Wydziale Planowania Zabudowy
Miasta Poznania pod kierownictwem prof. Władysława Czarnieckiego. Brał także udział w
konkursie na plan ogólny zabudowania Katowic.
W 1935 r. został kierownikiem
Wydziału Ogólnego Planu Zabudowania Miasta Warszawy.
ak pisze Adam Wagner, z
inicjatywy prezydenta
Warszawy Stefana Starzyńskiego, nastąpiła w 1936 r.
rewizja Planu Ogólnego. Powstał
Wydział Planowania Miasta, kierowany przez inż. Stanisława
Różańskiego. W Wydziale tym
powstał Dział Regulacji i Dział
Pomiarów. Pracami nad nowym
planem kierowali architekci:
Władysław Czerny ( Schwartzenberg, Marian Spychalski, Marek Leykam i Stanisław Skrypij.
Nowy plan był prezentowany
w 1937 r. w obecności Prezydenta Starzyńskiego na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu. Plan ten był częścią
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integralną opracowanego później pod względem finansowym
Czteroletniego Planu Inwestycyjnego Warszawy na lata
1938/1939-1941/1942. Przewidywał on intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w
okolicach Dworca Głównego,
zwłaszcza w kierunku zachodnim i południowym, budowę
Dworca Zachodniego, znaczny
rozwój Ochoty, Koła i rejonu
Czystego. W rejonie Pola Mokotowskiego planowano tzw. Dzielnicę Reprezentacyjną Marszałka Piłsudskiego i rozwój ruchu
budowlanego w całym Mokotowie. Dzielnicę Siekierkowsko-Czerniakowską przygotowywano jako rejon wypoczynkowo-sportowy, przeznaczony na
Igrzyska Olimpijskie. W rejonie
dzisiejszego Stadionu Narodowego planowano Powszechną
Wystawę Krajową na wzór poznańskiej, dla uczczenia 25-lecia
odzyskania niepodległości.
W dziedzinie komunikacyjnej
planowano odciążenie Marszałkowskiej przez przebicie arterii
N- S od ulicy Chałubińskiego do
placu Mirowskiego oraz bezpośrednie połączenie Woli z Pragą
tunelem pod Ogrodem Saskim i
placem Piłsudskiego oraz wiaduktem i mostem Józefa Piłsudskiego przy ulicy Karowej.
lan Spychalskiego przewidywał włączenie w
granice Warszawy Służewca, Rakowca, Włoch, Bielan,
Młocin i części Wilanowa. Strefę rekreacyjną stanowić miały:
Puszcza Kampinowska, Las Kabacki, tereny Anina, Międzylesia i Otwocka. Nowy Dworzec
Centralny miał być połączony z
Dworcem Wschodnim. Planowano rozbudowę lotniska na
Okęciu, powstanie nowego lotniska na Gocławiu i Centralnego
Dworca Pocztowego. Ozdobą architektoniczna Warszawy miała
być Świątynia Opatrzności, według projektu Bohdana Pniewskiego w Dzielnicy Marszałka
Piłsudskiego i Muzeum Przemysłu i Techniki na Saskiej Kępie.
Plan prezentowany na Wystawie Paryskiej został odznaczony
nagrodą Grand Prix. Jego współautorem był przyjaciel Mariana
Spychalskiego Stanisław Skrypij
(1914- 1943), jedna z najtragiczniejszych postaci Warszawy okupacyjnej. Po ukończeniu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Szkoły Podchorążych
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, wspólnie z Janem Karskim, podjął pracę w oddziale planu ogólnego w Wydziale Planowania Miasta Zarządu
Miasta Stołecznego Warszawy.
Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Został ranny jako sierżant podchorąży. Przebywał w
kilku oflagach, na koniec w Woldenbergu. Stamtąd z powodu złego stanu zdrowia został, z inicjatywy Mariana Spychalskiego, wyreklamowany przez komisaryczny Zarząd Miasta Warszawy. Spychalski wciągnął go jesienią1941
r. do Związku Walki Wyzwoleńczej, a następnie do Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. Jako oficer Gwardii Ludowej
został szefem sztabu dowództwa
okręgu Warszawa GL. Od marca
był członkiem Komitetu Warszawskiego PPR. Opracował
„Propozycję planu opanowania
Warszawy prze GL”. Aresztowany
19 maja 1943 r. był torturowany
na Alei Szucha, więziony na Pawiaku i rozstrzelany przez Niemców w ruinach getta 29 maja
1943 roku. Jego brat Sławomir
zginął pobity przez Niemca, na
robotach przymusowych w Rzeszy, siostrę Wandę Niemcy zamordowali w Ravensbrück, a narzeczoną w Treblince. Z inspiracji Spychalskiego od 1963 r. corocznie przyznawano nagrody
architektoniczne jego imienia.

pychalski, swoim Oddziałem Ogólnym Planu, kierował od 1935 do
1939 r. W latach 1930-1937
funkcjonowało Biuro Planu Regionalnego Warszawy (pod kierownictwem inż. arch. Stanisława Różańskiego). Było ono podwójnie podporządkowane:
przewodniczącemu komisji
„wspólnego planu zabudowania
m. st. Warszawy i sąsiednich osiedli” w osobie Piotra Drzewieckiego. W biurze tym pracowali
m. in architekci: Jan Chmielewski, Kamil Lisowski, Leonard Tomaszewski. Chmielewski, wraz
z Szymonem Syrkusem, opracował w 1935 r. studium „Warszawa funkcjonalna”, które miało
duży wpływ na prace urbanistyczne Spychalskiego, podobnie jak trzy wystawy architektoniczne, inspirowane przez Starzyńskiego: „Warszawa przyszłości” w 1936 r., „Dawna Warszawa” w 1937 r. i „Warszawa wczoraj dziś i jutro” w 1938 r.

Stanisława Skrypija, twórcę zarysu Trasy Łazienkowskiej.
wą pasję architektoniczno- urbanistyczną w
czasie wojny Spychalski
łączył z podziemną działalnością
społeczną. W latach 1940-1941
był członkiem grupy „Biuletynu
Radiowego”. W 1941 r. po agresji hitlerowskiej Rzeszy na Związek Sowiecki był w Warszawie
współorganizatorem Związku
Walki Wyzwoleńczej. Od 1942 r.
działał w Warszawskiej organizacji Polskiej Partii Robotniczej
przy olbrzymim deficycie kadr
inteligenckich, które znajdowały
się w zasięgu wpływów Delegatury Rządu na Kraj i Miasto Stołeczne Warszawa (tą ostatnią
kierował Marceli Porowski ps.
Sawa). Wkrótce Spychalski został Szefem Sztabu Głównego
Gwardii Ludowej, następnie Armii Ludowej. W marcu 1944 r.,
jako członek delegacji KC PPR i
KRN, został przerzucony do Moskwy na rozmowy z Centralnym
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miecką, służb Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej,
powołanej 28 września 1944 r. o
charakterze pluralistycznym;
- wspieranie działalności Komitetów Obywatelskich i Komitetów Fabrycznych, chroniących
mienie zniszczonych zakładowe
przemysłowych i organizujących
samopomoc społeczna;
- pomoc w zorganizowaniu
pluralistycznego życia społeczno-politycznego, w tym praskich
organizacji PPR, PPS, SD, ZWM.
OM TUR, Caritasu, Czerwonego Krzyża, ZHP. Przy parafiach
praskich Caritas wydawał obiady, dawał schronienie i pomoc
lekarską
- powołanie Biura Organizacji Odbudowy Warszawy, kierowanego przez Jana Zachwatowicza, placówki przekształconej
14 lutego 1945 r. w Biuro Odbudowy Stolicy – z Romanem Piotrowskim jako kierownikiem,
którego zastępcami byli: Witold
Plapis, Józef Sigalin, Szymon
Syrkus;
- współdziałanie z powołanym we wrześniu 1944 r. Centralnym Komitetem Pomocy
Warszawy oraz jego odpowiednikami wojewódzkimi i powiatowymi, a później inspirowanie powstania wielkiego, społecznego
ruchu odbudowy Warszawy w
kraju i za granicą.
dniu 30 grudnia
1944 r. Spychalski,
na posiedzeniu Zarządu Miejskiego, w polemice ze
zwolennikami przeniesienia stolicy do Łodzi lub Poznania powiedział: „ Warszawa musi być
odbudowana w całości; z tym, by
stan zniszczenia został w pełni
wykorzystany w kierunku ogólnego uzdrowienia organizmu
miasta i jego przedwojennych niedostatków i schorzeń... Odbudowa Warszawy jest sprawą naszego honoru narodowego; musimy
bowiem dać światu dowód naszej żywotności przez jak najszybsze zabliźnienie ran nam zadanych. Tylko bezwarunkowe utrzymanie Warszawy jako stolicy państwa jest godnym protestem przeciw barbarzyńskim zniszczeniom
i udaremnieniu świadomie nam
zadanego ciosu.”
Idea odbudowy Warszawy
była ideą wspólną różnych opcji
politycznych naszego narodu:
Prezydenta na Wychodźstwie
Władysława Raczkiewicza, socjalisty Tomasza Arciszewskiego
i licznych zagranicznych Komitetów Pomocy dla Warszawy,
PKWN z szefem resortu odbudowy Michałem Kaczorowskim, z
Kardynałem Augustem Hlonda
Prymasem Polski, z wybitnymi
humanistami pro.prof. Stanisławem Ossowskim, Michałem
Walickim, Stanisławem Lorentzem, Lechem Niemojewskim na
czele. Spór o rolę państwa i inicjatywy prywatnej spowodował
powstanie wielu instytucji odbudowy o krzyżujących się kompetencjach, co wnikliwie zanalizował doc. J. Górski.
Bohaterami początków odbudowy Warszawy, obok jej pierwszych prezydentów Mariana Spychalskiego i Stanisława Tołwińskiego, są m. in.: minister odbudowy Michał Kaczorowski, który był szefem Biura Badań Ekonomicznych Ministerstwa Skarbu
Eugeniusza Kwiatkowskiego, inż.
Henryk Golański – kierownik Wydziału Przemysłowego Miejskiej
Rady Narodowej, inż. Stanisław
Boenigier - dyrektor Zjednoczenia
Energetycznego, rektorzy uczelni warszawskich, kierownicy BOS-u, krytykowani za burzenie niektórych zabytkowych budynków.
Obok wymienionych urbanistów
i architektów należy pamiętać o
zasługach dla początków odbudowy Warszawy: Władysława
Czernego, Piotra Biegańskiego,
Bohdana Lacherta, a przed
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Z inspiracji Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, z którym współpracował
Spychalski, w 1938 r. ukazał się
specjalny podwójny numer miesięcznika „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, poświęcony działalności
Biura Planowania Regionalnego Okręgu Warszawskiego w latach 1930-1938.
tarzyński, doceniając
sukces Spychalskiego
na Wystawie Paryskiej,
zafundował mu stypendium w
1939 r., by przestudiował osiągnięcia architektoniczno-urbanistyczne Belgii, Holandii Niemiec i Czechosłowacji
Po powrocie do Kraju, w czasie niemieckiej okupacji nadal
pracował w Zarządzie Miasta,
załatwiając dla zaprzyjaźnionej
Heleny Syrkus tajne lokum w
Częstochowie.
Sam początkowo mieszkał u
rodziców na Kole, później na Żoliborzu przy ul Felińskiego 8.
Wspólnie z Syrkusami, Romanem Piotrowskim, Janem Chmielewskim, Zygmuntem Skibniewskim, Michałem Kaczorowskim,
Januszem Durko i Jackiem Nowickim współpracował z Pracownią Architektury i Urbanistyki
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowe, założonej w 1940 r.
przez Stanisława Tołwińskiego.
Wielkim autorytetem dla Spychalskiego był prof. Jan Strzelecki. Tuż przed wybuchem wojny środowisko lewicy inteligenckiej, reprezentowane było przez
absolwentów WSH: Adama Rapackiego i Jana Romanowskiego
oraz Juliana Hochfelda, Jerzego Albrechta, a przed wszystkim
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Biurem Komunistów Polskich i
rządem sowieckim. Biuro Polskie
w KC WKP (b) prowadziła wówczas i w pierwszych latach powojennych Zofia Dzierżyńska –
żona Feliksa Dzierżyńskiego. Po
powrocie w lipcu 1944 r. do Kraju Spychalski został Szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego.
Po zwycięskiej operacji praskiej na krótko mógł wrócić do
swej pasji urbanistyczno-architektonicznej jako nominowany
przez PKWN i KRN prezydent
Warszawy, w okresie od 15
września do 5 marca 1945 r.
Ten okres historii Warszawy,
wnikliwie opisany przez doc. dr.
Jana Górskiego w pracy „ Drugie
narodziny miasta. Warszawa
1945” (Warszawa 1976) jest pochwałą wielkiej społecznej działalności Prezydenta Warszawy
Mariana Spychalskiego.
ako człowiek Starzyńskiego potrafił on zaangażować do procesu odbudowy Warszawy swych kolegów z lat trzydziestych – urbanistów i architektów. W sposób
syntetyczny jego dokonania tego
okresu można zamknąć w następujących punktach:
- zaangażowanie oddziałów
wojskowych I Armii Wojska Polskiego do rozminowana Pragi, a
następnie lewobrzeżnej Warszawy zdobytej 17 stycznia;
- wykorzystanie tych oddziałów w początków akcji odbudowy, rozdawnictwa żywności, organizacji pomocy ludności cywilnej w zakresie ochrony zdrowia i komunikacji publicznej;
- zorganizowanie na Pradze,
ostrzeliwanej przez artylerią nie-
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wszystkim Zbigniewa Skibniewskiego, który już 7 marca 1945 r.,
po konsultacji z M. Spychalskim,
referował założenia planu odbudowy Warszawy na posiedzeniu
Rządu Tymczasowego RP.
cieniu obywatelskich wysiłków początków odbudowy
Warszawy rozgrywał się wielki
polityczny dramat Podziemnego Państwa Polskiego – jego likwidacja przez aparat bezpieczeństwa, kierowany przez sowieckich doradców i agentów,
bez konsultacji z legalną władzą
powojennej Polski i Warszawy.
W świetle relacji Stefana Korbońskiego było to aresztowanie żołnierzy Armii Krajowej i ich wywózka do Związku Sowieckiego,
kontynuowanie walki z udziałem dywizji NKWD, zapraszanymi do współpracy przez prezydenta KRN Bolesława Bieruta z
postakowskimi oddziałami partyzanckimi, podstępne aresztowanie przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego i uwięzienie na Łubiance wielu członków
organizacji „Nie” z gen. Emilem
Augustynem Fieldorfem.
W cieniu tego dramatu Spychalski, u boku Władysława Gomułki, pełni funkcje po rezygnacji z obowiązków Prezydenta Warszawy pierwszego zastępcy Ministra Obrony Narodowej,
do marca 1949 r. I wiceministra
obrony narodowej, odsuniętego
przez Marszałka Konstantego
Rokossowskiego, jednocześnie
członka Biura Politycznego KC
PPR i PZPR. Na krótko w 1949 r.
– przed aresztowaniem – był ministrem odbudowy. Wkrótce został uwięziony i był torturowany.
Zrehabilitowany dopiero w lipcu
1956 r. Swoje wielkie przemówienie polityczne wygłosił na
VIII Plenum KC PZPR 19 października 1956 r., broniąc idei
„polskiej drogi do socjalizmu” i
akcentując potrzebę: „ szczerego
i otwartego odsłonięcia w centralnych ogniwach partii i rządu
źródeł i winnych szkód, wypaczeń i wynaturzeń w naszej gospodarce, polityce i kulturze,
wskazanie środków budzących
pełne zaufanie mas.” Stalinowcy,
skupieni wokół trojki: Bierut,
Berman, Minc – ukuli w czasie
torturowania Spychalskiego termin „spychalszczyzna”, oznaczający tolerancyjny stosunek do inteligencji przedwojennej kadry
oficerskiej II Rzeczypospolitej,
Armii Krajowej i Polskich Sił
Zbrojnych i kontakt z bratem
jednym z dowódców AK.
Dzięki Gomułce Spychalski
wrócił do kierowniczych stanowisk w państwie: ministra Obrony Narodowej, członka Biura Politycznego KC PZPR, od października 1963 r Marszałka Polski i zastępcy naczelnego wodza sił zbrojnych Układu Warszawskiego, a w latach 19681970 przewodniczącego Rady
Państwa. Zmarł w ciszy mediów
7 czerwca 1980.
oim zdaniem, funkcje polityczne były
dla niego ciężarem,
naprawdę przez całe życie czuł
się niespełnionym urbanistą i
architektem Warszawy, kreśląc
w swym planie miasta nagrodzonym w Paryżu rozwój stolicy
RP, zaludnionej przez 2,5 mln
mieszkańców, zintegrowanej z
dalekimi przedmieściami, komunikacją drogową, kolejową i
wodną, a także liniami metra,
rozrzedzonej pasami zieleni i
wyodrębnionymi
rejonami
mieszkaniowymi i przemysłowymi. Taką wizję przedstawił jako gość Towarzystwa Miłośników Historii w 1964 r., ku zaskoczeniu generałów, którzy mu
towarzyszyli na tym spotkaniu
w Sali Lelewelowskiej Instytutu
Historii PAN.
Marian Marek Drozdowski
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DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

KAWALERKA na Ursynowie do
wynajęcia, 536 543 788
WYNAJMĘ kawalerkę,
Ursynów, 696 840 843

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

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

DZIAŁKI budowlane 800 m2
k.Prażmowa, 602 770 361;
791 394 791
DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane leśne, Prażmów,
602 770 361; 791 394 791
SPRZEDAM działkę budowlanorolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie,
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Mokotów, 147 m2, 5 pok.
ul. Cybernetyki, ochrona,
garaż, wysoki standard,
601 720 840
! Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski,
601 720 840
! Powiśle, 49 m2, 3 pok.,
c. 610 tys. zł, 601 720 840
! Sadyba, 41 m2, 2 pok.,
c. 470 tys. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku,
53 m2, 2 pokoje, do wejścia,
601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok.,
I p., do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok.., 58 m2,
c. 710 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów , 65 m2,
3 pok.,cegła, c. 720 tys. zł,
601 720 840
! Włochy, 71m2, 3 pok.,
c. 805 tys. zł, 601 720 840

Domy:
! Dom Konstancin, 70 m2 +
możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 601 720 840
! Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg.,
601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, rezydencja
400 m2/3500 m2, starodrzew,
wysoki standard,
601 720 840
! Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany
dom, do wprowadzenia,
601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom,
300 m2, świetny punkt,
601 720 840
! Piaseczno Gołków, 80 m2
dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840
! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł,
601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

! Mokotów 70 m2, lokal
z najemcą, gastronomia,
c. 1 mln 550 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840
! Sadyba, lokal handlowy
110 m2 do wynajęcia, wysoki
standard, witryny przy głównej
ulicy, 601 720 840
! Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty
na 10 lat, z najemcą, c. 1 mln 650
tys. zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA – NAPRAWY, SERWIS,
787 793 700

ELEKTRYCZNEW
instalatorstwo,
naprawa lamp i żyrandoli,
501 94 03 94

PRANIE dywanów,
wykładzin, kanap,
669 945 460
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, cyklinowanie,
510 128 912
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
WIERCENIE, 602 380 218

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211
HYDRAULIKA, naprawy,
510 128 912
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MOSKITIERY, 602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod budowę
domu, ładna, zielona, cisza, spokój,
świetna cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena,
601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720
Lokale handlowe :
! Centrum 58 m2 z dobrym
najemcą, tylko 830 tys. zł.
601 720 840
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa,
601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż,
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840
! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

ZATRUDNIMY osobę do biura
na stanowisko dzia; zaopatrzenia
(zakup materiałów do produkcji).
Wymagania: dobra znajomość
pakietu Office. CV na adres:
cv@atsdigital.pl

ARCHITEK- projekty: domy,
wnętrza, nadzory, porady,
791 301 073

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, glazurnictwo
669 945 460

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY DZWONIĆ
POD NUMER
509 586 627
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Dzieje się w „Alternatywach”
5.05 (czw.) 19:00
Minari
reż. Lee Isaac Chung | Stany
Zjednoczone 2020 | 115 min.
W pogoni za amerykańskim
snem Jakob Yi przeprowadza
swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzenie własnej farmy, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich
sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są jednak zadowoleni z przenosin. Czy bohaterom uda się stworzyć nową więź
z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję? Ten
ulubiony film publiczności w
Sundance otrzymał m.in. Złoty
Glob dla najlepszego filmu zagranicznego, a Yuh-jung Youn –
Oscara i nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej.
7.05 (sob.) 10:00–12:00
(pierwsza grupa), 12:30–14:30
(druga grupa)
Ziołowe warsztaty ogrodnicze
bilety 30 zł | 16+
Warsztaty ogrodnicze cenionego instruktora Łukasza Skopa, dzięki którym dowiemy się
między innymi, jak łączyć ze sobą zioła, aby zdrowo i bujnie rosły. Nauczymy się też je rozmnażać z nasion i przez sadzonki.
Wykonamy własne niepowtarzalne ziołowo-kwiatowe donice
na balkon, które będą doskonale prezentować się w domowym
ogrodzie!
7.05 (sob.) 12:00
Turniej szachowy
bilety 30 zł
Lubisz grać w szachy? Chcesz
spróbować swoich sił w turnieju
szachowym? Może uda ci się nawet zdobyć jedną z atrakcyjnych
nagród! Zmierz się z innymi szachistami na naszym pierwszym
turnieju! Wydarzenie jest przeznaczone dla wszystkich niezależnie od wieku. Poprowadzi je
instruktor Polskiego Związku
Szachowego Tomasz Pęśko. Turniej będzie składał się z siedmiu
rund. Świetna zabawa gwarantowana!
7.05 (sob.) 16:00
Jak u Barei – Festiwal Filmów
Stanisława Barei
wstęp wolny, obowiązują
wejściówki
Kolejne spotkanie poświęcone
Stanisławowi Barei i jego kultowemu serialowi. Tym razem bohaterką wieczoru będzie aktorka
Krystyna Tkacz. Wydarzenie już
tradycyjnie poprowadzi Rafał Dajbor, autor książek Jak u Barei, czyli kto to powiedział i Mój mąż jest
z zawodu dyrektorem, czyli Jak
u Barei 2. Następnie zostanie wyświetlony 7. odcinek serialu, który rozsławił Ursynów.
Partnerem Festiwalu jest „Krytyka Polityczna”.
7.05 (sob.) 19:00
Miś – Festiwal Filmów Stanisława Barei
reż. Stanisław Bareja | Polska
1980 | 111 min.
wstęp wolny, obowiązują
wejściówki
Kultowa komedia mistrza gatunku Stanisława Barei. Ryszard
Ochódzki (zwany Misiem) jest
prezesem klubu sportowego „Tęcza”, który prowadzi na boku lewe interesy. Podczas wyjazdu za
granicę zostaje zatrzymany, ponieważ z jego paszportu wyrwano kilka kartek. Ochódzki podejrzewa byłą żonę Irenę…
Przed projekcją odbędzie się
spotkanie z Krystyną Podleską i
Stanisławem Tymem, które poprowadzi Rafał Dajbor, autor

książek poświęconych twórczo8.05 (niedz.) 18:00 Poszukiści Stanisława Barei.
wany, poszukiwana – Festiwal
Partner Festiwalu jest „Kryty- Filmów Stanisława Barei
ka Polityczna”.
Kino | reż. Stanisław Bareja |
Wydarzenie organizowane z Polska 1972 | 83 min.
okazji jubileuszu 45-lecia Dzielwstęp wolny, obowiązują zapisy
nicy Ursynów.
Klasyka polskiej komedii.
Fajtłapowaty historyk sztuki zo8.05 (niedz.) 10:00–12:00 staje niesłusznie posądzony o
(pierwsza grupa), 12:30–14:30 kradzież obrazu. Postanawia
(druga grupa)
ukrywać się w przebraniu koKwiatowe warsztaty rodzinne biety, dopóki nie namaluje kopii
bilety 30 zł od pary
zrabowanego płótna. PozbaWarsztaty rodzinne dla dzie- wiony środków do życia bohaci i rodziców. Zrobimy kwiato- ter musi na jakiś czas podjąć
we czary-mary, czyli wykonamy pracę, rzecz jasna jako kobieta.
pocztówki i laurki ze świeżych Zatrudnia się w charakterze pokwiatów odbijanych na papie- mocy domowej. Nie ma jednak
rze. Stworzymy też kwiatowe szczęścia do chlebodawców. Ale
kompozycje w doniczkach na do czasu!
balkon (z kwiatów jadalnych:
Projekcję poprzedzi prelekcja
bratków, stokrotek i goździków). Rafała Dajbora, autora książek
Nauczymy się, jak sadzić rośli- poświęconych twórczości Staniny i pielęgnować swój doniczko- sława Barei.
wy ogródek. W końcu mamy
Wydarzenie organizowane z
wiosnę!
okazji jubileuszu 45-lecia Dzielnicy Ursynów.
8.05 (niedz.) 12:00
UCZTA – Ursynowski Czas Z
9.05 (pon.) 18:00
Twórczością Amatorską
Pani Pylińska i sekret Chopina –
wstęp wolny, obowiązują próba generalna z publicznością
wejściówki
wstęp wolny, obowiązują zaDziałająca od 2014 roku ini- pisy, liczba miejsc ograniczona
cjatywa prezentująca dorobek
twórców-amatorów działających
10.05 (wt.) 19:00
na wielu różnych polach sztuki.
Pani Pylińska i sekret Chopina
W tym roku w Ursynowskim – premiera
Centrum Kultury „Alternatywy”
reż. Robert Gliński | 100 min.
zaprezentują się poeci oraz zebilety 50/60 zł
spół muzyczny. Inicjatorką wySpektaklem Pani Pylińska i sedarzenia jest poetka-amatorka, kret Chopina aktorka Joanna
mieszkanka Ursynowa – Janina Żółkowska świętuje 50-lecie praPróchniewska.
cy artystycznej.
Wydarzenie z cyklu Sąsiedzi
Premiera przedstawienia na
zapraszają sąsiadów.
podstawie książki Érica-Emmanuela Schmitta pod tym samym
8.05 (niedz.) 14:00
tytułem. Młody Eryk pokochał
Nie ma róży bez ognia – Festi- muzykę, gdy usłyszał Chopina.
wal Filmów Stanisława Barei
Chciał grać utwory swojego mireż. Stanisław Bareja | Polska strza. Lecz jego interpretacjom
1974 | 91 min.
ciągle czegoś brakowało.
wstęp wolny, obowiązują zapisy Wszystko zmieniło się, gdy rozKultowy film Stanisława Ba- począł lekcje u Profesor Pylińrei. Wanda i Jan to młode mał- skiej. Madame wysłała go do
żeństwo, które mieszka w cia- parku, by słuchał odgłosów natusnym pokoju wynajmowanym ry. By szukał prawdy w przyrow starej kamienicy. Kiedy poja- dzie. Poleciła też Erykowi uprawia się szansa jego zamiany na wiać miłość, zanim zasiądzie do
dwupokojowe mieszkanie w fortepianu. Bo tylko prawdziwe
bloku, nie wahają się ani chwi- uczucie może stworzyć z niego
li. Na miejscu orientują się, że artystę. Lekcje u Madame nazostali oszukani – w mieszka- uczyły bohatera autentycznych
niu zastają sublokatora, który emocji, intymnego szeptu, szczeokazuje się… byłym mężem rości uczuć i wrażliwości. PasoWandy.
wały go na artystę.
Przed projekcją odbędzie się
Spektakl będzie miał formę
spotkanie z aktorem Jackiem Fe- lekką, czasem zabawną, niekiedorowiczem, które poprowadzi dy nawet komediową. Wyniknie
Rafał Dajbor, autor książek po- to ze zderzenia dwóch bardzo
święconych twórczości Stanisła- różnych postaci: młodego adepwa Barei.
ta pianistyki Eryka i pryncypialPartnerem Festiwalu jest „Kry- nej Madame Pylinskiej. Osią dratyka Polityczna”.
maturgiczną przedstawienia bęWydarzenie organizowane z dą utwory Chopina. Usłyszymy
okazji jubileuszu 45-lecia Dziel- fragmenty poloneza, mazurków,
nicy Ursynów.
sonat, etiud w różnych interpretacjach. Wszystko w ścisłej ko8.05 (niedz.) 17:00
respondencji z akcją dramatu.
Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli Jak u Barei 2 – spo12.05 (czw.) 19:00
tkanie z Rafałem Dajborem – FeFilm balkonowy
stiwal Filmów Stanisława Barei
Kino | reż. Paweł Łoziński |
wstęp wolny, obowiązują zapisy Polska 2021 | 100 min.
Spotkanie poświęcone kontybilety 10/15 zł
nuacji świetnie przyjętej przez
Uznany dokumentalista Paczytelników książki Jak u Barei, weł Łoziński zebrał mozaikę
czyli kto to powiedział. Po tej ludzkich historii, rozmawiając z
skupionej na odtwórcach ról mę- przechodniami z własnego balskich książce Rafał Dajbor pisze konu kamienicy na warszawskiej
o aktorkach występujących w fil- Saskiej Kępie. Wielokrotnie namach mistrza komedii Stanisła- gradzany w kraju i za granicą
wa Barei, m.in. o Zofii Czerwiń- Film balkonowy zaskakuje i
skiej, Barbarze Rylskiej i Hannie wciąga, jest na przemian wesoSkarżance.
ły i refleksyjny. Łoziński jest swoSpotkanie poprowadzi dzien- ich rozmówców ciekawy, a oni
nikarka Olimpia Wolf.
odwdzięczają mu się najintymPartnerem Festiwalu jest „Kry- niejszymi historiami.
tyka Polityczna”.
Po pokazie odbędzie się spoWydarzenie organizowane z tkanie z Pawłem Łozińskim, któokazji jubileuszu 45-lecia Dziel- re poprowadzi filmoznawczyni
nicy Ursynów.
Kinga Gałuszka.

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Ryszard Pawlikowski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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