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Polska – od noża do noża
Z

amordowanie prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza przez chorego psychicznie bandytę było aktem tyleż tragicznym, co spektakularnym, bowiem Adamowicz został zaatakowany nożem na estradzie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w
kulminacyjnym momencie – gdy
Światełko poszło do Nieba. Wielu
wrogów akcji charytatywnej, poprowadzonej po raz dwudziesty
siódmy przez charyzmatycznego
społecznika z Ursynowa Jurka
Owsiaka, zakrzyknęło od razu w
ekstazie swojej Schadenfreude, że
wreszcie wyszło na jaw, iż dyryguje on faktycznie Orkiestrą Przemocy. Owsiak, którego kandydaturę
zgłoszono kolejny raz do Pokojowej
Nagrody Nobla, tak mocno wziął
sobie do serca owe niczym nieuzasadnione zarzuty, że postanowił
zrezygnować z szefowania Orkiestrze, która od momentu inicjacji w
1993 roku zebrała już na szczytne
cele – głównie pomocy medycznej
dla dzieci i osób starszych – ponad
miliard złotych.
zaleniec Stefan W. zadźgał
gdańskiego włodarza, piastującego swój urząd już szóstą kadencję, ale można być pewnym, że nie udało mu się zamordować szlachetnej idei WOŚP, bodaj w
największym stopniu jednoczącej
Polskę po 1989 roku. Nic dziwnego,
że w roku ubiegłym Wielka Orkie-
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stra została uhonorowana przez
unijny Parlament Europejską Nagrodą Obywatelską. Owsiak stworzył jakby nową Solidarność, jakkolwiek nie udało mu się uzyskać
powszechnego poparcia – głównie
z powodu knowań tradycjonalistów uważających, że działalność
charytatywna ma być monopolem
Kościoła. Wprawdzie znaleźli się
księża, którzy z entuzjazmem poparli inicjatywę ursynowskiego zapaleńca, ale nie można powiedzieć,
że uczynił to Kościół in gremio. Złośliwi powiadają, iż akcje dobroczynne można prowadzić pod
skrzydłami dostojników w czerwonych beretach, ale nie pod dyrekcją
luzaka w czerwonych gaciach, który jest intruzem w zmonopolizowanej przez nich sferze. Zdaniem
zatwardziałych konserwatystów,
Owsiak jako reprezentant „kultury
lewicowo-liberalnej” wywołuje publiczne zgorszenie. Jeszcze jako promotor muzyki rockowej miał namawiać młodzież do grzechu śmiałym hasłem – „róbta co chceta”, poniekąd realizowanym na Przystanku Woodstock i nawiązującym do
hippisowskiej rewolucji lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. O co
jednak mieć pretensje do Owsiaka,
skoro zgodził się on chętnie, żeby
obok Przystanku Woodstock funkcjonował jednocześnie ewangelizacyjny Przystanek Jezus?
o ciekawe, po tragedii gdańskiej rzecznik tego drugiego
ojciec Michał Logan ogłosił
następujący komunikat: „Mając
we wdzięcznej pamięci wieloletnią
współpracę z p. Jerzym Owsiakiem
podczas organizacji Przystanku
Jezus, pragniemy także wyrazić
najgłębsze słowa niezgody na
okrutny akt przemocy, którego dokonano w czasie finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
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kim finałem stało się doprowadzenie opanowanego przez bandę
Miśka klubu Wisła do bankructwa. Dziś dopiero widać, do jakiego stopnia policja i prokuratura
pozwalały Miśkowi na drwienie
z wymiaru sprawiedliwości, którego okresowy szef Jarosław Gowin siadywał z owym bandytą na
wiślackich trybunach…
o cóż, nożownicy z Krakowa i Gdańska to nie są
akurat pionierzy, jeśli
chodzi o zamachy na przedstawicieli władzy cywilnej i kościelnej. Przed wojną mieliśmy akty
mordu, dokonanego na prezydencie RP Gabrielu Narutowiczu
(1922) i ministrze Bronisławie
Pierackim (1934). W okresie powojennym najszerszym echem
odbił się zamach Turka Mehmeta
Alego Agcy na papieża Jana Pawła II w Rzymie (1981). W 1994
rolnik Stanisław Helski uderzył
gen. Wojciecha Jaruzelskiego kamieniem owiniętym w gazetę
podczas prezentacji książki tego
drugiego we Wrocławiu. W 2010
roku z kolei do łódzkiego biura
europosła PiS Janusza Wojciechowskiego wtargnął ogarnięty
politycznym amokiem Ryszard
Cyba, który zastrzelił Marka Rosiaka (asystenta przy Wojciechowskim) i ciężko zranił nożem
Pawła Kowalskiego.
o takich dramatów dochodzi, gdy kulturę społeczną
zastępuje nienawiść, a zamiast twarzy bliźnich widzi się wokół tylko „zdradzieckie mordy” lub
„bydło poselskie z lewej strony”, a
do kolegi-posła po prawicy zwraca
się per „co ty możesz sobie życzyć,
cymbale?”.
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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Jak widać, symultaniczne działanie z Woodstockiem bynajmniej
nie oznacza, że ewangelizatorzy
podpisali swoisty pakt z diabłem.
przeszłości zarzucano
WOŚP, że w przeciwieństwie do działającego po
cichu Caritasu robi sobie medialne
nagłośnienie za publiczne pieniądze, wydawane na transmisje w Telewizji Polskiej. Tylko czy pilotowanie dobroczynnej akcji przy nadzwyczaj pożytecznym ogólnospołecznym
zrywie nie jest przypadkiem statutowym zadaniem TVP, dziś już izolującej się od Orkiestry – pomimo poparcia udzielanego jej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę?
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OŚP wywołuje co roku u
milionów ludzi – nie tylko w Polsce – łzy wzruszenia i czyni dobro, wspomagając istotnie niedoinwestowaną służbę zdrowia. Nie ma tu chciwych
łap wyciąganych po pieniądze z
kasy państwowej – jak to się dzieje w wypadku działającego pod religijną przykrywką i szerzącego
systematycznie nienawiść w społeczeństwie pewnego wydrwigrosza,
który dokonał drugiego odkrycia
kopernikańskiego („money makes
the world go around”).
yle że mowa nienawiści to
jedno, a bezpośrednie czynienie zła – to drugie. Swo-
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istym pierwowzorem napastnika
Stefana W. był w roku 1998 podwawelski bandzior Paweł M.
(„Misiek”), który nożem typu
„butterfly” rzucił w kierunku boiska podczas meczu piłkarskiego o
Puchar UEFA pomiędzy Wisłą
Kraków i Parmą, no i trafił w głowę włoskiego gracza Dino Baggio.
Chociaż Pawła M. państwo polskie resocjalizowało przez 6,5 roku w więzieniu, ów przyjemniaczek dopiero się rozwinął w gangsterskim działaniu po wyjściu zza
krat, a na jego drodze życiowej
pojawiły się kibolskie ustawki, siekanie oponentów maczetami i
liczne wyłudzenia, których wiel-
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Rozmawiamy z wiceburmistrzem Ursynowa Klaudiuszem Ostrowskim

Oferta kulturalna będzie jeszcze lepsza!

PASSA: Jest Pan jedną z nowych postaci w ursynowskim samorządzie. Dlatego na samym
początku pozwalamy sobie zapytać Pana o dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz o
to, czym będzie się Pan zajmował w obecnej kadencji?
KLAUDIUSZ OSTROWSKI:
Mam sporo doświadczenia, jeżeli chodzi o prace w szeroko rozumianej administracji publicznej. Swoją „przygodę” rozpocząłem w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kadzidle,
potem byłem zatrudniony w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Do
chwili objęcia stanowiska zastępcy burmistrza Ursynowa miałem
przyjemność pracować w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych. Początkowo uczestniczyłem, w procesie
koordynacji i zarządzania wielomilionowymi projektami, współfinansowanymi ze środków Unii
Europejskiej. Przez ostatnie 4 lata realizowałem zadania w obszarze komunikacji i szkoleń. W
bieżącej kadencji nadzoruję w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów pracę wydziałów: kultury, administracyjno-gospodarczego oraz
informatyki, budżetowo-księgowego, a także Zespołu Obsługi
Rady. Ale co bardziej istotne dla
naszych mieszkańców – w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy Ursynów nadzoruję też dwa szczególnie bliskie
mieszkańcom podmioty, czyli
Bibliotekę Publiczną im. J.U.
Niemcewicza oraz Dzielnicowy
Ośrodek Kultury Ursynów.

zarówno dla całej dzielnicy, jak i
dla tego nowego miejsca, jest zawsze wyzwaniem. Aby w pełni
wykorzystać potencjał tego miejsca, niezbędnym krokiem będzie
przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami. Chcemy, by ta instytucja kultury działała zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami ursynowian, a przecież te oczekiwania także się zmieniają. Sądzę,
że kolejne lata będą czasem dialogu i uważnego badania potrzeb
i oczekiwań w zmieniającej się
przecież dynamicznie rzeczywistości. Nie mówimy tu jednak o
rewolucji, a jedynie ewolucji oferty kulturalnej dzielnicy, bo na pełne wykorzystanie możliwości nowego miejsca na kulturalnej mapie Ursynowa potrzeba czasu.
Zresztą będziemy czerpać garściami z doświadczeń prężnie
działającego Dzielnicowego
Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej. A warto wspomnieć, że
w ubiegłym roku DOK zorganizował lub współorganizował: 18
koncertów, 19 wystaw, 20 przedstawień teatralnych dla dzieci i
młodzieży, 18 spotkań w ramach
imprez cyklicznych, 20 warsztatów tematycznych czy wreszcie 9
imprez plenerowych. Zresztą nie
sposób w kilku słowach streścić
imponującej jak na rok „rozruchowy” aktywności DOK-u. Wierzę jednocześnie, że w tym roku
będzie tych aktywności jeszcze
więcej. Za bardzo udany start tegoroczny uważam zorganizowanie w miniony weekend finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W planach na 2019 rok
jest organizacja Festiwalu Komedii STOLICA oraz Festiwalu MoW przypadku sąsiadującego z delarskiego Babaryba.
gmachem Ursynowskiego Ratusza nowego ośrodka kultury praWspomniał Pan o Ursynotece
ce są już bardzo zaawansowa- – co ursynowscy bibliotekarze
ne…
przygotują w rozpoczętym nieTak, kończąca się budowa to dawno roku?
wielka radość, ale też wyzwanie,
W nadchodzącym roku, jak
bo atrakcyjna oferta kulturalna zwykle, Ursynoteka przygotuje

dla mieszkańców ofertę kulturalną i edukacyjną. Przede
wszystkim zaproponuje czytelnikom spotkania ze znanymi autorami, historykami, dziennikarzami. Wystartuje też czwarta
edycja niezwykle popularnego
cyklu „Genealogia w Ursynotece”. W tym roku podzielona zostanie – podobnie jak w latach
ubiegłych – na dwie części.
Pierwszą z nich stanowić będą
otwarte wykłady genealogiczne, które w swych założeniach
mają być skupione na badaniu
własności naszych przodków. Jako przykład zostanie przedstawiony stan własnościowy i prawny (od średniowiecza do współczesności) terenu, na którym
znajduje się kamienica przy ul.
Barwnej 8, w której odbywają
się zajęcia. Druga część to praktyczne zajęcia, podczas których
początkujący genealodzy poznają warsztat badań oraz otrzymają niezbędną wiedzę do prowadzenia samodzielnych kwerend.
W 2019 r. Ursynoteka Muzeum
rozpocznie pracę nad budową
elektronicznej bazy ursynowskich regionaliów. Ale to nie
wszystko. Korzystne zmiany w
bibliotece w 2019 roku są przede
wszystkim związane z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrożeniem miejskiego
Programu Wsparcia Bibliotek,
którego celem jest ich modernizacja i ujednolicenie.
Zakończone zostaną prace
związane z jednolitą identyfikacją bibliotek publicznych. Powstanie wspólny katalog warszawskich zasobów książkowych, będzie też możliwość wykorzystania karty miejskiej jako karty bibliotecznej, pojawi się wspólny
portal internetowy stołecznych
bibliotek z informacją o ich ofercie. Sądzę, że to wygodne rozwiązanie, którego wdrożenie docenią nasi mieszkańcy. Kolejna
nowość oczekiwana przez czytel-

ników to instalacja przed wszystkimi placówkami biblioboxów –
wrzutni, umożliwiających zwrot
książek poza godzinami otwarcia biblioteki. To rozwiązanie
przeszło fazę prototypowania i
zyskało uznanie użytkowników
bibliotek – jako funkcjonalne i
wygodne. Ale to nie wszystko.
Przed biblioteką na Zielonym Ursynowie stanie po raz pierwszy
książkomat – nowoczesne urządzenie samoobsługowe, które pozwala na odbiór zamówionych
uprzednio w bibliotece egzemplarzy. Czytelnik składa zamówienie na stronie bibliotecznej, a
gdy książka jest gotowa do odbioru, personel umieszcza ją w
książkomacie. Zamówienie jest
następnie oznaczane w systemie
bibliotecznym jako gotowe do odbioru, a system biblioteczny powiadamia czytelnika o możliwości odbioru egzemplarza. Czytelnik identyfikuje się w książkomacie przy pomocy loginu i hasła
karty bibliotecznej. Książkomat
automatycznie otwiera schowek
z zamówioną książką. Urządzenie
będzie wyposażone w zamykane schowki oraz czytelny ekran
dotykowy. W założeniach książkomat ma zdecydowanie poprawić jakość usług oferowanych
przez bibliotekę, a jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, nie wykluczamy montażu kolejnych tego typu
urządzeń w przyszłości.
A co z ofertą kulturalną na rok
2019?
Zapewniam, że będzie ona
równie bogata i atrakcyjna jak
w poprzednich latach. I choć poprzeczkę ustawiliśmy wysoko, a
ursynowska publiczność jest niezwykle wymagająca – to sądzę,
że ten rok będzie dla ursynowskiej kultury bardzo udany. W
tej chwili trwa proces planowania i pozyskiwania artystów –
ale niedługo przedstawię bardziej szczegółowe plany na rok
2019. Co oczywiste, będziemy
nadal realizowali sprawdzone
cykle koncertowe i kontynuacji
doczekają się wydarzenia, które
zyskały aprobatę ursynowian w
ubiegłych latach. W tej kadencji
będę chciał wyjątkową uwagę
poświęcić pokoleniu Millenium
i jeszcze młodszej generacji Z.
Uważam, że przez lata wypracowano dużo bardzo ciekawych
propozycji dla dzieci i młodzieży,
bardzo przemyślana i kompletna
jest także oferta kulturalna dla
seniorów. Widzę natomiast potencjał, aby to, co przygotujemy
dla wspomnianej wcześniej grupy wiekowej, było rozwijane – a
oferta urzędu w tym zakresie
stawała się bogatsza i ciekawsza. Mam wiele pomysłów i chcę,
żeby oferta kulturalna dla ursynowian była jeszcze lepsza!

Zmiana terminu seansu
filmu „Zabawa zabawa”
W ślad za zarządzeniem prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował, że
projekcja filmu pt. „Zabawa, zabawa” zostaje przeniesiona na
24.01.2019 r. na godz. 20.00. Termin odbioru kart wstępu nie ulega zmianie.

Konkurs S3KTOR
– nabór od 18 lutego
Ruszyła IX edycja konkursu S3KTOR 2018 – nabór
zgłoszeń potrwa do 18 lutego br. Do konkursu w
trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące
warunki:
1. Realizowane były w 2018 roku, niezależnie od terminu ich
rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.
Na zwycięzców w kategoriach podstawowych czekają atrakcyjne nagrody finansowe w kwocie 10 000 zł każda. Laureat
w kategorii Za całokształt Grand S3KTOR otrzyma nagrodę w kwocie 20 000 zł. Warszawianie w otwartym głosowaniu zdecydują, która inicjatywa otrzyma Nagrodę Mieszkańców,
fundatorem tej nagrody są Tramwaje Warszawskie. Aby zgłosić inicjatywę, wystarczy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia
inicjatywy i dostarczyć ją za pośrednictwem poczty lub osobiście do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.
st. Warszawy ul. Senatorska 27, pok.135, 00-099 Warszawa lub
e-mailowo pod adres: ngo@um.warszawa.pl
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl.

Złota Rączka dla Seniorów

Dziękujemy za rozmowę.

Radny apeluje o przedłużenie linii 239
W jednej ze złożonych na początku roku interpelacji pojawia się pomysł na korektę
trasy autobusu linii 239.
Wydłużenie tej trasy ma ułatwić i
skrócić czas dojazdu mieszkańców
Zielonego Ursynowa do wielu miejsc
w centralnej części dzielnicy. Propozycja trafiła do Zarządu Transportu
Miejskiego.
-Mieszkańcy Grabowa i Krasnowoli nie mają obecnie możliwości
bezpośredniego połączenia z Ursynowskim Ratuszem i powstającym
obok nowym domem kultury. Uważam, że drobna korekta rozkładu linii 239 może zdecydowanie poprawić komfort mieszkańców tej części
Ursynowa – mówi redakcji „Passy”
radny Paweł Lenarczyk.

Urząd m. st. Warszawy uruchomił program pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniora. Jest to projekt skierowany do osób w wieku 75+, w szczególności mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami, które potrzebują pomocy przy drobnych domowych
usterkach.
Pomoc w ramach projektu świadczona jest bezpłatnie do wysokości kwoty określonej w regulaminie.
Zgłoszenie usterek przyjmowane jest przez
Fundację Pomoc Potrzebującym – pod numerem telefonu 22
614 13 16 w godzinach od 8 do 16 oraz Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – pod numerem telefonu 500
288 007 w godzinach od 8 do 16.
Więcej informacji na stronie internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl.
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Drony wykryją nielegalne paleniska

Pomagamy bezdomnym zwierzętom!
VIII edycja zbierania darów dla bezdomnych zwierząt „ALERT DLA ZWIERZĄT”
trwała w ursynowskim Ratuszu od 17 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.
Dzięki ofiarności mieszkańców Ursynowa udało się zebrać rekordową ilość pożywienia: 306 kg
karmy suchej, 104 kg karmy w puszkach dla psów, 76 kg karmy w puszkach dla kotów, 85 kg makaronu, kaszy i ryżu.
Oprócz karmy mieszkańcy dostarczyli też: koce, kołdry, ręczniki, legowiska, smycze, miski i zabawki. W dniu 17 stycznia br. (czwartek) Fundacja Karuna odbierze z Urzędu Dzielnicy dary dla kotów.
Dary dla psów zostaną niedługo przekazane do Schroniska w Celestynowie.
– Dziękuję mieszkańcom za hojne dary, w tym roku zebraliśmy rekordową w historii akcji ilość pożywienia. Zima to ciężki okres dla schronisk, dlatego każda pomoc, każdy podarunek jest ważny. Do
końca stycznia dary trafią do potrzebujących zwierząt – mówi pomysłodawca akcji radny Piotr Skubiszewski.

Najpiękniejsze szopki!

W piątek 11 stycznia w sali im. J.U. Niemcewicza w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbył się finał 23.
edycji dzielnicowego konkursu plastycznego pn.
„Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe”.
W konkursie wzięło udział
11 szkół ursynowskich – publicznych i niepublicznych. Prac
wykonanych na konkurs zebrało się aż 170, część można
było podziwiać w ursynowskim
ratuszu.
Uczestnikom konkursu, których szopki zostały zakwalifiko-

wane na wystawę w ursynowskim ratuszu, wręczono dyplomy i upominki. Pamiątkowe dyplomy oraz książki i materiały
plastyczne wręczyli:
Barbara Bielecka–Woźniczko
– przewodnicząca jury,
Robert Kempa – burmistrz
Dzielnicy Ursynów,
Klaudiusz Ostrowski – zastępca burmistrza.
Wręczenie nagród i wyróżnień poprzedził występ żeńskiego Zespołu Ósemki i Szesnastki
prowadzony przez Marcina Zadroneckiego w Domu Sztuki
przy ul. Wiolinowej 14.

Fundatorem dyplomów i upominków rzeczowych była Dzielnica Ursynów.
Jury – w składzie Barbara Bielecka-Woźniczko (artysta plastyk) – przewodnicząca, Dorota Ałaszewska (artysta plastyk),
Hanna Ochremiak - Sadowska
(Wydział Kultury) – za najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe uznało prace, których autorami byli:
1. Wiktoria Szambelan, PSP nr 6
2. Helena Marcinkowska, NSP
nr 47
3. Filip Wojciechowski, NSP nr 47
4. Igor Wojciechowski, NSP nr 47
5. Urszula Krężelewska, SP 336
6. Zuzanna Chmurzyńska, SP
STO nr 1
7. Kinga Chłodzińska, SP STO nr 1
8. Jan Pańczak, SP nr 96
Jury przyznało też wyróżnienia
za prace, których autorami byli:
1. Marta Jemielniak, PSP nr 6
2. Monika Jemielniak, PSP nr 6
3. Hanna Filipowicz, PSP nr 6
4. Mateusz Filipowicz, PSP nr 6
5. Adam Zalewski, PSP nr 6
6. Wiktor Dżaman, NSP nr 47
7. Maria Wyrwicz, NSP nr 47
8. Stanisław Radzikowski, SP
336
9. Maja Szymańska, SP 313
10. Justyna Jastrzębska, SP 313
11. Michał Skulimowski, SP 313
12. Antonina Trębacz, SP 319
13. Zofia Trębacz, SP 319
14. Liliana Bednarczyk, SP 319.

Ptaki zimą nie mają lekko

Czy zaniedbania lub brak wiedzy u osób
wykonujących prace remontowe w jednym z budynków spółdzielni “Na Skraju” mogły zaszkodzić ptakom? O zamknięciu otworów, w których mieszkały
ptaki, poinformowali mieszkańcy, a w

tej sprawie zainterweniował radny
Otwartego Ursynowa Paweł Lenarczyk.
Przebieg wydarzeń zbada teraz policja, ponieważ po interwencji radnego burmistrz Ursynowa
Robert Kempa skierował do ursynowskich funkcjonariuszy zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia.
– Należy dbać o istniejącą w naszej dzielnicy populację ptaków. Dlatego niezwłocznie zareagowałem na sygnały od mieszkańców, a w wyniku
mojej interpelacji Urząd Dzielnicy Ursynów złożył
zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez spółdzielnię “Na Skraju”. Cieszę się,
że w wyniku moich działań dzielnica rozesłała
także informacje do wszystkich spółdzielni w jaki sposób postępować w podobnych sytuacjach i
jakie przepisy przy pracach remontowych należy
stosować. Nie ma zgody na haniebne działania,
zwłaszcza że nie pozwala na to prawo, a nie powinna pozwalać także zwyczajna ludzka wrażliwość, bo przecież mamy zimę – powiedział wzburzony radny Paweł Lenarczyk.

Stolica zaostrza walkę ze
smogiem i trucicielami.
Funkcjonariusze Straży
Miejskiej zostali wyposażeni w drony wykrywające
miejsca spalania szkodliwych substancji. Nowe
urządzenia przyspieszą
kontrole i umożliwią interwencję w trudno dostępnych miejscach. Przewidziane są też dodatkowe patrole.
– Zgodnie z moimi zapowiedziami wprowadzamy kolejny
etap działań na rzecz lepszej jakości powietrza w stolicy. Straż
Miejska otrzymała drony, by móc
weryfikować wszystkie zgłoszenia nielegalnych palenisk. Referat Kontroli Środowiska będzie
wspierany przez strażników z
oddziałów terenowych. Powiększony zespół pozwoli na kompleksową czujność w całym mieście – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy.
– Liczymy, że nowy sprzęt, nasilenie kontroli i zaostrzone procedury zwiększą skuteczność w
eliminowaniu źródeł zanieczyszczenia powietrza – dodaje prezydent stolicy.
Dwa nowe drony są wykorzystywane do codziennej pracy patroli od 14 stycznia. Wyposażo-

ne są w czujniki zanieczyszczeń,
dzięki którym strażnicy będą
mogli w czasie rzeczywistym obserwować poziom emisji trujących związków. Mierniki pokazują także stężenie formaldehydu czy cyjanowodoru oraz pyłów PM2,5 oraz PM10 powstających przy spalaniu odpadów.
Urządzenia mają wbudowaną
kamerę wizyjną i termiczną, co
pozwala bardzo precyzyjnie i
szybkie namierzenie źródeł trującego dymu.
Zdarza się, że do Straży Miejskiej zgłaszane są fałszywe sygnały o nielegalnych paleniskach. Dzięki użyciu dronów
kontrole nie będą wymagały

wejścia na posesję i przyspieszy
to proces weryfikacji wszystkich
podejrzeń przestępstw. Oprócz
pomiarów zadymienia, zagrożeniem dla środowiska są składowane na posesjach śmieci a także zużyty olej, który jest wykorzystywany do niezgodnego z
prawem ogrzewania warsztatów
samochodowych. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo spisują
protokoły kontroli i przekazują je
jednostkom odpowiedzialnym
za gospodarkę odpadami.
Patrole od początku 2018 roku
używają pięciu mobilnych laboratoriów, za pomocą których
sprawdzają jakość powietrza w
okolicy gospodarstw. Zarejestrowany przez drony obraz i pomiary przekazywane są do smogowozu oraz pozostałych punktów
obserwacyjnych. Strażnicy posiadają również podręczne higrometry, czyli urządzenia do
pomiaru wilgoci. Podczas kontroli sprawdzają, czy pieńki do
kominka lub pieca spełniają przyjęte standardy. Funkcjonariusze
mają prawo wejść na posesję i
nałożyć karę grzywny, gdy
stwierdzą wykroczenie związane
z zanieczyszczaniem powietrza.
Warszawa w ciągu najbliższych czterech lat przeznaczy
około 300 mln zł na walkę ze
smogiem. Pieniądze przeznaczone są m.in. na likwidację tzw.
kopciuchów, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej oraz
dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii. Inwestycje
zaplanowane w budżecie miasta obejmują także rozwój transportu publicznego a także zazielenianie stolicy.
Dominika Wiśniewska
Foto R.Motyl

Księga kondolencyjna po śmierci
prezydenta Pawła Adamowicza
Od wtorku, 15 stycznia, w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, I piętro, sala 131) jest wystawiona księga kondolencyjna poświęcona pamięci Pawła
Adamowicza, prezydenta Gdańska. Do księgi jako pierwszy wpisał się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
„Żegnam Pawła Adamowicza. Samorząd był jego powołaniem, a Gdańsk jego pasją. Innego prezydenta Gdańska nie pamiętam – zawsze uśmiechnięty, uczynny i blisko ludzi. Będzie nam go brakować” – napisał Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
W kolejne dni żałoby w stolicy, w środę i czwartek (16 i 17 stycznia), warszawiacy będą mogli dokonywać wpisów do księgi w godz. 8.30-18.00.
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Jak warszawiacy
oceniają swoje miasto?

Warszawiacy lubią swoje miasto. Doceniają, że jest
bezpieczne, dba o zieleń i jest przyjazne rowerzystom.
Podkreślają wysoką jakość i rzetelność informacji o życiu w stolicy i wystawiają wysokie oceny komunikacji
miejskiej.
Barometr Warszawski to narzędzie pozwalające poznać opinie
mieszkanek i mieszkańców o najważniejszych obszarach funkcjonowania stolicy. Porównujemy wyniki od lat i widzimy, że warszawiacy doceniają rozwój swojego miasta.
Warszawiacy chcą mieszkać właśnie w Warszawie – taki wniosek można wysnuć z odpowiedzi respondentów na pytanie Barometru Warszawskiego o możliwość mieszkania w innym miejscu niż
stolica. 84% z nich nie chce przeprowadzki i myślą o swoim mieście pozytywnie (87%).
Bezpieczeństwo w mieście oceniane jest bardzo wysoko. 90% respondentów ocenia je dobrze, a 91% czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku. Obie wartości są o kilka procent
większe od danych z ostatniego badania Barometru. Duża w tym
zasługa finansowania przez miasto działań stołecznej policji, takich
jak patrole ponadnormatywne na ulicach, czy zakup nowoczesnego sprzętu i radiowozów, które pozwalają być policjantom bardziej skutecznymi.
Mieszkańcy czują się dobrze poinformowania o tym, co dzieje się
w stolicy (80%) lub o działaniach władz miasta (64%). 76% sądzi,
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy komunikowanie o istotnych dla
nich sprawach dotyczących życia w mieście poprawiło się. Wysoko także oceniają jakość obsługi mieszkańców w urzędzie (82%).
Dobrze oceniają stan zieleni miejskiej (82%), a jego poprawę w
ostatnim roku zauważyło 72% respondentów. Tak wysokie wskaźniki są pochodną działań władz Warszawy, które inwestują w zieleń
miejską. W ostatnich latach powstało 16 nowych parków, a zieleni
przy ulicach przybywa dzięki akcji „Milion drzew dla Warszawy”.
Ocena komunikacji miejskiej, z której korzysta ponad miliard pasażerów rocznie, wzrosła o kilka punktów. 87% respondentów
określiło jej funkcjonowanie jako dobre. Warszawiacy doceniają
zwłaszcza zasięg i częstotliwość kursowania. Nowy tabor autobusowy i tramwajowy, estetyczne wiaty, rozbudowa linii metra i parkingów Parkuj i Jedź, zachęcają do korzystania z transportu publicznego. 83 % respondentów ocenia, że Warszawa jest przyjaznym miastem dla rowerzystów.
K a t a r z y n a P i e n ko w s k a
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Liczne apele do Jerzego Owsiaka, by wycofał swoją rezygnację

WOŚP zwycięży. Nie poddamy się złu!
są w drodze, nadal trwają aukcje
i internetowe licytacje. Bezpośredniej wpłaty na konto fundacji można dokonywać jeszcze do końca
stycznia. Kolejny rekord padnie
na pewno.

RYS. PETRO/AUGUST

WOŚP to również Ursynów

Bogusław Lasocki

wszędzie. Z wyjątkiem Gdańska,
gdzie perfidna ręka mordercy dokładnie o dwudziestej - zadała
śmiertelne ciosy płynącemu do
nieba gdańskiemu Światełku. Cień
żałoby przyćmił kolejny sukces finału WOŚP. Ale “Światełka do nieba” popłynęły – w sensie symbolicznym, a może i dosłownym.

Wedle przewidywań, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia
2019 roku miał być kolejnym sukcesem i radosnym
przedsięwzięciem. Wielodniowe przygotowania,
praca aktywistów, wolontariuszy i rzesz sympatyków
musiały dać wynik znów
lepszy niż w roku poprzednim i wcześniejszych.
Finał tego święta promocji pomagania innym, chorym i potrzebującym pomocy dzieciom , miało zwieńczyć o godz. 20.00 “Światełko do nieba”. Tak było prawie

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to fundacja utworzona w
1993 r. przez Jerzego Owsiaka z
żoną i grupą bliskich znajomych.
Była to materializacja wcześniejszych działań Owsiaka z 1991 i
1992 r. po apelu kardiochirurgów
z Centrum Zdrowia Dziecka o
wsparcie finansowe zakupu sprzętu medycznego dla ciężko chorych
dzieci. Będąc prezenterem muzycznym w radiowej “Trójce”, Jerzy Owsiak zaprosił do swojego
programu lekarzy , a następnie
przypominał słuchaczom w każdej
swojej edycji o wpłacaniu pienię-

WOŚP gra cały rok

dzy na podane konto. Przełomowym momentem było wyemitowanie 3. stycznia 1993 r. przez
drugi kanał TVP programu muzycznego Owsiaka “Róbta co chceta”, dedykowanemu zbiórce pieniędzy na rzecz chorych dzieci.
Pomimo bardzo sceptycznych
oczekiwań organizatorów medialnych, impreza zakończyła się niewyobrażalnym sukcesem . Zebrano wówczas, w przeliczeniu na
dolary, ponad 1,5 mln USD. Pieniądze te zostały przeznaczone na
zakup specjalistycznego sprzętu
służącego ratowaniu dzieci chorych na serce w Centrum Zdrowia
Dziecka i w 10 oddziałach kardiochirurgii dziecięcej w Polsce.
Utworzona w marcu 1993 r.
fundacja WOŚP ułatwiła uporządkowanie tej działalności charytatywnej zarówno pod względem
organizacyjnym jak i formalnym.
Niesamowity potencjał wrażliwości społecznej, zwłaszcza wobec
ciężko chorych dzieci, owocował

rosnącym corocznie wpływami,
wymagającymi rzetelnego rejestrowania i wydatkowania.
Kulminacyjnym momentem organizowanej od wielu lat bez przerwy akcji charytatywnej WOŚP
jest wielki Finał, odbywający się
cyklicznie co roku zwykle w
pierwszą lub drugą niedzielę
stycznia. Na Finał czyli “granie
wielkiej orkiestry”, składają się
koncerty, festyny, festiwale, happeningi, w których uczestniczą
gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, a często również artyści zagraniczni. Towarzyszą im różnorodne imprezy kulturalne i sportowe. Z fundacją podczas Finału
współpracuje ponad 100 tysięcy
wolontariuszy, zbierających na
mieście pieniądze do tekturowych
skarbonek i rozdających czerwone
serduszka WOŚP. Zebrane środki
są zliczane w lokalnych sztabach i
przelewane na konto WOŚP. Kulminacyjnym momentem, tradycyjnie o godzinie 20.00 w mia-

stach, gdzie gra WOŚP, odbywa
się pokaz sztucznych ogni lub medialna prezentacja laserowa, nazywane Światełkiem do Nieba.

Datki płyną, płyną...
Mimo że największe wpływy
datków przysparza dzień Wielkiego Finału, jednak faktycznie akcja WOŚP trwa cały rok bez przerwy. Notujemy bowiem liczne aukcje i wydarzenia, dostarczające
środki na z góry określone cele
związane z ochroną zdrowia, w
szczególności zdrowia dzieci.
Pierwsza, jakże spektakularna akcja WOŚP, zaowocowała wpływem ok. 2,5 mln zł, czyli prawie
1,5 USD (według przeliczników z
1993 r.). Potem było już tylko więcej, dużo więcej. W 2005 roku suma datków wyniosła w przeliczeniu prawie 10 mln dolarów, w
2016 roku zbliżała się do 20 mln
dolarów. Prognozy tegoroczne
wskazują na spodziewane wpływy bliskie 40 mln. Taka jest war-

tość ludzkich serc chcących ratować nie tylko malutkie serduszka
chorych dzieci, ale również inne
ciężkie dziecięce przypadłości
zdrowotne. W latach 2013 - 2017
WOŚP rozszerzył swoje działania
na problemy senioralne, zauważając, że geriatria jest jedną z najbardziej zaniedbanych dziedzin w
polskim systemie ochrony zdrowia. Fundacja WOŚP zakupiła
około 13 642 urządzenia za blisko
100 mln złotych, wspierając tym
samym 314 placówek zajmujących
się leczeniem osób w podeszłym
wieku. Gdy podsumuje się wszystkie dotychczasowe zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączna kwota okazuje się imponująca – przekracza miliard złotych. To wartość karetek i wyposażenia specjalistycznego, wczesnego diagnozowania i leczenia chorób serca, chorób nowotworowych
i innych czynników zagrożenia życia, głównie dzieci. Orkiestra 27.
Finału gra nadal. Jakieś pieniądze

Akcenty WOŚP były widoczne
na Ursynowie już w przeddzień
wielkiego Finału. Zwłaszcza wieczorem sporo osób – zapewne wolontariusze lub inni współpracownicy – nosiło już przyklejone charakterystyczne czerwone serduszka. Ale niedziela stała się faktycznie widocznym dniem WOŚP. Zarówno wolontariusze z charakterystycznymi skarbonkami, jak i
bardzo często towarzyszący koledzy czy członkowie rodzin – wszyscy z WOŚP-owymi serduszkami –
widoczni byli w bardzo wielu miejscach Ursynowa. Nasza dzielnica
miała siedem sztabów, z którymi
współpracowało kilkuset wolontariuszy, kwestujących na zakup
nowoczesnego sprzętu ratującego życie i zdrowie dzieciom.
– Od rana jest wielkie zainteresowanie akcją, ludzie są bardzo
mili – mówiła wolontariuszka Dominika ze sztabu przy Mandarynki. – To jest niesamowite. Tyle ludzi przechodzi i mają już serduszka. To jest super, tak wiele osób
jest chętnych wspierać Orkiestrę!
– podkreśliła Dominika.
– To dla mnie fantastyczne doświadczenie. Spotykam bardzo
wielu znajomych, również ze szkoły. Z mojej klasy do wolontariatu
zapisała się ponad połowa osób! –
nie kryła wzruszenia Basia, również ze sztabu przy Mandarynki.
Faktycznie, młodzież mamy
wspaniałą, ale wolontariuszami były także dzieci z najmłodszych klas
– oczywiście kwestujące pod opieką rodziców. Kwestowało też sporo
osób starszych, które chciały poprzez wolontariat wesprzeć WOŚP.
– Cieszę się, że mamy aż tylu
wolontariuszy i tyle sztabów pracujących dla WOŚP – stwierdził
burmistrz Robert Kempa. – Ludzie
są bardzo szczodrzy. Na przykład
vouchery sportowe sprzedaliśmy
za ponad 500 złotych. A ja osobiście licytowałem VIP-owskie zaproszenie na Dni Ursynowa. Za
każdą złotówkę bardzo, bardzo
dziękujemy – powiedział burmistrz.
Chociaż na podsumowanie wyników finansowych jeszcze za
wcześnie, ale już teraz wiadomo,
że na Ursynowie znów padł rekord. Mieszkańcy wrzucili do puszek ponad 560 tys. złotych, czyli
ponad 100 tysięcy więcej niż w ro-

ku poprzednim. A przecież pewne
licytacje jeszcze trwają, jakieś pieniądze są w drodze. Ostateczne
wyniki poznamy w marcu.
Najlepszy wynik osiągnął już
tradycyjnie sztab przy Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki, tuż za nim sztab przy SP nr
16 i sztab przy szkołach Fundacji
Primus. Nie chodzi tu jednak o jakakolwiek rywalizację, bo żaden
ze sztabów nie jest gorszy niż inne.
Najważniejsze, że w ogóle były,
funkcjonowały i koordynowały akcję szczodrości serc mieszkańców
Ursynowa.

Jurek, nie poddaj się złu!
Orkiestra gra cały czas i będzie
grać “aż do skończenia świata i
jeszcze jeden dzień dłużej” – to
jest walor dobroczynności i charyzmat serc ludzkich. Niestety, na
Wielki Finał, na wędrówkę setek
„Światełek do nieba” w Polsce i w
wielu miejscach na świecie, położył się tragiczny cień. Absurdalny,
bezsensowny atak nożownika
przerwał życie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza właśnie w
momencie wznoszenia się Światełka. Przerwał życie dobrego
człowieka, cenionego przez współpracowników, oddanego idei i pracy na rzecz mieszkańców.
Nawet w takim momencie na
szefa szlachetnej fundacji WOŚP,
ursynowianina Jurka Owsiaka –
obok wyrazów uznania i współczucia – spłynęła również fala nienawiści. I załamany Jurek ogłosił
rezygnację z prezesury w zarządzie...
Ból jest, trwa, pozostanie. Musimy nauczyć się z tym żyć. Jednak
dla mnie i dla bardzo wielu osób
każdy następny Wielki Finał
WOŚP będzie zawierał kłujący
cierń, niezagojoną ranę. Trzeba
jednak iść dalej, kontynuować dobre myśli, dobre działania. Nie
trzeba, NIE WOLNO poddawać się
złu. To dotyczy nas wszystkich, żyjących i aktywnych. Każde popadnięcie w rozpacz, każde podporządkowanie się złu przejawiającemu się w jakiejkolwiek formie –
czy to hejtu, czy mowie nienawiści,
czy niesłusznemu oskarżeniu –
umacnia to zło. Nie jest lekarstwem odpowiadać na nie innym
złem. I nie jest lekarstwem się złu
poddawać.
Jurek, nie poddawaj się więc,
nie opuszczaj pola walki. Jesteś
twórcą i twarzą WOŚP, tych
wszystkich zakręconych i zarazem
wspaniałych idei i działań. Bez
Ciebie będzie zupełnie inaczej. Posłuchaj głosu wielu osób, Twoich
przyjaciół. Jurek, zostań!

WOŚP – Na Huśtawce
Grzesiek Owsiński jest wolontariuszem. Ma 14 lat, jest uczniem klasy VIII B w Szkole Podstawowej nr 303 im.
Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej. W niedzielę przez cały dzień zbierał na Ursynowie, razem z młodszą
siostrą, uczennicą tej samej szkoły, datki na fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Spotkaliśmy się w kawiarni-galerii Na Huśtawce przy ul. Romera, gdzie prezentowałem Obłoczek, swoją ostatnią książkę, przeznaczając całkowity dochód z jej sprzedaży dla Orkiestry. Grzegorz towarzyszył mi z puszką, przekazując darczyńcom orkiestrowe serduszka.
Zapytałem go dlaczego to robi? Zdziwiony odpowiedział krótko: lubię pomagać.
Okazało się, że traktuje to jako coś naturalnego i oczywistego. Do tej pory grał w Orkiestrze z rodzicami, w tym roku była to już
jego własna decyzja. Jest dumny, że może działać samodzielnie.
– Chcę wspierać Orkiestrę Jerzego Owsiaka – podkreśla. – To wspaniała idea. Nie wolno jej zaprzepaścić. Ktokolwiek był w szpitalu, wie co to znaczy. Sam, jako noworodek, skorzystałem z przesiewowego badania słuchu.
W chwili rozmowy jeszcze obaj cieszyliśmy się z kolejnego światełka do nieba i nawet nie przypuszczaliśmy, że za moment nastąpi tragiczny finał tegorocznej akcji i zatriumfuje zło. Ale na szczęście, obserwując Grzegorza z bliska, utwierdziłem się w przekonaniu, że mamy wspaniałą młodzież i ludzi dobrej woli – jak śpiewał Czesław Niemen – jest więcej i można wierzyć w to, że ten
świat nie zginie dzięki postawie takich młodych, rozsądnych chłopców, jak Grześ i jest nadzieja, że dobro zwycięży.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
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Zamiana użytkowania wieczystego we własność

Jak to wygląda w praktyce
Sejm i Senat uchwaliły ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności. Ten
od dawna oczekiwany akt prawny
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
stawa zakłada przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa i oznacza objęcie ustawowym
przekształceniem wszystkich członków spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych (bez wymogu
ich zgody), jak również właścicieli domów jednorodzinnych. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane
przez 20 lat, w formie opłat rocznych, do uiszczania należności za nabycie prawa własności.
Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.
Samorządy będą mogły waloryzować opłaty z tytułu prawa własności, ale już nie – jak było dotychczas w przypadku opłat za użytkowanie wieczyste – wedle widzimisię suto opłacanych rzeczoznawców majątkowych, będących na usługach
gminnych urzędów. Aktualizacja opłat będzie musiała opierać się na wskaźnikach ogłaszanych
przez GUS.
ym samym 1 stycznia zakończyła się zbójecka złota era samorządowych władyków, którzy w ramach aktualizacji potrafili podnieść opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów nawet o... 2000 procent. Tak było m. in. w Gdańsku, na osiedlu “Kamienice nad

ta wcześniej, a jej owocem była podwyżka opłat o
250 procent. Zdecydowano się na kolejną w krótkim odstępie czasu drastyczną podwyżkę, mimo
że budynek posadowiony jest po obrysie działki,
więc nie posiada ona żadnego potencjału inwestycyjnego.
ieszkańcy odwołali się do Komisji Arbitrażowej przy PFS Rzeczoznawców
Majątkowych, dokonującej oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych. Poskarżyli się m. in., że tak zwane nieruchomości podobne do ich nieruchomości, przywołane w operacie szacunkowym przez sporządzającą rzeczoznawcę, zostały wzięte z chmur. Arbitraż
zmiażdżył operat zamówiony przez dzielnicę Mokotów. Sentencja była następująca: “...Procedura
wyceny przedmiotowej nieruchomości została
przeprowadzona niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa... W opinii Zespołu Oceniającego, ujawnione w trakcie postępowania opiniującego braki w realizacji procedury wyceny oraz popełnione błędy uniemożliwiają uznanie przydatności opiniowanego operatu szacunkowego do
celu, dla którego został sporządzony... Operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny
traci charakter opinii o wartości nieruchomości...”.
Za opinię Arbitrażu mieszkańcy niestety musieli
zapłacić ponad 7 tys. złotych.
amorządowe Kolegium Odwoławcze podzieliło opinię Arbitrażu i uznało aktualizację za bezskuteczną. Wydawało się,

Motławą” przy ul. Toruńskiej. Wyceny bardzo często okazywały się niezgodne z prawem, ponieważ różnego rodzaju nieruchomości traktowano
podobnie (np. oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanej i niezbudowanej). Także stosowana przez rzeczoznawców majątkowych metodologia jest – ujmując rzecz bardzo delikatnie –
mocno wątpliwa i niejasna, gdyż często polega
na porównaniu nieruchomości z okolicznych dzielnic, gdzie rozpiętość w wycenach wynosi nawet
kilka tysięcy złotych.
rzyjęta przez Sejm i Senat ustawa wprowadza jasne reguły. Wraz z jej wejściem
w życie użytkownicy wieczyści gruntów
pod budynkami mieszkalnymi staną się, proporcjonalnie do posiadanego udziału, ich właścicielami. Czy tego chcą, czy nie. Następnie przez 20
lat będą obciążeni opłatą przekształceniową. Wyniesie ona tyle, ile wysokość ostatnio uregulowanej rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Użytkownicy wieczyści gruntów komunalnych, których właścicielem jest miasto Warszawa, zapłacą jedynie 2 procent ich wartości. Natomiast grunty należące do skarbu państwa będą
przekształcane z 60-procentową bonifikatą (użytkownicy zapłacą 40 proc. ich wartości). Przekształcenie będzie następowało w granicach księgi wieczystej.
2012 roku ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz wydała swoim urzędnikom poufną dyrektywę: “Zwiększać dochody miasta z podatków
lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych”. Należy to odczytać jako nakaz łupienia
warszawiaków podatkami w maksymalnym wymiarze. Tak stało się w w 2014 r., kiedy listem poleconym mokotowski urząd przesłał mieszkańcom kamienicy przy ul. Narbutta 56 wiadomość
o “aktualizacji” opłat za wieczyste użytkowanie
324-metrowego skrawka ziemi na Starym Mokotowie, na którym posadowiony jest budynek. Poprzednią “aktualizację” przeprowadzono cztery la-

że wobec tak miażdżącej opinii również urząd
dzielnicy Mokotów podzieli opinię Arbitrażu.
Niestety, dzielnica w osobie byłego już wiceburmistrza Krzysztofa Rinasa zaskarżyła orzeczenie SKO do sądu. Sędzia powołał niezależnego
biegłego rzeczoznawcę, któremu zlecono sporządzenie odrębnego operatu szacunkowego
nieruchomości przy ul. Narbutta 56. I co się okazało? Biegły sądowy wycenił w 2018 r. wartość
nieruchomości na około 300 tys. złotych mniej
niż wynajęta przez mokotowski urząd kilka lat
wcześniej rzeczoznawczyni majątkowa! A przecież grunty w centralnym punkcie Mokotowa z
roku na rok zyskują na wartości, a nie tracą.
Oznacza to ni mniej, ni więcej, że pani rzeczoznawca albo nie jest zawodowcem, albo też działała w złej wierze, zawyżając wartość nieruchomości, by wydrenować kieszenie mieszkańców i
zrobić dobrze budżetowi miasta.
dniu 5 lutego odbędzie się rozprawa,
której wynik nietrudno przewidzieć.
Skoro biegły sądowy udowodnił, że
operat sporządzony w 2013 r. na zlecenie dzielnicy Mokotów jest nierzetelny, nie powinno być innego orzeczenia jak tylko odrzucenie w całości
skargi złożonej przez dzielnicę, uznanie aktualizacji z 2014 r. za bezskuteczną, przywrócenie poprzedniej stawki użytkowania wieczystego, obciążenie urzędu kosztami sądowymi oraz nakaz
zwrotu przez urząd mieszkańcom kamienicy Narbutta 56 ponad 7 tys. złotych zainwestowanych
w opinię Arbitrażu. Jeśli tak się stanie, kasa mokotowskiego urzędu zubożeje o kilkanaście tysięcy. To coś w rodzaju spadku pozostawionego przez
stary zarząd wybranemu w listopadzie nowemu
burmistrzowi Mokotowa Rafałowi Miastowskiemu. A można było uniknąć bezsensownego generowania kosztów, gdyby poprzednia ekipa rządząca dzielnicą uznała po prostu poparte przez Arbitraż racje mieszkańców i nie skarżyła pozytywnego dla nich orzeczenia SKO do sądu.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Metro przegrywa z liderem tabeli
W meczu czternastej kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi
mężczyzn ursynowscy
siatkarze KS Metro podejmowali we własnej hali lidera tabeli grupy drugiej – BAS Białystok. Spotkanie już od początku
zapowiadało, że będzie
pełne ciekawych wymian
i mocnych ataków.
Mecz od początku toczył się w
rytmie punkt za punkt i żadnej z
ekip nie udawało się wyjść na
prowadzenie. W metrowskim
ataku miał okazję zaprezentować się młody i perspektywiczny
junior – Mateusz Cackowski.
Obok niego po stronie Metra prawie równomiernie grę prowadzili Kopyść, Zalewski. Dopiero w
końcowej fazie seta na kilka
punktów przewagi udało się odskoczyć drużynie z Białegostoku
(20:23), białostoccy siatkarze zachowali zimną krew do końca i
rozstrzygnęli na swoją korzyść
pierwszą partię spotkania 25:21.
Drugi set rozpoczął się podobnie jak pierwszy – od wyrównanej walki (5:5). Później inicjatywę coraz mocniej przejmowali
goście. Po ataku ze środka zawodnika BAS-u na tablicy pojawił się wynik 7:11. Trener Wojciech Szczucki poprosił wówczas

o czas dla swojej ekipy, po którym zawodnicy Metra wrócili do
gry bardziej zmotywowani. Po
dwóch punktowych zagrywkach
Kopyścia różnicę udało się zniwelować do jednego punktu
(15:16). O czas dla swojej drużyny poprosił także trener z Białegostoku, po powrocie do gry jego drużynie ponownie udało się
wrócić do trzypunktowej przewagi (18:15). Na końcowym wyniku seta ponownie zaważyła
cierpliwość i poszanowanie piłki, której więcej mieli zawodnicy
z Białegostoku. Atak przez środek zakończył drugiego seta,
rozstrzygnęli go na swoją korzyść siatkarze BAS-u 25:19.
Ostatnia, jak się okazało, partia spotkania obfitowała w najwięcej emocji. Seta lepiej zaczęli zawodnicy z Białegostoku, którzy już na początku wyszli na
prowadzenie 4:0. Szybko jednak
metrowcy odrobili straty i nawiązali walkę punkt za punkt. Ten
set obfitował w najwięcej długich
wymian i piorunujących ciosów.
Jednak nie była to do końca siatkówka na miarę obydwu ekip.
Obydwaj trenerzy, by przechylić
szalę na swoją korzyść, próbowali wprowadzać zmiany w swoich podstawowych składach – nie
przyniosło to jednak większych
zmian w grze i nie przeniosło się

na wynik. Siatkarze KS Metro
Warszawa mieli w tym secie kilka piłek setowych w górze, jednak nie potrafili ich wykorzystać.
Ostatecznie to BAS Białystok zachował więcej spokoju i zakończył mecz przy stanie 31:29. Tym
samym trzy punkty mogły wrócić
z nimi do Białegostoku.
– To było bardzo ciężkie spotkanie, mieliśmy swoje szanse, których nie potrafiliśmy wykorzystać. Zawodnicy z Białegostoku
zachowali większy spokój w końcówkach setów i to oni wracają do
domu z pełną pulą punktów, a
nam pozostaje tylko wyciągnięcie
wniosków i przygotowywania się
do ostatnich trzech spotkań rundy zasadniczej sezonu. Mam nadzieję, że w tych ostatnich spotkaniach uda nam się pokazać naszą siatkówkę. Zabieramy się
ostro do pracy i przygotowujemy
do spotkania w Augustowie, to
cel na najbliższy tydzień – powiedział Janek Kopyść, przyjmujący
KS Metro Warszawa.
KS Metro Warszawa dwa z
trzech ostatnich spotkań rundy
zasadniczej rozegra we własnej
hali. Za tydzień siatkarze z Ursynowa pojadą do Augustowa, by
26. stycznia podjąć na Ursynowie Legię Warszawa, a 2. lutego
AZS UWM Olsztyn.
M a g d a l e n a Ko c i k

Świeżo malowane Janusza Dziurawca

W

Galeria Lufcik w siedzibie Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków ul. Mazowiecka 11a prezentuje twórczość Janusza Dziurawca. Wystawa zatytułowana jest „Świeżo malowane”, choć obrazy pochodzą z ośmiu lat, a to sporo
czasu w życiu każdego artysty. Urodzony w Katowicach Janusz Dziurawiec jest od
dawna związany z Warszawą. Mieszka i tworzy na Mokotowie.
Znany jest jako autor obrazów realistycznych. Właśnie realizm, a dokładniej foto-realizm stał się
jego główną formą wypowiedzi. Tematem dla Janusza może być zarówno pejzaż miejski, scenki rodzajowe, martwa natura, jak też zwierzęta m. in. psy, kozy etc. W jakimś sensie, Janusz Dziurawiec
to malarz dokumentalista. Przy pomocy pędzla utrwala na swoich płótnach sceny przedstawiające
rowerzystów podczas wyścigu, sielskie pejzaże, ludzi przechodzących przez skrzyżowanie. Robi to niczym fotograf dokumentujący jakieś zdarzenie. Z tą różnicą, że tworzy obraz namalowany na płótnie bądź akwarelę, a nie pozbawioną indywidualizmu fotografię.
W początkach swojej twórczości starał się pokazać brzydotę i beznadzieję otaczającej nas rzeczywistości. Wszechobecną szarzyznę peerelowską. Przedstawiał ją w swoich obrazach niemal hiperrealistycznie. Po roku 1984 skupił się na tematyce miejskiej. Późniejsze obrazy tchną zdecydowanie większym optymizmem. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.
Mirosław Miroński
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Smog i jego źródła – odpowiedzi na wiele pytań

Czym oddychamy w Warszawie...
Wraz nadejściem chłodniejszych
dni w powietrzu pojawia się
charakterystyczny zapach, którego źródłem jest unoszący się z
kominów dym. Widać i czuć, że
nadchodzi sezon smogu. Nie jest
jednak prawdą, że źródłem tego
szkodliwego dla zdrowia zjawiska są wyłącznie ogrzewane
przy użyciu niewłaściwego paliwa domostwa. Naukowcy z
Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska SGGW wraz z pracownikami IPIŚ PAN Zabrze oraz SGSP w
Warszawie od kilku lat prowadzą długoterminowe badania zanieczyszczeń
powietrza na warszawskim Ursynowie.
Jednoznacznie wynika z nich, że smog
to zjawisko, które ma bardzo złożone
przyczyny i różnorodne źródła, a dym
z kominów to zaledwie jeden kawałek
skomplikowanej układanki.

Skąd ten smog?
Smog kojarzy się przede wszystkim z
mgłą i charakterystycznym gryzącym
zapachem. Zgodnie z encyklopedyczną
definicją jest to „mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”. Zjawisko to nie zawsze jednak
daje się zaobserwować. W powietrzu
pojawiają się także duże stężenia szkodliwych substancji, których nie widać i
nie czuć.
Skąd się smog bierze? Znaczna część
zanieczyszczeń to skutek działalności
człowieka. Na obszarach zurbanizowanych w Polsce podstawowymi źródłami
pyłu zawieszonego PM i jego gazowych
prekursorów (tlenki azotu NOx, tlenki
siarki SOx, lotne związki organiczne
LZO) są pyły powstające w wyniku spalania węgla i jego pochodnych w piecach domowych (mimo zakazów niejednokrotnie opalanych także śmieciami) lub lokalnych kotłowniach (tzw.
niska emisja), a także energetyka, przemysł i komunikacja, zwłaszcza szeroko
pojmowany ruch drogowy. Do tego dochodzą jeszcze zanieczyszczenia powietrza pochodzenia naturalnego – np.
procesy gnicia obumarłych roślin i padłych zwierząt, wyładowania atmosferyczne czy promieniowanie słoneczne.
W skład smogu wchodzą zarówno
makroskładniki (węgiel organiczny i
elementarny, jony rozpuszczalnych w
wodzie związków – siarczanowy, amonowy, azotanowy, a także chlorki oraz
pierwiastki - sód, potas, wapń), jak i
mikroskładniki (pierwiastki śladowe,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, monocukry). Zdaniem dr.
hab. Grzegorza Majewskiego, prof.
SGGW, aby ustalić pochodzenie pyłu
zawieszonego PM, czyli głównego
składnika smogu, i wprowadzić narzędzia ograniczające jego stężenia w powietrzu rożnych aglomeracji miejskich
na całym świecie, trzeba przez kilka lat
prowadzić szeroko zakrojone badania
jego składu chemicznego.
Naukowcy przeprowadzili badania
składu chemicznego smogu na terenie
warszawskiego Ursynowa. Obejmowały one frakcję PM1 bardzo dobrze cha-

rakteryzującą pył drobny i jego źródła w
atmosferze i zgodnie z literaturą naukową uznawaną za pochodzącą z procesów antropogenicznych. Pomiary były prowadzone przez 120 dni w dwóch
terminach: 24 lipca – 22 września 2014
oraz 8 stycznia – 8 marca 2015 r. W
tym czasie zapisywane były także szczegółowe parametry meteorologiczne takie jak: temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne, wilgotność
względna powietrza, ciśnienie atmosferyczne, dzienna suma opadów atmosferycznych, a także prędkość i kierunek wiatru.

Smog tkwi w szczególe
Wyniki badań pozwoliły określić poziom stężenia pyłu PM1, a także w skazać masę PM1 pochodzącą bezpośrednio z emisji (pierwotny PM), jak i masę
wtórnego PM, powstające na skutek
przemian gazowych prekursorów PM.
Z przeprowadzonych badań wynika, że
aerozol wtórny stanowi średnio w całym okresie aż 62% masy PM1 (51%
latem, 69% zimą). Do tej pory prowadzone w kraju bilansowanie emisji z
różnych źródeł czy sektorów gospodarki i próby przełożenia spadków i wzrostów emisji PM na spadki i wzrosty stężeń PM w powietrzu opiera się na założeniu, że cząstki PM są pierwotne. Tymczasem, jak pokazują dane z tej pracy,
pierwotne cząstki stanowią znacznie
mniejszy udział w stężeniu sumikronowego PM niż cząstki pochodzące z przemian gazów, które były dotąd pomijane
w takich bilansach.
Naukowcy dowiedli, że skuteczne
ograniczanie stężeń PM musi polegać
na ograniczeniu emisji prekursorów
gazowych PM, a nie samych cząstek
PM. Oznacza to, że ograniczanie emisji
pierwotnego PM, którego źródłem są
domowe piece, pył ze ścierania nawierzchni drogowej, pierwotne cząstki
metaliczne z przemysłu, bakterie, zarodniki i szczątki roślin, materia glebowa, itp.) nie wpłynie znacznie na obniżenie w powietrzu stężeń PM1.

cji (przemysł, transport, itp.), to skład
chemiczny i stężenia PM będą zmieniać
się dynamicznie wraz ze zmianami intensywności emisji z tych lokalnych źródeł. Jeśli jednak obszar nie jest bezpośrednio narażony na oddziaływanie bliskich źródeł, wówczas zmiany w składzie chemicznym PM i w jego stężeniach nie będą już łatwe do przewidzenia i zinterpretowania, bo będą zależne
od emisji z odległych źródeł, a dokładnie od jakości mas powietrza napływających nad dany obszar. W takim wypadku można powiedzieć, że kluczowy wpływ na skład chemiczny i stężenia PM mają warunki synoptyczne i
meteorologiczne, które decydować będą po pierwsze o tym, z jakiego rejonu
(kierunek i odległość) nad obszar napływać będą PM i jego gazowe prekursory,
Pogoda a smog
po drugie - jakim transformacjom będą
Warunki synoptyczne i meteorolo- podlegały niesione z masami powiegiczne odgrywają kluczową rolę w trza zanieczyszczenia podczas ich przekształtowaniu stężenia pyłu zawieszo- mieszczania się.
nego (PM). Ich związek ze stężeniem
Jak zdusić smog?
PM może być pośredni (np. prędkość
„Żeby w sposób zauważalny i długowiatru ma związek z szybkością i skalą
rozprzestrzeniania PM) i bezpośredni trwały poprawić jakość powietrza w
(np. wilgotność powietrza i natężenie Warszawie, trzeba spojrzeć na problem
promieniowania słonecznego warun- PM w sposób kompleksowy i ocenić co
kują powstawanie wtórnego PM w po- najmniej w kilku punktach miasta powietrzu, a opad atmosferyczny – inten- chodzenie PM (niska emisja, energetysywność wymywania PM z atmosfery). ka i ruch drogowy) w sposób przyjęty
O obecności cząstek PM lub prekurso- na całym świecie, a więc na bazie wiarów wtórnego PM w atmosferze decy- rygodnych i kompleksowych danych o
duje jednak przede wszystkim emisja. składzie chemicznym PM” – mówi G.
Innymi słowy skład chemiczny PM w Majewski. Trzeba jednak mieć świadodanym punkcie, niezależnie od warun- mość, że problem smogu to nie jest tylków synoptycznych i meteorologicz- ko problem związany z ogrzewaniem
nych zależy od tego, z jakich źródeł po- domów w sezonie zimowym, choć jest
chodzi PM. Jeśli w kształtowaniu stężeń on najłatwiejszy do zaobserwowania.
PM w danym rejonie dominują źródła Smog dokucza nam także latem, choć
lokalne, co często obserwować można jest wtedy mniej wyczuwalny. Zaniew centrach dużych miejskich aglomera- czyszczenia powietrza nie są także pro-

blemem lokalnym. Przy sprzyjających
wiatrach wystarczy 12 godzin, by pyły
przemysłowe ze śląskich fabryk dotarły nad Warszawę. „Na pewno należy
walczyć o ograniczenie źródeł emisji
PM, bo generalnie pozwoli to także na
radykalne ograniczenie stężenia drobnego pyłu. Trzeba jednak dążyć także
do tego, by na konkretnych obszarach
nie stwarzać warunków do koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Bardzo
istotną rolę odgrywają tu przede
wszystkim korytarze nawietrzające, pełniące funkcję regeneracji zanieczyszczonego powietrza. Należy zwrócić
uwagę na ograniczenie w wydawaniu
pozwoleń na ich zabudowywanie. Ważna jest również roślinność, która ma
zdolność do oczyszczania powietrza.
Konieczne jest zakazanie (wraz z egzekwowaniem tych uzgodnień) palenia śmieci i odpadów oraz węgla słabej
jakości (co związane jest z kontrolą
sprzedawanego surowca). Znając najważniejsze rodzaje zanieczyszczeń i
źródła ich emisji, można wdrożyć działanie zapobiegawcze i naprawcze. Ze
względu na duże zagrożenie, jakie niesie ze sobą inhalacja bardzo zanieczyszczonego powietrza (nawet w krótkich
okresach ma to znaczenie w przypadku
ludzi starszych, chorych i dzieci),należy podjąć wszystkie możliwe działania
mające na celu poprawienie jego jakości. Jednak w celu osiągnięcia zauważalnej i długotrwałej poprawy trzeba
spojrzeć na problem PM w sposób kompleksowy” – mówi G. Majewski.

Czy mamy w Polsce smog?
„Analizując stężenia pyłu i dwutlenku
siarki w Polsce z ostatnich kilkunastu
lat, nie można jednoznacznie powiedzieć, że mamy ewidentnie do czynienia

ze smogiem zimowym. Średniodobowe stężenia pyłu PM10 osiągały wartości powyżej 200 µg/m3, jednak z wyjątkami nie przekraczały 400 µg/. Także
średniodobowe stężenie SO2 nie przekraczały 150 µg/. Pod tym względem
nie powinniśmy nadużywać pojęcia
smog. Jeśli jednak ma to zwrócić uwagę na skalę problemu, to jak najbardziej,
mamy do czynienia ze smogiem, ale
trzeba dodać, że jest to smog pyłowy
lub aerozolowy. Na szczęście bardzo dużo brakuje nam do sytuacji, która miała miejsce w Londynie w 1952 r. W czasie tzw. czarnego smogu średniodobowe
stężenia dwutlenku siarki i pyłu całkowitego osiągnęły poziom 5000 µg/. Niemniej jednak szacuje się, że w Polsce z
powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza umiera rocznie 40 tys. osób” – mówi G. Majewski.
Z czego składa się warszawski smog
(frakcja PM1)
15% - emisja komunikacyjna, przemiany emitowane ze spalinami (tlenki
azotu i lotne związki organiczne)
- 51% - materia związana z emisją ze
spalania różnego rodzaju paliw w celu
produkcji energii i ciepła zarówno w
indywidualnych mieszkaniach , jak i
elektrociepłowniach, elektrowniach –
wtórny produkt przemian tlenków siarki, tlenków azotu, amoniaku i lotnych
związków organicznych oraz niewielkie
ilości stałych cząstek pierwotnych takich jak zestalone w atmosferze tlenki
metali, węglowodory, cząsteczki sadzy)
- ok 35% - pozostałe, niezidentyfikowane w tej pracy źródła PM1 w Warszawie, to emisje przemysłowe, gleba i
pył drogowy, jak również emisje napływowe.
w w w. s g g w. p l
Foto: internet
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niedzielę 13 stycznia, po 30 latach w miarę spokojnego funkcjonowania, scena polityczna III RP utraciła swoje dziewictwo. W obecności
rozentuzjazmowanego tłumu, świętującego tegoroczny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, zamordowany został prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz. Od tego dnia żaden polityk, bez względu na przynależność partyjną, nie może czuć się w stu procentach bezpieczny, nawet polityk średniego szczebla, czyli samorządowy. Zbrodnia w Gdańsku to dla mediów, szczególnie elektronicznych, prawdziwa manna z nieba. Dostały bowiem potężnego kalibru newsa, który można omawiać na tysiąc różnych sposobów,
całymi godzinami racząc widzów informacyjną papką upichconą na siłę z tych samych produktów.
Oczywiście przesłanie godne jest chrześcijanina i dobrego samarytanina – potępienie zbrodniczego czynu oraz nawoływanie do narodowej zgody i wyrzeczenia się agresji w polskiej polityce.
Na tej samej strunie grają “pogrążeni w głębokim bólu” politycy obozu rządzącego. Nie domagają się jednakowoż od zależnego od nich prezesa TVP SA ostrej reakcji na wyczyny dziennikarzy
tej stacji, m. in. Krzysztofa Ziemca, który oznajmił w swoim reportażu, że “nie brakuje komentarzy,
które w dalszym ciągu podgrzewają emocje”, po czym pokazał Jurka Owsiaka mówiącego “Szanowni państwo, dziki kraj, dziki kraj”. Następnie Ziemiec wyemitował zmyślnie zmontowany materiał
o skutkach “mowy nienawiści”, głoszonej jednak dziwnym trafem wyłącznie przez polityków opozycji Donalda Tuska, Radka Sikorskiego i Grzegorza Schetyny. Oczywiście epitetów wygłaszanych
przez Jarosława Kaczyńskiego o “kanaliach” i “tam stało ZOMO, a tu my”, czy bardziej dosadnych
autorstwa pani posłanki Krystyny Pawłowicz, nie zacytowano. Po emisji poniedziałkowych “Wiadomości” nawet skrajnie prawicowi dziennikarze jak Rafał Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha skrytykowali taki styl podawania informacji. Z kolei TVN słyszy mowę nienawiści wyłącznie z ust polityków obozu rządzącego.
Pogrążeni w głębokim bólu są również kościelni hierarchowie, z przewodniczącym Konferencji
Episkopatu Polski abp Stanisławem Gądeckim na czele, ale jedności w naszym kościele katolickim,
w kontekście gdańskiego mordu, nie ma. Ks. Jacek Dunin-Borkowski odciął się na przykład od modlitwy za duszę zamordowanego prezydenta pisząc na Twitterze: “Modlę się za moją chorą mamę,
Adamowicz jest mi obojętny. Modlicie się za moją mamę? Adamowicz jest znany przez swoje draństwa. Nie widzę żadnego powodu, bym się za niego modlił”. Cóż za wspaniały pokaz empatii przez
tego bożego sługę i pasterza zbłąkanych owieczek.
ajbardziej pieni mnie coraz bardziej widoczne u wielu dziennikarzy i polityków parcie do
uczynienia z gdańskiej tragedii mordu o podłożu politycznym. Jeśli prawdą jest to, że u
Stefana W. zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną, nie może być mowy o żadnym politycznym podłożu. To po prostu wyraźny sygnał, że w naszym kraju systematycznie zwiększa się
liczba osób zaburzonych. Jest na to wiele dowodów w postaci coraz większej liczby ataków nożowników, czy najbardziej bulwersujące społeczeństwo zabójstwo małej dziewczynki, którą w akcie zemsty zabił na ulicy frustrat, ponieważ odmówiono mu przyznania zasiłku. W historii Polski zamachy na ludzi władzy są rzadkością. W 1922 r. zaburzony psychicznie zamachowiec zamordował ówczesnego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Niecałe 12 lat później ofiarą zamachu ukraińskich
nacjonalistów padł także minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki. Przez długich 85 lat ludzie władzy w Polsce mogli czuć się bezpiecznie. Aż do 13 stycznia bieżącego roku.
Schizofrenia paranoidalna to najczęściej rozpoznawany rodzaj schizofrenii zaliczany do psychoz. Diagnozuje się ją aż u 65 proc. ogółu pacjentów dotkniętych tą chorobą. Schizofrenia to
świat urojeń, często prześladowczych,
„Najbardziej pieni mnie
chory nie zachowuje krytycyzmu wobec
swoich nienaturalnych zachowań, uznacoraz bardziej widoczne
jąc, że to, co widzi i słyszy jest światem
u wielu dziennikarzy i polity- prawdziwym. Generalnie, schizofrenicy
nie są niebezpieczni, często wykazują naków parcie do uczynienia
wet ponadprzeciętne zdolności, ale niez gdańskiej tragedii mordu leczeni mogą popaść w paranoję, a wtedy zdolni są do popełniania czynów
o podłożu politycznym”
strasznych. Podczas przesłuchania Stefan W. nie przyznał się do winy. Prawdopodobnie jego mózg wypiera z pamięci zbrodniczy czyn,
co jest charakterystyczne dla schizofreników. Istnieją skuteczne metody leczenia schizofrenii poprzez
stosowanie leków przeciwpsychotycznych, które znacznie zmniejszają objawy wytwórcze. Niestety, nowoczesna generacja takich leków nie jest w Polsce wpisana na listę leków refundowanych.
edia donoszą, że po wyjściu w grudniu ubiegłego roku z więzienia Stefan W. odstawił
leki i przestał chodzić na terapię. Być może nie stać go było po prostu na zakup leków.
To możliwe, ponieważ był bezrobotny i nie posiada żadnego wykształcenia. Pasjami natomiast grywał w brutalne gry komputerowe i szybko real zaczął mu się mieszać z iluzją. To wszystko mogło wygenerować u niego i spotęgować morderczy szał. Zwolennicy upolitycznienia zabójstwa podkreślają, że W. obciążał za zbrodnię Platformę Obywatelską, przez którą miał trafić do więzienia i przeżywać tam katusze. Tymczasem jego wynurzenia nic nie znaczą. Celem mógł być dosłownie każdy. Nikt nie wie, prawdopodobnie nawet sam sprawca, czemu za cel został wybrany akurat Paweł Adamowicz. Być może namówił go do tego pies albo papuga ara, a może w jego chorym
umyśle zagościł Chuck Norris i wskazał cel? Któż to wie? Zabójcę Johna Lennona zainspirował na
przykład fragment słynnej powieści “Buszujący w zbożu” Davida Salingera. Stefan W. zostanie
poddany badaniom przez dwóch uznanych psychiatrów i po jakimś czasie być może poznamy motywy, które nim kierowały wieczorem 13 grudnia.
Polskie społeczeństwo jest chore, szczególnie jak idzie o zdrowie psychiczne. To zupełne odwrócenie statystyk w porównaniu z latami osiemdziesiątymi ubiegłego wieku, okresem siermiężnym
i mocno dołującym ze względu na fatalny stan polskiej gospodarki oraz brak perspektyw. Depresja
psychiczna stała się problemem globalnym, ponieważ dotyka ponad 500 milionów osób na całym
świecie. W USA liczba pacjentów ze zdiagnozowaną depresją rośnie co roku aż o 20 procent. Schizofrenia to pochodna depresji, a jednym z zaburzeń nastroju u chorych na schizofrenię jest tzw. depresja poschizofreniczna. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na depresję cierpi już
1,5 miliona Polaków, w rzeczywistości może być ich nawet dwa razy więcej. Nadal istnieje bowiem
w naszym kraju liczna grupa pacjentów skrępowanych własną chorobą.
amy w Polsce tylko 977 poradni psychiatrycznych i 136 placówek dziennej opieki psychiatrycznej. Na koniec 2015 r. odnotowano terenie kraju istnienie 48 szpitali psychiatrycznych dysponujących ledwie 17,8 tys. łóżek. To stawia nas na szarym końcu statystyk obejmujących państwa zrzeszone w UE. Największe zapóźnienie strukturalne notuje Polska w
rozwoju psychiatrii środowiskowej. Zakłada on powstanie takiego rodzaju pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, który jest dostępny w pobliżu miejsca zamieszkania i zorientowany na
osoby z zaburzeniami, oferując im wszechstronne oddziaływania terapeutyczne. W końcu 2014 roku ludność Polski liczyła 38 mln 479 tys. mieszkańców, w tym 6 mln 943 tys. to dzieci i młodzież
w wieku 0 – 17 lat. Statystyki światowe wskazują na to, że od 10 do 20 proc. tej grupy wiekowej cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne. Można zatem przyjąć, iż w Polsce dotykają one około
15 procent ogólnej liczby dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Oznacza to, że możemy mieć w kraju około miliona dzieci dotkniętych różnymi zaburzeniami.
Z badań EZOP (Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej) wynika, że Polacy w 70 proc. oceniają swoją kondycję psychiczną jako bardzo dobrą.
Jednak około 30 proc. osób to potencjalni pacjenci przychodni zdrowia psychicznego. Polscy pracownicy coraz częściej przynoszą zwolnienia od psychiatry, alarmuje ZUS. W ciągu sześciu lat liczba wolnych dni, które wzięli z powodu zaburzeń psychicznych, wzrosła o ponad 70 procent. Wyniki Konferencji Schizofrenia Forum 2018, która odbyła się 12 i 13 kwietnia w Muranowskim Centrum Kongresowym, skłaniają do postawienia pytania o poziom świadomości tego problemu u osób
rządzących naszym krajem. Nie jest on absolutnie wystarczający. Koszmarna zbrodnia popełniona
w Gdańsku przez Stefana W. powinna pobudzić rządzących do podjęcia natychmiastowych działań (czytaj: przeznaczenia dużo większych środków z budżetu na leczenie psychiatryczne) na
rzecz radykalnej poprawy dostępu do leczenia zaburzeń. Przede wszystkim wpisanie na listę leków
refundowanych tych długo działających LAI (od ang. Long Active Injectable), które są wielką nadzieją dla pacjentów dotkniętych schizofrenią. Dalsze chowanie głowy piasek spowoduje, że Stefanów W. i jemu podobnych będzie coraz więcej.
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Ten wiersz drukowaliśmy dwa lata temu (nr 26/867), ale jakże dziś stał się
tragicznie aktualny.
Mówi o sobie: Jestem patriotą.
A to zadymiarz, typ niewyżyty.
Innych Polaków wdeptałby w błoto.
Już dość! Stanowcze NIE dla bandyty!

Szerzą nienawiść z Bogiem na ustach,
Głoszą nowinę jadem podszytą,
Inni są winni. Treść jakże pusta.
Już dość! Stanowcze NIE hipokrytom!

Mówi o sobie: Polak katolik,
W burdach ulicznych bije aż boli,
Wie, że bezkarny, że wódz pozwoli.
Już dość! Stanowcze NIE dla kiboli!

Dureń, co jątrzy w nocy i we dnie,
Z poselskiej ławy czy też z ambony,
Podjudza ludzi, wygłasza brednie.
Już dość! Stanowcze NIE nawiedzonym!

Mówi o sobie: Prawdziwy Polak.
Czarna koszula, gest zamaszysty,
Jednego tylko słucha idola.
Już dość! Stanowcze NIE dla faszysty!

Dyspozycyjni sami fachowcy,
Dla nich skrupuły niewiele znaczą.
Kiedyś ZOMO-wcy, dziś ideowcy.
Już dość! Stanowcze NIE podżegaczom!

Cham, choć pozornie spokojny blondyn,
Zadźgał kolegę, co chciał być sobą.
Gotów jest innych bić za poglądy.
Już dość! Stanowcze NIE homofobom!

Według rzeczniczki zdarza się w tłumie,
Że ktoś drastyczne stosuje środki.
To są emocje. Ona rozumie.
Już dość! Stanowcze NIE dla „patriotki”!

Bohater. Napluł w twarz ciemnoskórym.
Won! – tak promuje nasz kraj ojczysty.
Ni krzty kultury. Przykład ma z góry.
Już dość! Stanowcze NIE dla rasisty!

O tym co ponoć stanął na czele,
Mogę jedynie mówić po setce,
Robi co każą, klęczy w kościele.
Już dość! Stanowcze NIE marionetce!

Lecz kto zezwala na akt przemocy?
Kto opozycję obarcza winą?
Nagina prawo, zmienia je w nocy.
Już dość! Stanowcze NIE takim synom!

A wódz? Jest ponoć Zbawcą Narodu!
Lecz kto nas skłócił? Ty nie grzmisz, Boże?
Kto mści się, niszczy z byle powodu?
Już dość! Stanowcze NIE, dyktatorze!
Zdecydowane NIE!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Co z tym prądem?
ostatnich latach duży udział w moich stałych wydatkach stanowi
energia elektryczna. Do tego dochodzą opłaty za gaz, ale muszę przyznać, że w porównaniu z ceną prądu rachunki za gaz są znacznie niższe i to wcale nie dlatego, że mało z niego korzystam. W mojej ocenie, prądu też
używam niewiele, jednak rachunki mówią co innego. Oszczędzanie, wyłączanie urządzeń z kontaktu zamiast pozostawiania ich w gotowości (stand-by) i wymiana żarówek
w całym mieszkaniu na energooszczędne na niewiele się zdały. Rachunki za energię elektryczną wciąż są wysokie, a doraźne próby oszczędzania niewiele dają.
Powstaje pytanie – jak żyć przy tak wysokich cenach energii? Może wyprowadzić się, wyjechać daleko od Warszawy z dala od cywilizacji, i żyć jak przed wiekami przy łuczywie i świecach?
Cywilizacja, jednak ma określone zalety, a ja już zdążyłem się do niej przywyknąć i w jakimś sensie uzależnić się od niej. Dlatego jeszcze nieprędko zdecyduję się na taki krok, jak zrezygnowanie z wygód, które mam dzięki niej. Bez prądu nie mógłbym kontaktować się z czytelnikami za
pośrednictwem gazety. Powrót do pisania piórem na papierze zamiast dziesięcioma palcami na
klawiaturze komputera wcale mi się nie uśmiecha. W niewielkim stopniu pocieszający jest dla
mnie fakt, że w podobnej sytuacji jak ja jest większość obywateli. Takie demokratyczne rozłożenie niekomfortowej sytuacji wcale nie pomaga jej przeżyć, bo biorąc pod uwagę proporcje kosztów energii do moich zarobków, nie pomniejsza problemu wysokich kosztów prądu w moim
budżecie.
Z ulgą przyjąłem zapewnienia rządu, że w tym roku podwyżek nie będzie. Co to jednak oznacza
w praktyce? Czy już powinienem się cieszyć jako obywatel? Wprawdzie nadal będę płacić wysokie
rachunki za prąd, ale egzekucja, czyli podwyżka cen została odroczona? Na rok? Czy za rok nie zapłacimy za zamrożenie cen energii znacznie więcej?
Rząd zapewnia, że ceny prądu w
„Nawet to, że rząd przewi2019 roku nie wzrosną. W każdym razie
dział wydatek do 5 mld zł na w odniesieniu do roku 2018. Niektórzy
biją na alarm, że za zamrożerekompensaty za podwyżki analitycy
nie cen w sytuacji, gdy te muszą i powincen energii elektrycznej,
ny wzrosnąć, zapłacimy wszyscy. Że cazamieszanie z cenami prądu, któczyli za prąd – nie gwarantu- łere towzrosną,
ale pozostaną dla gospoje jeszcze sukcesu”
darstw domowych takie same jak w
ubiegłym roku, to zamiatanie problemu pod dywan. Z zamiataniem pod dywan zaś jest tak, że prędzej czy później ktoś tam zajrzy i
problem znów się ujawni. Mówiąc kolokwialnie, wszystko się wtedy „rypnie”. Cała sprawa zaś
ugodzi rykoszetem i to ze zwielokrotnioną siłą zwykłego obywatela, czyli również mnie, jak
również wielu naszych czytelników. Co zatem robić, by temu zapobiec? Otóż potrzebny jest
plan. I to plan kompleksowy. Plan rozwoju energetyki na najbliższe lata. Nie doraźny, na dwa czy
trzy lata, a co najmniej na najbliższe dziesięciolecia.
Same rekompensaty, czy obniżenie akcyzy w przypadku energii nie wystarczą. Niewiele też pomoże tworzenie specjalnego funduszu, aby ceny prądu dla gospodarstw domowych oraz małych i
średnich przedsiębiorstw utrzymać na dotychczasowym poziomie. Nie pomoże dlatego, bo gospodarka to system naczyń połączonych. Jeśli gdzieś powstaje wyrwa, to zostaje ona szybko zapełniona przez to, co jest w pozostałych naczyniach. A w nich poziom się obniży i nie ma na to rady, bo
takie są obowiązujące prawidła fizyki i ekonomii.
Nawet to, że rząd przewidział wydatek do 5 mld zł na rekompensaty za podwyżki cen energii elektrycznej, czyli za prąd – nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Musimy bowiem, jako państwo, płacić za
prawo do emisji CO2,,a to dodatkowy element skomplikowanej układanki energetycznej.
Żeby jednak nie zaczynać nowego roku pesymistycznie, poszukajmy czegoś, co poprawi nam nastroje. Otóż pociechę możemy znaleźć w szeroko rozumianej kulturze. Tu każdy, zależnie od gustów
i potrzeb, z łatwością wyszuka dla siebie coś interesującego. Korzystajmy – póki jeszcze teatry, kina, sale koncertowe i galerie nie zostały dotknięte podwyżkami cen energii, bo potem nie wiadomo jak będzie.
W Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego przy ul. ul. Jacka Kaczmarskiego 59 melomani mogą posłuchać nowej muzyki polskiej w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia. Sprzedaż biletów online kończy się 17 stycznia o godz17:00. To tylko jedna z wielu okazji do
poprawy nastrojów.
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Tadeusz Porębski

Stefanów W. może się namnożyć...

ZDECYDOWANE NIE!
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17 stycznia 1945 roku przypomina jak Armia Czerwona, wyzwalając Polskę, jednocześnie ją rabowała

Nawet cmentarze do dziś oszukują...
L e c h K r ó l i ko w s k i
Do 1991 r. data: „17 Stycznia” była świętem Warszawy. Datę tę upamiętniono,
m. in. nadając jednej z
dróg rokadowych (przebiegających prostopadle do linii działania wojsk) na
Okęciu właśnie taką nazwę. Zgodnie z ustawą dekomunizującą z kwietnia
2016 r., wojewoda mazowiecki zastąpił ją inną,
kreując tam ulicę Komitetu
Obrony Robotników, ale w
grudniu 2018 r. NSA unieważnił decyzję wojewody.
Co dalej – zobaczymy!
Warszawie na Rakowcu, przy ul.
Żwirki i Wigury,
znajduje się monumentalne
„Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich”(19,2 ha), na którym pochowano 21 468 żołnierzy Armii
Czerwonej. Autorem projektu nekropolii jest Bohdan Lachert.
Cmentarz usytuowany został
przy głównej – a przez kilkadziesiąt lat, jedynej – trasie komunikacyjnej łączącej centrum Warszawy z międzynarodowym portem lotniczym na Okęciu. Każdy, a przez lata dotyczyło to głównie ważnych osób przybywający
do stolicy Polski, niejako automatycznie zapoznawał się z
wkładem Sowietów w wyzwolenie stolicy Rzeczypospolitej.
Cmentarz został uroczyście
„otwarty” 9 maja 1950 r., w piątą rocznicę kapitulacji Niemiec.
stota sprawy sprowadza
się jednak do faktu, iż wyzwolenie stolicy Polski odbyło się praktycznie bez ofiar, albowiem Niemcy – w obawie
przed okrążeniem – opuścili miasto. Istotne jest także to, że 17
stycznia 1945 r. do Warszawy
wkroczyły pododdziały ludowego Wojska Polskiego, walczącego u boku żołnierzy „Kraju Rad”.
Złożone w Warszawie prochy
pochodzą natomiast z różnych
terenów Polski, gdzie były pochowane na lokalnych cmentarzach. Jak widać, ze względów
czysto propagandowych, prochy
czerwonoarmistów przeniesiono na honorowe miejsce w stolicy Polski. Trzeba przy okazji zauważyć, iż polscy żołnierze (ok.
8 tys.) którzy polegli 25 lutego
1831 r. pod Olszynką Grochowską (w granicach stolicy od 1951
r.), do dnia dzisiejszego nie uzyskali godnego upamiętnienia,
np. w formie kurhanu, pod który w latach międzywojennych
wmurowany został akt erekcyjny. Trzeba dodać, że przez cały
okres Polski Ludowej władze robiły wszystko, aby to miejsce (Olszynka) było zapomniane. Grzechem poległych było to, że walcząc o wolność Polski, polegli w
bitwie z Moskwą.
a Rakowcu tymczasem ponad 90% pochowanych to żołnierze nieznani. Stalin wydał w czasie wojny rozkaz, na mocy którego żołnierze pozbawieni zostali
tzw. nieśmiertelników. Po wojnie zidentyfikowano pewną liczbę poległych oficerów i tych żołnierzy, którzy gdzieś w mundurze ukryli skrawek papieru z nazwiskiem. Reszta, tj. kilka milionów, zginęła bezimiennie. W
ostatnich latach przy bezimiennych mogiłach pojawiło się tro-
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chę różnego rodzaju znaków pamięci, najwyraźniej osób, które
prywatnie przyjechały do Warszawy, w poszukiwaniu swoich
przodków. Od 1939 r. do Armii
Czerwonej wcielano wszystkich
mężczyzn od 18-go roku życia.
Wcielano także naszych rodaków zamieszkałych nie tylko na
dawnych terenach Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ale także z terenów przejętych w 1939 roku.
Śmierć każdego człowieka jest
tragedią. Dlatego uważam, że
trzeba rozróżniać żołnierzy z oddziałów czołowych, którzy płacili nieprawdopodobną daninę
krwi – od oddziałów drugiego
rzutu, wojsk NKWD, oddziałów
„trofiejnych”, a przede wszystkim od całego pionu politycznego i władz sowieckiego imperium. Piszę o tym wszystkim, albowiem cmentarz na Rakowcu
jest jednoznacznym narzędziem
polityczno-propagandowym,
chociaż pochowani tam żołnierze byli zwykłymi ludźmi, często przyjaznymi Polakom.
rzez cały okres Polski
Ludowej, z okazji 17
stycznia, przekonywano nas nie tylko o wyzwoleniu
naszego kraju spod hitlerowskiej
okupacji, ale także o pomocy radzieckich specjalistów w uruchamianiu polskich zakładów pracy, elektrowni, wodociągów itp.,
jak również o pomocy żywnościowej, której udzielał nam
ZSRR. W tym kontekście warto
zapoznać się z pracą naukową
prof. Bogdana Musiała pt. „Wojna Stalina 1939-1945. Terror,
grabież, demontaże” (Wyd. Zysk
i S-ka, Poznań), opracowanej na
podstawie dopiero ostatnio do-
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siębiorstw władze sowieckie
przejęły między 1 a 7 kwietnia
1945 roku 40 z tych, które zostały już uruchomione przez Polaków”. Sowieci zabierali wszystko,
co miało jakąkolwiek wartość.
Oprócz maszyn i innych dóbr inwestycyjnych rekwirowano płody rolne, artykuły spożywcze, w
tym sól (9 tys. ton z Inowrocławia), a z Torunia wywieziono nawet 8 miejskich śmieciarek. W
Oświęcimiu „Sowieci zdemontowali część baraków, wyposażenie pralni, rzeźni, kuchni dla
esesmanów, stacji transformatorów i kotłowni zakładów zbrojeniowych „Union Werke”, położonych na terenie obozu. Nawet
słynny napis „Arbeit macht Frei”
był już przygotowany do wywozu”. Dla sowieckiej propagandy
szczególnie trudne było uzasadnienie (głównie dla Zachodu)
tych grabieży, albowiem byliśmy
sojusznikiem ZSRR, a wojnę z
Rzeszą prowadziliśmy prawie
dwa lata dłużej. Być może właśnie dlatego Sowieci w pierwszej
kolejności (jeszcze w trakcie działań wojennych) grabili terytoria
polskie, a dopiero później tereny byłej Niemieckiej Republiki
Demokratycznej. Chodziło o
stworzenie sytuacji, w której dokonane zniszczenia mogłyby być
zarówno efektem działalności
wycofujących się Niemców, jak
też wynikiem działań wojennych.
Takie prawdopodobieństwo
zwiększał fakt podpalenia przez
czerwonoarmistów wielu ograbionych obiektów.
a przełomie 1944 i
1945 r., wobec przekraczania przez sowieckie armie przedwojennych
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Tablica na Rakowcu
dy, majątki ziemskie, dwory, magazyny, spichlerze, sklepy z
wszelkim asortymentem, maszyny rolnicze, artykuły spożywcze,
paliwo, pasza, bydło, porzucony
sprzęt gospodarstwa domowego i inne przedmioty, które nasze
wojska zdobyły w miastach,
wsiach i centrach przemysłowych znajdujących się na terytorium nieprzyjaciela”. Celem
pozyskania i przemieszczenia
„zdobyczy wojennych” na terytorium ZSRR, 29 stycznia 1945 r.
Bułganin wydał rozkaz o utworzeniu batalionów robotników i
grup poganiaczy bydła. Bydło,
owce i konie pędzone były przez
„poganiaczy bydła” przez terytorium Polski do Związku Ra-

ca (decyzja Stalina z 8 lipca 1945
r.). Łącznie Sowieci na terenach
w granicach obecnej Polski zdemontowali ok. 5500 km linii normalnotorowych oraz 310 km linii wąskotorowych. Największym jednak zainteresowaniem
cieszyły się niemieckie zakłady
produkcji syntetycznych paliw
w Blachowni Śląskiej, Zdzieszowicach i Policach. Podczas czterech miesięcy demontażu Blachowni, trofiejne oddziały wywiozły stamtąd 164 400 ton
materiałów i urządzeń na 9723
wagonach. Z Polic Sowieci wywieźli 180 tys. ton na 13 856
wagonach. Profesor Bogdan Musiał ustalił, że to, co Sowieci wywieźli z Blachowni i Polic, prze-
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Typowa scena kradzieży na wyzwalanych terenach
stępnych archiwaliów z Rosji,
Polski i Niemiec. Prof. Musiał
podał w niej szczegóły, od których włosy stają dęba na głowie.
Okazuje się, że w lutym 1945 r. –
tj. w czasie gdy dogasały pożary
polskich miast i wsi, a ludzie
umierali z głodu – polskie władze zobowiązały się dostarczyć
Armii Czerwonej: 150 tys. ton
zboża, 250 tys. ton ziemniaków,
100 tys. ton słomy i siana oraz
25 tys. ton mięsa. Była to nasza
oficjalna danina na rzecz 1,5 miliona sowieckich żołnierzy na naszym terytorium, bo i tak krasnoarmiejcy brali wszystko, co wpadło im w ręce. Prof. Musiał podał
także, że według danych Centralnego Urzędu Statystycznego
Sowieci zdemontowali w granicach dzisiejszej Polski łącznie
1119 przedsiębiorstwa. Podpisane 6 marca 1945 r. przez Stalina
rozporządzenia (nr 16) Państwowego Komitetu Obrony w sprawie demontażu fabryk, obejmowały m. in. Bydgoszcz, Chojnice, Chorzów, Chrzanów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Dziedzice, Grudziądz, Katowice,
Oświęcim, Poznań, Siemianowice, Sosnowiec i Zgodę. „Na ogólną liczbę 170 bydgoskich przed-

granic Rzeszy, władze radzieckie stworzyły „państwowe” ramy
grabieży. „prawdę mówiąc, zmierzając do Niemiec przez Polskę,
Czechosłowację i Węgry, nie zawsze miały one (oddziały radzieckie – przyp. LK) jasne wyobrażenie o tym, gdzie właściwie zaczynają się Niemcy”. Siemion Timoszenko – Ludowy Komisarz Obrony ZSRR, w grudniu 1944 r. „zezwolił całemu personelowi wojskowemu na wysyłanie do domu świątecznych paczek. Ograniczenie wynosiło 16
kilogramów miesięcznie dla generała, 10 kilogramów dla oficerów niższych rang oraz 5 kilogramów dla szeregowych żołnierzy. Praktycznie rzecz biorąc, było to oficjalne zezwolenie na grabież”. Utworzono wówczas także
rozbudowany, państwowy system grabieży. Szefem Głównego
Zarządu Zdobyczy Wojennych
przy Sztabie Generalnym Armii
Czerwonej został gen. dyw. Fiodor Wachitow. Gen. Nikołaj Bułganin – zastępca ludowego komisarza obrony – wydał rozkaz,
w którym doprecyzował, co należy rozumieć pod pojęciem „zdobyczy wojennych”. Są to następujące obiekty i dobra: „zakła-

Działalność na wyzwolonych terenach
dzieckiego (487 tys. sztuk bydła,
100 tys. owiec, 10 tys. koni).
yjątkowo chętnie
Sowieci demontowali browary i gorzelnie oraz rekwirowali ich wyroby gotowe. Wynikało to m. in.
z faktu, iż każdemu żołnierzowi
służącemu w oddziałach frontowych przysługiwało dziennie
100 gramów wódki, pozostałym
– po 50 gramów. Jak podaje
prof. Bogdan Musiał, już pod
koniec lutego 1945 r. w oddziałach „trofiejnych” Armii Czerwonej służyło 80 tys. osób. Do tego
należy doliczyć jeńców oraz cywilną ludność niemiecką, ale
także polską, którą zmuszano do
prac rozbiórkowych. Demontowano elektrownie (np. w Zabrzu), co często wstrzymywało
produkcję w okolicznych fabrykach i kopalniach. Rabowano
wszelkiego rodzaju obrabiarki
(do listopada 1946 r. – 40 971
obrabiarek skrawających) oraz
silniki elektryczne (66 127) i
spalinowe. Demontowano linie
kolejowe, lub systemy trakcji
elektrycznych tych linii, czego
przykładem jest linia kolejowa z
Wrocławia, przez Jelenią Górę
do Szklarskiej Poręby i Zgorzel-
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wyższało ilość „wyposażenia,
które sowieckie komanda zdemontowały na Węgrzech (2800
wagonów) i w Czechosłowacji
(6500 wagonów)”. Zdemontowane fabryki i zagrabiony sprzęt
techniczny wywożone były do
Związku Radzieckiego. Trafiały
na tereny zniszczone działaniami wojennymi, lub dalej na
wschód. Ze względu na zniszczenia wojenne, brak ludzi do
pracy, brak sprzętu technicznego
do wyładunku, brak dokumentacji technicznej – przywiezione
dobra bardzo często po prostu
zrzucano z wagonów kolejowych, gdzie leżały pod gołym
niebem bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Znaczna część zrabowanych dóbr nie została nigdy spożytkowana zgodnie z
przeznaczeniem. Tym niemniej
„ogromne łupy wojenne w postaci nowoczesnych maszyn i
technologii umożliwiły temu
krajowi (ZSRR – przyp. LK)
gruntowną modernizację i znaczącą rozbudowę gospodarki –
przede wszystkim przemysłu
zbrojeniowego”.
„Szeregowi sowieccy żołnierze mieli obsesję na punkcie zegarków i rowerów, których nig-

dy nie mieli u siebie w domu.
Sowieccy oficerowie lubili ubrania dobrej jakości, samochody,
biżuterię; wkrótce też ruszyły na
wschód pociągi pełne fortepianów”. „… na jednej tylko stacji
końcowej sowieckiej kolei, w
Kursku, powstał zator złożony z
87 000 paczek. W połowie maja
1945 roku na rozładunek czekało już 20 000 wagonów wypełnionych zrabowanymi dobrami”.
ariusz Kaliński (książka pt.: Czerwona zaraza. Jak naprawdę
wyglądało wyzwolenie Polski?
Wydawnictwo „Ciekawostki Historyczne Pl.”, Kraków 2017),
kolejny badacz tego problemu,
napisał m. in.: „Zwłaszcza wiosną 1945 roku doszło do licznych aktów przemocy wobec naszych rodaków ze strony żołnierzy sowieckich. Napadano na pociągi, domy prywatne, rabowano całe wsie. Na ziemiach wyzwolonych osadnicy porzucali
przyznane im poniemieckie domostwa i uciekali w popłochu
do centralnej Polski. W skrajnych
przypadkach dochodziło do masowej paniki, jak na przykład w
Toruniu w czerwcu 1945 roku”.
(…) „Relacje z Sandomierza
zdradzają, że po zdobyciu miasta
czerwonoarmiści masowo „rekwirowali” przechodniom na ulicach zegarki. Kiedy Polacy zorientowali się, że lepiej ukrywać
ich posiadanie, żołnierze z niewinnymi minami zaczęli dopytywać się o godzinę. Kto dał się w
ten sposób podejść i uprzejmie
wyciągał swój czasomierz – natychmiast go tracił”. (…) „Do
dramatycznych wydarzeń doszło w powiecie łódzkim. Na początku lipca 1945 roku bandyckie hordy krasnoarmiejców z
dwóch pociągów mających postój na stacji Olechów dokonały
zbrojnej napaści na pobliskie
wsie: Zalesie, Feliksin, Hutę
Szklaną oraz sam Olechów. Ich
łupem padł dobytek polskich
chłopów, którzy w panice opuścili swoje domostwa i schronili
się w pobliskich lasach”.
niesienie cenzury w
Polsce oraz demokratyzacja w całym bloku
wschodnim spowodowały, ze na
jaw wychodzą ciemne strony
„wyzwolenia”. Coraz więcej argumentów przemawia za tezą,
że okupację niemiecką zamieniliśmy na sowiecką. Warto o tym
pamiętać w kolejną rocznicę
„wyzwolenia” Warszawy. Powyższy tekst składa się z wybranych fragmentów książki Lecha
Królikowskiego pod tytułem
„Moskwa nad Wisłą”, której wydanie planowane jest na wiosnę
bieżącego roku przez Oficynę
Wydawniczą ASPRA-JR.
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CHWILÓWKI, pożyczki, kredyty
na dowód. Tel.: 577 668 566
KREDYTY BANKOWE
www.procesuj.pl
887 887 559
POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

! Kabaty, 4 pok.,116 m2, do
wejścia, 2 balkony, garaż, oś.
strzeżone, 1 mln. 50 tys.zł,
601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Otwock, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł.
601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok. 56 m2, do wejścia, dobry standard, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 550 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840
! Wilanów, 58 m2, 2 pok.
530 tys.zł,, 601 720 840
! Wilanów, 90 m2, 3 pok.
950 tys. zł, 601 720 840
! Wilanów, przepiękny penthouse z tarasem 100 m na dachu,
cisza, spokój, 1 mln 700 tys. zł do neg., 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin. Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

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

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327

DO WYNAJĘCIA bliźniak 70 lub
120 m2 Zalesie D. centrum,
601 330 079
DZIAŁKI budowlane 800 - 1200
m2, Prażmów, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów,
602 770 361
KAWALERKI lub małego mieszkania na Ursynowie szukam do
wynajęcia, 506 063 818
WYNAJMĘ HALĘ 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów,
602 77 03 61

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
kupno
! Kupię 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840
sprzedaż
! 70 m2, apartament, kamienica, 601 720 840
! Centrum, 120 m2, Hoża,
piękny apartament, kamienica
z 1938 r., 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Józefosław, 3 pok.70 m2,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840
! Józefosław, 120 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, ogródek, dobra cena
425 tys.zł, 601 720 840

Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Józefosław, segment 75 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki, oddzielny garaż na 2 samochody, starodrzew, piękna okolica
c. 1 milion 490 tys. zł.,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki, do
wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,,
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Powsin, działka usługowo-przem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna, z planem. Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 18 tys. m2, wszystkie media, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, 75 m2, lokal handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840
! Kabaty, 62 m2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.500 tys.m-c,601 720 840
! Mieszkanie k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c
! Ursynów, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840

Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2, Warszawa,
dobry standard z parkingiem na 75
samochodów, 601 720 840, możliwość kupna 1/2 biurowca
! 400 m2, lokal na każdą działalność: sklep, dom weselny, budynek wolnostojący z parkingiem
przy dużej arterii komunikacujnej,
Warszawa, 601 720 840
! Centrum, do sprzedania
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400
tys. zł, 601 720 840
! Centrum 85 m2 lokal do wynajęcia, świetny punkt na gastronomię, pozwolenie na alkohol lub
inną działalność, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal handlowy 90 m2 z witryną, stan deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2 lokal
! Ursynów-K
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia lub sprzedaży, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

SZKOŁA podstawowa nr 340
w Warszawie ul. Lokajskiego 3
zatrudni od zaraz sprzątaczkę.
CV składać w sekretariacie lub
e-mail
eniemirska@edu.um.warszawa.pl
ZATRUDNIĘ w biurze
rachunkowym na Ursynowie w
zakresie pełnej rachunkowości,
oraz asystenta księgowego
666 664 482
ZATRUDNIĘ w rejonie
Warszawy, blacharzy-dekarzy.
Praca stała, możliwość
zakwaterowania na miejscu.
22 756 84 89
ZATRUDNIĘ do przyuczenia w
zawodzie blacharz-dekarz, praca
stała, możliwość zakwaterowania
(rejon Warszawy) 22 756 84 89
ZATRUDNIĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko,
501 143 827

DJ-W
WODZIREJ,
PROWADZENIE WESEL.
Bogate doświadczenie,
tel. 501 127 942

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji –
kilkunastoletnie doświadczenie
501 624 562
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
FRYZJER, MODNE STRZYŻENIE, STYLIZACJA, przy metrze Pole Mokotowskie, 720 800 136,
www.annjuliette.pl
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
SZANUJMY WSPOMNIENIA
Kopiowanie kaset VHS
na płyty DVD,
502 288 514
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
Pielęgnacja drzew i krzewów,
wycinka, faktura 604 401 161
Pralnia dywanow 795 042 082
mypierzemy.pl
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
RENOWACJA mebli
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84,
601 751 247
STOLARSTWO 505 935 627
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium,
601 36 22 82
TAPICERSTWO, 22 618 18 26;
502 250 803
TELENAPRAWA, 501 829 771
TRANSPORT bagażowy,
518 008 058

ANTENY TV SAT.. Profesjonalne usługi RTV. Zadzwoń
501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia, Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI, Piaseczno,
601 870 594, 781 287 396
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie, 502 053 214

PRACOWNIĘ krawiecką z
wyposażeniem,
odstąpię,
Ursynów. 502 585 218
PRZYJMĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu samochodowego, praca popołudniowa na Ochocie. Zgłoszenie pod
tel. 501 190 442
Przychodnia lekarska
zatrudni panią do sprzątania,
pielęgniarki, lekarza internistę,
medycyny rodzinnej, kardiologa,
tel. 605 440 831, 609 373 582,
22 651 70 75

KIEROWCĘ kat. C z Piaseczna
lub okolic do dystybucji lodów i
mrożonek, 693 298 158

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

LEKARSKIE WIZYTY
domowe oraz EKG, USG, Holter,
pobranie krwi w domu.
Tel. 22 831 86 69; 609 373 790
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NOWOROCZNY KONKURS MATEMATYCZNY
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po
odzyskaniu niepodległości w roku 1918, przyjął w grudniu uchwałę ustanawiającą
rok 2019 Rokiem Matematyki. W związku z tym zapraszamy do udziału w naszym
noworocznym konkursie matematycznym.
o p r a c o w a ł : Wo j c i e c h D ą b r o w s k i
ZADANIE 1 (2 pkt):
Liczbę 2019 można zapisać jako sumę potęg. W podanych przykładach znajdź brakujący wykładnik:
2019 = 1w + 2w + 3w + 5w + 6w ! w =
2019 = 55 – (45 + 34 + 2x) ! x =

Liczbę 2019 można zapisać kilkoma sposobami jako sumę kwadratów trzech liczb pierwszych:
2019 = a2 + b2 + c2. W podanych przykładach znajdź brakującą liczbę:
!
!
!
!
!
!

a=
b=
c=
d=
e=
f=

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

Centrala
fax

22 443 71 00
22 443 72 91

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

Mokotów

Liczbę 2019 zapisujemy powszechnie za pomocą cyfr arabskich, stosując wprowadzony w Europie
w XIII wieku przez Fibonacciego dziesiętny system pozycyjny (poprzednio za pomocą znaków rzymskich zapisywalibyśmy: MMXIX).
2019 = 2 × 103 + 0 × 102 + 1 × 101 + 9 × 100
Możemy jednak analogicznie zapisać liczbę 2019, przyjmując dowolną podstawę liczenia. Przykładowo w systemie dwójkowym (binarnym), stosowanym we współczesnych elektronicznych maszynach cyfrowych, zapis liczby 2019 przy użyciu tylko dwóch cyfr 0 i 1 jest następujący:
(1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1)2 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 2 + 1
1 × 210 + 1 × 29 + 1 × 28 + 1 × 27 + 1 × 26 + 1 × 25+ 0 × 24 + 0 × 23 + 0 × 22 + 1
× 21 + 1 × 20
a w systemie trójkowym:
(2 2 0 2 2 1 0) 3 = 2 × 36 + 2 × 35+ 0 × 34 + 2 × 33 + 2 × 32 + 1 × 31 + 0 × 30
ZADANIE 3 (3 pkt)
Liczbę 2019 zapisz w systemach: czwórkowym, piątkowym, dwunastkowym:
(……………..)4 = ….. × 45 + ….. × 44 + ….. × 43 + ….. × 42 + ….. × 41 + ….. × 40
(……………..)5 = ….. × 54 + ….. × 53 + ….. × 52 + ….. × 51 + ….. × 50
(……………..)12 = ….. × 123 + ….. × 122 + ….. × 121 + ….. × 120
ZADANIE 4 (4 pkt)
Gdyby w pojemniku umieścić 4 kule oznaczone cyframi: 2, 0, 1, 9, jakie jest prawdopodobieństwo,
że wybierając te kule losowo, ułożymy je w kolejności: 2019? Jakie będzie prawdopodobieństwo, gdy
podobne losowanie przeprowadzimy w następnych latach: 2020. 2021, 2022?
p (2019) = .….., p (2020) = .….., p (2021) = .….., p (2022) = …....
Można zdobyć maksymalnie 15 punktów. Rozwiązania konkursu prosimy przesyłać mailowo pod
adres: wojdabrowski@onet.eu do wtorku 22 stycznia (włącznie). Prosimy podać imię i nazwisko oraz
wiek i zawód rozwiązującego. Prawidłowe rozwiązania i listę nagrodzonych opublikujemy w następnym numerze. Na zwycięzców czekają zbiory zadań i popularnonaukowe książki matematyczne.

Co i kto
in memoriam - 15 rocznica śmierci” Radek Świderski z zespołem.
Zaproszenia do odbioru w DK
Imielin od 16.01. od godz. 18,00
27 stycznia (niedziela) godz.
18 na koncert z cyklu “Wielka
sława to żart” KARNAWAŁOWA
GALA OPERETKOWA NA 3 TENORÓW I SOPRAN wykonawcy:
Jarosław Wiewióra, Tomasz
Świerczek, Chaoran Zuo oraz
Beata Witkowska - Glik
Zaproszenia do odbioru od
23.01.19 godz. 18 w DK Imielin

Niedziela, 20 stycznia, 18.00:
„W Starym Kinie ze Stanisławem
Janickim” – film „Zabawka”
(Polska 1933, reż. Michał Waszyński). Wstęp wolny.
Środa, 23 stycznia, 18.00: wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl dla dorosłych
„Rewolucja balonowa. Portret
pierwszego demokratycznego
pokolenia” (Teatr Za Daleki w
Natoliński Ośrodek Kultury
Domu Sztuki, niedziela, 27
ul. Na Uboczu 3
stycznia, 19.00).
Sobota, 26 stycznia, 17.00tel. 22 648 65 81
20.00: Potańcówka Karnawałowa.
19 (sobota), godz. 18.00 Zagra DJ Jerry. Animację taneczną
wykona Junika. Wstęp wolny.
Koncert z cyklu Dawnych wspomnień czar MAŁA ORKIESTRA
Dom Kultury SMB „Imielin”
DANCINGOWA Obowiązują
ul. Dereniowa 6
wejściówki (wydawane będą od
tel./faks 22 641 19 15
16.01. od godz. 18.00)
20 (niedziela), godz. 12.00 18 stycznia (piątek) 2019 r. Koncert z cyklu Bliżej klasyki dla
godz. 18,00 “Akustycznie NIEMEN dzieci PRZYSZŁA JUŻ PORA NA

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

*

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

Ursynów
Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27

ZADANIE 2 (6 pkt):

2019 = 72 + 172 + a2
2019 = 72 + 432 + b2
2019 = 112 + 232 + c2
2019 = 132 + 412 + d2
2019 = 192 + 372 + e2
2019 = 232 + 312 + f2

Ważne telefony

ZABAWĘ
W
RYTM
ROCK’N’ROLLA. Wstęp wolny
24 (czwartek), godz. 19.30 Koncert z cyklu Jazz w NOK GŁOSY Z BEDNARSKIEJ vol. 5 . Obowiązują wejściówki (wydawane
będą od 16.01. od godz. 18.00)
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
17.01 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim w
cyklu Historia Ameryki Północnej
pt.: „Wojna o niepodległość USA”
22.01 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt.: „Anna i Jarosław Iwaszkiewicz: trudne
związki, przyjaźń, twórczość i
proza życia codziennego”
24.01 – czwartek – spotkanie z
prof. Izabellą Rusinową w cyklu wieczorów czwartkowych pt.: „Przywódcy emigracji polistopadowej”
Początek zawsze o godzinie 19.

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

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

701 75 00

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

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

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

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