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N i stąd ni zowąd Polska za-
mieniła się w swego rodza-
ju Stany Zjednoczone jako

kraj, w którym na przemian rządzi
jedna z dwóch potężnych partii,
przy czym wielkie miasta – jako
mocno bronione twierdze – pozo-
stają we władaniu drugiej. Domi-
nującemu obecnie w skali ogólno-
polskiej Prawu i Sprawiedliwości
nie udało się zdobyć w wyborach
samorządowych najważniejszej
twierdzy, jaką jest bez wątpienia
Warszawa, gdzie Platforma Oby-
watelska – jak rządziła, tak rzą-
dzi. Nóż w serce PO udało się wbić
– zresztą cudzymi rękami – jedynie
w Gdańsku, stolica natomiast
wciąż znajduje się w rękach przed-
stawicieli obozu liberalnego, cho-
ciaż ten już tak bardzo nie wrzuca
na luz i nie zachęca do realizowa-
nia młodzieńczego hasła Jurka
Owsiaka – „Róbta co chceta”. Tym
bardziej, że Policja Państwowa,
CBA, CBŚ, ABW i inne organizacje
strzegące ładu prawnego tylko na
takie lekkomyślne działania cze-
kają, a prokuratorzy od razu zacie-
rają ręce, gdy zwierzyna wpada
im w sidła. 

N o i właśnie wpadł – aż dziw
bierze, że tak późno – Gol-
den Boy naszej sceny poli-

tycznej, nad którym od początku
trzymał parasol były skoczek do
wody Antoni Macierewicz, który
nie tak dawno jako szef MON ude-

korował tego młodzieńca, jako
rzecznika ministerstwa – Złotym
Medalem za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju. Takiego odznaczenia nie
ma wielu żołnierzy, co nadstawia-
li głowy w wojskowych misjach w
Iraku i Afganistanie, skąd nieje-
den powrócił bez ręki albo bez no-
gi. Bartłomiej M. wszakże ów zło-
ty medal otrzymał, choć można
odnieść wrażenie, że wespół ze
swym ówczesnym szefem bardziej
przysłużył się bodaj dla bezbronno-
ści niż dla obronności ojczyzny,
chyba że okresie, gdy był pomocni-
kiem aptekarza w Łomiankach,
zdołał wymyślić jakiś preparat na
osłabienie szeregów wroga.  Ale po
prawdzie – tak mu się ów medal
należał jak arcybiskupowi Leszko-
wi Sławojowi Głódziowi – stopień
generała Wojska Polskiego. No cóż,
skoro jesteśmy w stanie nadać woj-
sku charakter farsowy, to można
przewidywać, że nasz ewentualny
udział w wojnie obronnej mógłby
się stać jedną wielką parodią. Taką
– jak odrzucające opinie rzeczywi-
stych ekspertów śledztwo w spra-
wie katastrofy rządowego tupole-
wa pod Smoleńskiem. Poszła na to
dochodzenie spora kasa, a wyni-
ków jak nie było, tak nie ma, pomi-
nąwszy ukucie terminu „pancer-
na brzoza”. 

S przyjający PiS-owi tygo-
dnik „Sieci” opisał już parę
miesięcy temu nadużycia

finansowe, jakich miał się dopu-
ścić Złoty Chłopiec w Polskiej Gru-
pie Zbrojeniowej, ale dopiero teraz
– pewnie z uwagi na potrzebę po-
litycznego skontrowania nazbyt
wierzgającego posła Macierewi-
cza – jego pupil został zatrzyma-
ny w celu postawienia zarzutów.
Poseł Jacek Sasin skomentował to
jako potwierdzenie faktu, że PiS
nie stosuje podwójnych standar-

dów i w razie naruszenia obowią-
zujących norm pociąga się do od-
powiedzialności również „swo-
ich”. Nie bardzo jest to jednak
zgodne z prawdą, bo gdy dzisiej-
szy koordynator służ specjalnych
Mariusz Kamiński dostał sądowy
wyrok skazujący (w pierwszej in-
stancji), wykreowany przez PiS
na stanowisko prezydenta RP An-
drzej Duda w te pędy go ułaska-
wił, nie czekając nawet na upra-
womocnienie tego orzeczenia. 

N ie od dziś wiadomo, że po-
lityka z moralnością nie
ma nic wspólnego, bo li-

czy się w niej tylko korzyść, więc
zamiast robić dobrą minę do złej
gry, lepiej żeby reprezentanci
wszystkich partii przyznali od ra-
zu, że kręcą lody we własnym in-
teresie zamiast mamić nas, iż
wszystko robią „dla Polski”. Wia-
domo bowiem, że jedna partia
chętnie podstawia nogę drugiej,
gdzie tylko się da. Warszawa pod
rządami PO przeznaczyła na
przykład pewien fundusz na za-
daszenie toru łyżwiarskiego na
Stegnach, ale nie doczekała się re-
gulaminowego dofinansowania
ze strony będącego we władaniu

PiS Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, które – być może – nie zechce
również dofinansować budowy
nowego stadionu lekkoatletycz-
nego przy Wawelskiej, zwanego
stadionem Skry. Z drugiej strony
zaś partia kierowana przez Jaro-
sława Kaczyńskiego narzeka, że
władze Warszawy uniemożliwia-
ją wzniesienie dwu miłych sercu
prezesa wieżowców w rejonie
Srebrnej i Twardej, gdzie inwesto-
rem byłaby, jak się zdaje, spółka
Srebrna, wbrew skromnej nazwie
stanowiąca dla PiS-u wprost zło-
ty interes. 

T ylko dobrze zorientowany
obywatel jest w stanie się zo-
rientować kto na scenie po-

litycznej jest be, a kto cacy, bo gdy
dochodzi do nieustannych zapa-
sów w błocie, to każda strona mu-
si się pobrudzić. Teraz troską oby-
wateli całej Polski w ogóle, a war-
szawiaków w szczególności, powin-
ny być rachunki za prąd. Premier
Mateusz Morawiecki zagwaranto-
wał nam, że one na pewno nie
wzrosną w stosunku do ubiegłego
roku, lecz w praktyce jest to obiet-
nica nie do zrealizowania przez
spółki sprzedające nam energię
elektryczną, które już wcześniej za-
warły odpowiednie umowy z wielo-
ma klientami i trudno, żeby pre-
mier te kontrakty swoimi obiecan-
kami unieważnił. Poza wszystkim
zaś: z mocy prawa spółkom nie wol-
no działać na własną niekorzyść i z
ochotą dopłacać do interesu, żeby
tylko klienci byli szczęśliwi. 

P an premier popadł chyba w
szaleństwo antynomii, wy-
powiadając zdania, które są

prawdziwe, kiedy są fałszywe i na
odwrót. Tylko że zwykły rozbiór
logiczny nie zastąpi arytmetyki
rozliczeniowej, a sytuacja jest tym
trudniejsza, iż dostarczaniem ener-
gii elektrycznej zajmują się nie tyl-
ko spółki państwowe, na które rząd
może ewentualnie mieć wpływ. 

P rzyglądając się poczyna-
niom najróżniejszych ogniw
władzy w RP, odnoszę wra-

żenie, że w dużym stopniu ilustru-
je je wyświetlony ostatnio w TVP
Kultura film „Układ zamknięty” z
genialnym Januszem Gajosem w
roli głównej. Chyba warto o więc o
dzisiejszym układzie zamkniętym
mówić coraz bardziej otwarcie. Pro
publico bono. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.

U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę 
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 425/III/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa ii rroozzbbuuddoowwaa ((mmooddeerrnniizzaaccjjaa)) lliinniiii kkoolleejjoowweejj nnrr 88 WWaarrsszzaawwaa OOkkęęcciiee –– RRaaddoomm,, nnaa oobbsszzaarrzzee 
LLCCSS WWaarrsszzaawwaa OOkkęęcciiee,, nnaa ooddcciinnkkuu:: sszzllaakk WWaarrsszzaawwaa OOkkęęcciiee –– PPiiaasseecczznnoo oodd kkmm 1155,,330000 ddoo kkmm 2211,,330000””,,

na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursynów:
obręb 1-08-32 dz. ew. nr: 24/1,
obręb 1-09-18 dz. ew. nr: 27/1 (cz. dz.), 27/2 (cz. dz.), 27/3 (cz. dz.), 23/1, 24/1, 25/1, 26/1,
obręb 1-09-19 dz. ew. nr: 4/2, 4/3,
obręb 1-09-28 dz. ew. nr: 17, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 7/5, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1,
obręb 1-09-36 dz. ew. nr: 24, 21/1, 22/1, 23/1, 29/10
obręb 1-09-47 dz. ew. nr: 29, 1/8, 23/1, 24/1,
obręb 1-09-48 dz. ew. nr: 13/1, 13/2, 13/3, 3/1, 2/1, 4/1, 6/1,
obręb 1-09-49 dz. ew. nr: 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 15/1, 16/5, 27,1, 33/1,
obręb 1-09-54 dz. ew. nr: 22, 18/1, 19/1, 23/1,
obręb 1-09-55 dz. ew. nr: 14, 10/1,
obręb 1-09-57 dz. ew. nr: 9/3, 49/1, 1/1, 2/1, 3/1, 7/1, 8/1, 10/3, 11/1,
obręb 1-09-61 dz. ew. nr: 9, 8/75, 8/73, 8/71, 8/79, 17/7, 16/19, 16/17, 8/69, 8/77, 13/7, 12/13, 12/11, 14/6,
obręb 1-09-62 dz. ew. nr: 2/5, 94/5, 94/6 (cz. dz.), 95/11, 95/12, 85/3, 86/3, 2/6 (cz. dz.), 
obręb 1-09-68 dz. ew. nr: 1/14, 2/21, 2/23, 2/25, 12/25, 11/5,
obręb 1-09-69 dz. ew. nr: 12/2, 12/7, 2/1, 2/2, 1, 11/27, 11/28 (cz. dz.), 2/51, 2/49, 2/47, 2/7, 2/9, 
obręb 1-09-70 dz. ew. nr: 2, 1/1 (cz. dz.), 1/10, 23/3, 24/3, 3/14,
obręb 1-09-75 dz. ew. nr: 8, 9/4,

na terenie powiatu piaseczyńskiego w Gminie Lesznowola:
obręb 19-Mysiadło    dz. ew. nr: 9, 1/1, 8/1, 10/17,
obręb 33-Zgorzała    dz. ew. nr: 182, 218, 181/1, 194/6, 188/10, 187/4, 186/1, 185/5, 217 (cz. dz.),
obręb 21-Nowa Iwiczna   Dz. ew. nr: 22, 99 (cz. dz.), 10/25 (cz. dz.), 96/6, 23/5, 21/5, 102/1, 102/3 (cz. dz.),
112/3, 11/3, 10/31,  96/44, 96/46, 96/42, 114/1, 114/2 (cz. dz.), 11/4.

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy: skrócenia przebiegu muru oporowego po południowej stronie 
ul. Karczunkowskiej, po wschodniej stronie linii kolejowej, zmiany przebiegu muru oporowego po północnej
stronie, ul. Karczunkowskiej, po wschodniej stronie linii kolejowej, zmiany przebiegu chodnika i ścieżki 
rowerowej, w związku ze skróceniem przebiegu muru oporowego po południowej stronie ul. Karczunkowskiej,
po wschodniej stronie linii kolejowej, zmiany przebiegu chodnika, w związku ze zmianą przebiegu muru 
oporowego po północnej stronie ul. Karczunkowskiej, po wschodniej stronie linii kolejowej, na działkach 
ewidencyjnych: 1/1, 1/10 obręb 1-09-70 oraz 86/3, 96/11 obręb 1-09-62. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 
dalej k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, 
w godzinach 1200-1600 – pon., 800-1200 – śr. i piąt.).

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 3311 ssttyycczznniiaa 22001199 rr..
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ

administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).

WWII-IIIIII..77884400..77..1100..22001155..BBGG11((EEAA))
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Jaki ma być Ursynów
Do 28 lutego każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić swo-

je uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego m. st. Warszawy. Warto to zrobić, ponie-
waż treść tego dokumentu  może wpłynąć na bezpośrednią oko-
licę każdego mieszkańca Ursynowa.

DDllaacczzeeggoo nnoowwee SSttuuddiiuumm??
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego m. st. Warszawy to scenariusz przestrzennego roz-
woju naszego miasta na dziesięciolecia. Studium z 2006 roku już
się zdezaktualizowało. Warszawa mierzy się z nowymi wyzwa-
niami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Ce-
lem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i
funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m. in. poprzez
wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonal-
nej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków.

WWnniioosskkii ddllaa UUrrssyynnoowwaa
Warto, aby mieszkańcy Ursynowa także podzielili się swoimi

uwagami i pomysłami. Można także wypełnić ankietę dostępną
na stronie internetowej www.studium.geoankieta.pl, gdzie w pro-
sty i szybki sposób zbierane są informacje o przestrzeni Warsza-
wy z perspektywy mieszkańca (wypełnienie ankiety zajmuje
około 15 minut).

W styczniowych interpelacjach dotyczących nowego  studium
uwarunkowań radny Otwartego Ursynowa Paweł Lenarczyk
wnioskował o:

– pozostawienie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „URSY-
NÓW” w Warszawie położonego przy Dolinie Służewieckiej,
Anody „Rodowicza” i Nowoursynowskiej na dotychczasowych
zasadach funkcjonowania, czyli ze wskazaniem tego terenu w
Studium jako zieleni działkowej.

– zachowanie w całości terenu Parku Polskich Wynalazców u
zbiegu ul. Rosoła, Szolc - Rogozińskiego i Grzegorzewskiej jako
funkcji terenów zieleni parkowej. 

– zachowanie w całości Placu Wielkiej Przygody (pomiędzy ul.
Stokłosy, Wokalna i Zamiany) pod obecnie przewidzianą w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego te-
renu funkcję zieleni parkowej i rekreacji (wykluczenie w całości
dla omawianego terenu usług związanych zabudową wieloro-
dzinną i usługową).

– zachowanie dotychczasowych funkcji zbiorników wodnych
na terenie Ursynowa, ze szczególnych uwzględnieniem stawów
Ługi, Zgorzała, Zabłocki, Berencewicza, jeziorko Imielińskie i
ochrona ich przed zabudową i degradacją przyrodniczą.

– Zachęcam mieszkańców, aby do końca lutego zgłosili swo-
je uwagi. Warto dzielić się mądrymi pomysłami, a każdy zna prze-
cież dobrze najbliższą okolicę swojego miejsca zamieszkania  i
wie jak ona powinna wyglądać w przyszłości. Wszystkim nam po-
winno zależeć, aby Ursynów był pełnym zieleni miejscem, w
którym będzie nam się dobrze mieszkać.  Wierzę, że dzięki pro-
pozycjom, które zgłosiłem na początku stycznia, nasza dzielni-
ca będzie w przyszłości miejscem przyjaznym i funkcjonalnym
– mówi radny Lenarczyk.

Urząd Dzielnicy Ursynów wraz z Dzielnicową Komisją
Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów zaprasza na
Bal Karnawałowy zorganizowany dla mieszkańców
Ursynowa ze znaczną niepełnosprawnością. Bal odbę-
dzie się 19 lutego br. (wtorek) o godz. 16:30 w sali im.
J.U. Niemcewicza w Ratuszu Dzielnicy Ursynów (al.
KEN 61, stacja metra Imielin).

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi zapraszamy do wspól-
nej zabawy osoby z niepełnosprawnością, ich rodziców, dziadków,
opiekunów, wolontariuszy, harcerzy. Bal karnawałowy, który stały się
ursynowską tradycją, jest świetną okazją do integracji rodzin osób z
niepełnosprawnością. Nie zabraknie tradycyjnego poloneza, wielu
uczestników już szykuje specjalne karnawałowe stroje.  W trakcie za-
bawy odbywają się konkursy dla dzieci i dorosłych oraz występy za-
proszonych gości. W tym roku wystąpi dla nas gwiazda muzyki pop
Marcin Lutz wraz z Przyjaciółmi. Wstęp na bal jest bezpłatny!

UUwwaaggaa!!
Sala konferencyjna, w której odbędzie się bal, jest w pełni dostęp-

na dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda). Osoby podró-
żujące na bal metrem prosimy o korzystanie z południowego wej-
ścia (podjazd dla wózków). Osoby chętne do wzięcia udziału w ba-
lu prosimy o kontakt z Ewą Wiśniewską, tel. 665 110 031, e-mail:
maja3@xl.wp.pl.

To była bardzo udana ak-
cja, 43 na 43 – tak można
podsumować zbiórkę
krwi, która odbyła się 26
stycznia na parkingu Urzę-
du Dzielnicy Ursynów. 

43 osoby spośród 56 zareje-
strowanych oddały tego dnia
łącznie ponad 19 litrów krwi. 

Wolontariusze Fundacji
DKMS z Klubu Honorowych
Dawców Krwi „Krewki Ursy-

nów” zarejestrowali w sobotę
43. osobę w bazie potencjalnych
dawców szpiku w tym roku.
Podczas akcji zebrano kilka
worków plastikowych i nakręt-
ki, które zostaną przeznaczone

na rehabilitację Oli Kamińskiej.
Pomimo minusowej tempera-
tury i zimowej aury to był na-
prawdę udany dzień!

Gwiazdą zbiórki był ursynow-
ski prestidigitator – Franklin Ma-
gic. Mimo młodego wieku ocza-
rował on zgromadzonych tego
dnia w urzędzie dawców. Nie-
którzy do dziś zastanawiają się
pewnie jak znikały karty w
sprawnych rękach iluzjonisty czy
też jak można zapałkę zamienić
w lizaka.

Ponieważ zapotrzebowanie
na akcje poboru krwi jest coraz
większe, Klub Honorowych
Dawców Krwi „Krewki Ursy-
nów” przy wsparciu Urzędu
Dzielnicy Ursynów  zaprasza w
2019 roku  w następujących ter-
minach: 23 lutego, 30 marca,
27 kwietnia, 25 maja, 29 czerw-
ca, 20 lipca, 31 sierpnia, 28
września, 26 października, 30
listopada.

Dziękujemy za wsparcie akcji
i zapraszamy na kolejne zbiórki
w 2019 roku, które odbywają się
pod hasłem „Twoja decyzja - czy-
jeś życie”.

W ubiegłym tygodniu Urząd Dzielni-
cy Ursynów przekazał fundacji KA-
RUNA część darów mieszkańców ze-
branych podczas akcji pn. „Alert
dla Zwierząt”. 

We czwartek 29 stycznia Bartosz Domi-
niak – zastępca burmistrza Ursynowa oraz
Ewa Rosińska - reprezentantka Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy po-

jechali do odległego o 45 km Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Celestyno-
wie z rzeczami przeznaczonymi dla bez-
domnych psów. Placówka otrzymała od
mieszkańców Ursynowa: 270 kg suchej

karmy, 104 kg karmy w  puszkach, 85 kg
makaronu, kaszy, ryżu oraz koce, kołdry,
ręczniki, legowiska, smycze, miski i za-
bawki.

Przedstawicieli Ursynowa radosnym
szczekaniem i machaniem ogonów przywi-
tało ok. 200 rezydujących tam tymczasowo
psiaków. Przywitał ich również pan Łukasz
Balcer – dyrektor schroniska, który opro-
wadził gości  po schronisku i opowiedział o
znajdujących się w nim zwierzętach. Pomi-
mo bardzo dobrych warunków bytowania,
starannej i profesjonalnej opieki,  zapew-
nienia pieskom kontaktu z wolontariuszami,
którzy wyprowadzają je na spacery i bawią
się z nimi, psy wyraźnie wykazywały tęskno-
tę za domem i miłością.

Dyrektor schroniska wielokrotnie dzię-
kował za tak dużą pomoc i zaangażowanie
mieszkańców Ursynowa w akcję. Poinfor-
mował, że praktycznie każdemu zwierzę-
ciu ze schroniska w Celestynowie udaje się
ostatecznie znaleźć kochający dom, ale w
niektórych przypadkach sprawa nie jest ta-
ka prosta, bo bywają takie złamane psie ser-
ca, które leczy się bardzo długo.

„Chciałbym, aby porzucanych przez lu-
dzi zwierząt było jak najmniej. Jednak,
gdy do tego dojdzie, to dobrze, że są takie
miejsca jak Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie, gdzie pokrzyw-
dzone i zranione zwierzęta mogą liczyć
na ludzka pomoc i wsparcie. Dziękuję
mieszkańcom Ursynowa za udział w „Aler-
cie dla zwierząt”. Korzystając z okazji, za-
chęcam również do przyłączenia się do
programu wolontariatu prowadzonego
przez schronisko. Dzięki temu, jeżeli nie
macie w domu psa czy kota, lub nie może-
cie sobie na to pozwolić,  będziecie mogli
wspaniale spędzić wolny czas i poczuć
ogromną radość i satysfakcję z pomagania
czworonogom” – zachęcał zastępca bur-
mistrza Bartosz Dominiak.

Trwa konkurs na projekt
ursynowskiego parku im.
Cichociemnych Spado-
chroniarzy AK. W planach
są m. in. ścieżki pieszo-ro-
werowe, siłownia plenero-
wa, wybieg dla psów i al-
tany z paleniskami. Aran-
żacja terenu ma też na-
wiązywać do historii pa-
tronów parku.

Zwycięski projekt powinien
spełnić oczekiwania ursynowian,
które przekazali podczas letnich
konsultacji społecznych. Dla oko-
licznych mieszkańców ważne
jest zachowanie naturalnego
charakteru parku i zróżnicowa-
nej roślinności. Dodatkowym
elementem jest rozwinięcie prze-
strzeni do rekreacji – wybudo-
wanie tras saneczkowych i ro-
werowych, plenerowej siłowni,

strefy do street workoutu i ście-
żek pieszo-biegowych. Architek-
ci mają również upamiętnić for-
mację Cichociemnych rzeźbą

przedstawiającą trening żołnie-
rzy Polskich Sił Zbrojnych. Prze-
widziana jest także ścieżka edu-
kacyjna, gdzie goście parku za-

poznają się z historią spadochro-
niarzy Armii Krajowej. Konkur-
sowe zgłoszenia będą przyjmo-
wane do 25 lutego. Wyniki kon-
kursu mieszkańcy poznają przed
końcem wiosny. 

– Zagospodarowany na nowo
park stanie się kolejną ulubioną
przestrzenią do aktywnego wy-
poczynku. Chcemy, by elementy
małej architektury były wykona-
ne głównie z naturalnych mate-
riałów, a ścieżki i przejścia do-
stosowane do osób z niepełno-
sprawnościami. Przewidujemy
także strefę piknikową, czyli al-
tany parkowe z paleniskami oraz
miejsce, gdzie właściciele psów
będą mogli swobodnie wypro-
wadzać czworonogi – mówi Ju-
styna Glusman, dyrektor koordy-
nator ds. zrównoważonego roz-
woju i zieleni m. st. Warszawy.

Jedyny taki bal

Jak wyczarować krew...

Kto zaprojektuje park przy Górce Kazurce?

Z wizytą w schronisku w Celestynowie
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Urodzinowa milonga 
w DOK Ursynów

Dzielnicowy Ośrodek Kultury (DOK) Ursynów przy ul. Kaja-
kowej 12b zaprasza w niedzielę 3 lutego na godz. 17.00 na Uro-
dzinową Milongę! To już rok, jak ursynowianie tańczą tango ar-
gentyńskie. W programie bezpłatna lekcja dla początkujących od
17.15-18.00, milonga dla wszystkich 18.00-21.00. Zajęcia popro-
wadzą Marcin Akielaszek i Joanna Balowska. Organizatorzy
proszą o zabranie ze sobą butów na zmianę.

Zaczarowane w Kole  
W czwartek, 31 stycznia o godzinie 18.00 Dzielnicowy Ośro-

dek Kultury (DOK) Ursynów przy ul. Kajakowej 12b zaprasza na
wernisaż wystawy tkaniny artystycznej – batików na tkaninie ba-
wełnianej autorstwa Ewy Kamienieckiej.

,,Zajmuję się malarstwem, tkaniną artystyczną i rysunkiem.
Tematyką moich prac są pejzaże, martwe natury, kwiaty, postać
oraz obrazy z wyobraźni, będące własną interpretacją różnych
aspektów rzeczywistości. W pracach z tkaniny sięgam do wspo-
mnień, uczuć jakich doznaję w różnych momentach życia, a
także natury, która niezmiennie zachwyca mnie swoim pięk-
nem. Przemyślenia i emocje, jakie temu towarzyszą zamykam w
kole, wyrażając je poprzez uproszczone, uporządkowane, albo
nieregularne, spontaniczne wzory. Wszystko, co mnie otacza, jest
poza moją wewnętrzną strefą. Koło daje mi poczucie bezpieczeń-
stwa, pozwala na zachowanie własnej indywidualności i wolno-
ści’’. –mówi  Ewa Kamieniecka.

Zapisy na FIT 45+ 
od 16 lutego

Ruszają zapisy do tegorocznej edycji programu FIT 45+. To
popularne wśród mieszkanek Ursynowa zajęcia dla pań w wie-
ku dojrzałym, które chcą poprawić kondycję. Fitness 45+ jest
skierowany do kobiet w wieku 45-65 lat. Zajęcia z fitnessu w sa-
li odbywają się od poniedziałku do czwartku. Tegoroczny cykl
ćwiczeń zimowo-wiosennych potrwa od 18 lutego do 14 czerw-
ca 2019. Po wakacyjnej przerwie ruszy 9 września i zakończy się
15 grudnia. Program jest finansowany ze środków Urzędu Dziel-
nicy Ursynów.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wystarczy zadzwonić pod
jeden z podanych poniżej numerów telefonu w sobotę 16 lute-
go 2019 roku między godziną 8:00 a 14:00 i zapisać się na za-
jęcia. Jak podkreślają organizatorzy: trzeba się dodzwonić,
nagranie się na pocztę głosową czy wysłanie SMS nie jest for-
mą zapisu. Na pierwsze zajęcia należy przyjść z dowodem
osobistym. Podczas pierwszych zajęć uczestniczki są zobowią-
zane do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdro-
wotnych oraz do zapoznania się z regulaminem programu.
Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Zajęcia prowadzo-
ne są w grupach, zapisać się można wyłącznie do jednej gru-
py ćwiczącej, która ma zajęcia dwa razy w tygodniu w konkret-
nej placówce. 

– Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Puszczyka 6 - 884 922 417
– Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Sarabandy 16/22 - 884 922 415
– Dzielnicowy Dom Kultury ul. Kajakowa 12b - 574 290 041
– Szkoła Podstawowa nr 330 ul. Mandarynki 1 – 884 922 415
– Przedszkole nr 351 ul. Warchałowskiego 4 - 730 821 580
– Szkoła Podstawowa nr 343, ul. Kopcińskiego 7 – 574 290 041

Więcej informacji na wwwwww..ssppoorrtt..uurrssyynnooww..ppll..
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W województwie mazowieckim
trwają ferie zimowe. Wiele ro-
dzin z dziećmi chce ten czas spę-
dzić aktywnie, stąd decyduje się
na wyjazd w góry. Jednak nie
wszyscy mogą sobie na to po-
zwolić. Ale nic straconego. Ferie
w mieście także mogą mieć
sportowy charakter. 

Sezon ferii zimowych trwa w najlep-
sze, a w polskich ośrodkach narciar-
skich trwa prawdziwe oblężenie. Z ro-
ku na rok jazda na nartach i snowboar-
dzie zdobywa coraz większą rzeszę fa-
nów. Co jednak w sytuacji, gdy nasz
budżet domowy lub inne obowiązki nie
pozwalają na wyjazd? A tego w tym ro-
ku nie planuje blisko połowa Polaków,
bo aż 48 proc. – wynika z badania „Wy-
datki na ferie zimowe 2019”. W domu
najczęściej pozostaną mieszkańcy wo-
jewództwa lubelskiego i śląskiego – 65
proc. Wyjazdów nie planuje też więk-
szość osób z województwa łódzkiego,
podlaskiego i kujawsko-pomorskiego
(ok. 60 proc.). 

Ferie w domu nie muszą jednak być
nudne i kojarzyć się wyłącznie z ogląda-
niem telewizji lub siedzeniem przed

komputerem. Nawet jeśli nie planujemy
zimowych szaleństw na stoku, to nadal
tę dwutygodniową przerwę od zajęć
szkolnych możemy spędzić aktywnie.
Przedstawiamy 7 możliwości. 

11.. LLooddoowwiisskkoo 
Jazda na łyżwach to jedna z najpopu-

larniejszych zimowych aktywności.
Sztuczne lodowiska są dostępne już nie
tylko dla mieszkańców dużych miast,
ale również mniejszych miejscowości. A
ponieważ lodowiska są czynne tylko zi-
mą, warto wykorzystać ten fakt właśnie
w ferie. Tym bardziej, że wiele lodowisk
w tym okresie zwykle oferuje uczniom
zniżki za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej. Nie musimy także posiadać
własnego sprzętu. Zazwyczaj przy każ-
dym obiekcie funkcjonują wypożyczalnie
łyżew, co oznacza, że na łyżwach może
jeździć każdy, kto tylko ma ochotę. 

22.. NNaarrttyy 
Narty wszystkim bezsprzecznie koja-

rzą się z górami. Jednak ich brak to nie
przeszkoda, by móc szusować. W pol-
skich miastach powstaje coraz więcej
sztucznych stoków, które mogą stano-

wić idealne miejsce do stawiania pierw-
szych narciarskich kroków lub szlifo-
wania dotychczasowych umiejętności
pod okiem instruktora. 

33.. PPaarrkk rroozzrryywwkkii 
Wizyta w parku rozrywki to dobry

pomysł na wspólną i aktywną zabawę
dzieci z rodzicami. Tego typu miejsca
cieszą się coraz większą popularnością
nie tylko wśród najmłodszych i mło-
dzieży szkolnej, ale również wśród stu-
dentów czy dorosłych. Rosnące zainte-
resowanie formami aktywnego wypo-
czynku sprawia, że tego rodzaju obiek-
tów na mapie Polski przybywa coraz
więcej, a dodatkowo często są one spro-
filowane tematycznie, np. park tram-
polin, park wodny czy dmuchany park
rozrywki. Co ważne, zabawa w parku
ma wymiar nie tylko czysto rozrywko-
wy, ale również prozdrowotny. 

„Podskoki na dmuchańcach to nie
tylko duża dawka śmiechu i pozytywnej
energii, ale również sposób na popra-
wienie kondycji i koordynacji rucho-
wej. Aktywności na dmuchanych plat-
formach angażują większą partię mię-
śni niż np. gra w piłkę, kosza czy siat-

kówkę. A dodatkowo, co może przeko-
nać dorosłych, to także sposób na spa-
lanie zbędnych kalorii. Tylko w ciągu 1
godziny zabawy na dmuchańcach mo-
żemy pozbyć się aż 800 kcal. To więcej
od godzinnej jazdy na rowerze czy pły-
wania” – mówi David Fordham, wła-
ściciel Bounce największego na świe-
cie dmuchanego parku rozrywki, który
powstał w zeszłym roku w Lublinie. 

44.. SSaannkkii 
Chyba nie ma w Polsce osób, które

nigdy nie zjeżdżały na sankach. Ta for-
ma zimowej rekreacji ma niezliczoną
rzeszę fanów. Żeby móc z niej korzy-
stać, wystarczą tylko niewielkie wznie-
sienie i śnieg. A na brak tego ostatniego
jak na razie znaczna część Polski nie
może w tym roku narzekać. 

55..  „„ZZiimmaa ww mmiieeśścciiee”” 
Niemal w każdej miejscowości mło-

dzieżowe domy kultury oraz szkoły or-
ganizują akcję pn. „Zima w mieście”, w
ramach której pod okiem opiekunów
odbywają się różne zajęcia tematycz-
ne, np. sportowe, plastyczne czy mu-
zyczne. Dodatkowo w ramach akcji bar-

dzo często są organizowane wspólne
wyjścia na lodowiska lub basen. 

66.. BBaasseenn 
Szaleństwa w wodzie to synonim nie

tylko dobrej zabawy, ale również troski o
kondycję fizyczną. Dzięki popularności
krytych pływalni ta forma rozrywki nie
jest już zarezerwowana wyłącznie dla
okresu letniego. Bardzo często w czasie
zimowej przerwy od szkoły na basenach
organizowane są dodatkowe zajęcia i ani-
macje oraz specjalne dwutygodniowe kur-
sy, np. ratownictwa lub nurkowania. Poza
atrakcyjnym programem zajęć wiele pły-
walń oferuje w tym czasie także specjalne
zniżki na jednorazowe wejścia i karnety. 

77.. KKrręęggllee
Rodzinny turniej w kręgle? Czemu nie!

Sportowa rywalizacja z lekkim przymru-
żeniem oka może być idealnym sposo-
bem na aktywny wypoczynek całą ro-
dziną. Uczniowie starszych klas mogą
natomiast sprawdzić i porównać swoje
umiejętności ze znajomymi. Nastolatko-
wie lubią wizyty w kręgielniach, a tym
bardziej sportowe zmagania. 

K a t a r z y n a  K o r y c k a

W czwartek, 24 stycznia,
radni Warszawy zatwier-
dzili budżet na 2019 rok.
Więcej pieniędzy na edu-
kację, żłobki, transport,
kulturę i walkę o czyste
powietrze – to priorytety
w budżecie stolicy.Jednym
z priorytetów projektu bu-
dżetu Warszawy na 2019
rok są rekordowo wysokie
nakłady na oświatę, które
wynoszą – 4 mld 916 mln
zł. To największa pozycja
w budżecie miasta. 

– Dziękuję radnym za przyję-
cie budżetu oraz za merytorycz-
ną dyskusję. W tym roku prze-
znaczymy na rozwój naszego
miasta rekordową kwotę 19,1
mld zł. Jestem przekonany, że
razem zrobimy dużo ważnych
projektów dla miasta. Warsza-
wa dalej będzie się zmieniać na
lepsze. Realizujemy obietnice i
koncentrujemy się na poprawie
jakości życia warszawianek i
warszawiaków. To dopiero po-
czątek zmian – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent stolicy.

– Przeznaczymy więcej środ-
ków na bieżące zadania, między
innymi na podwyżki wynagro-
dzeń nauczycieli i dalsze dosto-
sowywanie szkół do podwójne-
go rocznika uczniów.

Wprowadzamy podwyżki dla
nauczycieli kontraktowych i sta-
żystów. W 2019 r. nauczyciele
kontraktowi z tytułem magistra
i przygotowaniem pedagogicz-
nym otrzymają ze środków mia-
sta 270 zł brutto podwyżki wy-
nagrodzenia zasadniczego, a na-
uczyciele stażyści z tymi samymi
kwalifikacjami - 250 zł brutto.

Na ten cel miasto przeznaczyło
39 mln zł, a podwyżki obejmą
łącznie 9,6 tys. osób. Do 2023 r.
zbudujemy 19 nowych przed-
szkoli dla 3 300 dzieci oraz 14
nowych szkół dla 10 600
uczniów. Pomoc społeczna i
zdrowie. Na ochronę zdrowia i
pomoc społeczną zaplanowali-
śmy w 2019 r. 2 mld 449 mln zł.

W tegorocznym budżecie jak
i w latach do końca kadencji tj.
do 2023 r. jest dodatkowo 771
mln zł na opiekę nad najmłod-
szymi warszawiakami. W latach
2019-2045 zaplanowaliśmy  8,2
mld zł. Zgodnie z zapowiedzią,
od września dzieci będą miały
bezpłatną opiekę w miejskich
żłobkach i prywatnych o stan-
dardzie zbliżonym do miejskie-
go, bez względu na zarobki ro-
dziców. Będziemy również
wspierać rozwój nowych żłob-
ków prywatnych i finansować w
nich miejsca. 

Dodatkowo przeznaczyliśmy
306 mln zł na budowę 36 no-
wych żłobków w latach 2019-
2023 dla 5000 dzieci. Jeszcze w
tym roku otworzymy placówki
na Mokotowie przy ul. Spartań-
skiej 2, na Woli przy ul. Ciołka
26a, na Ursynowie przy ul. Cyna-
monowej oraz w Wesołej – ul.
Łaguny 1.

W latach 2019-2023 przezna-
czymy dodatkowo 145 mln zł,
m.in. na : nowy program zdro-
wotny dla seniorów, czyli bilans
70 i 80-latka, szczepienia prze-
ciw HPV dla dziewczynek i
chłopców w wieku 12 lat, szcze-
pienia przeciwko grypie dla dzie-
ci i kobiet w ciąży oraz na miej-
ski program in vitro.

Miasto sfinansuje dodatkowe
dyżury lekarzy internistów i pe-
diatrów w dni powszednie – po
2 godziny dziennie w jednej
przychodni w każdej z dzielnic
miasta oraz dyżury kardiologów
– 2 razy w tygodniu po 2 godzi-
ny dziennie w 15 przychodniach.

Wprowadzamy finansowanie
profilaktyki dentystycznej dla
przedszkolaków i uczniów , nieob-

jętych badaniami bilansowymi.
W budżecie na 2019 r. jest 256
mln zł na zadania bieżące i ma-
jątkowe z zakresu rekreacji, spor-
tu i turystyki.

Warszawa zwiększy dostęp-
ność do zajęć sportowych, tak
aby więcej dzieci mogło korzy-
stać z zajęć sportowych.  Będzie-
my wspierać udział warszaw-
skich drużyn w ogólnopolskich

rozgrywkach ligowych w grach
zespołowych. W latach 2019-
2023 przeznaczymy na to do-
datkowe 26 mln zł. Rozpocznie-
my w tym roku program zada-
szenia boisk typu „orlik” i „sy-
renka” halami pneumatyczny-
mi. Na ten cel zaplanowaliśmy
3,2 mln zł.

Oprócz tego będą kontynu-
owane inwestycje sportowe, w

tym Młodzieżowe Centrum
Sportu Polonia, modernizacja
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Rokosowskiej i ul. Potockiej,
modernizacja Pływalni Delfin
przy ul. Kasprzaka i moderniza-
cja kortów tenisowych przy ul.
Sosnkowskiego.

W latach 2019-2021 Warsza-
wa zlikwiduje wszystkie kopciu-
chy w domach komunalnych.

Wymiana pieca średnio kosztuje
12 tys. zł, dlatego do tej kwoty zo-
stanie podniesiona wysokość do-
tacji dla osób indywidualnych.
Nie będzie już kryterium docho-
dowego. Każdy warszawiak bę-
dzie mógł liczyć na stuprocento-
wy zwrot kosztów. W tym roku
miasto przeznaczy 30 mln zł na
walkę ze smogiem. W 2020 r.
kwota będzie dwa razy wyższa -
60 mln zł, w roku 2021 wyniesie
100 mln zł, a w roku 2022 -110
mln zł. Łącznie to 300 mln zł.

Pieniądze przeznaczone są m.
in. na likwidację starych pieców,
przyłączenie kolejnych budyn-
ków do miejskiej sieci ciepłowni-
czej i gazowej oraz dofinanso-
wywanie odnawialnych źródeł
energii. Dodatkowo szczególną
uwagę poświęcimy edukacji
mieszkańców oraz kontroli pale-
nisk. Stołeczne ulice zyskają no-
we, zielone oblicze. W ramach
kompleksowego projektu „Zie-
lone ulice Warszawy” metamor-
fozę przejdzie 76 dużych war-
szawskich arterii. 

W 2019 r. w zakresie kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go przeznaczymy 647 mln zł m.
in. na działalność teatrów, bi-
bliotek, muzeów oraz domów i
ośrodków kultury. W budżecie
na 2019 rok jest 461 mln zł na
dotacje dla instytucji kultury.

Kontynuujemy inwestycje, w
tym: budowę Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, pracowni Prze-
wrotu Kopernikańskiego w Cen-
trum Nauki Kopernik, TR War-
szawa, modernizację Teatru Baj.
To również budowa sali koncer-
towej przy ul. Grochowskiej na
potrzeby Orkiestry Sinfonia Var-

sovia czy rozbudowa Muzeum
Powstania Warszawskiego. Na
transport i komunikację prze-
znaczymy 4 mld 743 mln zł. 

Pamiętajmy, że miasto finan-
suje 64% kosztu przejazdu, po-
zostałe 36% przypada na pasa-
żera, który płaci za bilet. Konty-
nuujemy prace związane z do-
kończeniem II linii metra – w su-
mie 14 stacji oraz stacja tech-
niczno-postojowa Karolin – łącz-
nie ok. 16 km. Do roku 2023 w
20 lokalizacjach planujemy bu-
dowę lub przebudowę przystan-
ków, zatok oraz pętli autobuso-
wych.

W 2019 r. podejmujemy
pierwsze, konkretne kroki zwią-
zane z budową III linia metra.
Na I etap tych prac przeznaczy-
liśmy 12,5 mln zł.

Stolica lepszej komunikacji to
również inwestycje tramwajo-
we. W ciągu najbliższej kadencji
będziemy budowali nowe linie
tramwajowe na Wilanów (415,3
mln zł), na Zieloną Białołękę
(150,6 mln zł), na Gocław (125
mln zł) oraz linię łączącą Słu-
żew ze stacją metra Wilanow-
ska (40 mln zł).

Na zapewnienie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w
zakresie zadań bieżących i ma-
jątkowych w 2019 r. przeznaczy-
my 383 mln zł.

W latach 2019-2021 zarezer-
wowaliśmy 30 mln zł na pro-
gram budowy wind w budyn-
kach mieszkalnych należących
do miasta, po to aby w Warsza-
wie osoby starsze czy z niepełno-
sprawnościami nie były tzw.
więźniami czwartego piętra. 

K a m i l  D ą b r o w a

Aktywne ferie nie tylko w górach

Aż 4 mld 916 mln złotych na oświatę – budżet stolicy uchwalony
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W sobotę, 2 lutego, o godz. 11.00 aleja
Polski Walczącej zostanie udostępniona
warszawiakom. Dzięki jej budowie
mieszkańcy Czerniakowa i Siekierek zy-
skali wygodnie połączenie pomiędzy ul.
Czerniakowską a Trasą Siekierkowską.

Aleja Polski Walczącej (w czasie budowy roboczo
nazywana Czerniakowską bis) powstała na prze-
dłużeniu ul. J. Nehru i łączy się z już wcześniej wy-
konanym węzłem Trasy Siekierkowskiej. Nowa uli-
ca ma 1,9 km długości i składa się z dwóch jezdni,
o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Po obu
stronach drogi powstały chodniki, a także drogi dla
rowerów. Równolegle budowany był wodociąg, ka-
nalizacja sanitarna, drogowcy zadbali o nasadzenia.

Nowa droga ma połączenie z ulicami Czernia-
kowską, Zwierzyniecką (po północnej stronie),
Melomanów, Grupy AK „Kampinos”, Grupy AK

„Północ”, Batalionu AK „Bałtyk” Trasą Siekier-
kowską i Wolicką.

W pasie dzielącym jezdnie, na odcinku od ul.
Melomanów do ul. Batalionu AK „Bałtyk”, po-
wstała rezerwa na planowaną trasę tramwajową.
Do czasu jej wybudowania rezerwa będzie prze-
znaczona dla ruchu autobusów komunikacji miej-
skiej (buspas).

Udostępnienie al. Polski Walczącej zostało za-
planowane na sobotę, 2 lutego, na godz. 11.00, po
decyzji komisji wprowadzającej projekt stałej or-
ganizacji ruchu. Od niedzieli, 3 lutego, nową uli-
cą zaczną kursować autobusy linii 168. Przystan-
ki na nowym fragmencie trasy będą na ul. J. Neh-
ru przed skrzyżowaniem z ul. Zwierzyniecką oraz
w rejonie skrzyżowań z ul. Grupy AK „Północ” i ul.
Batalionu AK „Bałtyk” (obydwa „na żądanie”).

M a ł g o r z a t a  G a j e w s k a

Do stołecznego Biura Rze-
czy Znalezionych trafia co
roku mnóstwo dokumen-
tów, zegarków, telefonów,
liczne portfele, pieniądze,
laptopy i czytniki. W 2018
r. zdeponowano w nim 9
700 rzeczy, rok wcześniej
9 800.

Warszawiacy przynoszą bar-
dzo różne przedmioty. Głównie
odnalezione dokumenty, elek-
tronikę, biżuterię, gotówkę oraz
torby i plecaki pozostawione w
miejscach publicznych. Zdarza-
ją się też dość nietypowe znale-
ziska jak przenośne pianino,
wiertarka czy gitara. W ubie-
głym roku na ul. Dzielną 15 przy-
niesiono m. in. 557 telefonów,
435 zegarków, 71 laptopów, 33
aparaty fotograficzne i 29 czytni-
ków znalezionych na terenie
miasta. Do depozytu trafiło też
40 pierścionków, 21 obrączek i
70 łańcuszków.

Przedmioty dostarczane są
głównie przez stołeczne kina,
centra handlowe, Centrum Na-
uki Kopernik, Metro Warszaw-
skie, Lotnisko Chopina oraz po-
licjantów i strażników miejskich.

Pracownicy Biura Rzeczy
Znalezionych przy ul. Dzielnej
15 starają się identyfikować i
poszukiwać właścicieli przed-
miotów. Kontaktują się drogą
mailową lub dzwonią pod nu-
mery telefonów, znajdujące się
na wizytówkach pozostawio-
nych w teczkach i dokumentach
oraz pod ostatnio wybierane
numery w telefonach komórko-
wych, o ile jest to możliwe. Nie-
stety, nadal do swoich pierwot-
nych właścicieli wraca zaledwie
około 5% rzeczy. Jak odebrać
rzeczy?

Aby odebrać zagubione
przedmioty w miejskim biurze

przy ul. Dzielnej należy przed-
stawić dowód zakupu lub inny
dokument poświadczający wła-
sność. W przypadku, kiedy jest
to niemożliwe (np. obrączki,
zegarka czy pierścionka) ko-
nieczne będzie dokładne opi-
sanie zguby, wskazanie poten-
cjalnego miejsca zagubienia i
określenie jego cech szczegól-
nych. Należy także opłacić
koszty przechowania i utrzy-
mania rzeczy oraz poszukiwa-
nia osoby uprawnionej do od-
bioru.

Rzeczy są przechowywane
przez dwa lata od dnia znalezie-
nia. Po tym terminie prawo wła-
sności przechodzi na znalazcę, o
ile odbierze rzecz w wyznaczo-
nym terminie. W przypadku nie-
odebrania rzeczy ich właścicie-
lem staje się na mocy art. 19 ust.
1 ustawy o rzeczach znalezio-
nych m. st. Warszawa.

Ogłoszenia na temat zagu-
bionych przedmiotów publiko-
wane są m. in. w Biuletynie In-
formacji Publicznej i na tablicy
informacyjnej Biura Rzeczy
Znalezionych.

Warszawskie Biuro Rzeczy
Znalezionych zostało powołane
do życia 65 lat temu przez Radę
Narodową m. st. Warszawy.
Obecnie znajduje się w struktu-
rze Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich urzędu miasta
Zasady jego funkcjonowania
określa m. in. ustawa z 20 lute-
go 2015 r. o rzeczach znalezio-
nych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397
z późn. zm.) oraz regulamin
działalności Biura Rzeczy Zna-
lezionych (Zarządzenie nr
284/2017 Prezydenta m.st. War-
szawy z 17 lutego 2017 r.). W
tym roku do biura trafiło już po-
nad 600 rzeczy.

R K

Al. Polski Walczącej – nowa ulica na Mokotowie

Co gubią warszawiacy?
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Malutka sikorka, ważąca 20 -
30 g, zjada nawet 200 owadów i
gąsienic dziennie. Prawie dwu-
krotnie cięższy jerzyk – podnieb-
ny mistrz szybownictwa – to ist-
ny odkurzacz siejący spustosze-
nie wśród owadów, zjadający
ich setki dziennie, w tym mnó-
stwo komarów i meszek. Rów-
nież wróbel, choć żywiący się
głównie nasionami roślin, zja-
da  pokaźne ilości szkodników,
zwłaszcza w okresie lęgowym.
Te małe ptaki to nasi dobro-
czyńcy. 

Ptasie mity
Wielu ursynowian stwierdza, że pta-

ków wokół jest wiele. Przecież wszę-
dzie są te wstrętne gołębie, brudzące
gdzie tylko mogą, hałaśliwe “wrony”
również paskudzące z gałęzi drzew, są
denerwujące, skrzeczące sroki. Na do-
datek ptaki te przenoszą choroby i naj-
lepiej, żeby gdzieś zniknęły. I bardzo
dobrze, że są instalowane kratki na
otworach wentylacyjnych pod dacha-
mi, bo może pomogą rozwiązać proble-
my z ptakami. Jeszcze jakieś wróble
latają, ćwierkają, czasem kąpią się w
piachu “na deszcz”, sygnalizując zbliża-
jącą się zmianę pogody – to jedyny z
nich pożytek.

Faktycznie, są zakątki, gdzie wystę-
pują skupiska dużych ptaków. To oto-
czenie śmietników albo na szczęście
nieliczne miejsca, gdzie dobrzy a na-
iwni ludzie wysypują resztki pieczywa
i odpadki domowej żywności, wierząc,
że w ten sposób pomagają ptakom. Gro-
madzą się tam największe i najsilniejsze
ptaki osiedlowe – gawrony, wrony siwe,
kawki i wszechobecne gołębie. Ptaki te
zazwyczaj pobierają pokarm z ziemi i
nie powinno dziwić, że pojawiają się
tam, gdzie jest najłatwiej dostępny. Gdy-
by jednak altanki śmietnikowe były
okratowane, a mieszkańcy zdobyliby
się na wysiłek  zamykania po wyjściu
drzwi altanek, dużych ptaków by tam
nie było. 

Ptaki są oskarżane o prawie całe zło
tego świata. Nie tylko brudzą wszędzie
odchodami, ale roznoszą choroby i ro-
bactwo, są hałaśliwe i latają nad gło-
wami. Faktycznie, odchody pozosta-
wiają. Ale to samo czynią ludzie w oto-
czeniu wielu miejsc piknikowych, gdzie
nie ma w pobliżu “tojtojek”. Miejsca za
krzakami wyglądają często jak pole mi-
nowe, a po wyjazdach piknikowiczów
pozostają sterty śmieci i odpadków. 

Choroby? Cóż, ptaki również choru-
ją, podobnie jak inne zwierzęta i ludzie.
Poza skrajnymi przypadkami (ptasia

grypa – również w znacznym stopniu
mitologizowana i zagrażająca najbar-
dziej drobiowi), ptaki chorujące szybko
giną, nie stwarzając niebezpieczeństwa
dla ludzi. Malkontenci mówią często o
ptasich kleszczach, boreliozie czy rozto-
czach. To również mity. Bo źródło tego
nieszczęścia jest inne. Wystarczy pójść
do lasu na jagody czy grzyby i przynieść
tabun kleszczy również z boreliozą,
przenoszących się chętnie z roślin na
cieplutkie ciała zbieraczy. Wystarczy
nawet tylko siąść na pieńku pod lasem,
by po kilku minutach znaleźć na łyd-
kach kilkadziesiąt nimf kleszczowych. 

Natomiast z ptakami dziko żyjącymi
nie mamy tak bezpośredniego kontak-
tu, a ich kleszcze nie przejdą po murze
budynku, szukając nowych żywicieli w
blokach. Z zagrożeniem ptasimi rozto-
czami sytuacja wygląda analogicznie.
Gdyby jednak ludzie mogli przyjrzeć
się dokładniej tym wszystkim pasoży-
tom i roztoczom, choćby tylko nużeń-
com, których nosicielami jest większość
osób dorosłych, i innym, które niezwy-
kle powszechnie noszą na własnej skó-
rze pomimo  przestrzegania zasad higie-
ny i czystości, wpadliby w panikę. A
roztocza w pościeli, nawet w jeden -
dwa dni po jej zmianie? Nie szukajmy
winnych wśród ptaków, bo również my
jesteśmy i nosicielami i szkodnikami.

W Europie coraz mniej 
Duże ptaki są łatwo widoczne, ale

małe spostrzec jest dużo trudniej. Nie
tylko ze względu na wielkość  i szyb-
kość przemieszczania się. Jest ich po
prostu  coraz mniej. Bardzo niepokoją-
cy obraz ukazują w tym zakresie ba-
dania europejskie. European Bird Cen-
sus Council (Europejska Rada Licze-
nia Ptaków) z siedzibą w holenderskim
Nijmegen opublikowała ostatnio ra-
port zestawiający liczebność ptaków z
lat 1980 i 2016. Z danych wynika, że w
tym czasie w Europie zniknęło  56 pro-
cent ptaków polnych. Szczególnie dra-
matyczna sytuacja została zaobserwo-
wana w Niemczech. Ogólnokrajowa
organizacja ochrony środowiska (NA-
BU - Naturschutzbund Deutschland)
stwierdza, że aktualnie w Niemczech
jest o 40 procent mniej ptaków niż w la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Odpowiedzialnością za tę sytuację
obciąża się głównie system intensywnej
produkcji rolnej. 

Wielohektarowe monokultury rolne
to konsekwencja możliwości lepszego
wykorzystania zaawansowanych i wy-
sokowydajnych maszyn rolniczych. Ta-
kie uprawy wymagają jednak bardzo
intensywnego wykorzystania środków
ochrony upraw – pestycydów i herbicy-
dów. Potężne nasycenie chemią powo-
duje z kolei zniszczenie naturalnego
łańcucha przemian biologicznych w
przyrodzie, w rezultacie zanika więk-
szość tego co żywe, a nie jest niezbęd-
ne do intensywnego rozwoju poszcze-
gólnych upraw. Giną insekty, owady,
zioła i rośliny zawierające nasiona – to
wszystko, czego potrzeba dla ptasiej
egzystencji, gniazdowania i  rozwoju
piskląt. Ptaki zanikają, czego dowodzi

wyjałowienie pól i łąk. Pozostaje coraz
bardziej wyrafinowana, wszechobec-
na chemia, której coraz więcej właśnie
my zjadamy wraz z produktami rolny-
mi. Ptaki znikają z pól Europy, gdyż co-
raz trudniej jest im znaleźć odpowied-
nią przestrzeń życiową. Patrząc ilościo-
wo na zjawisko, można stwierdzić, że
najbardziej gwałtowny spadek liczby
ptaków miał miejsce w skali ostatniego
dziesięciolecia. Prawdopodobną przy-
czyną takiego obrazu jest znacząco
mniejszy spadek liczebności ptaków z
rejonów górskich i zalesionych (ale cią-
gle spadek ilości!!!) niż w przypadku
obszarów rolnych i miejskich. Poziom
spadkowy, choć mniejszy, utrzymuje
się nadal.

Z przytoczonych badań wynika, że
zjawisko ubytku ptaków gwałtownie
narasta również w Polsce. Jest to praw-
dopodobnie naturalna konsekwencja
polityki rolnej związanej z unijnymi do-
tacjami  wspierającymi efektywną po-
litykę rolną wykorzystującą środki
ochrony szkodliwe dla środowiska przy-
rodniczego.

Liczenie na Ursynowie
Liczenie skrzydlatych istot w Polsce

pod patronatem Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Ochrony Ptaków ma dłu-
gą, już 15-letnią tradycję.  W ustalo-
nym dniu liczenie tradycyjnie odbywa
się z udziałem ponad 300 wycieczek,
podczas których obserwatorzy zapisu-
ją ilość i gatunki zauważonych ptaków.
Samo liczenie, przypominając badanie
fokusowe “wieloterytorialne”, oczywi-
ście nie pokazuje ogólnych gatunko-
wych liczebności ptaków, ale za to od-
zwierciedla sam fakt występowania po-
szczególnych gatunków w różnych re-
gionach. Natomiast ogromną wartością
tego badania jest prowadzenie obser-
wacji corocznie i ustalenie liczby pta-
ków w okresie już 15 lat. 

Ursynowskie ptakoliczenie odbyło
się w weekend 26 - 27 stycznia. Ursyno-

wianie mogli skorzystać z możliwości
spacerów obserwacyjnych prowadzo-
nych przez doświadczonych ornitolo-
gów:  Beatę Skarbek-Kruszewską – pre-
zeskę Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków, Agnieszkę Kosicką-
-Grabowską i Konrada Drzewieckiego.
Liczenie można było przeprowadzić
również indywidualnie lub w gronie
znajomych, a następnie przesłać wyni-
ki do OTOP na specjalnej elektronicznej
karcie obserwacji. 

– Wychowałam się w lesie i bardziej
niż pod nogi patrzę do góry, na ptaki –
mówiła Anna podczas ursynowskiego
spaceru . – Dzisiaj jest bardzo sympa-
tyczny dzień. Najwięcej mamy bogatki
i gawronów. Dużo było pięknych, barw-
nych szczygłów, które kolorami roz-
świetliły dzień, i kilka równie pięknych
czeczotek – opowiadała zadowolona
Anna. 

Obserwacjom bardzo sprzyjała zi-
mowa, ale niezbyt mroźna  pogoda,
która bardzo ułatwiała liczenie ptaków.
Drzewa bez liści i kontrastująca biel
śniegu powodowały, że ptaki były bar-
dzo dobrze widoczne nawet pośród ga-
łązek krzaków. Prawie wszyscy mieli
lornetki i aparaty fotograficzne.

– Ja fotografuję ptaszki już ponad
półtora roku – mówił Jarek wyposażo-
ny w aparat z potężnym teleobiekty-
wem. – Od dawna jeżdżę do lasu, na
grzyby, na jagody, i przy okazji robię
zdjęcia ptakom. A z okolic Ursynowa
mam również sporo ciekawych zdjęć.
Są czaple, łyski, zimorodki. Dzisiaj po
raz pierwszy zrobiłem  zdjęcia wspa-
niałym szczygłom na polu słoneczni-
kowym – chwalił się fotografik Jarek.

Wyniki liczenia ptaków na Ursynowie
będą dostępne wraz z pozostałymi w
drugiej połowie lutego, jednak już teraz
na podstawie czterech spacerów moż-
na wskazać dominującą liczebność dra-
pieżnych ptaków krukowatych – gawro-
nów, srok, wron siwych i kawek. Nato-
miast małe ptaki  – bogatki i wróble –
występują w dwukrotnie mniejszej licz-
bie. Stwarza to dodatkowy problem,
gdyż wróble, w sytuacji utrudnień
gniazdowania, mają duże zagrożenie
ze strony drapieżników, których jest
zdecydowanie więcej. 

– Zauważyłam sporo wróbli, ale li-
czebności były nierówno rozłożone –
mówiła Agnieszka Kosicka, prowadzą-
ca jedną z ursynowskich grup obser-
wacyjnych. – Ciekawe, że było ich wy-
raźnie więcej tam, gdzie stropowe ka-
nały wentylacyjne nie zostały zakrato-
wane, a na dole były krzaki, co jakby
potwierdzało spodziewaną sytuację.
Zimą może nie jest to tak bardzo wi-
doczne, ale latem z zamkniętymi ocza-
mi można powiedzieć, czy w pobliżu
są zakratowane otwory. Gdy słychać
charakterystyczny harmider wróbli,
to w pobliżu są niezakratowane otwo-
ry,  gdzie gniazdują i krzaki, gdzie mo-
gą schronić się w dzień. No i niestety
zauważyłam, że w mojej okolicy jest
jakby mniej małych ptaków, ale za to
więcej krukowatych, które są zdecy-
dowanie mniej pożyteczne niż małe

wróble i sikorki – stwierdziła Agniesz-
ka Kosicka.

Mogą zginąć wróble i jerzyki
Ostatnie lata to obsesyjny szał krat-

kowania  przez spółdzielnie mieszka-
niowe otworów termowentylacyjnych
w stropodachach. Działania te może
czasem są uzasadnione, jeśli otwory
znajdują się bezpośrednio nad okna-
mi i balkonami, jednak kratowanie
otworów w przypadku gniazdowania
tam chronionych ptaków i (nietope-
rzy) obliguje spółdzielnie do kompen-
sacji w postaci odpowiedniej ilości ze-
wnętrznych skrzynek lęgowych.  Naj-
gorsze jest to, że jeszcze do niedawna
proceder kratkowania dokonywany był
bez ocen ornitologicznych podczas
okresu lęgowego. W sumie część  spół-
dzielni stopniowo dostosowała się do
przepisów prawa, zaprzestała kratko-
wania i rozpoczęła wieszać  zewnętrz-
ne skrzynki lęgowe. 

– Modernizacja budynków często
pozbawia je dostępnych dla małych
ptaków otworów i tym samym unie-
możliwia gniazdowanie –wyjaśniała
podczas ursynowskiego ptakoliczenia
Beata Skarbek - Kruszewska, preze-
ska  Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków. – Natomiast nowe
domy są już budowane “całkiem pra-
widłowo”, pozbawione jakichkolwiek
szczelin czy kanałów, co całkowicie
uniemożliwia dostęp ptaków i zasie-
dlenie. Małych ptaków jest wyraźnie
mniej. Natomiast liczebność ptaków
dużych, zwłaszcza srok i wron, jakby
zwiększyła się odwrotnie proporcjo-
nalnie. To wydaje się wskazywać, że
właśnie one również ograniczyły ich
ilość. A kratowanie otworów jest szcze-
gólnie niekorzystne dla wróbli i jerzy-
ków, których egzystencja jest silnie
związana z zabudowaniami – podkre-
ślała prezeska OTOP.

Jako negatywny przykład działań
modernizacyjnych można przedsta-
wić spółdzielnię “Na Skraju”. Szaleń-
czo kratkowane budynki pozbawiły
możliwości gniazdowania dużą liczbę
małych ptaków, tych najbardziej po-
żytecznych. Zgodnie z informacją “Pta-
siego Patrolu” Fundacji Noga w Łapę,
spółdzielnia nie posiada wymaganej
opinii (zgody) Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska na kratowanie
części otworów wentylacyjnych. Sy-
tuacja ta, dotycząca budynku Strze-
leckiego 4 spowodowała, że burmistrz
Robert Kempa po interpelacji radnego
na początku stycznia 2019 roku zło-
żył zawiadomienie o możliwości po-
pełnienia wykroczenia (cytując za por-
talem haloursynów.pl) “Polegającego
na umyślnym uniemożliwieniu dostę-
pu do schronień, usunięciu lub uszko-
dzeniu gniazd ptaków objętych ochro-
ną gatunkową w związku z zaślepie-
niem otworów wentylacyjnych pod
dachem budynku przy ul. Strzeleckie-
go 4”. Sprawa kratowania otworów
wentylacyjnych jest rozwojowa. Wró-
cę do niej w jednym z najbliższych nu-
merów Passy.

Jak nam szybko ubywa ptaków

KKaawwkkii pprróóbbuujjąą ddoossttaaćć ssiiee ddoo zzaakkrraattoowwaannyycchh kkaannaałłóóww
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W piątek, 1 lutego, na
ekrany polskich kin zawi-
ta intrygujący dramat
„Anioł” w reżyserii Luisa
Ortegi. Bazująca na praw-
dziwej historii opowieść o
młodym mężczyźnie, który
para się drobnymi kra-
dzieżami, aż zasmakuje
krwi i przejdzie do poważ-
niejszych zbrodni, to dzie-
ło nietuzinkowe i specy-
ficzne.  

Argentyński reżyser, biorąc
na warsztat prawdziwą historię
Carlosa Robledo Pucha, młode-
go zbrodniarza z Buenos Aires,
którego działalność kryminalna
kwitła w latach 70., podszedł
do tematu w wyjątkowo intere-
sujący sposób. Przedstawia nam
Carlita (świetny, naturalny i pe-
łen młodzieńczej charyzmy de-
biutant Lorenzo Ferro) w chwi-
li, gdy z uśmiechem na ustach i
dobrym rytmem w nogach,
wkrada się do pięknej willi na
przedmieściach, aby ukraść
drobne rzeczy oraz… potańczyć
w rytm beat-rockowego hitu w
wymarzonym domu. Chłopak
ma bujne loki, twarz anioła i
zniewalający uśmiech, który po-
maga mu wyjść niemal z każdej
sytuacji. Posiadł też niezwykły
dar przekonywania i podkolo-
ryzowania wydarzeń na swoją
korzyść, dzięki czemu jest w sta-
nie przekonać innych niemal do
wszystkich swoich słów. Jest
przy tym na tyle sympatyczny i
pełen ogłady, że nie sposób nie

kibicować mu w jego poczyna-
niach.

Kiedy Carlito pozna Ramóna
(dobry Chino Darín) i jego oj-
ca, którzy również parają się
kradzieżami, między mężczy-
znami szybko nawiąże się nić
porozumienia. We trzech za-
czną podejmować coraz śmiel-
sze skoki i gromadzić coraz
większy kapitał. W międzyczasie
między młodymi chłopakami
zacznie rodzić się nieśmiałe

uczucie. Sposób pokazania wza-
jemnej fascynacji bohaterów jest
niezwykle subtelny i pełen pod-
skórnych emocji, na co wpływ
miała nie tylko wzajemna che-
mia między aktorami, ale także
ciekawie napisany scenariusz
(dość powiedzieć, że po filmie
Argentyńczyka zupełnie inaczej
spojrzycie na Marilyn Monroe, z
powodu pieszczotliwego okre-
ślenia używanego przez męż-
czyzn wobec siebie). 

Szybko okaże się jednak, że
Carlitosowi ciągle będzie za ma-
ło. Chłopcy zaczną razem uma-
wiać się na dziewczyny, a kolej-
ne zbrodnie będą przychodzić z
większą łatwością. Aż do chwili,
gdy chłopak pociągnie za spust.
Mimo tego dramatycznego obro-
tu spraw, reżyser nie zmieni lek-
kiego sposobu prowadzenia hi-
storii ani ukazywania bohatera,
przez co wystawi naszą percep-
cję na nie lada próbę. Czy może-
my kibicować komuś, popełnia-
jącemu najgorsze zbrodnie? Za-
stosowany w filmie zabieg przy-

pomina to, co działo się z oczeki-
waniami widza podczas ogląda-
nia serialu „Breaking Bad”.
Twórca kultowej już produkcji
telewizyjnej, Vince Gilligan, w
podobny sposób prezentował
bowiem głównego bohatera. Na
wczesnym etapie zaznaczył, że
poczynania mężczyzny powodo-
wane są desperacją i troską o ro-
dzinę, by następnie, z odcinka
na odcinek, z sezonu na sezon,
ukazywać przemianę zwykłego

nauczyciela chemii w bez-
względnego narkotykowego
bossa, który nie mrugnie okiem
przed podjęciem drastycznych
decyzji. Mimo, że przemiana bo-
hatera była coraz wyraźniejsza,
poprzez początkowe uznanie
Waltera White’a (doskonały Bry-
an Cranston) za bohatera pozy-
tywnego, przypartego jedynie
do muru, twórca bawił się z wi-
dzem, sprawdzając ile złych rze-
czy będzie on mu w stanie wyba-
czyć. Podobnie ma się rzecz z
„Aniołem” i jego wymykającym
się prostym ocenom głównym
bohaterem. 

To zaś sprawia, że „Anioł”, któ-
ry wystawiony był przez Argen-
tynę, jako kandydat do Oscaro-
wej nominacji w kategorii Naj-
lepszy Film Nieanglojęzyczny,
jest obrazem wobec którego nie
przejdziemy obojętnie. Warto
wsiąknąć w świat przedstawiony
i wystawić swoje zmysły na nie-
codzienną dawkę wrażeń. Ser-
decznie polecam! 

M i c h a ł  K a c z o ń

No… może nie tak niedawnych, skoro
sztuka Julii Holewińskiej „Rewolucja ba-
lonowa”, która miała premierę w Te-
atrze Powszechnym, a kilka dni temu zo-
stała wystawiona w Teatrze Za Dalekim
w Domu Sztuki SMB „Jary”, przenosi nas
we wczesne lata 90. XX w., a co więcej –
zahacza (może trochę za mocno) o 80. 

Słodko-gorzkie są te wspomnienia z czasów
zachłyśnięcia się galopującą transformacją na-
szego kraju, naszego społeczeństwa – zarówno
tym, co okazało się wciąż wyczuwalnym po-
wiewem świeżego, zdrowego powietrza, jak i
tym, co czasem dopiero po latach odbiło się
czkawką.

„Rewolucja balonowa” (tytuł nawiązuje do po-
pularnej wtedy gumy do żucia) to skromne przed-
stawienie na dwoje młodych, utalentowanych wy-
konawców (aktorkę Katarzynę Marię Zielińską i
kontrabasistę Norberta Kubacza), po trosze mu-
zyczne, a więc pasujące na karnawał, wzbogaco-
ne projekcją historycznych zdjęć, co zaś najistot-
niejsze – otwarte na różne sytuacje odbiorcze. Bo
oto ci widzowie, którzy pamiętają tamtą epokę,
mogli skonfrontować spektakl (w reżyserii Sła-
womira Batyry) z własnymi wspomnieniami. Na-
tomiast ci, którzy nie mogą jej pamiętać, przy-
najmniej czegoś się o niej dowiedzieli.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. A B U

Nie wystarczy pracować z
uczniami metodą projek-
tu. Trzeba jeszcze umieć o
tym opowiedzieć.  Sposo-
bem upowszechniania
unijnych projektów, które
prowadzone są w Szkole
Podstawowej nr 336 im.
Janka Bytnara ,,Rudego”,
jest udział w konkursach.

Jeden z nich, mający zasięg
ogólnopolski, zorganizowany
przez polskiego operatora środ-
ków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej – Agencję Narodową, po-
legał na pokazaniu w jednym
ujęciu fotograficznym, w jaki
sposób nawiązuje się w swoim
projekcie do europejskiego dzie-
dzictwa kulturowego. Zadanie
polegało na przekazaniu za po-
mocą fotografii i krótkiego opisu,
w jaki sposób szkolny projekt za-
tytułowany ,,Od wiedzy do kom-
petencji” uświadamia uczestni-

kom i społeczeństwu znaczenie
europejskiego dziedzictwa kul-
turowego. 

Nauczycielka SP nr 336 Jolan-
ta Waśkiewicz zdobyła I nagrodę
za pracę ,,W tyglu kultury i archi-
tektury europejskiej”. Zdjęcie zo-
stało wykonane podczas wizyty
w tureckim mieście Izmir, które
uczniowie tej placówki mieli oka-
zję odkrywać w ramach wizyty
projektowej. Mogli wtedy zoba-
czyć, jak wyglądała starożytna
Smyrna, miasto założone przez
Aleksandra Wielkiego. Jak wi-
dać, podczas projektu ucznio-
wie zdobywają wiedzę i jedno-
cześnie świetnie się bawią.

Nagroda została wręczona
podczas Ogólnopolskiego Dnia
Erasmus+, jaki został zorganizo-
wany w styczniu 2019 r. Kolejne
powstałe podczas trwania pro-
jektu zdjęcia, które można obej-
rzeć na platformie beneficjen-
tów programu Erasmus Selfie
+, pokazują, jak wielką frajdą
dla uczniów  jest możliwość  spę-
dzenia tygodnia w zagranicznej
szkole w międzynarodowym
gronie rówieśników. Matematy-

ka jest zazwyczaj dla uczniów
trudna. Jednak gdy się ją zrozu-
mie, można tłumaczyć zadania
innym. Na przykład uczniom w
tureckiej szkole w Izmirze. Po
angielsku. Brzmi nieprawdopo-
dobnie? A jednak! Dzięki Era-
smusowi + Pola – uczestniczka
projektu Od wiedzy do kompe-
tencji – mogła sprawdzić swoje
kompetencje matematyczne i ję-
zykowe w tak niecodziennych
okolicznościach.

Wiosną 2019 roku kolejna
grupa 10 uczniów spędzi ty-
dzień wśród kolegów i koleża-
nek z różnych krajów, pracując
w trzech różnych projektach
Erasmus +. W projekcie „Od
wiedzy do kompetencji” we wło-
skim miasteczku w Kampanii -
Flumeri, w projekcie Od (i)mi-
grantów do obywateli. Stare ko-
rzenie vs. nowe możliwości w
Budapeszcie. Uczniowie pracu-
jący w projekcie Oblicza euro-
pejskiego dziedzictwa kulturo-
wego, pojadą do rumuńskiego
miasta Oradea. W SP 336 na-
prawdę dużo się dzieje!

Z e s p ó ł  E r a s m u s a +  w  S P  3 3 6

Gdy emocje po świętach
Bożego Narodzenia nieco
opadły, dzieci z grupy Ży-
rafy, rocznik 2013 z przed-
szkola 283 przy ul. Pusz-
czyka 6 z wielkim entuzja-
zmem zaczęły przygotowy-
wać przedstawienie z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka.

Nauczycielki przydzieliły dzie-
ciom role, rodzice mieli przygo-
tować stroje do każdej postaci
oraz pomóc w opanowaniu tek-
stu. Choreografią oraz piosen-
kami zajęła się nauczycielka ryt-
miki Larysa Andrzejewska. Cier-
pliwie pokazywała dzieciom
sposób poruszania się na scenie.
Powstało piekne przedstawienie
„Zaczarowanym pociągiem w
świat bajek”.

We wtorek, 22 stycznia o
godz. 15 zaproszeni goście –
babcie, dziadkowie oraz rodzi-
ce szczelnie wypełnili część wi-
downi. Od wjazdu pociągu aż
do zakończenia przedstawie-
nia publiczność żywo reagowa-
ła na każdą część przedstawie-
nia. Dzieci swoje role odgrywa-
ły z wielkim zaangażowaniem.
Na zakończenie mali artyści zo-
stali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. 

Na koniec każdej babci i każ-
demu dziadkowi wnuczęta wrę-
czyły własnoręcznie wykonane
świeczniki. 
E w a  K u r k o w s k a - M u s i e j k i e w i c z

Rodzinnie na Puszczyka

Od wiedzy do kompetencji

Niedawnych wspomnień czar

Morderca o twarzy Anioła
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Droga do bezdomności wydaje
się nam tak odległa, że nie-
wielu dopuszcza do siebie

myśl o niej. A bywa i tak: Wiesława by-
ła szczęśliwą, wykształconą i pracują-
cą kobietą, miała mieszkanie, męża.
Pewnego dnia sielski obrazek stracił
blask – dowiedziała się, że mąż ją zdra-
dza. To doprowadziło ją do bezradno-
ści, sięgnęła po alkohol. Spóźnienia do
pracy i nieobecności zakończyły się
zwolnieniem z pracy. Zaległości w opła-
tach czynszu i inne zobowiązania spro-
wadziły do domu komornika, który
przeprowadził eksmisję. Najpierw był
park, później węzeł cieplny, a na co
dzień – ulica. Poszukiwanie jedzenia i
butelek w koszach na śmieci, sen na
kartonie w przejściu podziemnym, cza-
sem w altanie śmietnikowej albo na
ławce w parku… 

To między innymi w takie miej-
sca docierają warszawscy straż-
nicy miejscy. Każdego dnia

przyjmują zgłoszenia dotyczące osób
bezdomnych przebywających w miej-
scach niemieszkalnych i zawsze reagu-
ją na informacje przekazywane przez
mieszkańców. W czasie codziennego
patrolowania miasta sami również
zwracają uwagę na osoby mogące po-
trzebować pomocy. 

Wielu z nas, strażników, zna
historie życia bezdomnych
osób, do których docieramy

z pomocą. Są to historie smutne, czasem
wręcz tragiczne. W wielu przypadkach
bezdomność tych ludzi jest niestety
przymusem, wynika z bardzo złożonej
sytuacji życiowej. Dlatego apeluję, aby
nie oceniać. Czasem od talerza ciepłej
zupy ważniejsze jest ciepłe słowo, któ-
rego staramy się bezdomnym nie szczę-
dzić. To pomaga, mobilizuje do radze-
nia sobie z trudnościami dnia codzien-
nego. Zaplanowanie wizyty w urzędzie,
pomoc w uzupełnieniu i złożeniu doku-
mentów, pomoc – tym, którzy są na to
gotowi – w powrocie do normalnego

życia - to dla strażników wielkie wy-
zwanie, odpowiedzialność, a w efekcie
– wielka radość. Bezdomni potrzebują
wielopłaszczyznowej pomocy – i wła-
śnie taką im oferujemy  – tłumaczy st.

insp. Alfred Paplak, który od 25 lat an-
gażuje się w sprawy osób bezdomnych
przebywających na terenie Warszawy. 

Wubiegłym roku po raz pierw-
szy do bezdomnych wyru-
szył również Uliczny Patrol

Medyczny – wspólne przedsięwzięcie
Caritas Polska, Straży Miejskiej, Od-
działu Warszawskiego Stowarzyszenia
Lekarze Nadziei – jest to całoroczna ob-
jazdowa pomoc dla osób bezdomnych,
wykluczonych i ubogich. Specjalnie
oznakowany samochód straży miejskiej
z doświadczonymi ratownikami na po-

kładzie, wyposażony w  sprzęt i środki
medyczne kilka razy w miesiącu objeż-
dża znane strażnikom miejsca przeby-
wania osób bezdomnych oraz ulice
Warszawy. Ratownicy udzielają potrze-
bującym doraźnej pomocy medycznej,
kierują lub dowożą ich do szpitala lub
Przychodni Lekarzy  Nadziei. Nieleczo-
ne rany, owrzodzenia, opuchlizny koń-
czyn, odnawiające się urazy to najczęst-
sze przypadki, z jakimi muszą sobie ra-
dzić ratownicy. Udzielają oni osobom
bezdomnym fachowych porad, a także
informują o możliwościach podjęcia te-
rapii w przypadku uzależnień i wycho-

dzenia z bezdomności .Ta forma pomo-
cy spotkała się z wielkim zainteresowa-
niem osób bezdomnych i jest przez nich
bardzo ceniona. W zeszłym roku  (okres
jesienno- zimowy) udzielono pomocy
374 razy.

Schroniska, łaźnie, noclegow-
nie,– to miejsca, do których
funkcjonariusze najczęściej

przewożą osoby bezdomne  potrzebu-
jące, pomocy. Kiedy zagrożone jest czy-
jeś zdrowie lub życie – wzywane jest
pogotowie ratunkowe. Pomoc osobom
bezdomnym trwa cały rok – strażnicy

współpracują w tym zakresie z ośrodka-
mi pomocy społecznej i innymi  wyspe-
cjalizowanymi w tym zakresie podmio-
tami. Z uwagi na to, że Warszawa  jest
dużą aglomeracją stała się  miejscem
docelowym dla  bezdomnych z całej
Polski. Ich liczba wzrasta szczególnie
w okresie jesienno- zimowym.

Działania pomocowe straży
miejskiej nasilają się w okre-
sie jesienno-zimowym. Straż-

nicy przygotowują się do nich już te-
raz. Weryfikują miejsca tzw. niemiesz-
kalne, do których docierali w ubiegłym
roku, znajdują nowe, szacują liczbę

osób, do których trzeba będzie dotrzeć
z pomocą. Działania te ułatwią strażni-
kom prowadzenie stałego monitorin-
gu oraz objęcie opieką osób bezdom-
nych w zbliżającym się okresie zimo-
wym. Pomoc, jak co roku, będzie kom-
pleksowa i dobrze zorganizowana. 

Wramach prowadzonej wspól-
nie z Caritas Polska akcji
„Trochę ciepła dla bezdom-

nego” dostarczają bezdomnym ciepłe
posiłki, koce, ciepłą odzież i inne arty-
kuły pierwszej potrzeby. Strażnicy od
kilku lat prowadzą też akcję pod na-

zwą „Paczka dla bezdomnego”. To ini-
cjatywa, w ramach której rozwożą pacz-
ki przygotowane dla bezdomnych. Są w
nich ubrania, obuwie, środki czystości
a także produkty żywnościowe. Akcja
jest przeprowadzona na wszystkich od-
działach  straży miejskiej. Tuż przed
świętami Bożego Narodzenia wyzna-
czone patrole rozwożą dary do miejsc,
gdzie przebywają osoby najbardziej po-
trzebujące. Co roku, wspólnie z siecią
sklepów „Biedronka” przygotowywa-
nych jest kilkadziesiąt paczek. W ubie-
głym  roku paczki trafiły do 250 bez-
domnych. W tym roku akcja  będzie
przeprowadzona  po raz ósmy.

Pomoc osobom bezdomnym to
nie tylko obowiązki wynikające
z realizowanych zadań służbo-

wych – często strażników i bezdomnych
łączą osobiste relacje i wydarzenia. By-
wa, że funkcjonariusze tak mocno anga-
żują się w to, co robią i zżywają się z
ludźmi, którym pomagają, że również w
swoim wolnym czasie robią wiele, by
bezdomnym żyło się lepiej – przykłado-
wo wśród współpracowników czy zna-
jomych organizują zbiórki ciepłych
ubrań. W grudniu ubiegłego roku jeden
ze strażników z IV Oddziału Terenowe-
go został poproszony przez dwoje bez-
domnych, którym od lat pomagał o by-
cie świadkiem na ich ślubie. To tylko
jedna z wielu tak osobistych historii… 

Wubiegłym sezonie zimo-
wym strażnicy miejscy
udzielili pomocy osobom

bezdomnym  9780 razy. Przeprowa-
dzili  7000 kontroli wytypowanych
miejsc, przewieźli do noclegowni i
schronisk 1432 bezdomnych, do SO-
DON – 3724 osoby, do łaźni 17 osób;
funkcjonariusze wzywali do osób bez-
domnych służby medyczne 163 razy.
Strażnicy miejscy wydali też 5145 por-
cji posiłków pobieranych z warszaw-
skich jadłodajni. Były one dowożone
osobom bezdomnym mającym proble-
my z poruszaniem się lub przebywają-
cym z dala od jadłodajni.

Każdego dnia mijamy pustosta-
ny, dworce, skwery, parki, a
tam ludzi – takich jak my, któ-

rzy czekają na pomoc. Nie przechodź
obojętnie obok osób bezdomnych czy
leżących. Zareaguj! Numer do straży
miejskiej: 986. 

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  M i e j s k i e j
m .  s t .  W a r s z a w y

Tysiące przejechanych kilometrów, setki godzin spędzonych na
mrozie, niezliczona liczba kontroli miejsc przebywania osób bez-
domnych – pustostany, węzły cieplne, altanki  i inne miejsca, które
mogą być potencjalnym schronieniem przed zimnem, dowożenie
ciepłych posiłków, zbiórka odzieży czy koców. To tylko przykłado-
we działania prowadzone od lat przez warszawską straż miejską,
mające na celu pomoc osobom bezdomnym. Strażnicy pomagają
przez cały rok, ale to właśnie zima jest czasem, kiedy działania są
wzmożone. 

Na mocy carskiej reformy administracyjnej z 1866 r. została utwo-
rzona m. in. gmina Wawer powiatu warszawskiego guberni mazo-
wieckiej. Gmina ta obejmowała nie tylko Wawer i przyległe osiedla,
ale także znaczną część obecnej dzielnicy Praga Południe oraz dziel-
nicę Rembertów. 8 kwietnia 1916 r. północna część gminy Wawer zo-
stała włączona do Warszawy. 

Do 1951 r. granica pomiędzy Warszawą a gminą Wawer przebiegała przez osie-
dle Gocławek i przecinała szosę brzeską w miejscu, gdzie ul. Grochowska przecho-
dzi w ulicę Płowiecką. W 1946 r. siedzibę starostwa powiatu warszawskiego ulo-
kowano w Aninie przy ul. Krótkiej 8. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 5
maja 1951 r. (Dz.U. 1951 nr 27, poz. 199), w dniu 1 stycznia 1952 r. gmina Wawer
– z częścią dawnej gminy Falenica-Letnisko – została włączona została do Warsza-
wy. Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wawer ulokowano w Fa-
lenicy przy ul. Waryńskiego 9. Później siedzibą władz Wawra był budynek przy ul.
Włókienniczej 54, także w Falenicy, a po połączeniu z Pragą Południe przy ul. My-
cielskiego na Grochowie.

Dnia 30 listopada 1959 r. kolejny raz zreorganizowano podział terytorialny sto-
licy. Zlikwidowano dzielnicę Wawer, a jej terytorium włączono do dzielnicy Praga
Południe. Stan taki trwał do 1994 r., kiedy to stolicę podzielono na 11 gmin. Na mo-
cy ustawy warszawskiej z 1994 r. powstała gmina Warszawa-Wawer, przekształco-
na w 2002 r. w dzielnicę Wawer m. st. Warszawy.  

Obecnie (wedle danych z 2016 r.) na terenie dzielnicy Wawer mieszka 73,5 tys.
osób. 

Samorządowe władze Wawra początkowo urzędowały przy ul.  Żegańskiej 19.
Obecnym ratuszem Wawra jest dawny biurowiec Zakładów Wytwórczych Apara-
tury Rozdzielczej im. Dymitrowa w Międzylesiu przy ul. Żegańskiej 1.  Powstał w
latach 60. XX w. i na przełomie XX i XXI w. został zakupiony od firmy ABB Sp. z o.o.
dla potrzeb samorządu.  Budynek została adaptowany  na cele samorządu teryto-
rialnego w 2001 r. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 4100 m kw., a kuba-
tura 12 500 m. Kilka dzielnicowych komórek organizacyjnych mieści się nadal przy
ul. Włókienniczej 54 w Falenicy.

Adres:  Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1; 04-713 War-
szawa.

Według informacji z 2 września 2016 r. w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. War-
szawy zatrudnione były 193 osoby na 192,5 etatu. Statystycznie na jeden etat w urzę-
dzie przypada w Wawrze  464,1 mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dzielnic Warszawy wynosi 438 mieszkańców/1 etat)
L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ratusze Warszawy – Wawer (XIV)
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Pamiętajmy – bezdomni to też ludzie
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M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i   

11ssttyycczznniiaa
- Demonstracyjne powitania

Ignacego  Paderewskiego na
warszawskim Dworcu Wiedeń-
skim przez władze miejskie
(Ignacego Balińskiego- przewod-
niczącego Rady Miejskiej, Pio-
tra Drzewieckiego prezydenta
miasta) i tłumy warszawiaków.
Mistrz fortepianu, ideowy przy-
wódca Polonii Amerykańskiej,
członek Komitetu Narodowego
Polskiego, w swej odpowiedzi
na powitanie podkreślił:  „Muszę
Wam oświadczyć, że nie mogę
służyć żądnemu stronnictwu .
Szanuję je wszystkie, ale do żad-
nego z nich należeć nie będę.
Znam tylko jedno stronnictwo,
które uznaję – to Polska. Wierz-
cie, że żadne stronnictwo  Polski
Wam nie odbuduje. Zbudować je
może naród cały, lud polski  i ro-
botnik polski . Dzwońmy na gro-
zę  stanu obecnego i na zgodę
dzwońmy.” 

W rozkazie noworocznym
Naczelny Wódz Józef Piłsudski
zaznaczył: „ Niech każdy żoł-
nierz, zacząwszy od  najwyższe-
go dowódcy, kończąc na naj-
świeższym rekrucie, pamięta, że
od jego sumienności w pracy, od
jego wysiłku zależy, czy zabez-
pieczymy narodowi to, czego po
nas żołnierzach naród spodzie-
wać się  ma prawo – niezależ-
ność i pełną swobodę urządzenia
się w wolnej Ojczyźnie

- Po wycofaniu wojsk niemiec-
kich z Białorusi – w Mińsku, po
jego zajęciu przez Armię Czer-
woną, proklamowano  Białoru-
ską Republikę Sowiecką.

22 ssttyycczznniiaa
- Mianowanie przez Komisa-

riat Naczelnej Rady Ludowej w
Poznaniu mjr Stanisława Tacza-
ka  naczelnym wodzem  wojsk
polskich w byłym zaborze pru-
skim. 

- Boje nad Notecią oddziałów
powstańczych z Szubina i Żni-
na z nacierającymi od Bydgosz-
czy niemieckimi oddziałami He-
imatschutzu.

- W liście do gen. Lucjana Że-
ligowskiego, dowódcy 4 Dywi-
zji Wojsk Polskich walczącej w
Odessie, podległego gen Józe-
fowi Hallerowi, dowódcy wszyst-
kich wojsk polskich walczących
po stronie Ententy, Józef Piłsud-
ski wyraził nadzieję , że „ dywi-
zja stanie wkrótce  w szeregach
czekającej jej niecierpliwie  armii
polskiej i przysporzy nowych
wawrzynów  starej sławie oręża
polskiego.”

33 ssttyycczznniiaa
- Dekret Tymczasowego Na-

czelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego „O zarządzeniu  i działal-
ności Inspekcji Pracy.” 

- Sformowanie Grupy „Bug”
gen. Jana Romera do walki z
Ukraińcami, składającej się z 36
pp Legii Akademickiej, grupy płk
Leona Berbeckiego i oddziału z
Rawy Ruskiej. 

44 ssttyycczznniiaa
- Na Dworzec Lyoński  w Pary-

żu  przybyła misja  przysłana
przez Tymczasowego Naczelni-
ka Państwa  na Konferencję Po-
kojową w Paryżu w składzie: Ka-
zimierz Dłuski, Michał Sokolnic-
ki, Antoni Sujkowski, Bolesław
Wieniawa-Długoszowski. Powi-
tał ją Komitet Wolnej Polski w
Paryżu z Bolesławem Motzem  i
Marią Skłodowską-Curie, szwa-
gierką Dłuskiego. Po zabiegach o
audiencję u prezydenta Francji
misja została poinformowana,
że tego zaszczytu  mogą dostąpić
te osoby z Polski , które są reko-
mendowane przez Komitet Na-
rodowy Polski.

- Paderewski po konferencji z
przedstawicielami partii prawi-
cowych i centrowych odbył w
Warszawie naradę z Piłsudskim
w sprawie zmian w rządzie, po-
wołania rządu ogólnonarodo-
wego ponad podziałami partyj-
nymi, respektowanego przez
wszystkie dzielnice Polski, któ-
ry uzyska uznanie Ententy i
Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki.

- Przyjazd do Warszawy
szefa amerykańskiej misji
żywnościowej – American
Relief  Administration
(ARA) – Herberta Hoove-
ra, przyjaciela Paderew-
skiego.

- W nocy z 4 na 5 stycz-
nia były próby zamachu sta-
nu, pod przewodnictwem
księcia  Eustachego Sapiehy,
brygadiera  Mariana Januszaj-
tisa i prof. Jerzego Zdziechow-
skiego. Straż Narodowa aresz-
towała premiera i innych człon-
ków rządu. Próba opanowania
Belwederu  została  udaremnio-
na przez Szkołę Podchorążych.
Generał Stanisław Szeptycki
aresztowany i prowadzony do
Komendy Miasta objął komen-
dę nad oddziałami  zebranymi
przez spiskowców na placu Sa-
skim , sam wziął przywódców
zamachu pod straż, po czym nad
ranem udał się do Naczelnika
Państwa z raportem, że sytuacja
wojskowa opanowana. Gdy rano
Warszawa się budziła, było już
po wszystkim. Więzionych
członków rządu  wkrótce odna-
leziono  i uwolniono. Rozegrało
się to bez przelewu krwi, a Na-
czelnik Państwa zapobiegł od-
ruchom odwetu i potraktował
sprawę z  wyrozumiałością , by
poszła co prędzej  w niepamięć.

55 ssttyycczznniiaa 
- Wieczorem, z polecenia Pił-

sudskiego – do Paderewskiego,
przebywającego w Krakowie
udał się gen. Szeptycki z wezwa-
niem szybkiego przyjazdu do
Warszawy.

- Bolszewicy zajęli wileńską
Górę Trzech Krzyży i stamtąd
ostrzeliwali centrum miasta.
Jednocześnie nadeszły poufne
informacje, iż  nie należy się spo-
dziewać w najbliższym czasie
odsieczy z Warszawy.

66 ssttyycczznniiaa
- Pisarze „Orła Białego” we-

zwali naród do obrony Lwowa  i
zagrożonych Kresów Wschod-
nich przez zapisywanie się do
formacji ochotniczych tworzo-
nych przez płk Władysława
Skrzyńskiego dla Lwowa i gen

Wacława Iwaszkiewicza dla Kre-
sów  Wschodnich.

- Zajęcie przez powstańców
wielkopolskich lotniska poznań-
skiego  na Ławicy wraz z zgro-
madzoną na nim znaczą ilością
materiałów wojennych.

- Wprowadzenie  stanu wyjąt-
kowego w Warszawie i Zagłębiu
Dąbrowskim, skierowanego
przeciw komunistycznym orga-
nizatorom strajków i demonstra-
cji oraz prawicowym radykałom.

- W Berlinie do 12 stycznia
trwa powstanie zbrojne wywala-
ne przez komunistyczny Zwią-
zek Spartakusa.

- Polscy biskupi ordynariusze
wydali list pasterski w sprawie
wyborów do Sejmu Ustawodaw-
czego. Podkreślali chrześcijań-
ski obowiązek udziału w wybo-
rach i wezwali do głosowania na
chrześcijańskich posłów, którzy
pomogą armii w walce o spra-
wiedliwe granice Kraju.

77 ssttyycczznniiaa
- Nota Marszałka Ferdynanda

Focha do rządu Republiki Nie-
mieckiej z kategorycznym żąda-
niem przekazania terenów na
Wschodzie, opuszczonych przez
wojska niemieckie, wy-
łącznie władzom
polskim.

Nota
ujawniła
współdziałanie
Niemców z bolszewikami przy
ewakuowaniu  dawnego Ober-
Ostu na niekorzyść Polski.

88 ssttyycczznniiaa 
- Nota Naczelnej Rady Ludo-

wej w Poznaniu do rządów En-
tenty i Republiki Niemiec o prze-
jęciu władzy publicznej w daw-
nym zaborze pruskim.

99 ssttyycczznniiaa
- Rada Miasta Stołecznego

Warszawy przyznała Ignacemu
Paderewskiemu honorowe oby-
watelstwo stolicy. Z tej okazji na
Ratuszu  zorganizowano  uroczy-
stą akademię z udziałem Tym-
czasowego Naczelnika Państwa.

1100 ssttyycczznniiaa
- Dekret Tymczasowego Na-

czelnika Państwa o powalaniu
Rady Rządzącej Małopolski po-
przez zunifikowanie krakowskiej
Polskiej Komisji Likwidacyjnej z
lwowskim Tymczasowym  Ko-
mitetem Rządzącym. Rada po
26 marca przekazała swe upraw-
nienia władzom centralnym.

- Wkroczenie do Lwowa wi-
tanej owacyjnie Legii Akademic-
kiej (36 pp) z grupą „Bug” gen.
Romera po przerwaniu przez nią
pierścienia ukraińskiego opasa-
jącego miasto.

1111 ssttyycczznniiaa 
- Dekret Naczelnika  Państwa

o obowiązku ubezpieczenia  na

wypadek choroby w części by-
łego zaboru rosyjskiego. Był to
pierwszy w Polsce dekret o ubez-
pieczeniu na wypadek choroby.

1122 ssttyycczznniiaa
- Naczelna Rada Ludowa w

Poznaniu mianuje Wodzem Na-
czelnym wojsk Wielkopolski gen.
Józefa Dowbora- Muśnickiego.

1133 ssttyycczznniiaa
- W przemówieniu do wete-

ranów Powstania Styczniowego
J. Piłsudski podkreślił: „Byłem
wychowany wśród wspomnień
roku 1863 i przez jego uczestni-
ków. Żołnierzy obecnych uwa-
żam za duchowych synów po-
wstańców i dlatego wydałem już
rozkaz, aby wojsko wzięło udział
w uczczeniu pamięci powsta-
nia.”

1144 ssttyycczznniiaa
- W połowie stycznia pojawił

się w Warszawie pierwszy wy-
słannik gen. Antona Denikina,
dowódcy sił antybolszewickich
w południowej Rosji – ataman
Kozaków dońskich Potocki. Roz-
mawiał z Piłsudskim o przetrans-
portowaniu jeńców rosyjskich z

Niemiec do Rosji. Stani-
sław Grabski tak

relacjono-

wał kon-
takt z  nim:

„Uchylał się od ja-
kiejkolwiek rozmowy na temat
przyszłej polsko-rosyjskiej gra-
nicy, którą zajmie się rząd po
zwycięstwie nad bolszewikami”.

1155 ssttyycczznniiaa
- Okręt wiozący polską misję

wojskową, w tym druha Andrze-
ja Małkowskiego, twórcę polskie-
go  harcerstwa, do Odessy, do
gen. Żeligowskiego, natknął  się
na minę niedaleko Messyny i za-
tonął, grzebiąc w nurtach Cie-
śniny Messyńskiej prawie całą
załogę i pasażerów.

- Zaproszenie Polski przez
państwa zwycięskiej koalicji do
udziału w Konferencji Pokojo-
wej przez dwóch oficjalnych  de-
legatów: Romana Dmowskiego
i Ignacego Paderewskiego.

1166 ssttyycczznniiaa
- Tymczasowy Naczelnik Pań-

stwa powołał gabinet Ignacego
Paderewskiego, który obok
funkcji Prezydenta Rady Mini-
strów objął resort spraw zagra-
nicznych i przewodnictwo Pol-
skiej Delegacji Pokojowej na
Konferencję w Wersalu. Resort
spraw wewnętrznych objął Sta-
nisław Wojciechowski, często
zastępujący Paderewskiego, w
czasie jego zagranicznych wi-
zyt, resort spraw wojskowych –
gen. Jan Wroczyński, resort
skarbu – Józef Englich,  resort
sprawiedliwości Leon Supiński,
resort oświaty – Jan  Łukasie-

wicz, resort kultury i sztuki –
Zenon Przesmycki, resort  prze-
mysłu i handlu – Kazimierz Hą-
cia, resort kolei  żelaznych – Ju-
lian Eberhardt, resort robót pu-
blicznych – Józef Pruchniak, re-
sort pracy i opieki społecznej –
Jerzy Iwanowski, resort służby
zdrowia – Tadeusz  Januszew-
ski, resort poczt i telegrafów-
Hubert Linde, resort aprowiza-
cji- Antoni Minkiewicz, resort
rolnictwa Stanisław Janicki.

- W świetle badań Darii i To-
masza Nałęczów „Piłsudski  po-
wołując  fachowy gabinet Pade-
rewskiego, obezwładnił zarów-
no lewicę, jak i prawicę . Nieza-
dowolonej od odsunięcia od rzą-
dów lewicy niewygodnie było
występować przeciwko autorowi
koncepcji uważanego przecież
za własnego przywódcę. Prawi-
ca zaś nie mogła sobie pozwolić
na godzenie w Paderewskiego,
wcześnie okrzyczanego bohate-
rem narodowym, choć ten wy-
raźnie blokował jej drogę do wła-
dzy. W ten sposób po dwóch
miesiącach  ostrej rywalizacji
państwo otrzymało rząd przez
żadną ze stron nieuważany  za
uzurpatorski”

1177 ssttyycczznniiaa
- Komitet Narodowy Polski w

Paryżu uznał Józefa Piłsudskie-
go jako Naczelnika Państwa  i
podporządkował się Paderew-
skiemu jako premierowi i mini-
strowi spraw zagranicznych.
Uzyskał w zamian  uznanie

KNP jako reprezentację przy
rządach zwycięskiej koalicji.

1188 ssttyycczznniiaa
- Uroczystość inaugura-

cji Konferencji Pokojowej
w Paryżu w Sali Zegaro-
wej francuskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicz-
nych, dokonana przez Pre-
zydenta Francji Raymon-
da Poincarego z udziałem

70 delegatów pełnomoc-
nych, w tym Romana

Dmowskiego.

2200 ssttyycczznniiaa
- List biskupów polskich do

duchowieństwa o konieczności
przeciwstawienia się agitacji roz-
niecającej nienawiść klasową,
korzystającej z ogólnej biedy i
ze zniszczenia kraju przez dzia-
łania wojenne. „Niech też kapłan
– czytamy w liście – będzie orga-
nizatorem i patronem  organi-
zacji ekonomicznych ludu, przy
której krzewi się wśród ludu wie-
dza  zawodowa i dobrobyt .
Uważać tylko należy, by się nie
wysuwać zbytnio samemu, ze
szkodą i uszczerbkiem dla du-
cha kapłańskiego, a nieraz i po-
wagi kapłańskiej.”

2211 ssttyycczznniiaa
- Józef Piłsudski jako Naczelny

Wódz WP w rocznicę Powstania
Styczniowego wydał rozkaz, w
którym uznał weteranów 1863 r.
za oficerów odrodzonej armii
polskiej z prawem noszenia
munduru wojsk polskich w dni
uroczyste. Witał ich jako naszych
Ojców. i Kolegów.

2233 ssttyycczznniiaa 
- Oddziały czeskie zaatako-

wały podstępnie na Śląsku Cie-
szyński osłabione akcją pomocy
dla Lwowa, oddziały polskie,
zmuszając je do wycofania się
ku Wiśle. 

2233-2266 ssttyycczznniiaa
- Józef Piłsudski w liście do

Romana Dmowskiego, w któ-
rym dał analizę sytuacji we-
wnętrznej i zagranicznej kraju,
podkreślił potrzebę prowadze-
nia polityki zagranicznej ponad
podziałami partyjnymi. Zazna-
czył w nim: „Kto się zetknął (z sy-
tuacją w Polsce. (p. m.) musi od-

nieść wrażenie, że to jest targo-
wisko niewolników... W tych wa-
runkach wszystkie interesy Pol-
ski są tanie, bo przecież z każ-
dym tańczącym i bijącym ogo-
nem o ziemię pieskiem łatwo so-
bie dać radę.”

2244 ssttyycczznniiaa
- W związku z rozpisaniem po-

życzki państwowej w celu rato-
wania budżetu krajowego Józef
Piłsudski zwrócił się do Żydów
warszawskich i redakcji głów-
nych czasopism żydowskich  w
Polsce z prośbą o jej rozpropago-
wanie.  

- W wyborach do Sejmu Usta-
wodawczego, opartych na de-
mokratyczne ordynacji wybor-
czej, wybrano 348 posłów.
Związek Ludowo-Narodowy, na
liście którego startowali Pade-
rewski i Dmowski,  zdobył 109
mandatów, PSL „Wyzwolenie”
57, PSL „Piast” 44, socjaliści 35,
Zjednoczenie Ludowe 31, Naro-
dowy Związek Robotniczy 17,
Związek Pracy Konstytucyjnej
17, PSL „Lewica” 11, żydowskie
partie mieszczańskie 9, pozo-
stałe drobne ugrupowania 17.
W Warszawie lista Związku Lu-
dowo-Narodowego ( arodowy
Komitet Wyborczy) zdobyła
54,1 % ważnych głosów.

2277 ssttyycczznniiaa
- Józef Piłsudski powołał Pań-

stwowy Urząd Pośrednictwa Pra-
cy, który rejestrował bezrobot-
nych i pośredniczył w ich zatrud-
nieniu. Ministerstwo Pracy i
Opieki Społecznej wzywało ro-
botników, by  metodą  gwałtów
nie wymuszali  na przemysłow-
cach swych żądań.

- Roman Dmowski – na posie-
dzeniu Rady Dziesięciu  Konfe-
rencji Pokojowej w kilkugodzin-
nym przemówieniu wygłoszo-
nym w języku  angielskim i fran-
cuskim – przedstawił całokształt
kwestii polskiej. Poruszył m. in.
groźbę inwazji bolszewickiej na
Polskę,  konieczność dostaw bro-
ni dla powstającej armii polskiej,
ratowania przez aliantów Po-
wstania Wielkopolskiego oraz
pomocy dla ruchu polskiego na
Śląsku Cieszyńskim i Galicji
Wschodniej.

3300 ssttyycczznniiaa
- Państwa Ententy wezwały w

formie ultimatum Polskę  i Cze-
chosłowację do niezwłocznego
przerwania rozlewu krwi i po-
wierzenia mediacji w zatargu te-
rytorialnego Komisji Międzyso-
juszniczej, która  zaproponuje
plebiscyt lub arbitraż. W tym
czasie grupa gen. Franciszka La-
tinika – po otrzymaniu posiłków
z Warszawy, Łodzi i Żywca przy
współdziałaniu  hutników z
Trzyńca – po trzydniowej walce
odzyskała część utraconego tery-
torium.

- Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej uznały Państwo Pol-
skie de iure.

- Powstanie Polskiej Organi-
zacji Wojskowej na Górnym Ślą-
sku, która odegrała istotną rolę
w trzech powstaniach śląskich
lat:1919,1920 i 1921 oraz w pol-
skiej akcji plebiscytowej.

- Wojska sowieckie, począw-
szy od stycznia 1919 roku, za-
częły zajmować obszary Biało-
rusi i Polesia, tereny po  Lidę,
Wilno. Nowogródek, Baranowi-
cze, Wołkowysk, Słonim, Łuni-
niec, Pińsk i Sarny, opuszczone
przez okupacyjne wojska nie-
mieckie.  

- W Warszawie powstał Zwią-
zek Zawodowy Nauczycielstwa
Polskich Szkół Średnich, mają-
cy na celu obronę interesów i
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych. Czołowi działacze: Sta-
nisław Kalinowski, Stefan Kop-
ciński, Henryk Raabe, Teofil
Wojeński.

Droga do Niepodległości – styczeń 1919
Od redakcji
Publikujemy ostatni odcinek „Drogi do Niepodległości”
opracowany przez prof. dr hab. Mariana Marka Droz-
dowskiego, profesora Instytutu Historii PAN, który ko-
rzystając z pomocy Centrum  Europejskiego w Natoli-
nie, Muzeum Niepodległości i swoich przyjaciół opubli-
kował w ostatnich dniach w „Bellonie” wielką, liczącą
752 strony „Kronikę narodzin II Rzeczypospolitej  1
sierpnia 1914 - 15 marca 1923”, tj. jest od wybuchu I
wojny światowej do uznania granicy wschodniej RP
przez polskich sojuszników. Wszystkie informacje po-
niższe podajemy ze wspomnianej „Kroniki”
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Panuje przekonanie, że ewentualna zagłada ludzkości przyjdzie z kosmo-
su (meteoryt) lub z głębi ziemi (wulkan gigant). Coraz częściej jednak-
że przewija się teza, iż kataklizm wywołają sami ludzie. I nie chodzi by-

najmniej o to, że któryś z szefów światowych mocarstw naciśnie czerwony guzik
wywołujący nuklearny grzyb. To mało prawdopodobne ze względu na systemy
zabezpieczeń, które uniemożliwiają odpalenie rakiet z ładunkiem jądrowym po tak zwanym uwa-
żaniu. Coraz mocniej forsuje się tezę o globalnym kryzysie gospodarczym mogącym mieć katastro-
falny wpływ na losy ludzkości. Faktycznie, jeśli zniszczy się gospodarkę, zniszczy się także społe-
czeństwo. Po raz pierwszy w dziejach ludzkości 1 procent najbogatszych ludzi na świecie posiada
większy majątek niż pozostałe 99 proc. populacji, a to daje dużo do myślenia. Eksperci wyliczyli,
że 62 osoby posiadają tyle, co  reszta świata. Dla porównania pięć lat temu było to 338 osób. 

Tak szybki postęp w bogaceniu się nielicznych źle wróży światu. Ludzie pragną przede wszyst-
kim stabilizacji, a kiedy zaczynają ją tracić i nie wystarcza do pierwszego, może zdarzyć się wszyst-
ko. W przeszłości wszystkie banki centralne regulowały rynek kredytów bezpośrednio. Bank cen-
tralny określał docelowo stopę wzrostu PKB brutto i wyliczał sumę kredytów niezbędną do jej osią-
gnięcia. Następnie upoważniał banki komercyjne do udzielania kredytów konkretnym sektorom go-
spodarki. Kredyty nieprzeznaczone na cele produkcyjne były eliminowane. W praktyce nie było moż-
liwości uzyskiwania miliardowych kredytów na cele spekulacyjne, jak to się dzieje dzisiaj w przy-
padku funduszy hedgingowych obficie finansowanych przez komercyjne banki. 

Co to jest fundusz hedgingowy? To produkt wymyślony w celu zarabiania wielkich pieniędzy bez
względu na to, czy na rynku panuje bessa, czy hossa. Słowo “hedge” oznacza m. in. „zabezpieczać”,
co sugeruje, iż fundusze hedgingowe inwestują ostrożnie i bezpiecznie. To pułapka. W rzeczywisto-
ści produkty nazywane hedge należą do najbardziej ryzykownych. Większość funduszy hedgingo-
wych zarejestrowanych jest w tzw. rajach podatkowych. Dzięki temu ich działalność w ogóle nie jest
kontrolowana. Wybitny ekonomista Edward Chancellor nazwał fundusze hedgingowe najbardziej
spekulacyjnymi narzędziami inwestycyjnymi w historii światowych finansów. Postawił zarzut, że
walnie przyczyniły się one do destabilizacji systemu finansowego w 2008 r. Warren Buffett okre-
ślił instrumenty pochodne, którymi fundusze obracają, „finansową bronią masowego rażenia”. In-
westycje funduszy hedgingowych przybrały tak monstrualne rozmiary, że jeśli nastąpi jakiekolwiek
“tąpnięcie”, narażone zostanie bezpieczeństwo światowego systemu bankowego i powstanie real-
ne zagrożenie dla finansowej struktury społeczeństwa.

C o wtedy? Najlepiej wiedzą Grecy. Nowożytna tragedia grecka zaczęła się w 2001 r.
Wtedy to grecki rząd wszedł w konszachty z potężnym amerykańskim bankiem inwe-
stycyjnym Goldman Sachs. Dzięki niejawnym pożyczkom Grecja mogła spełnić unijne

wymogi i rok później wejść do strefy euro. Umowy z Goldman Sachs były tak skomplikowane i
niekorzystne, że już w dniu podpisania umowy w 2001 r. zadłużenie Grecji wobec tego banku wzro-
sło z 2,8 mld euro do 3,4 mld. Od tego momentu cena transakcji prawie podwoiła się do 5,1 mld
euro. Goldman Sachs zrobił interes życia, Grecja zaś znalazła się na równi pochyłej. Kontrakt po-
zwolił jednak greckiemu rządowi zamaskować rosnące zadłużenie publiczne i wykazać przed Unią
Europejską, że kraj spełnia wymogi budżetowe. 

Umowy z wielkimi instytucjami finansowymi są tak sprytnie skonstruowane, by nie od razu po-
kazywać, o co w nich tak naprawdę chodzi, a pożyczkodawcy zawsze bezwstydnie zapewniają, że

ich zyski są tylko polubowne. To
DNA tego typu transakcji. Skompli-
kowany mechanizm finansowy, wy-
korzystany w niejawnej transakcji,
zamienił zadłużenie Grecji wyrażo-
ne w dolarach i jenach na euro, wy-
korzystując historyczną stopę pro-
centową. Skala i złożoność umowy
dawała bankowi możliwość nałoże-
nia proporcjonalnie wyższych pro-
wizji niż w przypadku standardo-
wych umów. Tak czy owak, dla

Goldman Sachs była to wyjątkowo lukratywna umowa, a Grecja została do cna oskubana. Kiedy mle-
ko się rozlało, bank Goldman Sachs dyskretnie wycofał się do swojej siedziby w USA. Kto musiał wy-
ciągać Grecję z niebytu? Unia Europejska miliardami euro pochodzącymi m. in. z podatków oby-
wateli krajów zrzeszonych we Wspólnocie. 

Aby pokazać w całej okazałości zasługi Goldman Sachs, JP Morgan i innych finansowych rekinów,
wśród których rej wodzą fundusze hedgingowe, w skubaniu poszczególnych państw, należy przy-
pomnieć ataki na waluty kilkunastu europejskich krajów. Atak na czeską koronę, węgierskiego fo-
rinta i polską złotówkę miał miejsce na początku 2009 r.  W dniu 20 lutego 2009 r. Jon Winkelried,
wiceprezes i szef operacyjny Goldman Sachs, poinformował media, że bank kończy grę na depre-
cjację polskiego złotego. Winkelried przyznał, że w wyniku tej spekulacji złoty mocno stracił na war-
tości, a Goldman Sachs zarobił na osłabianiu polskiej waluty olbrzymie pieniądze. 

Powyższy opis jest zaledwie jednym z wielu dowodów na to, że los całych już państw zna-
lazł się w rękach szefów wielkich instytucji finansowych, podmiotów, które nic nie produ-
kują i zajmują się wyłącznie spekulacją na gigantyczną skalę oraz sprzedawaniem marzeń.

Idąc ulicami Warszawy, co rusz natykamy się na szklane biurowce. Jest ich coraz więcej i wciąż po-
wstają nowe. Kto je zaludnia? W większości suto opłacani spece od wymyślania kolejnych “instru-
mentów” mających na celu skubanie klientów. 

Prestiżowy magazyn “Forbes” opublikował w swoim czasie listę pięciu najważniejszych i najbar-
dziej wpływowych ludzi naszego globu. Pięć twarzy: z lewej Władimir Putin, z prawej Barack Oba-
ma, na dole Dalajlama i Angela Merkel. Trzy osoby reprezentują światowe mocarstwa, czwarta jest
uznawanym na całym świecie autorytetem moralnym, więc na razie wszystko jest ok. Ale kim jest
piąta osoba umieszczona przez naczelnego redaktora “Forbesa” pomiędzy Merkel i Dalajlamą? Na
1000 Polaków 999 nie ma prawdopodobnie bladego pojęcia czyja to podobizna. To Lloyd C. Blank-
fein, prezes Goldman Sachs, którego roczne wynagrodzenie w 2011 r.  wyniosło ledwie 16,2 milio-
na USD. Tak wysoka pozycja tego człowieka chyba powinna uciąć dywagacje, kto dzisiaj tak napraw-
dę rządzi światem.

Według teorii spiskowych Grupa Bilderberg, składająca się z osób ze świata polityki i gospodar-
ki, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji mię-
dzynarodowych, znaczących fundacji, banków oraz korporacji o globalnym zasięgu i wpływie,
pracuje nad utworzeniem nieformalnego rządu światowego. Niejawność corocznych spotkań, w któ-
rych uczestniczy około 130 osób, powoduje, że stowarzyszenie to otacza nimb tajemniczości. Or-
ganizacja składa się z Komitetu Sterującego, który każdego roku wybiera uczestników niejawnych
spotkań. Rzecznik prasowy Bilderberg nie jest ujawniany z imienia i nazwiska, ponieważ praktycz-
nie nie ma formalnych kontaktów z mediami. Coraz częściej mówi się, że ta tajemnicza organiza-
cja dąży do utworzenia jednego światowego rządu, mianowanego, a nie wybieranego, do wprowa-
dzenia uniwersalnej religii oraz utworzenia jednego globalnego rynku, którego fundamentem by-
łyby finanse regulowane przez “Bank Światowy” za pomocą jednej światowej waluty. 

Z wolennicy spiskowej teorii dziejów twierdzą, iż “sztucznie wywoływane kryzysy spowodu-
ją w społeczeństwie ciągły stan przymusu – fizycznego, umysłowego i emocjonalnego – co
pozwoli utrzymać je w stanie permanentnego braku równowagi. Ludzie zbyt zmęczeni, by

decydować o swoim losie, zostaną zdemoralizowani i ogłupieni do tego stopnia, że przeważy apa-
tia na masową skalę”. Nie chcę tego komentować, ale rozlewające się po Europie protesty społecz-
ne, czy exodus młodzieży z Półwyspu Iberyjskiego do Mozambiku i Angoli w poszukiwaniu pracy
przeczą teorii o masowej apatii. Jedni emigrują, inni natomiast coraz głośniej mówią o rewolucji.
Europa zaczyna płacić wysoką cenę za przeniesienie produkcji do Azji. Na Starym Kontynencie pro-
dukuje się coraz mniej, a to oznacza wzrost bezrobocia i w efekcie niepokoje na coraz większą ska-
lę. I tylko produkcja marzeń w rozsianych po całym świecie filiach fabryki Lloyda Blankfeina, jak
również jego kolegów z branży, idzie pełną parą. Ale do czasu.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Mniejszość ma przewagę...

„Tak szybki postęp w bogace-
niu się nielicznych źle wróży
światu. Ludzie pragną przede
wszystkim stabilizacji,  a kiedy
zaczynają ją tracić i nie 
wystarcza do pierwszego, 
może zdarzyć się wszystko”

Świat się zmienia, a wraz z nim wszystko dokoła. I nie chodzi tu tylko o tech-
nologie kolejnych generacji, które nam towarzyszą coraz częściej w co-
dziennym życiu. Zmiany dotyczą każdej sfery współczesnej cywilizacji.

Zmiany w zakresie techniki, automatyki, robotyzacji są najbardziej spektakular-
ne, choć nie wszystko jest jednak jasne dla przeciętnego obywatela. Z grubsza moż-
na założyć, że 5. generacja oznacza coś lepszego i bardziej zaawansowanego technologicznie niż
generacja poprzednia. I tak dalej. Przy określaniu kolejnych zwiększają się towarzyszące im liczby.
Zwykle podchodzimy do tego z uznaniem. Zwłaszcza gdy chodzi o samochody. 

Postęp w wielu dziedzinach wiąże się z wygodą, z luksusem, a nawet z awansem społecznym. Tak
naprawdę, nikt nie wie po co to robimy. Po co gonimy za postępem i zmianami? Faktem jest, że lu-
dziom żyje się z każdą kolejną innowacją wygodniej, ale czy w życiu chodzi tylko o wygody? Dzię-
ki postępowi nikt już w Warszawie nie szuka budki telefonicznej, dlatego zniknęły one z naszego
krajobrazu, ale czy przenośne smartfony sprawiają, że mamy więcej czasu? Czy dzięki nim rozma-
wiamy ze sobą częściej niż pół wieku temu? Niewątpliwie tak, jeśli chodzi o rozmowy telefonicz-
ne, korzystanie z internetowych komunikatorów, czy wysyłanie wiadomości SMS. Są one jednak
jedynie namiastką bezpośredniego spotkania z rozmówcą i rozmowy t?te-?-t?te. Nawet, jeśli doj-
dzie już do spotkania, to czy mamy więcej tematów do rozmowy niż kiedyś? 

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym wszyscy wiedzą mniej więcej to samo. Większość
z nas czerpie swą wiedzę z uproszczonego i ujednoliconego przekazu. Oczywiście, każdy może so-

bie wyciągnąć różne wnioski, za-
leżnie od poziomu wiedzy i inte-
lektu oraz potrzeb. Dostęp do
wiedzy zależy w dużej mierze
od techniki. Każdy, kto dyspo-
nuje Internetem w smartfonie,
może wyszukać dowolną infor-
mację w każdej chwili i w każ-
dym miejscu, jeśli tylko ma za-
sięg. Może też korzystać z innych

mediów, takich jak: telewizja, internet. Trzeba jednak włożyć nieco wysiłku, żeby dowiedzieć się
czegoś więcej niż daje  oficjalny, mainstreamowy przekaz.

Ten szokujący skok cywilizacyjny, który umożliwiła rewolucja cyfrowa, nie zmienia jednak faktu, że
w niektórych obszarach naszego życia niewiele się zmieniło. Gdyby ktoś niczym tytułowy bohater fil-
mu Hibernatus z 1969 roku został zamrożony w bryle lodu, a po pół wieku ocknął się na dzisiejszym
Mokotowie, z pewnością nie czułby się aż tak zagubiony i wyalienowany, jak można się spodziewać. Ła-
twiej dałby się przekonać, że żyje w czasie sprzed pół wieku niż znakomity odtwórca głównej roli Lo-
uis de Fun?s w ww. komedii. A to z tego względu, że w niektórych rejonach przez 50 lat niewiele się tu
zmieniło. Wydobyty z lodu osobnik ujrzałby chodniki, które znikają po kilkuset metrach pozostawia-
jąc przechodniów w głębokiej rozterce, co robić dalej. Czy iść jezdnią, czy może szukać trotuaru po dru-
giej stronie ulicy? Rozmrożony obywatel ujrzałby skrzyżowania bez podjazdów na przejściach dla pie-
szych. Pół wieku temu też ich zapewne nie było. Być może, zastanowiłoby go – dlaczego płyty chodni-
kowe są tak bardzo powykrzywiane,  przypominając pobojowisko, a nie miejsce,po którym można po-
ruszać się bez obawy, że skręci się nogę. W jakim celu ktoś poustawiał na środku chodnika latarnie? Co
mogłoby naszego Hibernatusa zaszokować, to widok drzew rosnących na chodniku i uniemożliwiają-
cych przejście. Żeby je obejść, trzeba wyjść na jezdnię. Gdyby nasz bohater podążył mimo to dalej w kie-
runku ul. Bonifacego, odetchnąłby z ulgą, bo zauważyłby że stąpa po całkiem nowym chodniku, po któ-
rym maszeruje się nieco lepiej niż np. ul. Zelwerowicza. Zapewne miałby czas na refleksję (rozkoszu-
jąc się otaczającym go powietrzem przypominającym to sprzed zamrożenia go w bryle lodu, nasyco-
nym spalinami i dymem z kominów), że jest jak dawniej. Możliwe, że zastanowiłoby go, dlaczego tro-
tuary wyłożono kostką betonową, która dla przechodniów z wózkiem dziecięcym stanowi równie
trudną do przebycia przeszkodę, co tzw. kocie łby. Jazda po czymś takim naraża cenną zawartość wóz-
ka na poważne wstrząsy. O czym każdy, kto tego próbował, mógł się łatwo przekonać. 

Wiele w naszym życiu i otoczeniu się zmienia się, ale nie wszędzie. Spacer po Mokotowie może
to potwierdzić. Wiele też zmieniło się na lepsze, jednak, nie następuje to tak szybko, żeby po pół wie-
ku nie można było odnaleźć się w niby nowej, ale wciąż starej rzeczywistości. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Dokąd tak pędzimy…

„Postęp w wielu dziedzinach
wiąże się z wygodą, z luksusem,
a nawet z awansem społecz-
nym. Tak naprawdę, nikt nie wie
po co to robimy. Po co gonimy 
za postępem i zmianami?”

Europoseł PiS Mirosław Piotrowski, zaufany człowiek Tadeusza Ry-
dzyka wystąpił z inicjatywą utworzenia nowej partii politycznej
Ruch Prawdziwej Europy

Jak zapowiada Radio z Torunia,
Powstanie nowa partia i Unia.
Wzór uczciwości i pobożności.

To Chrześcijańska Unia Jedności.
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

NOWA UNIA

Laureaci naszego noworocznego konkursu matematycznego spotkali się w ponie-
działek 28 stycznia w salach ursynowskiego Muzeum im. Juliana Ursyna Niemcewi-
cza przy ul. Barwnej.

W imieniu redakcji pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe (autorskie egzemplarze Obłocz-
ka’2017) wręczył organizator konkursu Wojciech Dąbrowski. Ponadto, pani Anna Wolska, dyrektor
Ursynoteki, przekazała laureatom albumy poświęcone J.U. Niemcewiczowi.

Na zdjęciu (od lewej); Wojciech Dąbrowski, Jakub Onopiuk (gimnazjalista z Ursynowa), Bartłomiej
Jagier (LO im. J. Zamoyskiego), Małgorzata Gwiazda (LO im. S. Staszica), Robert Szafarczyk (LO im.
T. Reytana), Marek Schabek (analityk), Maria Janusz (inż. budowlany), Andrzej Górniewicz (em. agent
górniczy), Marian Kazulo (inż. mechanik). Niestety, nie mogli być obecni: Karol Świder (maszynista
metra warszawskiego, w tym czasie na służbie), Wiktor Marczak (em. żołnierz zawodowy) i Ola Kraw-
czyk (LO im. S. Batorego). Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

F o t o :  J a c e k  O k u l u s  ( U r s y n o t e k a )

Spotkanie laureatów konkursu matematycznego
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W grudniu jako dziennikarz ty-
godnika “Passa” skierowałem
do zarządu państwowej spółki
Totalizator Sportowy, która od
2008 r. jest dzierżawcą służe-
wieckiego hipodromu, oświad-
czenie wraz z 10 pytaniami sfor-
mułowanymi w trybie ustawy
Prawo Prasowe. 

W oświadczeniu zaprotesto-
wałem przeciwko próbie
zastraszania przez wynaję-

tą przez TS prawniczkę. Chodzi o dwie
krytyczne publikacje zamieszczone je-
sienią na łamach naszego tygodnika
pod tytułami “Czarne chmury nad orga-
nizatorem zakładów wyścigowych”
oraz “Sezon małych radości i wielkich
rozczarowań”. Były one podyktowane
wyłącznie troską o przyszłość zabytko-
wego hipodromu na Służewcu oraz wy-
ścigów konnych i w żadnym razie nie
miały na celu godzenia w wizerunek
TS. Krytyka poparta jest faktami, więc
wydawała się uzasadniona. Tymcza-
sem prawniczka TS sporządziła pismo,
w którym wzywa nas do “zaprzestania
naruszeń w postaci rozpowszechnia-
nia nieprawdziwych i nieścisłych infor-
macji godzących w dobra osobiste To-
talizatora Sportowego...” i straszy postę-
powaniem sądowym. 

T o mocno rozczarowująca re-
akcja zarządu spółki, który
zamiast podjąć próbę wyja-

śnienia spornych kwestii i nawiązania
dialogu z dziennikarza grozi wytocze-
niem procesu. Przez długich 10 lat
“Passa” wspierała TS w realizacji dzie-
ła mającego na celu modernizację za-
bytkowych torów i broniła dobrego
imienia spółki przed nieuzasadnioną i
bezzasadną, moim zdaniem, krytyką
części środowiska wyścigowego. Kiedy
zamieściłem jednak publikacje “nie po
linii” TS, spotkało się to z próbą za-
straszenia redakcji konsekwencjami
prawnymi. 

W piśmie sporządzonym
przez wynajętą prawniczkę
nie ma natomiast choćby

jednego słowa odniesienia do niewy-
godnej dla TS, co zrozumiałe, kwestii
niezrealizowania przez 10 lat żadnej z
planowanych na torze budów. A prze-
cież część projektu inwestycyjnego za-
kłada rozbudowę toru wyścigowego o
nowe bryły. Architektura hipodromu

miała wzbogacić się o obiekty takie jak
hotele, budynki usługowe, biurowe i
mieszkalne, wieżę widokową oraz wie-
lofunkcyjną halę o powierzchni ok. 40
tys. mkw, w której odbywałyby się im-
prezy sportowe lub targowe. Planowa-
na była także modernizacja, a nawet
rozbudowa trybuny środkowej oraz bu-
dowa stajni gościnnych. 

Powyższe plany pozostały nie-
stety w sferze marzeń. Stąd
jeden z moich zarzutów pod-

niesionych w publikacjach, że 10 lat
dzierżawy zostało zmarnotrawionych,
a gigantyczny potencjał Służewca pań-
stwowa spółka, czyli TS, wykorzysta-
ła może w jednym procencie. Do wy-
mienionego wyżej katalogu planów
niezrealizowanych należy dodać także
zaniechanie, bez podania środowisku
wyścigowemu przyczyn, zapowiada-
nego na rok 2018 remontu budynku
dyrekcji, łącznika i dżokejki. Do
oświadczenia przesłanego zarządowi
TS dołączyłem katalog 10 pytań sfor-
mułowanych w trybie ustawy Prawo
Prasowe. Kilka z nich dotyczyło liczby
automatów do gier zakupionych przez
TS w celu realizacji zapisów znoweli-
zowanej ustawy o grach hazardowych
oraz liczby uruchomionych salonów
na terenie kraju. 

Po prawie trzech tygodniach
oczekiwania nadeszła odpo-
wiedź na... jedno z dziesięciu

pytań. Okazało się, że TS nie posiada
wiedzy, ile automatów zakupił i ile z
nich zostało już uruchomionych! Nie
podano nam także liczby uruchomio-
nych salonów gry. Poinformowałem
więc, że nie godzimy na tak ostentacyj-
ne lekceważenie dziennikarza przez
władze państwowej spółki i łatwo nie
złożymy broni. Wkrótce rzecznik pra-
sowy TS pani Aida Bella przysłała e-
maila, w którym udzieliła odpowiedzi
znów na jedno tylko spośród zadanych
dziesięciu pytań. Dowiedzieliśmy się,
że “w końcu ubiegłego roku działały
w Polsce 23 salony gier z automatami.
Planujemy, że do końca 2019 r. będzie-
my mieli 4 tys. automatów w ponad
200 lokalizacjach”. Na pytanie o liczbę
zakupionych przez TS z państwowych
środków automatów i liczbę już uru-
chomionych nie doczekaliśmy się odpo-
wiedzi. A jest to przecież pytanie z ka-
tegorii bardzo prostych.  

N asz tygodnik interesuje
przede wszystkim los zabyt-
kowego hipodromu na Słu-

żewcu, mniej działalność TS na in-
nych polach, w tym kwestia realizo-
wania przez spółkę zapisów znoweli-
zowanej ustawy o grach hazardo-
wych. Jest jednak wspólny mianow-
nik. Regres na Służewcu i opóźnie-
nia w realizacji zapisów ustawy ha-
zardowej dowodzą, że z planowaniem
w państwowej spółce różnie bywa. W
maju ubiegłego roku TS wydał
oświadczenie, że w roku 2018 zosta-
nie uruchomionych na terenie kraju
50 salonów gier. Uruchomiono zale-
dwie 23. Planowane na Służewcu in-
westycje i remonty, zrealizowano na
przestrzeni dekady, może w kilkuna-
stu procentach. Dlatego co do śmia-
łych planów uruchomienia przez TS
w bieżącym roku 4 tys. automatów
w 200 lokalizacjach trzeba zachować
dużą rezerwę, podobnie jak do obiet-
nic związanych z dalszą modernizacją
torów na Służewcu. 

Szczególnie dotkliwe dla bywal-
ców hipodromu jest zrealizo-
wanie tylko w połowie remon-

tu generalnego trybuny środkowej, któ-
ry ciągnie się od 10 lat. Większość by-
walców nie jest w stanie pojąć plani-
stycznych zawiłości – połowę trybuny
wyremontowano, drugą połowę pozo-
stawiono w stanie urągającym wszel-
kim normom. Co dziwne, na imprezy
organizowane przez firmy zewnętrzne
TS oferuje wynajem całej trybuny, na-
tomiast w dni wyścigowe funkcjonuje
tylko część obiektu od strony zielonej
bieżni. Tłumaczenie organizatora go-
nitw jest mętne i mało przekonujące.
W ubiegłym roku odstąpiono od re-
montu budynku dyrekcji, dżokejki oraz
łącznika. To wszystko czyni bardzo wia-
rygodną krążącą w środowisku wyści-
gowym tezę, jakoby zabytkowy służe-
wiecki hipodrom był dla obecnego za-
rządu TS przysłowiową kulą u nogi. 

R easumując, jest nam przykro,
że TS, z którym przez całą
dekadę zgodnie współpraco-

waliśmy w realizacji dzieła odbudo-
wy toru służewieckiego i podniesie-
nia z kolan upadających wyścigów
konnych, traktuje “Passę” w sposób
lekceważący, unikając odpowiedzi na
pytania trudne. Udzielanie wyczerpu-
jących odpowiedzi na pytania zada-
wane w trybie ustawy nie są żadną ła-
ską ze strony administracji rządowej,
samorządowej, czy zarządów spółek
z jednoosobowym udziałem skarbu
państwa. To ustawowy obowiązek i
niedopełnienie go należy traktować
jako złamanie obowiązującego prawa,
co jest czynem karalnym. 

S zokujący dla dziennikarzy jest
fakt, iż w celu stłumienia uza-
sadnionej krytyki prasowej

państwowy podmiot posuwa się do ar-
tykułowania pod adresem redakcji
groźby w postaci wejścia na drogę sądo-
wą. Informujemy, że tego rodzaju tak-
tyka nie ma żadnej przyszłości. Nadal
będziemy zadawać pytania i żądać wy-
czerpujących odpowiedzi. Aż do skutku. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Po niezwykle wyrówna-
nym pięciosetowym meczu
w derbach Warszawy Le-
gia Warszawa musiała
uznać wyższość gospoda-
rzy z Ursynowa – KS Me-
tro. Licznie zgromadzeni
w hali przy ul. Dereniowej
kibice byli świadkami bar-
dzo zaciętego i emocjonu-
jącego starcia, w którym
ostatecznie lepsi okazali
si podopieczni Wojciecha
Szczuckiego. 

Spotkanie rozpoczęło się od
wyrównanej gry punkt za punkt,
jednak kilka nieskutecznych za-
grań wprowadziło trochę ner-
wowości w szeregi Metra, przez
co przyjezdnym udało się od-
skoczyć na pięć oczek. Po ata-
ku Tomasza Belczyka było 5:10.
Wtedy o przerwę poprosił trener
Szczucki i we właściwy sposób
wpłynął na swoich zawodników,
ponieważ ci stopniowo zaczęli
odrabiać straty. Paweł Mikołaj-
czak mocne ataki zamienił na
sprytne techniczne zagrania, co
zaowocowało w końcu remisem
po 16. Nikt jednak nie miał za-
miaru poddać się bez walki. Wy-
nik jeszcze przez chwilę delikat-
nie wskazywał na korzyść Legii
–17:18, jednak wtedy na boisku
pojawił się Bartek Stępień, któ-
rego skuteczne akcje bardzo po-
mogły gospodarzom w odnie-

sieniu zwycięstwa w tym secie.
Nieco uśpieni podopieczni tre-
nera Kołodziejczyka nie byli już
w stanie odwrócić losów pre-
mierowej partii i zakończyli ją
błędem własnym, przegrywając
do 21.

Akcja drugiej odsłony przez
długi czas rozgrywała się we-
dług niemalże identycznego sce-
nariusza, jednak obie wersje róż-
niły się zakończeniem. W ostat-
nich minutach siatkarze Metra
aż czterokrotnie nadziali się na
blok legionistów, co zdecydowa-
ło o końcowym rezultacie. Set
zakończył świetnym atakiem
Kacper Buczek – dając Legii wy-
graną 25:23.

Trzecia partia rozpoczęła się
lepiej dla gospodarzy, którzy po
nieudanym ataku rywali mieli
trzy oczka przewagi – 6:3. Go-
ście jednak dość szybko odrobili
straty, a dobre ataki Mariusza
Godlewskiego pozwoliły im na-
wet wyjść na prowadzenie 12:9.
Taki dystans utrzymywał się
przez dłuższy czas, a swój kon-
cert gry w ataku rozpoczął Bu-
czek – zdecydowanie najskutecz-
niejszy zawodnik tego meczu, po
stronie gości. Poziom widowiska
obniżała nieco spora liczba błę-
dów, które przydarzały się po obu
stronach siatki – szczególnie w
polu serwisowym. Emocji jed-
nak w dalszym ciągu nie brako-

wało, czego dowodem była roz-
grywana na przewagi końców-
ka seta. Po asie serwisowym
Sprawki i bloku na Godlewskim
gospodarze doprowadzili do re-
misu po 23. Po chwili mieli nawet
piłkę setową, ale popełnili kilka
błędów i kiedy sędzia w spornej
sytuacji odgwizdała aut, musie-
li uznać wyższość rywali – 25:27.

Siatkarze Metra nie zamierza-
li poddać się bez walki, w związ-
ku z czym dzielnie stawiali czo-
ła przeciwnikom, a wynik w
czwartej partii oscylował wokół
remisu aż do stanu 15:15. W ko-
lejnych akcjach Godlewski dwu-
krotnie zaatakował w aut, z ko-
lei Mikołajczak sprytnie kiwnął
piłkę na kontrze i gospodarze

objęli prowadzenie 20:16. Choć
cztery oczka przewagi to na-
prawdę spora zaliczka, to nic w
tym secie nie było jeszcze roz-
strzygnięte – dwa skończone
kontrataki Legii i po kilku minu-
tach było już 21:20. Walka trwa-
ła w najlepsze, kiedy goście po-
pełnili błąd dotknięcia siatki, da-
jąc tym samym rywalom piłkę

setową – 24:21. Ci nie wykorzy-
stali dwóch szans na zwycięstwo
w tej partii, ale wtedy pomocną
dłoń wyciągnęli do nich prze-
ciwnicy, którzy pomylili się w
polu serwisowym.

Tie-break miał być prawdzi-
wą wojną nerwów, jednak przy-
bici, a może zwyczajnie zmę-
czeni zawodnicy trenera Koło-
dziejczyka nie zdołali dotrzy-
mać kroku gospodarzom, któ-
rzy już na starcie wypracowali
pięć oczek przewagi. Pod-
opieczni trenera Szczuckiego
nie oddali już prowadzenia, a
rywalizację zakończył atakiem
z lewego skrzydła Dominik Za-
lewski – 15:9. KS Metro War-
szawa wygrało tym samym ca-
łe spotkanie 3:2 i dopisało do
swojego dorobku punktowego
kolejne dwa punkty. 

Wynik ten oraz rezultaty po-
zostałych spotkań dają pewność,
że następna – a zarazem ostat-
nia – kolejka rundy zasadniczej
nie zmieni układu pierwszej po-
łowy tabeli, której przewodzi
niepokonana drużyna BASu
Białystok. Legia utrzyma pozy-
cję wicelidera, a trzecie miejsce
zajmą zawodnicy KS Metro, któ-
rzy kolejny mecz rozegrają rów-
nież na własnej hali z sąsiadują-
cymi z nimi w tabeli siatkarzami
z Olsztyna.

D a r i a  M i k o ł a j c z a k

Czy wypada tak postępować spółce państwowej?

Metro pokonało Legię na Dereniowej!

Zastraszanie zamiast odpowiedzi na pytania...
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KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
www.procesuj.pl

887 887 559

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063 

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, dom na działce
podzielnej na 3. Cena 770 tys. zł.,
tel. 515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
! 7700 mm22,, apartament,

kamienica, 601 720 840
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica z
1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.80 m2,,
taras, ogródek, garaż c. 510 tys.zł,,
601 720 840

!KKaabbaattyy, 52 m2, koło metra,
parter, c. 505 tys, zł, 601 720 840 

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

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! SSaaddyybbaa, Jaszowiecka,38 m2, 
2 pok. do wejścia, 601 720 840

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

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

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. blisko
Multikina, metro, dobry standard,
do wejścia, tylko 425 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 2 pok. 56 m2, do
wejścia, dobry standard, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 93 m2, super
okazja tylko 520 tys. zł, 
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, przy metrze
Belgradzka, 3 pok. 64 m2 piękne,
jasne mieszkanie po rem.,do
wejścia, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  
1 mln 700 tys. zł - do neg., 
601 720 840

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2, 
c. tylko 565 tys. zł zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
tylko 480 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 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

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

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
280/300 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1 mln
780 tys. zł, 601 720 840,, 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, 75 m2, lokal

handlowy okolice Nowego Światu,
c. 8700 zł/m-c, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 62 m 2, 3 pokoje,
piękne miejsce, cisza, spokój, taras,
3.300 zł/.m-c,601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm 85 m2 lokal do
wynajęcia, świetny punkt na
gastronomię, pozwolenie na
alkohol lub inną działalność, 
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do
wynajęcia lub sprzedaży, 
601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: 
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu

ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo 

ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,, WWiillaannóóww,,
MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..))..

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO PPOOPPRRAAWWEEKK krawieckich
zatrudnię, 501 068 255

FFIIRRMMAA zatrudni pracowników
(emeryt/rencista) do recepcji
(ochrona) w biurowcu na
Ursynowie. Umowa zlecenie,
wymiar 24/48 h. 
Telefon 22 643 22 19 
w godz. 9-16 (pon.-pt.).

KKEELLNNEERR// KKEELLNNEERRKKAA, POMOC
KUCHENNA ZMYWAJĄCA,
DOSTAWCA. Nowa restauracja
Sushi Lesznowola/Magdalenka
dobre wynagrodzenie, umowa.
Zadzwoń-607 343 332 

KKIIEERROOWWCCĘĘ kat. C z Piaseczna
lub okolic do dystrybucji lodów i
mrożonek, 693 298 158 

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE 339944 zatrudni
pomoc nauczyciela na cały etat.
Umowa na zastępstwo. 
Tel. 22 641 52 16

PPRRZZYYCCHHOODDNNIIAA lleekkaarrsskkaa 
zzaattrruuddnnii:: ppaanniiąą ddoo sspprrzząąttaanniiaa,,
ppiieellęęggnniiaarrkkii,, lleekkaarrzzaa iinntteerrnniissttęę,,

mmeeddyyccyynnyy rrooddzziinnnneejj,, kkaarrddiioollooggaa..
TTeell..:: 660055 444400 883311;; 

660099 337733 558822;; 2222 665511 7700 7755

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawającego, 
601 23 72 91

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIEE BBIIUURROO
TTUURRYYSSTTCCZZNNEE zatrudni osobę do
pomocniczej pracy biurowej.
Wymagana dobra obsługa
komputera. Praca 2-5 dni w
tygodniu, do ustalenia. Kontakt:
rekrutacja.btur@gmail.com

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ do przyuczenia w
zawodzie blacharz-dekarz. Praca
stała, możliwość zakwaterowania
(rejon Warszawy), 22 756 84 89 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko, 
501 143 827 

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ w rejonie
Warszawy blacharzy-dekarzy.
Praca stała, możliwość
zakwaterowania na miejscu, 
22 756 84 89 

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ,, 
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

AANNTTEENNYY TTVV SSAATT....
Profesjonalne usługi RTV.
Zadzwoń 501 700 315

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

BBIIUURROO RACHUNKOWE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

SSZZAANNUUJJMMYY WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA
Kopiowanie kaset VHS 

na płyty DVD, 
502 288 514

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki,
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOCCIIEEPPLLEENNIIAA pianą pur, 
668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew 
i krzewów, wycinka, faktura 
604 401 161 

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143 

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEENNAAPPRRAAWWAA, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

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

Ważne telefony

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiaa MMaarrcciinnkkiieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

DDoo 99 lluutteeggoo:: akcja „Zima w
Mieście” – warsztaty plastyczne
„Zimowe Zabawy Dłutem i Kred-
ką” (31.01; 1, 4, 5, 6, 7, 8.02,
godz. 10.00-11.00 i 11.15-12.15)
oraz Zimowy Bal dla Dzieci (so-
bota, 9.02, godz. 16.00-18.00;
zapisy na warsztaty w sekretaria-
cie Domu Sztuki – osobiście lub
telefonicznie; uczestnictwo w
warsztatach plastycznych i Balu
– bezpłatne).

SSoobboottaa,, 22 lluutteeggoo,, 1188..0000:: Kino
Dokumentu w Domu Sztuki –
film „Love Express. Przypadek
Waleriana Borowczyka” (Pol-
ska/Estonia 2018, reż. Jakub Mi-
kurda). Po projekcji spotkanie z
reżyserem. Pokaz zorganizowa-
ny we współpracy ze Studiem Fil-
mowym Kalejdoskop. Partner
pokazu: Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 33 lluutteeggoo,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” –  zrekonstruowany cy-
frowo film „Dzieje grzechu” (Pol-
ska 1975, reż. Walerian Borow-
czyk). Wstęp wolny.*

ŚŚrrooddaa,, 66 lluutteeggoo,, 1188..0000:: wyda-
wanie bezpłatnych kart wstępu
na spektakl „Trzy siostry… Poże-
gnanie z sadem” (Teatr Za Dale-
ki w Domu Sztuki – niedziela,
10 lutego, 19.00).

Galeria Domu Sztuki: do 7 lu-
tego wystawa zdjęć artystycznych
wykonanych telefonami komór-
kowymi pt. „PhotoPhone Art 4”.

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

88..0022..22001199 ((ppiiąątteekk)) ggooddzz..
1188,,0000 “akustycznie NIEMEN in
memoriam - 15 rocznica śmier-
ci” Radek Świderski z zespołem.

Zaproszenia do odbioru w DK
Imielin od 6.02. od godz.18,00

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

3311..0011 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt.: „Sobieski i jego epoka”

0055..0022 –– wwttoorreekk – spotkanie  z
dr Izabelą Winiarską pt. „Polsz-
czyzna ostatniego stulecia”

0077..0022 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
dr Kamilem Kopanią w cyklu Sztu-
ka Burgundii i Niderlandów w XV
wieku pt. „Retabula ołtarzowe”

12.02 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem
w cyklu Od Giotta do Tycjana: hi-
storie malarzy, historie obrazów
pt. „Lekcja anatomii doktora Tul-
pa: tajemnice Rembrandta”

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

Już w najbliższy piątek, 1.02.2019 o 18:30 w DK Imielin Dereniowa 6 odbędzie się iM Rock Kon-
cert podsumowujący pięciodniowe Warsztaty Rockowe iM Granie Zima 2019. Duża dawka rocka w
wykonaniu młodych muzyków. Oprócz uczestników warsztatów, wystąpi także zespół Heart Attack
(na zdjęciu), który powstał w trakcie warsztatów. Wystawa, poczęstunek, niespodzianki muzyczne..
Wstęp wolny!

Kontakt: Małgorzata Wiercińska 507 538 726.

iM Rock Koncert już w piątek!

Wpadli z marihuaną
Pół kilograma zabezpie-
czonej marihuany i
dwóch zatrzymanych, to
efekt kontroli pojazdu
oraz przeszukania miesz-
kania 24-letniego Janu-
sza W., w którego samo-
chodzie, a później w
mieszkaniu policjanci
znaleźli nielegalny susz.
Mężczyzna jadący autem
w towarzystwie o rok
młodszego Jakuba S.
przewoził narkotyki na
tylnym siedzeniu auta.

Zaczęło się od zwykłej kon-
troli drogowej na jednej z ulic
Ursynowa. Kiedy mundurowi
zauważyli dwóch młodych
mężczyzn za kierownicą toyo-
ty, postanowili sprawdzić le-
galność auta. W momencie,
gdy siedzący za kierownicą Ja-
nusz W., jadący w towarzy-

stwie o rok młodszego Jakuba
S., uchylił szybę funkcjonariu-
sze poczuli charakterystyczny
zapach marihuany.

Okazało się, że mężczyzna
przewoził ją w torbie, na tyl-
nym siedzeniu. Tłumaczył się,
że to przesyłka, którą zabrał z
jednego miejsca i miał prze-
wieźć w drugie, i tam po prostu
pozostawić, ale nie wie kto jest
zleceniodawcą, ponieważ otrzy-
mywał tylko anonimowe wia-
domości tekstowe na swoją ko-
mórkę.

Funkcjonariusze zabezpie-
czyli 250 gramów nielegalne-
go suszu roślinnego, a obu nie-
notowanych w przeszłości
mężczyzn przewieźli do poli-
cyjnego aresztu. Podczas kon-
troli osobistej Jakuba S. funk-
cjonariusze znaleźli przy nim
woreczek strunowy z zawar-
tością 3,5 grama marihuany.
23-latek twierdził, że to na
własny użytek i nie wie, jaki
był cel podróży jego kolegi. Po
prostu chciał się z nim przeje-
chać.

W trakcie przeszukania
mieszkania Janusza W. poli-
cjanci odnaleźli jeszcze około
240 gramów tego samego nar-
kotyku oraz pieniądze w kwocie
około 5500 zł, które zostały za-
bezpieczone na poczet ewen-
tualnej kary.

Następnego dnia mężczyzna
usłyszał zarzuty posiadania
znacznej ilości substancji psy-
choaktywnych, za co sąd może
go skazać nawet na 8 lat wię-
zienia. W ramach policyjnego
dozoru mężczyzna będzie mu-
siał meldować się na ursynow-
skim komisariacie trzy razy w
tygodniu.

Jego młodszemu koledze
postawiono zarzut posiadania
narkotyków, za co grozi mu ka-
ra do 3 lat pozbawienia wol-
ności. 23-latek, podobnie jak
jego poprzednik, również bę-
dzie musiał się meldować na
komisariacie policji trzy razy
w tygodniu.

Kronika Stróżów Prawa
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