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Odżył płaszcz Łaszcza...

Ż

yjemy w okresie wielkiego
przełomu klimatycznego,
który sprawia między innymi, że o rekordowo śnieżnej zimie,
jaką musieliśmy przetrwać przez
wiele tygodni w Warszawie od nocy sylwestrowej 1978/1979 – można już tylko pomarzyć. Pamiętam,
że byłem wtedy nad wyraz szczęśliwy, mając swojego Rolls Royce’a
126p, zaparkowanego przy dość
szybko odśnieżonej ulicy Surowieckiego, bo gdybym postawił auto
na wewnętrznej uliczce obok swojego domu na Nutki, to przez tydzień nie dałoby rady wyjechać.
W ową noc sylwestrową przyjaciele zmierzający do mnie z szampanem z Rembertowa zdołali dojechać pociągiem do dworca Śródmieście, a potem musieli już zasuwać aż na Ursynów na piechotę, bo
komunikacja miejska stanęła. Gdy
rok później znalazłem się w położonym na zbliżonej szerokości geograficznej Chicago, okazało się, że
to miasto było jeszcze bardziej zasypane śniegiem niż Warszawa.
eraz sam wzdycham do początkowych lat XXI wieku,
bo zimą przez ulicę, gdzie
mieszkam, bardzo często przejeżdżały zaprzężone w konia sanie, a
kulig był stałym punktem programu, gdy przybywali do mnie goście. Pamiętając z dzieciństwa potężne zaspy i 30-stopniowe mrozy
rodzące obawę, że na drodze czło-

T

wieka mogą zaatakować wygłodniałe wilki, łapię się teraz na tym,
iż byle zamróz na szybie samochodowej może mnie zirytować. Tymczasem nawet w okolicach Warszawy zaczynają wysychać rzeki i
zamknięte zbiorniki wodne, pogłowie ptaków zmniejsza się w błyskawicznym tempie i tylko dziki
mnożą się niesłychanie, ale i one
powoli wychodzą ze stanu dzikości,
coraz częściej szukając pożywienia
w pobliżu ludzkich siedzib. Natykam się na nie wielokrotnie, jadąc samochodem.
rzy dzisiejszym zatruciu
środowiska mogę tylko z
rozrzewnieniem wspominać szczenięce lata, gdy w moim
mieście dominowała jeszcze trakcja konna. Odór leżącego na jezdni końskiego łajna można obecnie cenić wyżej niż zapachy najbardziej wykwintnych perfum. Bo
od tego odoru stokroć gorsze są
wyziewy z najróżniejszych palenisk oraz silników samochodowych i samolotowych. Gdy w 1977
wprowadziłem się na Ursynów,
świeże powietrze zachęcało do gry
w siatkówkę na ul. Puszczyka lub
w piłkę nożną na wielkim boisku
obok dzisiejszych akademików
SGGW względnie do gry w tenisa
na betonowym placyku za Kopą
Cwila. A już sama Kopa stanowiła najmilsze miejsce rekreacji, bo
latem człowiek się tam opalał, zimą zaś zjeżdżało się z niej na sankach, skibobach i nartach. Dlatego z wielkim smutkiem przyjąłem
we wrześniu ubiegłego roku wiadomość, że umarł Andrzej Szkop,
podpora zespołu architektów, który pod kierownictwem Marka Budzyńskiego zaprojektował kompleks Ursynowa Północnego.
Szkopowi akurat przyszło opracować kompozycję wzniesienia, na-
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sa Polski (funkcja to oficjalnie nieznana, ale faktycznie istniejąca),
członkowie junty demonstrują postawę dawnego szlacheckiego warchoła Samuela Łaszcza, który ogłosił, że wyrokami sądowymi to on
może sobie co najwyżej podbić
płaszcz. A przecież dzisiaj w juncie
warchołów też nie brakuje. Stąd
coraz mocniejsze interwencje
agend Unii Europejskiej, z której –
jak można sądzić – warchoły rade
Polskę rychło wyprowadzić. Nic
dziwnego, że otoczenie tego towarzystwa uczyniło członkiem Trybunału Konstytucyjnego słynącą
z krasomówstwa prof. Krystynę
Pawłowicz, a ta dostojna dama była przecież uprzejma nazwać niebieską flagę ze złotymi gwiazdami – unijną szmatą.
rzypomnieć zatem wypada,
że jeszcze w 1955 w Strasburgu ta flaga stała się symbolem Europy, a od 1986 niejako
sztandarem Wspólnoty Europejskiej, nawiązującym poprzez liczbę 12 do liczby znaków Zodiaku i
liczby apostołów, a nawet do kultu maryjnego. Niektórzy wskazują również, iż ten wzór ma przypominać o pierwszym Kodeksie Prawa Rzymskiego wyrytym w V wieku p.n.e. na 12 tablicach Forum
Romanum.
ikt jednak nie będzie dyktował przemądrzałym magistrom, a nawet jednemu
doktorowi prawa, jak wypada
traktować Unię, w której oficjalnie są oni wprost zakochani. Dopiero jak przestaną płynąć unijne fundusze, warchołom rura zmięknie.
Może wreszcie wtedy współobywatele szaleńców się ockną i powstrzymają rujnowanie systemu prawa?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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zwanego potem Kopą Cwila, bo
na pomysł jej usypania wpadł inżynier Henryk Cwil.
o cóż, wszystko co dobre
prędzej czy później się kończy, dlatego wobec braku
pokrywy śnieżnej nie zjeżdżamy
już z Kopy Cwila, ale zarówno w
dzielnicy Ursynów, jak i w całej
Warszawie o starych dobrych czasach każe się zapomnieć samochodziarzom, którym jak na złość
wszędzie tamuje się przejazd poprzez zwężanie jezdni. Kiedyś, po
wypadku spowodowanym przez
nieudolnego kierowcę, takie zwężenie powstało na ważnej ursynow-
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skiej ulicy Stryjeńskich, ostatnio
zaś z takiego samego powodu ma
być zwężona ul. Sokratesa na Bielanach. Gdyby chciano iść tym tropem po katastrofach Iłów-62 – w
1980 tuż obok alei Krakowskiej i w
1987 w Lesie Kabackim, należałoby w ogóle zlikwidować połączenia lotnicze z Warszawą albo
zmniejszyć je o połowę... To prawda, że ruch samochodowy musimy radykalnie ograniczyć, ale wydaje mi się, że nazbyt wcześnie decyduje się o owych przewężeniach,
które na razie stają się głównie źródłem ulicznych korków. Nie za dużo prawa i sprawiedliwości dla pie-

szych, rowerzystów i piratów na
hulajnogach kosztem chociażby
rozwożących dzieci kierowców?
zymś chyba jeszcze gorszym
wszakże staje się coraz
większe zakorkowanie w
sektorze wymiaru sprawiedliwości. Źródłem tego nieszczęścia jest
to, co wyprawia szarogęsząca się
obecnie junta directiva magistrów
prawa, która ma za nic profesorskie autorytety, a nawet autorytet
Sądu Najwyższego i Komisji Weneckiej, grupującej najświatlejsze
umysły prawnicze Europy. Realizując szaleńcze pomysły całkowitej
wymiany elit, rzucone przez preze-
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Zmiany związane z budową POW

Ursynów
gra dla
Julka Wróbla
Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza do wsparcia akcji „Ursynów gra dla Julka
Wróbla” organizowanej
przez wolontariuszy: ursynowskie szkoły, przedszkola i poradni, przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz Fundacji Dzieci
Rodzice Szkoła.
Finał akcji odbędzie się 1 marca w Szkole Podstawowej nr
340. Ale pierwsza odsłona już
w najbliższą sobotę, 1 lutego w
SP nr 330 przy ul. Mandarynki,
o godz. 15.30. Warto otworzyć
swoje serca i pomóc Julkowi.
Julek Wróbel jest uczniem
Szkoły Podstawowej nr 343 przy
ul. Kopcińskiego na Ursynowie.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia u wesołego 9-latka,
który kocha piłkę nożną i każdą
wolną chwilę spędzał na boisku
stwierdzono nieoperacyjnego
guza mózgu. Jedynym ratunkiem dla Julka jest przeprowadzenie dalszej terapii specjalistycznej poza granicami kraju,
która jest bardzo kosztowna.

W najbliższych dniach kierowców czekają zmiany związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie
i w Wilanowie. Wykonawcy zmienią organizacje ruchu na ulicach Polskie Drogi
i Przyczółkowej, a także w rejonie ulic
Sytej i Metrycznej.
Zmieni się organizacja ruchu w rejonie ul. Polskie Drogi. Wykonawca obwodnicy planuje zamknięcie przejazdu z ul. Polskie Drogi do ul. F. Płaskowickiej. Nieczynny będzie również chodnik
prowadzący do ul. Płaskowickiej. Przejście oraz
przejazd z ul. Polskie Drogi będą możliwe jedynie
w kierunku ul. Alternatywy i dalej do ul. rtm. W.
Pileckiego. Zamknięte będą także chodniki po
stronie północnej na odcinku od ul. Polskie Drogi do wyjazdu ze straży pożarnej. Utrzymany będzie ruch w obu kierunkach z ul. F. Płaskowickiej
do ul. rtm. W. Pileckiego.
Z kolei w weekend wykonawca wilanowskiego
odcinka wyprostuje ruch w ciągu ul. Przyczółkowej. Ruch w kierunku Konstancina-Jeziorny, na
odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej, został skierowany na docelową jezdnię już w listopadzie. Teraz czas na

jezdnię w kierunku centrum. Najpierw w piątek,
31 stycznia, o godz. 11.00 przesunięte zostanie
przejście dla pieszych w rejonie ul. Europejskiej.
Następnie w poniedziałek, 3 lutego, ok. godz.
14.00, na docelową jezdnię, na której kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, przełożony zostanie ruch w kierunku centrum. Na wysokości budowanej drogi ekspresowej, kierowcy jadący od centrum będą mogli zawrócić w kierunku ul. Europejskiej.
Również w piątek, 31 stycznia, ok. godz. 13.00,
w związku z budową ronda, zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Sytej i Metrycznej. Ruch samochodów w ciągu ul. Sytej, na wysokości budowanej trasy, zostanie poprowadzony tymczasową
jezdnią omijającą plac budowy. Na ul. Metrycznej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Sytą do ul. Bruzdowej zostanie wprowadzony ruchu wahadłowy,
sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ponadto zamknięty zostanie południowy wlot ul. Sytej –
ten fragment ulicy będzie miał nadal połączenie z
ul. Bruzdową. Ruch pieszych na ul. Sytej będzie odbywał się tymczasowym chodnikiem po zachodniej
stronie jezdni, a na ul. Metrycznej – chodnikiem po
Kamil Dąbrowa
stronie południowej.
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W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

W Przedszkolu nr 55 im.
Polskich Podróżników
przy ul. Cybisa 1 odbyły
się zajęcia „Bezpieczne
Ferie 2020 – jak być bezpiecznym na drodze”.

Spotkanie dla najmłodszych
mieszkańców dzielnicy prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów.
Ze środków Urzędu Dzielnicy
zakupiono profesjonalne mini

miasteczko ruchu drogowego.
Zestaw zawiera maty imitujące
pas jezdni, znaki drogowe i w
pełni funkcjonalny sygnalizator
świetlny. W trakcie zajęć policjanci udzielali dzieciom niezbędnych wyjaśnień dotyczących przepisów w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dzieci mogły
przećwiczyć przejścia przez pasy w różnych warunkach drogowych. Uczestnictwo w takich symulacjach ma uchronić
przed popełnianiem błędów i
nauczyć praktycznych umiejętności związanych z poruszaniem się na drodze. Mini miasteczko ruchu drogowego zostało przekazane policjantom z ursynowskiego komisariatu, będzie stanowiło pomoc dydaktyczną w czasie kolejnych spotkań w placówkach edukacyjnych na terenie Ursynowa.

Urząd Dzielnicy Ursynów poszukuje
osób, które w tym roku kończą 100 lat

Pierwszy recyklomat na Ursynowie
Obok Urzędu Dzielnicy Ursynów zamontowano pierwszy na Ursynowie recyklomat. Urządzenie to służy do wymiany plastikowych i szklanych butelek oraz aluminiowych puszek na ECO-punkty za pomocą specjalnej aplikacji (ECO Portfel).
To element kampanii edukacyjnej o zasadach
selektywnej zbiórki odpadów. W podziękowaniu
za działania na rzecz ochrony środowiska mieszkańcy będą otrzymywali zniżki np. na kawę, bilety do kina czy teatru.
Temat recyklomatów pojawił się ubiegłym roku.
W czasie programu pilotażowego warszawiacy
przekazali wiele pomysłów, opinii, a także uwag
do pierwszych wersji recyklomatów zainstalowanych w stolicy. Podczas testów mieszkańcy włożyli do nich ponad 70 tys. butelek plastikowych, 16
tys. szklanych i prawie 27 tys. puszek. W zamian
otrzymywali zniżki na kawę, bilety do kina czy te-

atru. W związku z dużym zainteresowaniem, po
wysłuchaniu uwag, a także biorąc pod uwagę
komfort użytkowników podjęto decyzję o zmianie
producenta automatów - nowe maszyny działają
szybciej, mają być też mniej awaryjne. O ostatecznym wyglądzie tych urządzeń mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, które zakończyło się w
grudniu ubiegłego roku.
– Świadomi odpowiedzialności za stan naszego wspólnego otoczenia wdrażamy na Ursynowie proekologiczne rozwiązania. W duchu
tych działań w naszej dzielnicy pojawił się pierwszy recyklomat. Wierzę że atrakcyjna formuła
wizualna oraz nowoczesny sposób przekazywania do recyklingu puszek i butelek zapewnią
popularność tego urządzenia, a tym samym
przyniosą wymierne korzyści dla środowiska
– wskazał zastępca burmistrza Ursynowa Klaudiusz Ostrowski.

Nowe siłownie plenerowe

Urząd Dzielnicy Ursynów zwrócił się do
mieszkańców z nietypowym apelem. Poszukiwani są mieszkańcy, którzy w tym
roku kończą 100 lat.
Jeżeli wyrażą taką chęć, gościem specjalnym podczas okrągłych urodzin będzie burmistrz Ursynowa.
Do tej pory Robert Kempa złożył już kilka takich
wizyt, podczas których nie tylko składał życze-

nia, spędzał czas z jubilatem, ale także wręczał
upominek. Zgłoszenia można wysyłać na adres
promocja@ursynow.pl
– Każda taka wizyta jest dla mnie bardzo wzruszająca. Rozmowy z osobami, które przeżyły cały wiek są szansą na poznanie niezwykłych historii i źródłem życiowej wiedzy. Mam nadzieję na kolejne spotkania – mówi Robert Kempa.

Pomoc dla mieszkańców dzielnicy
Po świątecznej i noworocznej przerwie
wznowił działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ursynów
przy ul. Dereniowej 52/54. Ursynowski
,,PIK” to miejsce doskonale znane mieszkańcom, którzy poszukują wsparcia w
trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z
problemami i szukają pomocy w ich rozwiązaniu.
Dla wielu osób, które nagle i niespodziewanie
znalazły się w sytuacji kryzysowej, to właśnie PIK
jest miejscem pierwszego realnego wsparcia, często kluczowego w kontekście dalszych decyzji i
motywacji do zmierzenia się z problemem. Dużym
atutem PIK jest anonimowy charakter udzielanych porad i konsultacji, zapewniający komfort
psychiczny i bezpieczeństwo osobom korzystającym z pomocy.
– Kryzys w rodzinie, poważne problemy związane z uzależnieniem czy zjawiskiem przemocy,
to problemy o których zazwyczaj nie myślimy.
Tymczasem ze względu na wysokie tempo życia,
brak czasu, stres, przepracowanie, osłabienie więzi i relacji problemy te mogą dotknąć w zasadzie
każdego. Z reguły nie jesteśmy na nie przygotowani i stojąc przed realnym problemem rozpaczliwie
poszukujemy pomocy. Zachęcam mieszkańców
Ursynowa, aby w przypadku wystąpienia takich
problemów swe kroki skierowali do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Dereniowej
52/54, gdzie będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji, a także uzyskać informacje o innych dzielnicowych i miejskich placówkach udzielających pomocy. Zatrudnieni w Punkcie konsultanci to osoby o wysokich kwalifika-

cjach i wieloletnim doświadczeniu, znające specyfikę problemów dotykających mieszkańców Ursynowa, dysponujący wiedzą o aktualnej ofercie
pomocy na terenie Dzielnicy i Miasta, którzy dołożą wszelkich starań, aby z sytuacji kryzysowej
wyjść możliwie jak najszybciej – mówi Jakub Berent, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Głównym celem PIK jest udzielenie wsparcia
osobom i rodzinom zmagającym się z problemami
wynikającymi z uzależnień i przemocy w rodzinie.
Rzetelna ocena problemu, uzyskanie fachowej i
obiektywnej opinii specjalisty są niezbędne do
podjęcia decyzji o dalszych działaniach. Niezwykle
ważne jest także uzyskanie informacji o dostępnych
formach pomocy, organizacjach i instytucjach
udzielających wsparcia, procedurach i formalnościach jakie trzeba załatwić, aby mieć szansę na poprawę sytuacji swojej i swoich najbliższych.
W ursynowskim PIK skorzystać można z bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych,
obejmujących problemy rodzinne, wychowawcze, adresowanych do osób dorosłych, dzieci i
młodzieży. PIK oferuje także porady prawne dla
osób uwikłanych w problemy uzależnienia, współuzależnienia i przemocy, konsultacje motywujące, udzielane przez doświadczonego terapeutę
uzależnień.
Rocznie w PIK udzielanych jest blisko 4000 porad i konsultacji. Ze względu na duże zainteresowanie skorzystaniem z pomocy niezbędne jest
wcześniejsze umówienie się na wizytę u koordynatora PIK, telefonicznie pod nr tel. 22 443-75-44,
mailowo pod adresem pik@ursynow.pl lub bezpośrednio w PIK przy ul. Dereniowej 52/54 od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-16.00.

Urząd Dzielnicy Ursynów
poinformował o oddaniu
do użytku dwóch siłowni
plenerowych. Nowe obiekty dla lubiących ruch na
świeżym powietrzu to
„Street Workout przy siłowni plenerowej w pobliżu ul. Kłobuckiej” oraz
„Siłownia plenerowa Osiedle Kabaty”.
Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego (obecnie obywatelskiego). Po niezbędnych odbiorach technicznych siłownie są
już gotowe, aby służyć mieszkańcom dzielnicy.
„Siłownia plenerowa - Osiedle Kabaty”
Wykonana siłownia zlokalizowana jest w dwóch miejscach na
terenie SMB „Osiedle Kabaty”
przy budynku ul. Bronikowskiego 4/4A oraz przy budynku ul.
Dembego 19. W pierwszej lokalizacji zamontowano 6 urządzeń
do ćwiczeń: biegacz, wyciskanie
siedząc, ławka, drążki wysokie,
poręcze wysokie i niskie. W drugiej lokalizacji umieszczono 3
urządzenia: orbitrek, twister i
wioślarz. W ramach inwestycji

wykonano dwie tablice z regulaminem oraz informacją o realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. Zaprojektowano oraz
wykonano także mapę z czterema trasami ruchowo-treningowymi o różnym stopniu zaawansowania i instrukcjami treningów. Koszt wykonanych prac
wyniósł 36 168,15 zł.
„Street Workout przy siłowni
plenerowej w pobliżu ul. Kłobuckiej”
Wykonany Street Workout zlokalizowany jest na terenie ziele-

ni pomiędzy ul. Kłobucką a ul.
Bokserską, sąsiaduje z istniejąca
siłownią plenerową. W ramach
tej inwestycji postawiono 6 urządzeń do ćwiczeń: drążki wysokie, drabinkę pionową, poręcze
wysokie i niskie, ławkę, koła gimnastyczne. Wykonano również
bezpieczną nawierzchnię z gumowych mat. Na terenie umieszczono tablicę z regulaminem i
informacją o realizacji w ramach
budżetu partycypacyjnego. Koszt
realizacji całości zadania wyniósł
39 289,21 zł.

Park nie będzie już drogowym skrótem
Dobra wiadomość dla spacerujących po Parku Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Na zlecenie Urzędu
Dzielnicy Ursynów zamontowano zabezpieczenia
uniemożliwiające nielegalny przejazd przez teren
parku od strony ul. Żołny.
Cztery betonowe blokady dla
samochodów zostały postawione jako reakcja na liczne skargi
okolicznych mieszkańców. Uzupełnieniem blokady jest znak
drogowy D4a, czyli „Droga bez
przejazdu”. „Coraz więcej kierowców traktowało teren parku
jako objazd dla ul. Stryjeńskich.
Ruch kierowców na tym terenie lnych dróg służących do space- grożenie dla mieszkańców” – tłupowodował rozjeżdżanie po- rów po parku, stanowił też za- maczą ursynowscy urzędnicy.
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Utrzymajmy ursynowskie enklawy przyrody
przypadku wierzby przy Domu
Sztuki też pierwsza opinia dendrologa skazywała drzewo na
ścięcie. Upór społeczników i opinia kolejnego dendrologa jednak je uratowały. Mocno przycięte dostało szansę na przeżycie
i nadal rośnie.
ardzo pouczająca była
jesienna wycieczka
dendrologiczna po Parku Przy Bażantarni z dr Marzeną Suchocką z SGGW. - W mieście drzewa mają trudniejsze warunki egzystencji, czy zatem powinno się je co jakiś czas wymieniać? - jakby retorycznie zapytała dr Suchocka. - Zaraz sprawdzimy, czy to już stare drzewo
ma dziuplę w środku - wyjaśniała dendrolożka. - Ono może być
bezpieczne, mając grubość
ścianki zdrowego drewna około 3 cm. Czasem my testujemy
takie drzewa, po prostu symulujemy huragan. Drzewa o takiej
ściance mają 3 razy większą wytrzymałość niż potrzebujemy. Pamiętajcie o rurze, która jest wytrzymała i jest podstawą wielu siłowych rozwiązań inżynierskich.
To jest taki wytrych, że jest zgnilizna, co automatycznie powoduje, że drzewo trzeba zaraz
usunąć. To jest nieprawdziwe
stwierdzenie - mówiła dr Suchocka z SGGW.
aktycznie, zgnilizna albo
częściowo chora tkanka
drzewa, i w związku z
tym możliwość przewrócenia się
drzewa na ludzi, najczęściej jest
argumentem koronnym wypowiadanym przez ursynowskich
urzędników. Dotyczy to szczególnie topoli, które gdy już zbyt
dorosną, sugeruje się wymieniać
na inne drzewa. W praktyce wymienia się je na kilkucentymetrowe badylki, które nawet jeśli
nie uschną w ciągu 1 - 2 lat, to
będą rosły, rosły, i ciągle będą
badylkami.
- Dla wielu osób topole są
drzewem bezwartościowym,
chwastem drzewnym. - opowiadała dr Suchocka podczas jesiennego spaceru dendrologicznego. - Ale topole też mogą być
bardzo cenne. Mówi się, że dla
zastąpienia takiego starego
drzewa potrzeba 1200 sadzonek. Ja się nie zgodzę z tym absolutnie. Zastąpienie takiego
drzewa jest niemożliwe w cyklu
100 czy 200 lat. Żadne 1200 sadzonek nie będzie spełniało takiej roli jak to wielkie drzewo.
Czasem się mówi, że wytniemy,
posadzimy, zrobimy nasadzenia
zastępcze. Nie, nie, nasadzenia
zastępcze niczego nie zastąpią.
W takim starym żywym drze-

B

Przybliża się moment rozpoczęcia drugiego etapu przebudowy Parku Przy Bażantarni. Jesienne konsultacje
społeczne, warsztaty, spacer badawczy w terenie zorganizowane przez Dzielnicę zaowocowały wypracowaniem końcowej koncepcji zagospodarowania parku,
przedstawionej w raporcie “Jaki Park Przy Bażantarni”. Rekomendacje zawarte w raporcie Zarząd Dzielnicy Ursynów wykorzysta w trakcie realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2021.
cieżki spacerowe w parku wytyczono w większości po istniejących
śladach. W części leśnej zaprojektowano główną ścieżkę spacerową (szerokość ok. 2,5 m),
łączącą wschodnią część parku
z zachodnim wejściem od skrzyżowania przy ul. Rosoła i ul.
Przy Bażantarni, a także ścieżki
piesze dochodzące do niej od
północy (szerokość ok. 1,5 m i 2
m). Przy budowie ścieżek
utwardzonych zakłada się zachowanie istniejącego ukształtowania terenu. Istniejące wartościowe drzewa na trasie projektowanych ścieżek będą w miarę
możliwości omijane lub zostaną zachowane w obrębie ścieżek. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników
części leśnej parku – w sąsiedztwie istniejących i projektowanych ścieżek spacerowych – proponuje się przerzedzenie istniejących młodych zadrzewień.
Projektuje się też oświetlenie
ciągów spacerowych. W części
leśnej latarnie przewiduje się jedynie wzdłuż głównych projektowanych ścieżek, ich światło
ma być wzbudzane przez czujniki ruchu.
sąsiedztwie oświetlonych ciągów pieszych w części leśnej
parku zaplanowano naturalny
ogród zabaw dla dzieci. Blisko
stref wejściowych, przy ul. Przy
Bażantarni oraz ul. Jana Rosoła,
zaproponowano urządzenie siłowni plenerowej oraz psiego
wybiegu.
ednak przedstawione
wyżej skrótowo koncepcje już teraz zawierają
elementy niepokojące. Mówi się
o budowie wielu ciągów spacerowych, ich oświetleniu latarniami, przerzedzeniu roślinności przy tych ścieżkach. W strefie przyrodniczej, jak wynika z
obecnych opisów i obserwacji,
będącej siedliskami ptaków i
drobnych zwierząt, przez środek będzie przebiegać szeroka
główna ścieżka spacerowa,
oświetlona latarniami. A w pobliżu będzie “naturalny ogród
zabaw dla dzieci” (ciekawe, co

Ś

Bogusław Lasocki
atrząc na centralną patelnię
pozbawioną
drzew w zachodniej
części parku i trawniki z przetrzebionymi drzewami od strony Jeżewskiego, KEN i Przy Bażantarni, gdzie z ptactwa dominują gołębie, kawki i wrony,
propozycje mieszkańców zawarte w raporcie wydają się zmierzać w kierunku raju przyrodniczego. Propozycje te są o tyle
istotne, że docelowo powinny
stanowić treść rekomendacji,
wymienionych w końcowej części Raportu. Podkreślano znaczenie ograniczenia ingerencji
w istniejącą tkankę przyrodniczą parku. W dalszej części
uznano za ważne, aby część leśna, poprzez swoją naturalność,
stanowiła przeciwwagę dla zagospodarowanej części parku.
ednym z głównych założeń projektowych jest zachowanie półnaturalnego charakteru części leśnej, stanowiącej przeważającą część
parku. Urządzenie parku ma służyć ochronie i wzmocnieniu różnorodności biologicznej, kontaktowi z przyrodą, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej. W trosce o miejsca bytowania drobnych zwierząt zakłada
się adaptację większości istniejącej zieleni, pozostawienie na
terenie stref „dzikich”, a także
wprowadzenie budek dla nietoperzy, ptaków, trzmieli, czy konstrukcji dla owadów. Na terenie
całego parku projektuje się dosadzenia drzew, krzewów, roślin
zielnych, zwłaszcza gatunków
kwitnących, owocujących. W
trosce o miejsca bytowania
drobnych zwierząt zakłada się
adaptację większości istniejącej
zieleni, pozostawienie na terenie stref „dzikich”.

P

J

W
J

to w praktyce oznacza?), wybieg dla psów i miejsce do kontemplacji przyrody. Już w fazie
zaawansowanej koncepcji widać, że jest tu czegoś za dużo.
No więc albo strefy “dzikiej”
przyrody, albo główny ciąg pieszy z latarniami choćby tylko
aktywizowanymi poprzez czujniki ruchu. Albo cisza i spokój
dla ptaków i zwierząt, albo
ogród zabaw dla dzieci i w pobliżu wybieg dla psów, które również szczekają, bo taka jest ich
natura. Karykaturalność wizji
ochrony przyrody widać zresztą
na jednej z wizualizacji, przedstawiającej wiekowy pomnikowy dąb, na którym jest uwieszony rękami dziarski chłopak, drugi wspiął się już wyżej, a obok leży i gapi się duży pies w typie labradora bez smyczy i obroży.
Może to dla dzieci dla odreagowania po ogrodzeniu przy ul.
Nowoursynowskiej dębu Mieszko płotem, tak że tylko szczupły przechodzień tamtędy się
przeciśnie, więc niech tu nasi
kochani się powspinają...
rekomendacjach
mówi się o umożliwieniu użytkownikom parku kontaktu z przyrodą, np. obserwację, słuchanie
ptaków. To po co wcześniejsza
rekomendacja, że “naturalny
ogród do zabawy” należy zlokalizować w części leśnej czyli
strefie przyrody?

W

osyć wyraziście wypowiadają się internauci
z grupy fejsbukowej
Obywatele Ursynowa. Jako jeden z głosów podsumowujących można zacytować Andrzeja: “A ja uważam, że to bzdura.
Wszyscy mi zazdroszczą, że
mam taki dziki las po drugiej
stronie ulicy. Park jest od strony
zachodniej i to powinno wystarczyć. Siłownia plenerowa! Zobaczcie, jak mało jest używana
siłownia przy KEN i stacji Kabaty. Łatwo się takie propozycje składa, tylko potem nie ma
komu tam ćwiczyć. Latarnie w
lesie? A co z jeżami, które tam
zimują i mieszkają? Zostawmy
ten teren w spokoju. Niech tylko straż czasami zajrzy, bo menele tam wódę chlają, a młodzież z pobliskiego liceum katolickiego pali papierosy.”
omawianym Raporcie niepokoi również, co prawda delikatnie, ale jednak zaznaczona
planowana wycinka i przerzedzania drzewostanu. Już teraz
można obserwować bardzo dorodną topolę, ściętą i leżącą
(jeszcze) przy wejściu do parku
od strony Jeżewskiego. Od dolnej części pień wygląda na zdrowy. Wyżej jakby część gałęzi
chorowała, ale czy nie dało się
tego przyciąć? Wiem, wiem, były opinie dendrologa albo jeszcze wyższych świętych. Ale w
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wie żyją tysiące różnorodnych
gatunków, w martwym drzewie
inne tysiące gatunków, w glebie jeszcze inne tysiące. Występuje fantastyczna bioróżnorodność, ale my tego właściwie dobrze nie znamy. Tym bardziej
należy się takim wielkim drzewom właściwy szacunek - wyjaśniała dr Marzena Suchocka.
daptacja Parku Przy
Bażantarni jest potrzebna, jednak musi
to zostać dokonane rozważnie i
bez zbędnie szerokiego frontu
prac. To przecież jedna z ostatnich enklaw prastarej Puszczy
Mazowieckiej, leżąca tuż w pobliżu siostrzanego rezerwatu Las
Natoliński. Nie ma tam zbyt wiele okazałych pomników przyrody. Ale jest okazałe środowisko
przyrodnicze z naturalnymi retencyjnymi zagłębieniami, których wilgoć zapewne utrzyma
w obecnych czasach pogłębiającej się suszy wilgotną ziemię dla
okolicy. Jest również sporo dosyć
starych drzew. Na ich znaczenie
w ekosystemie parków zwracał
niedawno uwagę prof. Luniak,
wybitny dendrolog i przyrodnik
z SGGW podczas rozmowy w
Radiu RDC.
- Stare drzewa są środowiskiem życia ogromnej liczby bezkręgowców - mówił prof. Luniak. - W jednym metrze sześciennym tych starych drzew żyje kilkaset zwierzaków. To bardzo ważny składnik ekosystemu
parku. Posadzenie stu młodych
drzew nie rekompensuje usunięcia jednego starego. Te młode drzewa będą coś ekologicznie
znaczyły dopiero za trzydzieści,
czterdzieści czy pięćdziesiąt lat,
a to drzewo, które było przez sto
lat, to tam gromadziły się zwierzęta i ono wrastało w ekosystem. Wyjęcie go to amputacja.
To wielka próżnia – tłumaczył
prof. Luniak.
o wszystko, niestety,
prawda aż do bólu.
Gdyby jeszcze zechcieli zrozumieć i pamiętać urzędnicy miasta i dzielnicy, i czasem
zbyt dyspozycyjni eksperci - specjaliści od ochrony przyrody. Projekt przebudowy Parku wymaga
jeszcze opinii przyrodników.
Punktem wyjścia może być opracowana koncepcja, ale swój głos
powinny - muszą! - zaznaczyć
dendrolodzy i przyrodnicy.
esteśmy w okresie VI wymierania gatunków w historii Ziemi (jako planety). Nie dobijajcie i Wy przyrody,
którą konsekwentnie niszczy największy ziemski szkodnik, jakim
jest człowiek.
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Podsumowanie wybranych wydarzeń i inwestycji z 2019 roku

Mokotów moje miejsce...
Kolejny rok pracy za nami. Na Mokotowie wiele
się działo, zarówno jeśli
chodzi o wydarzenia kulturalno-sportowe, jak i inwestycje poprawiające infrastrukturę dzielnicy.
Wydziały Urzędu Dzielnicy
Mokotów starały się odpowiadać na oczekiwania i
wyzwania stojące przez
miastem.
W 2020 roku także pracujemy dla Państwa, by Mokotów był
ulubionym miejscem do życia,
pracy, odpoczynku i zabawy, bo
Mokotów to nasze miejsce.

Śpiewamy, tańczymy

Jubileusz 50-lecia SP nr 70
Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu 50-lecia
istnienia Szkoły Podstawowej nr 70 z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino.
Podczas piątkowego spotkania było wiele wspomnień, wzruszeń, kolorowych występów i niespodzianki w postaci piosenki-życzeń przygotowanych specjalnie na tę okazję. Burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski życzył kolejnych sukcesów przez następne
50 lat!

Sobota na Mokotowie to duży,
rodzinny piknik zakończony
koncertem Strachy na Lachy.
Skwer AK „Granat” w ten czerwcowy dzień tętnił życiem, smakami – można było poczęstować
się burmistrzowskimi goframi
oraz był pełen atrakcji dla najmłodszych. Nie zapomnieliśmy
też o sporcie i wspólnie z Robertem Korzeniowskim trenowaliśmy lekkoatletykę. W tym roku
także zapraszamy na pikniki i
wiele innych koncertów organizowanych przez urząd i mokotowskie domy kultury.
Od czterech lat, co roku w
maju, na terenie parku Sieleckiego organizowany jest Festiwal Grzesiuka, który w swojej
twórczości przybliża historię
Czerniakowa. Celem festiwalu
było przybliżenie atmosfery
przedwojennej Warszawy poprzez koncerty, stroje, spektakle oraz cieszące się wielką popularnością potańcówki. Festiwal ma swój klimat, tradycję i
renomę nie tylko wśród miłośników Dolnego Mokotowa.

Doświetlamy, modernizujemy
Mieszkańcy ulic Obrzeżna 16,
Jadźwingów 22 czy Kolady z
pewnością ucieszyli się z nowych latarni ustawionych pomiędzy budynkami. Pracujemy
też nad modernizacją mokotowskich dróg. W zeszłym roku zakończyliśmy przebudowę ul.
Bokserskiej na odcinku od ul.
Gotarda do ul. Bartłomieja,
gdzie elementem robót było
W Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy również oświetlenie uliczne
al. Solidarności 80 w niedzielę 26 stycznia odbył się się oraz wymiana nawierzchni jezdKoncert kolęd “Weselcie się, radujcie się”.
ni i chodników. Ponadto upoWystąpił Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów i międzynarodowy rządkowane zostało parkowaChór Kolegium Europejskiego w Natolinie.
nie „na dziko” oraz stworzono
Zabrzmiały tradycyjne i mniej znane, a piękne kolędy polskie, an- wiele nowych miejsc parkingogielskie, francuskie, niemieckie i włoskie - a cappella i z towarzysze- wych w tym rejonie. Wartość inniem różnych instrumentów.
westycji to niemalże 5 milionów
złotych. Z drogowych inwestycji
warto wspomnieć generalny remont ul. Lutocińskiej oraz budowę i przebudowę ul. Wojskowej Służby Kobiet i ul. AK Kampinos wraz z terenem dawnego
bazaru przy Nehru. Przebudowaliśmy też ul. Wołoską oraz
położyliśmy nową nawierzchnię na ul. Daktylowej i Figowej.

Weselcie się, radujcie się

Ekologia i recykling
Stawiamy na edukację ekologiczną dla najmłodszych. Zorga-

Turniej Delta Cup CLXX
W sobotę 25 stycznia odbył się turniej Delta Cup CLXX.
W zawodach w piłce nożnej, zorganizowanych przez
Klub Sportowy Delta, udział brali chłopcy z rocznika
2009.
1. miejsce – KS Delta
2. miejsce – Lechia Tomaszów Mazowiecki
3. miejsce – Mazur Radzymin
4. miejsce – Orly Zduńska Wola
Impreza została objęta honorowym patronatem burmistrza Dzielnicy Mokotów.

nizowaliśmy konkurs „Na Mokotowie kot siedzi w słowie” polegający na wykonaniu postaci kota z
surowców wtórnych, materiałów
z odzysku. Dzięki dziecięcej wyobraźni i kreatywności plastikowe butelki, kapsle, nakrętki, rolki od papieru toaletowego, folia
bąbelkowa, stare gazety, a nawet
opona zamieniły się w małe i duże, sympatyczne i kolorowe zwierzaki. Myśląc nadal o przedszkolach, urząd zakupił dla wybranych placówek, kolorowe kosze-zwierzaki, aby uczyć poprawnej
segregacji śmieci.

Zachęcamy do ruchu

stawowa nr 212 na ul. Czarnomorskiej, natomiast renowacji
poddano boisko do siatkówki na
osiedlu pod Kopcem. W takich
warunkach kształci się młodzież,
która w zeszłym roku podczas
LII Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży uzyskała 7 złotych, 9
srebrnych i 13 brązowych medali. Z wodnych atrakcji warto
wspomnieć, że w sezonie letnim
działało kąpielisko przy Jeziorku
Czerniakowskim, gdzie można
było odpocząć i popływać pod
okiem ratowników.

Pamiętamy o historii
Dbamy o miejsca pamięci i
współpracujemy ze środowiskiem powstańczym, uroczyście
obchodząc kolejne rocznice Powstania Warszawskiego.
W 75. rocznicę sportowo
uczciliśmy te tragiczne wydarzenia organizując Rodzinną Sztafetę Pamięci na dystansie 1944 m.
Latem mieszkańcy mogli dowiedzieć się ciekawostek o historii Mokotowa podróżują bezpłatnym tramwajem historycznym. Piosenki starej Warszawy
towarzyszyły opowiadaniom
przewodnika o mijanych miejscach i zakątkach Mokotowa.

Poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zachęcamy mieszkańców do
wyjścia z domu, zadbania o
sprawność fizyczną. Idealna do
tego jest nowa siłownia plenerowa przy ul. Kolady. Na Wyględowie, w ramach budżetu obywatelskiego, powstał ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Spartańskiej, na skwerze „AK Północ”
ustawiono kilka trampolin, a
przy ul. Baboszewskiej 6 przeprowadzono prace konserwacyjne polegające na wymianie ok.
200 m2 nawierzchni na placu
zabaw. Rozbudowaliśmy też plac
zabaw na Sielcach dodając m. Budujemy, unowocześniamy
W 2019 r trwały intensywne
in. nową trampolinę i huśtawkę
prace związane z największą intypu „orle gniazdo”.
westycją drogową – budową
Inwestujemy w sport
przedłużenia ul. Woronicza na
Nowe inwestycje, jak i orga- odcinku od ul. Etiudy Rewolunizacja ciekawych imprez to nasz cyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Ropomysł na promocję sportu. Mo- boty budowlane w postaci
kotowski OSiR jako pierwszy dwóch nowych rond, ulicy, chodzorganizował międzynarodowy ników, ścieżki rowerowej oraz
turniej w nowej dyscyplinie spor- zagospodarowania terenu zielotu, jaką jest teqball. Ponadto re- nego pochłonęły 14,5 mln.
gularnie zaprasza na maratony
Przebudowaliśmy także buzumby oraz basen przy ul. Nie- dynek przedszkola nr 199 przy
gocińskiej. Nad boiskiem Orlik, ul. Bukietowej za ponad 5,6 mln
przy ul. Kazimierzowskiej 58 po- zł. Powstały nowe instalacje wowstała hala pneumatyczna do dy, kanalizacji, wentylacji mepiłki nożnej, co pozwoliło użyt- chanicznej, przeciwpożarowe
kować boisko praktycznie przez oraz elektryczne i niskoprądocały rok. Nowe, ogólnodostęp- we. Wzmocniono konstrukcję
ne boisko zyskała Szkoła Pod- budynku, wymieniono i ocieplono podłogę oraz stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne, fundamenty
oraz strop budynku. Wyremontowano pomieszczenia piwniczne oraz dostosowano je do potrzeb zaplecza dla nowej w pełni wyposażonej kuchni. W
przedszkolu mieszczą się 4 oddziały przedszkolne a dzieci mogą korzystać z dodatkowej sali
zajęć ruchowych.
Łączny koszt remontów i modernizacji i placówkach oświatowych wyniósł niemalże 15 mln zł.

wało się jako najlepsze na liście
rankingowej Perspektyw 2019
roku. O absolwentach szkoły z
Wiśniowej wypowiadają się w
superlatywach zarówno firmy
IT i nowych technologii, jak i
elitarne wydziały uczelni technicznych. Gratulujemy kadrze
nauczycielskiej, uczniom i
uczennicom.

Szkolimy kadry
Na Mokotowie prężnie działa Dzielnicowe Centrum Integracji, do którego zadań należy
rozpoznawanie
potrzeb
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i wspieranie ich rodziców w myśl zasady
od integracji do włączenia.
Tym, co wyróżnia Mokotów, jest
organizowanie konferencji w
udziałem takich autorytetów
jak np. Jacek Santorski. W 2019
r. zorganizowaliśmy Mokotowskie Forum Wychowania Przedszkolnego, które jest cykliczną
imprezą, adresowaną do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli
oraz szkół podstawowych. Służy promowaniu wartości wychowania przedszkolnego, popularyzowaniu nowatorskich
rozwiązań i tzw. dobrych praktyk. W tym roku rozmawiano
o inteligencji emocjonalnej
przedszkolaków.
Z kolei skuteczna komunikacja i budowanie relacji z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i ich rodzicami to
temat konferencji przygotowanej przez Wydział Oświaty i Wychowania. Miało ona na celu wymianę doświadczeń i zrozumienie jak najlepiej wypracowywać
sposoby postępowania z osobami, które zmagają się z trudnościami edukacyjnymi.

Seniorzy w centrum

Ta wyjątkowa grupa mieszkańców ma swoje ulubione miejsce na mapie Mokotowa. Jest to
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy ulicy Woronicza 44a, z którego w 2019 r.
tygodniowo korzystało niemalże
1 200 osób! Ideą MCIM jest
prowadzanie programów społecznych odpowiadających zapotrzebowaniu lokalnej społeczności, a także włączanie mieszkańców do różnych wspólnych
działań.
Z jednej strony realizowane
są programy społeczne we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a z drugiej strony sami mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich pomysłów. Ogólnie na działania skieWygrywamy
rowane do seniorów wydaliśmy
Technikum Mechatroniczne- ponad 430 tys. zł.
Monika Chrobak
go nr 1, już po raz drugi uplaso-
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Niemiec i Francuz zawinili, Polaka wieszają...
zbrodnie popełnione na ich narodzie, nie wskazują też Austrii jako miejsca kaźni i męczeństwa
setek tysięcy ofiar. Skupiają się na
atakowaniu Polski i na naszym
rzekomym antysemityzmie.
czerwcu 1940 r. blisko 2/3 powierzchni Francji znalazło
się pod okupacją niemiecką. Na
1/3 terytorium powstało tzw.
Państwo Francuskie z siedzibą w
Vichy, którego rząd oficjalnie kolaborował z Niemcami, a prezydent Philippe Pétain i premier
Pierre Laval regularnie bywali
gośćmi Adolfa Hitlera. Po utworzeniu marionetkowego państwa
przyjęto restrykcyjne ustawy antysemickie ograniczające możliwości zatrudnienia Żydów oraz
ich aktywność społeczną. Xavier
Vallat, komisarz generalny rządu
Vichy ds. Żydów (kto dzisiaj wie
o istnieniu we Francji takiego
urzędu?), powiedział: “Żydzi są
inteligentni, więc musimy wyeliminować ich tam, gdzie mieliby
wpływ na opinię publiczną. Francuzi to w 90 proc. rasa biała, z Żydami jest inaczej – są mieszaniną
typów aryjskiego, murzyńskiego i mongolskiego”. To wypowiedź rodowitego Francuza. Jego zwierzchnik, premier Pierre
Laval, także Francuz, nazwał zaś
Żydów “mętami”.
ząd w Vichy powołał
podczas wojny ludową
milicję dowodzoną
przez zdeklarowanego faszystę
Paula Touviera, której podstawowym zadaniem było tropienie
Żydów. W dniach 16 i 17 lipca
1942 r. 4,5 tys. francuskich policjantów, wspieranych przez milicję Touviera, wyłapało w okolicach Paryża prawie 20 tysięcy
Żydów – mężczyzn, kobiet, dzieci i starców – zamknęło ich w tropikalnym upale, bez wody i jedzenia, na krytym kolarskim torze Vélodrome d’Hiver, a następnie wysłało do obozu przejściowego w Drancy i stamtąd koleją
do Auschwitz. Dzięki zaangażowaniu setek tysięcy Francuzów,
w niemieckich obozach koncentracyjnych straciło życie kilkaset
tysięcy francuskich i europejskich Żydów. Można zatem powiedzieć, że udzielenie głosu prezydentowi Francji na konferencji
w Jerozolimie, a odebranie głosu
Polakom, było historycznie...
uzasadnione. Tak przynajmniej
uznali żydowscy organizatorzy
jerozolimskich uroczystości.
łochy, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Finlandia i
tzw. Niezależne Państwo Chorwackie oficjalnie kolaborowały z
Hitlerem na mocy podpisanych
sojuszy. Chorwaci, podobnie jak
Włosi i Francuzi, również nie rozliczyli się do końca ze swoją kolaboracyjną przeszłością. Obóz w
chorwackim miasteczku Jasenovac zyskał sobie miano „Auschwitz Bałkanów” i był jedynym
nazistowskim obozem zagłady
założonym i zarządzanym przez
państwo inne niż III Rzesza. Stał
się on widownią największego
okrucieństwa, jakie widział świat
podczas II wojny światowej. Szacuje się, że w Jasenovacu chorwaccy ustasze w wyjątkowo bestialski sposób zamordowali ponad 100 tys. Żydów i około 600
tys. Serbów oraz Cyganów. Ulubionym atrybutem chorwackich
strażników był zakrzywiony nóż
przywiązywany do dłoni zwany
“serbosiekiem”, którym podrzynano więźniom gardła. Komendantem obozu był Miroslav Majstorović, franciszkanin usunięty z
zakonu w lipcu 1942 r., lecz nie
ekskomunikowany z Kościoła katolickiego! Nazywano go “Bratem szatanem”. Podczas procesu tego wyjątkowego zwyrodnial-
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Zachodnie media mają Polaków za antysemitów, zapominając o zbrodniczych
poczynaniach przeciwko
Żydom, jakich dopuściły
się inne europejskie narody. Konferencja w Jerozolimie oraz kolejna rocznica
wyzwolenia niemieckiego
obozu koncentracyjnego
Auschwitz były doskonałą
okazją, by odświeżyć pamięć Zachodu, gdzie się
nas teraz wytyka palcami..
Ale ta pamięć bynajmniej
nie została odświeżona.
orzućmy polityczną poprawność i pudrowanie
historii, skupmy się na
faktach. Nazywajmy rzecz po
imieniu - Holocaust to przecież
autorski pomysł i wykonanie
Niemców. Zastępowanie więc
słowa “Niemcy” eufemizmem
“naziści” jest, moim skromnym
zdaniem, czymś niewłaściwym i
maskującym faktycznych sprawców nienotowanego w historii
świata ludobójstwa. Autorami
“ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, budowy obozów
zagłady i wymyślania najbardziej
skutecznych technik zabijania byli rodowici Niemcy, a w realizacji
Zagłady dzielnie wspierali ich
siedzący teraz cichutko Austriacy, Ukraińcy, Litwini, Łotysze,
Rumuni, Chorwaci oraz udający dzisiaj przed światem świętoszków Francuzi. Takie są fakty
historyczne, ale o tym od długiego czasu się nie mówi. Milczą nawet same ofiary, czyli Żydzi.
olacy nigdy z Hitlerem
nie współpracowali i nie
udzielali Niemcom pomocy na kolejnych etapach realizacji ludobójczego planu. Czy
ledwie 3 tysiące niemieckich żołnierzy i policjantów z tzw. Einsatzgruppen, formacji działających na zapleczu frontu wschodniego, było w stanie samodzielnie wymordować za pomocą
konwencjonalnych środków
(broń palna i szubienice) ponad
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milion Żydów? Jest to technicznie niewykonalne. Do pożądanej przez Niemców współpracy
w mordowaniu ludniości żydowskiej na Wschodzie doszło na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Rumunii. W grudniu 1941 r. dowodzeni przez płk. Modesta Isopescu rumuńscy policjanci wymordowali przez tydzień w obozie
Bogdanovka ponad 50 tys. Żydów wyłapanych w Odessie i
okolicach. Około 5 tysięcy zapędzono do stajni i stodół i spalono
żywcem, resztę zlikwidowano
ogniem z karabinów maszynowych. Jest to największy akt Holocaustu bez udziału Niemców
podczas II wojny światowej. Izrael milczy o tym akcie barbarzyństwa, ale uporczywie pamięta o
Jedwabnem, gdzie pijany motłoch zamordował kilkuset wyznawców Jehowy.
istorycy szacują, że
Einsatzgruppen korzystały podczas egzekucji z pomocy 33 tys. lokalnych
ochotników. W Lesie Ponarskim
koło Wilna litewscy policjanci
(szaulisi), zwani też “ubojowcami”, zamordowali 3 700 Żydów.
Niemcy tylko nadzorowali egzekucję i utrwalali jej przebieg aparatami fotograficznymi. Podczas
likwidacji ponad 33 tys. Żydów w
uroczysku Babi Jar Niemcy otrzymali mocne wsparcie członków
ochotniczej milicji ukraińskiej
oraz urlopowanych żołnierzy
ukraińskich batalionów dywersyjnych Rolland i Nachtigall. W likwidacji getta w Rydze Niemcy,
podobnie jak w Lesie Ponarskim,
tylko statystowali i dokumentowali masową egzekucję. Łotewskie komando śmierci dowodzone przez Viktorsa Ar?jsa zlikwidowało w lesie Rumbula 25 tys.
Żydów. Na początku sierpnia
1941 r. dwie kompanie konnego
regimentu SS Franza Magilli, złożone z Ukraińców i Łotyszów, zostały oddelegowane do Pińska,
gdzie pomagały Einsatzgruppen
w wymordowaniu całej popula-
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cji Żydów – ponad 30 tys. osób.
Również o tych aktach barbarzyństwa mówi się w Izraelu niewiele, o Jedwabnem natomiast
bardzo często.
ustriacy to dzisiaj wybitni demokraci, w ogóle nie odnoszący się do
swojej wojennej przeszłości. A to
oni przecież entuzjastycznie witali Hitlera w marcu 1938 r. po
dokonaniu przez niego Anschlussu, czyli przyłączenia ich państwa do III Rzeszy. To w Austrii,
nieopodal Linzu, mieściły się
obozy koncentracyjne Mauthausen i Gusen, a KL Mauthausen
był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym utworzonym poza granicami III Rzeszy.
Czy ktokolwiek mówi dzisiaj o
“austriackich obozach śmierci”?
Jakoś w tym przypadku światowe media nie popełniają pomyłek. Czy ktokolwiek oskarża dzisiaj Austriaków o udział w Zagładzie? Żydzi na świecie doznali na tym punkcie amnezji. A
przecież udział Austriaków w
mordowaniu milionów ich rodaków jest gigantyczny.
ustriak Alois Brunner
był zaufanym Adolfa
Eichmanna i ma kluczowy udział w realizacji “ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Austriak Franz Stangl
był komendantem obozu zagłady w Treblince, gdzie zagazowano 800 tys. Żydów. Austriak
Franz Reichleitner był jego zastępcą, zaś austriacki lekarz Irmfried Eberl poprzednikiem na
tym ważnym stanowisku. Kierowana przez Austriaków Treblinka była największym ośrodkiem
zagłady w Generalnym Gubernatorstwie, a zarazem drugim
po Auschwitz w okupowanej Europie. Uwieczniony w filmie “Lista Schindlera” Austriak Amon
Göth był komendantem obozu
śmierci w Płaszowie i likwidatorem gett żydowskich w Krakowie i Tarnowie. Tymczasem Żydzi nie piętnują Austriaków za
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ca byli więźniowie zeznawali, jak
Majstorović w swoich szatach duchownego, dosłownie ociekających krwią, wracał wieczorami
po ciężkim dniu „pracy”. Po wojnie „Brat szatan” na osobiste polecenie Josipa Broz Tito został powieszony w zakonnym habicie.
arto zaznaczyć, że
prowadzący rasistowską politykę faszystowski rząd Chorwacji, oficjalny kolaborant i wspólnik
zbrodni Hitlera, cieszył się wielkim poparciem duchowieństwa
katolickiego, w tym arcybiskupa Zagrzebia Alojza Stepinaca,
który oskarżony po wojnie o
zdradę stanu i zbrodnie wojenne
dostał 15 lat, ale po interwencji
Watykanu wypuszczono go na
wolność już po 5 latach. Chorwacki faszyzm i rzymski katolicyzm trwały w sojuszu do końca
wojny. Mimo to papież Jan Paweł II ogłosił w 1998 r. Stepinaca męczennikiem i beatyfikował
faszystę odzianego we fiolety.
Prawda o Jasenovacu długo była ukrywana w niepodległej
Chorwacji. Dopiero stosunkowo
niedawno władze państwa oddały hołd ofiarom.
a str. 18 naukowego
opracowania „Zagraniczne formacje SS”
autorstwa Chrisa Bishopa, wybitnego znawcy problematyki wojskowej, autora licznych książek i
opracowań historycznych, czytamy: “Pod koniec wojny ponad połowa żołnierzy Waffen SS nie pochodziła z Niemiec”. Bishop wymienia nazwy narodowych formacji SS. Są to SS–Jagdgruppe
232 “Slowakei” (ogółem 5 tys.
słowackich esesmanów), Rumuński Pułk Grenadierów SS (50
tys.), SS–Galizien i XV Kozacki
Korpus Kawalerii SS na Ukrainie
(27 tys.), brygada SS–Wallonien
(40 tys. Belgów dowodzonych
przez rodowitego Belga Leona
Degrelle`a, oficera SS w stopniu
Standartenführera), SS–Schijäger
Batallion „Norwegen” (6 tys.),
Finnish SS Division (3 tys.), Legion Estoński SS (25 tys.), węgierskie 25 Dywizja Grenadierów
SS “Hunyadi” oraz 26 Dywizja
Grenadierów SS “Hungaria” (20
tys.), bośniacka SS “Handżar” (8
tys.), francuska brygada Grenadierów SS–Charlemagne i Francuska Ochotnicza Brygada Szturmowa SS (20 tys.), Legion Łotewski SS (80 tys.), chorwacka
23. Dywizja Górska SS “Kama”
(15 tys.), holenderska 23. Dywizja Grenadierów Pancernych SS
“Nederland” (50 tys.), 5. Dywizja
Pancerna SS “Wiking”, której żołnierzami byli m. in. kolaboranci z
Norwegii, Szwecji, Danii, Belgii,
Holandii, Finlandii i Estonii. Na
str. 113 (Polska) czytamy: “Liczba ochotników: 0, główne jednostki SS: żadne”. Polska jest więc
jednym z nielicznych państw w
okupowanej Europie, które nie
sformowało u siebie narodowego
oddziału SS. Tacy z nas byli zorganizowani kolaboranci i antysemici...
olocaust już dawno
przestał być kwestią
stricte historyczną i z
biegiem lat stał się kwestią polityczną. A w polityce, jak wiadomo, wszystkie chwyty są dozwolone, aby tylko osiągnąć zamierzony cel. Jednym z celów politycznych wielu krajów europejskich, przede wszystkim zachodnich, jest pokrycie zasłoną milczenia kolaboracji z hitlerowskimi
Niemcami oraz zbrodni, jakich
ich rodacy dopuścili się na Żydach
podczas II wojny światowej. Przez
nieudolność, niepotrzebne emocje oraz zwykłą głupotę ludzi kierujących polską polityką zagraniczną zostaliśmy zepchnięci na
forum Europy do drugiego rzę-

W

N

H

du, co nadało nam status chłopca
do bicia. Mają nas za pieniaczy i
prostaków, co, niestety, jest jedną z prawd o polskim narodzie.
Dlatego nie mamy odpowiedniej
siły przebicia i nie potrafimy skutecznie bronić się przed bezpodstawnymi oskarżeniami.
aś Żydzi są mistrzami w
uprawianiu polityki i należy się od nich uczyć arkanów politycznej gry. My odbijamy się od ściany do ściany – albo głośno ujadamy, co się nikomu nie podoba, albo obrażamy
się, albo też płaczliwie skarżymy
się na swój los, czego reszta świata w ogóle nie zauważa. Polacy to
mężny naród, zdolny do wielkich
poświęceń, co wielokrotnie udowodniliśmy na przestrzeni wieków. Niestety, od wieków też jesteśmy rządzeni przez zdrajców,
nieudaczników, bądź wręcz idiotów. Targowica oraz słynny sienkiewiczowski “postaw czerwonego sukna, za które ciągną
Szwedzi, Chmielnicki, Tatarzy,
elektor i kto żyw naokoło”, to kod
genetyczny polskiej polityki zagranicznej, czyli zapis umożliwiający jej właściwe odczytywanie. Niestety, rokowania na przyszłość są złe. Nie potrafimy dogadać się między sobą, więc trudno
oczekiwać, że – podobnie jak
spryciarz Viktor Orbán – dogadamy się z Europą i Rosją. A Rosja to największy kraj świata i
największy rynek zbytu na świecie, gdzie można dobrze zarobić.
Dlatego Zachód zawsze będzie
wstrzemięźliwy w krytykowaniu
tej potęgi i nigdy jasno nie opowie
się po naszej stronie.
adajmy sobie na koniec
proste pytanie: jakich
sztuczek użyli w polityce Francuzi, Włosi (gdzie faszyzm powstał na długo przed
Hitlerem i funkcjonowały ustawy rasowe), jakich zaś Austriacy,
Chorwaci oraz pozostali kolaboranci Hitlera uczestniczący w Holokauście, że potrafili wyciszyć
zbrodnie popełnione na Żydach
przez swoich obywateli? Ten temat powinniśmy gruntownie
zbadać i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jedno jest pewne:
jeżeli nie nauczymy się wreszcie
uprawiać polityki przez duże “P”,
nasz kraj na zawsze pozostanie
chłopcem do bicia, który będzie
oskarżany, karcony i poszturchiwany za cudze grzechy.
ozostaje jeszcze puenta
do niniejszej publikacji.
Puentą niech będzie
kluczowe pytanie odnoszące się
do wielowiekowej kwestii żydowskiej: czemu to właśnie Żydzi są od wieków prześladowani, dyskryminowani i zabijani w
różnych częściach Europy? Skąd
bierze się odwieczna niechęć do
nich, przechodząca często w patologiczną nienawiść? Przez stulecia byli wypędzani, gnębieni i
paleni – od Hiszpanii po Ukrainę.
O dziwo, najlepiej mieli się w
szlacheckiej Polsce, gdzie dzięki
królowi Kazimierzowi Wielkiemu mogli w spokoju kultywować swoją religię, język, kulturę
i obyczaje, robić interesy oraz
uprawiać lichwę. Czy za setki lat
gościnnego przyjmowania na
ziemi polskiej dziś nam się godnie odwdzięczają, chociażby poprzez działania państwa Izrael?
zemu to Żydzi, a nie inne nacje, doświadczają
od zarania dziejów
przemocy? Wszak w diasporze
żyją nie tylko oni, lecz także miliony Włochów i Irlandczyków.
Jednak nienawiść dużej części
europejskich społeczności skupia się wyłącznie na Żydach. Dlaczego? Na to pytanie nie ma i
nie będzie odpowiedzi.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
Fot. wikipedia
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Ursynowski Nordic Walking dla wszystkich

Tam gdzie gra muzyka
Wspaniale rozpoczęła się nowa seria koncertów z cyklu
„Tam gdzie gra muzyka”, organizowanych od 2001 roku w Domu Sztuki SMB „Jary” (od teraz we współpracy
z Katarzyną Żytomirską – etnologiem z pasjami muzyczni), finansowanych ze środków Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy. Dopisała publiczność, publiczności
dopisały humory – świetnie się bawiła – a wykonawcy
nie zawiedli pokładanych w nich oczekiwań.
Na cykl „Tam gdzie gra muzyka” składają się koncerty edukacyjne dla dzieci, łączące znakomite wykonania utworów muzycznych z przystępnym przekazywaniem najmłodszym słuchaczom
wiedzy o tych utworach, instrumentach muzycznych, historii
muzyki itp.
Koncert styczniowy, „Zabawy z Krainy Kusego Janka”, nieprzypadkowo odbył się w sali, w której zazwyczaj mają miejsce
zajęcia taneczne. Artyści tworzący Teatr Słuchaj Uchem – Kaja
Prusinowska, Janusz Prusinowski i Piotr Piszczatowski – korzystając z pory karnawałowej, nadali koncertowi charakter zabawy tanecznej dla dzieci, utrzymanej w stylu ludowym. Wspólnie
z publicznością śpiewali piosenki ludowe i tworzyli taneczne
korowody.
Pamiętali o akcentach edukacyjnych, dzięki czemu mali melomani zobaczyli jak wyglądają i usłyszeli jak brzmią na co dzień nieczęsto spotykane instrumenty: baraban, cymbały, lira korbowa. Zarówno oni, jak i ich rodzice czy opiekunowie opuszczali po koncercie
Dom Sztuki bardzo ucieszeni i zadowoleni. Następny koncert z cyklu „Tam gdzie gra muzyka” odbędzie się tu w niedzielę, 23 lutego. Tym razem wysłuchamy gorących rytmów z Afryki.
ABU

Kolejny cykl zajęć “Ursynowski Nordic Walking”
ruszył 18 stycznia. Darmowe treningi będą odbywać się w ustalonych terminach do 30 sierpnia i
prawdopodobnie jak co
roku będą kontynuowane
jesienią. Zróżnicowany
program i styl prowadzenia zajęć dostosowany jest
dla wszystkich grup wiekowych, z seniorami
włącznie. Program realizowany jest z inicjatywy i
ze środków finansowych
Dzielnicy Ursynów.
Nordic Walking staje się na Ursynowie coraz intensywniej uprawianą dziedziną sportową. Jeszcze 10 lat temu w Lesie Kabackim
spotkać można było zaledwie pojedyncze osoby z kijkami. Natomiast w ostatnim okresie, bez
względu na porę roku, dni deszczowe czy zimą mroźne, podczas
jakiegokolwiek weekendowego
spaceru, można spotkać nawet
setkę “kijkowców”.
Jest mżyste, wczesne sobotnie
popołudnie, z pól pod lasem Kabackim wyłania się ponad dwudziestoosobowa grupa osób z kijkami. Przeciętnie pięćdziesięciolatkowie, ale są zarówno młodsi,
jak i starsi. Widać uśmiechnięte,
zadowolone twarze, ani krzty
zmęczenia, chociaż przeszli przecież spory kawałek drogi.
- Teraz była grupa średnio zaawansowana - mówi Marta Shinili - Radomska, trenerka programu “Ursynowski Nordic Walking”. - Dzisiaj była mżawka, ale
to nikomu nie przeszkadzało. W
lesie zawsze wszystko dużo lepiej wygląda niż przez okno,
więc nawet jak pada, to warto
wychodzić. Przeszliśmy około 7
km, a w międzyczasie były rozciągające i wzmacniające ćwiczenia w parach. Za chwilę rozpoczynamy kolejne zajęcia. Tym
razem będzie to grupa początkująca, będziemy szkolić technikę od zera. Jest jeszcze sporo
miejsca, więc zapraszam serdecznie.

- A co z grupami seniorskimi?
- pytam trenerkę. - W tym roku
mamy dwie grupy seniorskie odpowiada Marta Shinili - Radomska. Pierwsza grupa na godzinę 11 jest grupą szybszą, która już chodziła w ubiegłym roku.
Nowa grupa rozpoczyna zajęcia o
12.45 i jest dedykowana początkującym lub wolącym wolniejsze tempo - wyjaśnia trenerka.
Właśnie oddaje kijki kolejna
osoba, kończąca już trening. Jest
wyraźnie w wieku senioralnym,
ale z kondycją chyba lepszą niż
nie jedna czterdziestolatka. - Z

dobranymi kijami do Nordic
Walking, to świetny sposób na
poprawę kondycji fizycznej i osiągnięcie korzyści zdrowotnych.
Marsz z kijkami jest skuteczniejszy niż zwykły dynamiczny spacer. U osób trenujących tę dyscyplinę poprawia się wydolność fizyczna, a także parametry dotyczące funkcjonowania układu
oddechowo-krążeniowego.
Nordic Walking jest specyficznym elementem “łańcucha rozwojowego” wśród sportów biegowych. Wielu biegaczy - amatorów wykorzystuje marsze z kij-

kijkami chodzę już drugi rok opowiada pani Ewa z Imielina. Bardzo dobrze mi to robi i naprawdę czuję się świetnie, dużo
lepiej niż dawniej, zwłaszcza z
kończynami. Pamiętam również
cały czas o rozgrzewce i rozciąganiu po treningu, bo to jest bardzo ważne, żeby nie nabawić się
kontuzji. Ale jest świetnie i po
każdym treningu nie mogę doczekać się następnego - mówi z
entuzjazmem pani Ewa.
Nordic Walking rekreacyjnie
uprawiać mogą właściwie wszyscy, którzy są w stanie chodzić,
bez względu na wiek. W przeciwieństwie do biegów nie powoduje zagrożeń dla aparatu ruchowego. Przy prawidłowym marszu angażuje do 90% mięśni ciała, więcej niż podczas biegania
czy jazdy na rowerze. Odpowiednio prowadzony trening z dobrze

kami jako elementy treningu kondycyjnego. Gdy pojawiają się kontuzje uniemożliwiające biegania,
do dyspozycji pozostaje marsz z
kijkami. Nic więc dziwnego, że
zawodnicy 60+ stanowią najsilniejszą po ok. 30- latkach grupę
‘walkerów’, często skutecznie rywalizując o pierwsze miejsce na
zawodach. Kariera biegacza kiedyś się kończy, z kijkami można
chodzić praktycznie do końca życia, ułatwiając znakomicie funkcjonowanie całego organizmu.
W ramach “Ursynowskiego
Nordic Walking” zajęcia odbywają się w środy - dwie grupy
dla seniorów oraz w soboty i w
niedziele. Organizator zapewnia sprzęt (kije po 20 par na grupę) dla uczestników zajęć w każdej z grup. Marsz leśnymi ścieżkami prowadzi wykwalifikowana i doświadczona instruktorka

Marta Radomska, która zapoznaje wszystkich chętnych z zasadami tej aktywności fizycznej
oraz doskonali ich umiejętności.
Zapisy do grup odbywają się
pod numerem telefonu 793 111
008 (w godz. 10:30 -18:30 w dni
powszednie) lub adresem email:
radom.marta@gmail.com.
Przez cały czas trwania cyklu
można także zapisywać się u instruktorki bezpośrednio przed zajęciami - w przypadku pozostawania wolnych miejsc na liście.
Zbiórka każdorazowo odbywa się
u zbiegu ulicy Kabackiej i Zaruby.
W okresie od 18 stycznia 2020
r. do 30 sierpnia 2020 r. (oprócz
niedzieli wielkanocnej 12 kwietnia) zajęcia będą odbywać się z
godnie z poniższym harmonogramem:
Grupy sobotnie.
! Grupa nr 1 prozdrowotna.
Wolniejsze tempo, nastawiona
również na ćwiczenia prozdrowotne - w soboty w godz. 12.1013.40. W okresie od 4 lipca do 29
sierpnia zajęcia w soboty w
godz. 13.45-15.15.
! Grupa nr 2 początkująca.
Nauka i szlifowania techniki – w
soboty w godz. 13.45-15.15.
Zajęcia grupy nr 2 nie odbywają się w trakcie wakacji tj. w
okresie od 4 lipca do 30 sierpnia.
Grupy niedzielne.
! Grupa nr 3 - grupa szybka
– sportowa. W niedziele w godz.
12.10-13.40. Zajęcia nie odbywają się w trakcie wakacji tj. w
okresie od 4 lipca do 30 sierpnia.
! Grupa nr 4 - grupa prozdrowotna – wolniejsze tempo.
W niedziele w godz. 13.4515.15.
W okresie od 4 lipca do 30
sierpnia zajęcia tej grupy odbywają się w soboty o w godzinach
12.10-13.40
Grupy środowe dla seniorów.
! Grupa nr 5 - przeznaczona
specjalnie dla seniorów. Środy
w godz. 11.00-12.30.
! Grupa nr 6 - przeznaczona
specjalnie dla seniorów. Środy
w godz. 12.40-13.50.
Bogusław Lasocki
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Wszedł pod samochód
i pobił kierowcę
Zarzuty uszkodzenia ciała 70latka usłyszał 34-letni mieszkaniec Ursynowa. Rosły i dobrze
zbudowany mężczyzna, zatrzymany przez miejscowych policjantów na parkingu przy ul. Puławskiej wszedł przed samochód, którym kierował pokrzywdzony, a następnie udając, że został potrącony żądał
przeprosin. W rezultacie pobił
kierowcę.
Jak ustalili ursynowscy policjanci, około godziny 15, 70latek w towarzystwie swojej żony wracał samochodem z zakupów. Nagle przed autem pojawił mu się mężczyzna o sylwetce dobrze zbudowanego
sportowca, położył się na masce pojazdu i udawał, że został
potrącony. Wystraszony sytuacją kierowca wysiadł z samochodu żeby zobaczyć co się stało. Wiedział, że nic nie zrobił,
lecz trudno było mu przekonać
napastliwego przechodnia, 34latek upierał się, że został potrącony. Zażądał od starszego
pana dokumentów w postaci

prawa jazdy i dowodu osobistego, a następnie zrobił ich
zdjęcie telefonem komórkowym. Nie pozwalając odjechać
mu z miejsca, zadzwonił na numer alarmowy, żądając interwencji. Po opisie sytuacji dyspozytorowi numeru 112 trudno
było uwierzyć, że sprawa wymaga jakiegokolwiek działania
służb. Niezadowolony takim
obrotem sprawy 34-latek powiedział, że sam to załatwi.
Jednym silnym ciosem w okolicę szczęki powalił na ziemię
kierowcę o wątłej budowie ciała i oddalił się z miejsca zdarzenia.
Żona pokrzywdzonego wezwała na miejsce karetkę pogotowia i policjantów. Pokrzywdzony został zawieziony do szpitala z poważnym urazem żuchwy, późniejsze badania wykazały, że została złamana.
Funkcjonariusze natychmiast
zajęli się sprawą, i operacyjnie
ustalili kim był napastnik. Wiedzieli, że to mieszkaniec Ursynowa, ale zaraz po zdarzeniu wyjechał z Warszawy w nieustalone miejsce. Został zatrzymany
jak tylko zawitał do stolicy. Podczas rozmowy z policjantami
przyznał się do pobicia, wyrażał nawet chęć zadośćuczynienia. Jednak następnego dnia
zmienił zdanie twierdząc, że nie
ma nic wspólnego ze zdarzaniem. Zdjęcia dokumentów pokrzywdzonego zabezpieczone
ze smartfona podejrzanego były jednak wystarczającym dowodem żeby przedstawić mu

zarzuty przestępstwa, za które licji na Ursynowie celem wykomoże zostać skazany na 5 lat nania czynności z jego udziałem, a następnie trafił do miejwięzienia.
sca, w którym od dawna powinien się znaleźć.

Nie stawił się do zakładu
karnego, bo coś mu wypadło

Ursynowscy policjanci zatrzymali 30-latka ukrywającego się
przed wymiarem sprawiedliwości przed odbyciem kary 1 roku
i 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Po wyroku sądowym oraz
nakazie stawienia się w zakładzie karnym mężczyzna nie zamierzał tego zrobić.
Kiedy ursynowscy policjanci
otrzymali z sądu nakaz zatrzymania 30-latka poszukiwanego przez sąd do odbycia kary
za przestępstwa przeciwko mieniu, od razu zajęli się sprawą.
Mężczyzna skazany kilka miesięcy wcześniej miał się stawić
w zakładzie karnym, w którym
miał odbyć karę półtorarocznego pozbawienia wolności. Postanowił jednak zignorować nakaz sądu i w dalszym ciągu korzystać z wolności. Kryminalni
bardzo szybko ustalili, gdzie zamieszkiwał poszukiwany. Poddali to miejsce obserwacji wiedząc, że będzie wychodził z
mieszkania o konkretnej godzinie i zatrzymali go. 30-latek tłumaczył się, że miał już dawno
stawić się w zakładzie karnym,
że miał do załatwienia kilka
spraw życiowych, które przeciągnęły się w czasie.
Mężczyzna został przewieziony najpierw do komisariatu po-

Ukradli
wózek widłowy
Troje wspólników zatrzymanych przez ursynowskich policjantów odpowie przed sądem za kradzież wózka widłowego należącego do jednego
z marketów. W trakcie czynności okazało się, że dodatkowo
byli już poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości za wcześniejsze przestępstwa. Cała
trójka trafiła do policyjnych
aresztów.
Jak ustalili policjanci, 49-letni mężczyzna wspólnie ze swoimi młodszymi kompanami
wpadli na pomysł przywłaszczenia sobie elektrycznego wózka z
jednego ze sklepów przy ul. Surowieckiego na Ursynowie.
Dwaj mężczyźni i kobieta nieposiadający żadnego miejsca zamieszkania mieli oferować pomoc jednemu z pracowników
sklepu, gdy ten przewoził towar
wózkiem widłowym z magazynu do sklepu. Już wtedy spodobało im się to urządzenie. Dzień
przed zatrzymaniem skorzystali z okazji, gdy tzw. widłak został
bez nadzoru w pobliżu magazynu i zabrali go.
Funkcjonariusze ustalili, że
przestępstwa dopuściło się troje bezdomnych przebywających często w tamtym rejonie.

Zebrany w toku czynności materiał dowodowy pozwolił na
ich zatrzymanie. W trakcie
czynności cała trójka potwierdziła, że wzięła wózek, ale nie
z zamiarem przywłaszczenia.
Chcieli zabezpieczyć go przed
ewentualną kradzieżą, ponieważ był on pozostawiony na
zewnątrz dyskontu bez żadnego nadzoru. Urządzenie mieli
schować w jednym z opuszczonych budynków gospodarczych
nieopodal miejsca kradzieży.
Policjanci sprawdzili to miejsce oraz pobliskie pomieszczenia, ale nie znaleźli skradzionego wózka.
Wszyscy podejrzani zostali
zatrzymani. Policjanci ustalili
ponadto, że 35-latka jest poszukiwana za wcześniejsze przestępstwo do odbycia kary pozbawienia wolności tak samo,
jak jej o 10 lat starszy kolega.
Po przedstawieniu zarzutów
dwoje poszukiwanych trafiło do
zakładu karnego, a 49-latek na
razie wrócił na wolność. Teraz
wszyscy staną przed sądem, który może ich skazać nawet na 5
lat więzienia.

Starsza pani
wzięła smartfona
Ursynowscy policjanci ustalili 70-latkę podejrzaną o przywłaszczenie markowego smartfona, pozostawionego przez
przypadek przez pokrzywdzoną na ladzie jednej z drogerii.
Starsza pani, zamiast zwrócić
go właścicielce, schowała go do

kieszeni i zaniosła do swojego
mieszkania.
Jak ustalili policjanci, pokrzywdzona robiła zakupy w
jednej z ursynowskich drogerii.
Nie zwróciła uwagi, że na półce przy ladzie od strony klienta pozostawiła swój telefon komórkowy. Stojąca za nią 70latka zamiast oddać go właścicielce, która wychodziła ze
sklepu, chwilę się wahała czy
go zabrać, następnie wsunęła
do kieszeni swojej kurtki, zrobiła zakupy i wyszła. Smartfona zaniosła do swojego mieszkania.
Kiedy pokrzywdzona wróciła
do drogerii, telefonu już nie było. Poprosiła o pomoc personel
sklepu oraz pracownika ochrony, który przejrzał monitoring. Z
zapisu wideo wynikało, że telefon przywłaszczyła sobie starsza kobieta.
Tak się złożyło, że podejrzana
następnego dnia ponownie
przyszła do drogerii. Pracownik ochrony wezwał policjantów, którzy powiedzieli 70-latce, o co jest podejrzana. Kobieta przyznała, że przywłaszczyła smartfona, informując funkcjonariuszy, że ma go w swoim
domu. Powiedziała, że nie wie
dlaczego go przywłaszczyła, bo
nawet nie umiałaby się nim posługiwać. Policjanci odzyskali
przedmiot przestępstwa i przewieźli podejrzaną do komisariatu Policji, gdzie usłyszała zarzuty. Teraz grozi jej kara do 5
lat więzienia.
pol
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Wielkie emocje pod siatką...

Metrowcy dalej w walce o play-off

Aż pięć setów potrzebnych
było do wyłonienia zwycięzcy derbowego meczu
pomiędzy KS Metro Warszawa a MOS Wola Warszawa. W pełnym emocji
pojedynku szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili podopieczni duetu
Szczucki-Walendzik, którzy
wygrywając 3:2 (25:17,
25:18, 26:28, 24:26,
15:10) zachowali szanse
na awans do fazy play off.

Pierwsze minuty premierowej partii nie wróżyły gospodarzom wygranej z tak dużą przewagą. Już na wstępie dwukrotnie zablokowany został Marcin
Mołs, co nie było dobrym prognostykiem na dalsze losy spotkania. Po kontrze z lewego
skrzydła przyjezdni zdołali odskoczyć na 2 oczka (5:7), jednak – jak później się okazało –
było to wszystko, co mieli do powiedzenia w tym secie. Do głosu doszli zawodnicy Metra, któ-

rzy z każdą kolejną minutą poprawiali statystyki w ataku.
Świetnie radził sobie Paweł
Szczepaniak, a na słowa uznania zasługiwała również ofensywa na środku. Stosunkowo
mała liczba własnych błędów
oraz dobra skuteczność na kontrach sprawiły, że przewaga ciągle rosła. Rywale z kolei nie potrafili znaleźć sposobu na poprawę własnej gry. W ostatniej
akcji zepsuli serwis i musieli pogodzić się z przegraną do 17.
Wo j t e k D ą b r o w s k i

ROK SZCZURA
25 stycznia 2020 rozpoczął się chiński Rok Szczura
(potrwa do 11 lutego 2021)
Jak tu nie wierzyć w horoskopy,
Zwłaszcza te z chińskich kalendarzy?
Można przewidzieć los Europy
I to co w Polsce się wydarzy.
Niektórzy twierdzą, że to brednie
I szkoda czasu na głupoty,
Ja jednak wierzę w przepowiednie!
Wszystko się zgadza. Co do joty!
Weźmy Rok Konia. Jak to było?
Dawne prognozy trzymam w dłoniach
I czytam. Wszystko się sprawdziło!
Cały rok rząd nas robił w konia.
Rok Owcy głosił: Będą zmiany.
Istotnie! Zmiany przyniósł duże.
Przy urnach owce i barany
Wybrały wilka w owczej skórze.
Kolejny rok był Rokiem Osła.
Wierzę Chińczykom od tej chwili.
Gdy niejednego słyszę posła,
Stwierdzam, że Chińczyk się nie myli.
Rok Małpy zapowiadał w kraju,
Że ułatwienia stworzy sitwom.
I co? Do władzy w małpim gaju
Doszły kolejne małpy z brzytwą.
Po roku nastał Rok Koguta.
Wciskając kurom sporo kitu,
Wszedł do kurnika jakiś smutas
I kazał wszystkim piać z zachwytu.
Dwa lata temu, zgodnie z planem,
Rok Psa nam przyszło przeżyć z trudem,
Na psy schodzimy. Co jest grane?
Wszystko się zdało psu na budę.
W ubiegłym roku świat powitał
Rok Świni. Trudno kogoś winić,
Że chcąc się dopchać do koryta,
Musiał po prostu się ześwinić.
A co nas czeka w Roku Szczura?
Nadciąga kres eksperymentów.
Wieść dla rządzących jest ponura:
Będą z tonących wiać okrętów.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Drugi set był kontynuacją wydarzeń z pierwszej partii. Siatkarze MOSu dotrzymywali kroku
gospodarzom tylko do stanu 5:5
– później utknęli w jednym ustawieniu i przy wyniku 11:6 trener
Wójcik zmuszony był poprosić o
czas. Na niewiele się to zdało,
ponieważ jego zawodnicy w dalszym ciągu popełniali proste błędy, które bezlitośnie się na nich
mściły. Siatkarze Metra natomiast „robili swoje”. Nie oglądając się na rywali, koncentrowali
się na własnej grze, dzięki czemu
ich przewaga nadal rosła. Autorem punktu dającego miejscowym zwycięstwo w tym secie
był Mateusz Cackowski, który
zasłużył na pochwałę nie tylko
za świetną kiwkę w tej akcji, ale
także za postawę w całym spotkaniu. Przyjezdni nie zorientowali się w obronie i w konsekwencji przegrali do 18.
W trzecią partię zdecydowanie lepiej weszli goście. Szybko
odskoczyli na cztery oczka – 7:3,
a główną przyczyną tej sytuacji
były problemy Metra ze skończeniem ataku. Zawodnicy MOSu w dalszym ciągu popełniali
jednak zbyt wiele błędów, a dodatkowo do głosu doszedł Cackowski, który najpierw popisał
się rewelacyjnym atakiem po
przekątnej, a po chwili utrudnił
rywalom grę swoją trudną zagrywką. Miejscowi zdołali do-

prowadzić do wyrównania i
przez kilka kolejnych minut rezultat oscylował wokół remisu.
Później Cackowski dorzucił dwa
kolejne oczka i przy wyniku
22:19 na korzyść Metra po stronie MOSu zrobiło się naprawdę
gorąco. Trener przyjezdnych poprosił o czas, a gdy okazało się,
że jego zawodnikom nadal brakuje czysto sportowych argumentów na pokonanie przeciwnika, dopuścił się skandalicznego zachowania – wylał na boisko wodę, a doprowadzenie parkietu do stanu, w którym możliwa była kontynuacja gry, zajęło
organizatorom ponad 5 minut.
Cel Krzysztofa Wójcika został
jednak osiągnięty – po końcówce rozgrywanej na przewagi jego zawodnicy wygrali 28:26.
Wytrąceni, we wcześniejszej
partii, z gry gospodarze rozpoczęli czwartą odsłonę od przewagi 4:0, lecz z biegiem czasu zaczęły być widoczne u nich trudy
spotkania i minimalne prowadzenie objęli rywale. Na tym etapie
meczu atak przyjezdnych opierał się głównie na bardzo skutecznej grze Pacholczyka i Pietkiewicza. Metro na przestrzeni całego
seta dzielnie dotrzymywało kroku, by w samej końcówce doprowadzić do remisu – znów za sprawą sprytnych zagrań Cackowskiego. Po asie serwisowym w jego
wykonaniu było po 23. W ostat-

W prawo czyli w lewo

nich akcjach szczęście ponownie
zaczęło sprzyjać siatkarzom MOSu Wola, którzy wygrywając
26:24, zdołali doprowadzić do
tie-breaka.
Decydująca partia rządziła się
już swoimi prawami i przyniosła
powrót do gry z pierwszych
dwóch setów. Początkowo wynik oscylował wokół remisu, ale
później na boisku dominowali
gospodarze. Dobra postawa Mołsa i Lubiejewskiego na skrzydłach
dała im przewagę 10:6. Rywale
zdołali złapać jeszcze kontakt –
11:10, jednak od tego momentu
punktowali już tylko siatkarze
Metra, którzy blokując w ostatniej akcji Pacholczyka rozstrzygnęli losy spotkania na swoją korzyść. Nagroda MVP trafiła tym
razem do rąk Marcina Mołsa.
Wygrana Metra miała podwójne znaczenie, ponieważ nie
tylko dała szanse na awans do fazy play off, ale pozwoliła również na przerwanie niechlubnej
serii porażek na własnym parkiecie. Siatkarze z Ursynowa z
dorobkiem 22 punktów plasują
się obecnie na czwartym miejscu w ligowej tabeli, a ostatnie
spotkanie rundy zasadniczej
przed własną publicznością rozegrają 15. lutego. Mecz z Centrum Augustów zaplanowano na
godz. 18:00.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
Fot. Rafał Majchrzak

Mirosław Miroński

Z Davos do Warszawy
est oczywiste, że żaden kraj, żadne miasto, ani społeczność nie mogą
funkcjonować w oderwaniu od reszty świata. Globalistyczne procesy zawładnęły naszym życiem we wszystkich aspektach. Nikt nie jest samotną
wyspą, a zasada ta obowiązuje już od dawna. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Zasadzie muszą podporządkować się zarówno politycy, jak i zwykli obywatele. Emanacją tego jest polityka międzynarodowa, niezależnie od tego, czego dotyczy.
Przynależność do międzynarodowej wspólnoty to nie tylko nobilitacja, ale też konieczność.
Nikt przecież nie chce być z niej wykluczony i znaleźć się na politycznym, czy gospodarczym aucie. Społeczność międzynarodowa ma wypracowane metody, by zadbać o swój wizerunek,
oraz własne interesy, wykorzystując do tego różne platformy współpracy. Jedną z nich jest
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Ma ono już długą tradycję i znaczenie. Konferencje te cieszą się dużą frekwencją, przyciągają polityków, intelektualistów, naukowców, reprezentantów świata mediów. W tegorocznym 50. z kolei wzięło udział 3 tysiące
uczestników ze 117 krajów.
O randze wydarzenia świadczyć może obecność 53 szefów państw. Nic dziwnego, że również Polska ma swoją reprezentację w Światowych Forach Ekonomicznych. Paradoksalnie, ekonomia nie
jest jedynym, czy najważniejszym z tematów, które pojawiają się na agendzie. Tegoroczne, niedawno zakończone toczyło się w dużej mierze pod hasłem ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu
zmianom klimatu. Jak można było się spodziewać mieliśmy do czynienia z wymianą skrajnie różnych poglądów na kwestie związane z globalnym ociepleniem. Niezależnie od tego, jakie długoterminowe zmiany powodują one
„W wymiarze lokalnym trzeba
na naszej planecie, stosunek do
bywa diametralnie inny u
zauważyć, że udział w globalnym nich
przedstawicieli poszczególnych
programie ochrony środowiska krajów. Przykładem są opinie
wyrażane przez szeroko rozupomoże nam poprawić nasze
miane środowisko europejskich
najbliższe otoczenie”
ekologów, którego twarzą jest
nastoletnia szwedzka aktywistka Greta Thunberg, z jednej strony a wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa koncentrującego się na sprawach gospodarczych i współzawodnictwie z Chinami, z drugiej.
Szwajcarski kurort Davos zmienił się na czas trwania Światowego Forum Ekonomicznego w prawdziwą twierdzę strzeżoną przez policję i różnego autoramentu służby bezpieczeństwa. Takie spotkania stanowią forum do dyskusji na tematy, które są istotne z punktu widzenia poszczególnych
krajów, ale też pozwalają skonfrontować ich partykularne interesy i pozycję na arenie międzynarodowej.
Odsuwając na bok najbardziej skrajne poglądy w kwestiach dotyczących klimatu i globalnego ocieplenia, należy podkreślić, że większość uczestników zgodziła się co do tego, że sprawy te
są ważne dla wszystkich żyjących współcześnie, jak również dla następnych pokoleń. Wspólnym
hasłem stało się „Tworzenie zrównoważonej ścieżki w kierunku wspólnej przyszłości”. Ten górnolotnie brzmiący slogan pokazuje, że aby zrobić coś dla klimatu, należy wykorzystać wszelkie
możliwości, jakie dają nowe technologie i gospodarka przyjazna środowisku. Patrząc na to
wszystko z punktu widzenia Polaków, podstawowe pytanie to - co my możemy zrobić. Na ile możemy przyczynić się do poprawy jakości gospodarki, tak by nam żyło się lepiej, a szybki wzrost
gospodarczy nie powodował negatywnych skutków dla planety. W wymiarze lokalnym trzeba zauważyć, że udział w globalnym programie ochrony środowiska pomoże nam poprawić nasze najbliższe otoczenie. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań może sprawić, że będziemy oddychali lepszym powietrzem także w Warszawie. Jeśli chcesz zmienić innych, zacznij od siebie. Inaczej
mówiąc, należy odwrócić pytanie - co świat może zrobić dla nas, na pytanie – co my możemy zrobić dla świata.
Nie da się go zmienić na konferencji czy forum, ale mogą one pomóc w wytyczeniu priorytetów, które na zmianę wpłyną. Jak wspomniałem na wstępie, dla nas, warszawiaków, jest równie
ważne, abyśmy w światowym procesie poprawy życia uczestniczyli na bieżąco. Postawa – „Nasza chata z kraja” – w obecnych warunkach już się nie sprawdza. Żyjemy w „globalnej wiosce”,
a granice bywają umowne. Nie istnieją one dla zanieczyszczonego powietrza, patogenów jak koronawirusy z Azji, wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV) i nie wiadomo, co natura ma jeszcze w zanadrzu.
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Budowniczowie polskiego powrotu nad Bałtyk w latach 1917 - 1921

Trudna droga do zaślubin z morzem (II)
Marian Marek Drozdowski
Nim 100 lat temu, na mocy Traktatu Wersalskiego,
w dniu 10 lutego 2020 doszło w Pucku w Pucku za
sprawą gen. Józefa Hallera do symbolicznych zaślubin nowej Polski z morzem, po odzyskaniu 147
km wybrzeża, o nasz powrót nad Bałtyk starali
się: Bernard Chrzanowski, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski
świetle badań red.
Andrzeja Koteckiego, Dmowski i Paderewski – uzasadniając polskie
prawa do wybrzeża bałtyckiego,
w tym do Gdańska – mogli korzystać z pomocy polskich doradców do sprawa morskich. Byli to: wiceadmirał Kazimierz Porębski, kontradmirał Jerzy Zwierkowski, wiceadmirał Konstanty
Biergiel, kontradmirał Wacław
Kłoczowski. Wiceadmirał Kazimierz Porębski (1872 - 1933)
był absolwentem Korpusu Morskiego w Petersburgu, kontradmirałem floty rosyjskiej na Bałtyku i Morzu Czarnym. Od sierpnia
1917 r. był czynny w polskich organizacjach gospodarczych w Petersburgu. Latem 1918 r. wrócił
do Polski i założył Stowarzyszenie Pracowników na Polu Żeglugi „ Bandera Polska”, a 2 marca 1919 opracował memoriał w
sprawach morskich dla gabinetu
Ignacego Paderewskiego, sugerując powołanie Departamentu
Spraw Morskich Ministerstwa
Spraw Wojskowych .W maju
1919 r. został szefem tego departamentu, a od 5 listopada tegoż roku – członkiem delegacji
polskiej do Paryża na rokowania
z Niemcami w sprawie przejęcia
Prus Zachodnich we władanie
administracji polskiej.
odczas Bitwy Warszawskiej sierpniu 1920 r. dowodził obroną odcinka
Warszawa - Zegrze - Dębe. We
wrześniu 1920 powrócił na stanowisko szefa Departamentu
do Spraw Morskich MSW. W
dniu 2 lutego 1920 r. został przewodniczącym komisji ds. żeglugi morskiej na rokowania z
przedstawicielami Wolnego Miasta Gdańska, a ta komisja doprowadziła do podpisania 9 listopada 1920 konwencji polsko-gdańskiej. Na polecenie Porębskiego
inż. Tadeusz Wenda opracował
projekt budowy portu w Gdyni..
erzy Anzelm Zwierkowski (1873 - 1932), kontradmirał, absolwent Akademii Morskiej w Trieście, oficer marynarki wojennej Austrii.
Od 28 listopada 1918 r. był odkomenderowany do Biura Prac
Kongresowych w Warszawie.
Od wiosny 1919 r. zajmował
stanowisko eksperta do spraw
morskich przy Komitecie Narodowym Polskim, następnie przy
Polskiej Delegacji Pokojowej i Poselstwie RP w Paryżu, a następni w Londynie. 16 marca 1920
został zweryfikowany i mianowany kontradmirałem. Był ekspertem ds. morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych na spotkaniach w Barcelonie, w Komisji Morskiej Rady Ligi Narodowej w Genewie, Paryżu, Gdańsku i Rydze. Z kolei 1 kwietnia
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1922 otrzymał przydział do dyspozycji szefa Sztabu Generalnego jako kierownik spraw gdańskich. 20 stycznia 1923 r. został
mianowany szefem Biura Wojskowego Ligi Narodów, w którym pracował do 20 lutego 1925
r., a 30 kwietnia 1927 przeniesiono go w stan spoczynku. Zmarł
w Casablance 10 czerwca 1932
śmiercią samobójczą.
bsolwentem Morskiego Korpusu w Petersburgu był oficer marynarki wojennej rosyjskiej, wiceadmirał Konstanty Biergiel
(1855 -1939 ?), który do Polski
wrócił w sierpniu 1919 r. i został
jako rzecznik spraw morskich
ekspertem Polskiej Delegacji Pokojowej w Paryżu. Pracował tutaj w Komisji Gdańskiej, przewodnicząc Podkomisji Wojskowej, uczestnicząc jednocześnie
w Komisji dla Restytucji Rzecznych Taborów Polskich. Z rosyjską marynarką wojenną był
związany kontradmirał Wacław
Kłoczowski (1873 - 1930). Wstąpił on ochotniczo do marynarki
wojennej, biorąc udział w bitwie
pod Cuszimą. Na początku
pierwszej wojny światowej był
dowódcą podwodnej brygady
Floty Czarnomorskiej. W wojnie
gen. Denikina z bolszewikami
był komendantem portu w Sewastopolu, a następnie dowódcą
Floty Czarnomorskiej. W Sewastopolu kierował Związkiem Wojskowych Polaków. Od marca
1919 r służył w Wojsku Polskim
na różnych stanowiskach: zastępcy szefa Departamentu do Spraw
Morskich, Min. Spr. Wojskowych,
eksperta do spraw morskich przy
Polskiej Delegacji Pokojowej w
Poselstwie Polskim, w Poselstwie
Polskim w Londynie i przy Dowództwie Głównym Wojsk
Sprzymierzonych w Paryżu. Po
ukończenie Centrum Wyższych
Studiów Wojskowych w 1924 r. r.
był zastępcą szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, Zmarł
w Warszawie w 1930 roku.
rosyjskiej marynarce wojennej służył
także Jerzy Włodzimierz Świrski (1882 -1959)
kontradmirał Wojska Polskiego.
Oddał się do dyspozycji Komendy Naczelnej przy Dowództwie
Wojska Polskiego w Odessie. Gen.
Józefa Haller wezwał go do Francji do pracy w Komitecie Narodowym Polskim. Po powrocie do
kraju Świrski w stopniu komandora był zastępcą Szefa Departamentu dla Spraw Morskich. Od
29 sierpnia 1920 r. w Pucku był dowódcą Wybrzeża Morskiego, od 24 listopada 1922 r.
dowódcą Floty, a od 19 maja 1925
r. szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej. Z dniem 1 stycznia 1931 r,. otrzymał stopień
kontradmirała. Zmarł na emigracji 12 czerwca 1959 roku.
ednym z najwybitniejszych dowódców Polskiej
Marynarki Wojennej był
kontradmirał WP Józef Unrug
(1884 -1973), który do 17 marca 1919 r. pełnił nieprzerwanie
służbę na niemieckich okrętach
podwodnych w stopniu kapitana. W tym stopniu 26 lipca 1919
r. został przyjęty do Polskiej
Marynarki Wojennej na stanowisko szefa wydziału operacyjnego Departamentu do Spraw
Morskich MSW. We wrześnie
tego roku pełnił obowiązki szefa sztabu Dowództwa Wybrzeża Morskiego. W marcu 1925 r.
został dowódcą Floty. Kierując
nią przez 14 lat, wykształcił wielu wybitnych dowódców Polskiej
Marynarki Wojennej, broniąc po
bohatersku do 2 października
1939 r. polskiego wybrzeża. Był
Niemcem z pochodzenia, Pola-
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kiem z wyboru, z godnością
broniąc swej polskości w niemieckim obozie jenieckim.
śród osób cywilnych
wybitną rolę w budowie polskiej obecności nad Bałtykiem odegrał Tadeusz Apolinary Wenda (18631948) inżynier komunikacji, budownictwa linii kolejowych i portów. Absolwent petersburskich
uczelni technicznych. Kierował
przebudową portu w Tallinie
(Rewelu) Projektował i kierował
budową portu w Gdyni w latach
1920 - 1939. W początkach 1920
roku, na zlecenie Ministerstwa
Robót Publicznych przeprowadził studia nad możliwością wybudowania portu morskiego w
Tczewie i połączenia go z morzem za pomocą pogłębienia
koryta Wisły, względnie za po-
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ukończona została dopiero w
końcu 1923 r. pod zarządem
Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Port został poświęcony
dnia 29 kwietnia 1923 przy
udziale gorącego zwolennika jego budowy, prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. 13
sierpnia tego roku przybił do
mola gdyńskiego statek Kentucky pod banderą francuską o
pojemności 6614 ton rejestrowych brutto. Budowa portu w
złotówkach obiegowych 1934 r.
pochłonęła 2 mln złotych.
ealizatorami podstawowych decyzji politycznych i wojskowych,
decydujących o naszym powrocie nad Bałtyk byli – obok Romana Dmowskiego – Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski i gen.
Józef Haller. Piłsudski koncen-
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rał Porębski powołał Batalion
Morski, pod dowództwem kpt
marynarki K. Jugimicza. W dniu
23 lutego 1920 r. meldował on: „
Ludność miejscowa zamieszkująca wybrzeże (oprócz miasta Helu)
dla Państwa Polskiego usposobiona dobrze, lecz potrzebuje stanowczej opieki, którą Rząd Polski powinien jej okazać, a wtedy
całkowicie ją pozyska. Obecnie
jest pewna doza niewiary i wyczekiwania na to, jak Rząd Polski
będzie względem nich się zachowywał. Ludność nie jest biedna,
większa część mężczyzn od 20
do 40 roku życia służyła w marynarce handlowej lub wojennej i
posiada świadomość polityczną.
Cała ludność, poczynając od granicy Niemiec do miasta Helu jest
kaszubska, tylko w mieście Hel
na końcu półwyspu zamieszkuje
FOTO WIKIPEDIA

do Zaślubin z Bałtykiem gen. Józefa Hallera 10 lutego 1920 r.,
generał realizował główne zadania polityki bałtyckiej pod patronatem Sejmu Ustawodawczego, który powołał Komisję Morską z programem budowy floty
wojennej i handlowej dla przewozu reemigrantów i emigrantów, obrony polskich interesów
w umowach z Gdańskiem, forsowania budowy własnego portu i
zaplecza drogowego. Generałowi pomagał pierwszy wojewoda pomorski Stefan Łaszewski i
Generalny Komisarz RP w Gdańsku Marian Biesiadecki. Wkrótce powstały polskie instytucje
bałtyckie: Komitet Floty Narodowej i Urząd Marynarki Handlowej w Wejherowie.
4 maja 1920 r. przeprowadzono na Pomorzu wybory do Sejmu Ustawodawczego. Z list polskich zostali wybrani: Jan i Izydor Brejscy, A Chądzyński, J. Nurek, A. Nowicki, A. Piasecki, J.
Wachowiak, Wolczewski.
17 czerwca założono w Tczewie, z inicjatywy kontradmirała
Kazimierza Porębskiego,Pańswową Szkołę Morską , której pierwszym dyrektorem był Antoni Garnuszewski. 4 sierpnia 1920 r. Komisja pod kierownictwem wielkiego przyjaciela Polski gen. Duponta wytyczyła granicę między
Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem. Tydzień później oddziały
bolszewickie dotarły do Wisły.
tym czasie pierwszy
polski delegat w Lidze Narodów Ignacy Paderewski bronił interesów
Polski w sprawie sprawie Gdańska. Po polskim zwycięstwie w
Bitwie Warszawskiej i preliminariach pokojowych na froncie
polsko-bolszewickim (18 października) Konferencja Ambasadorów poinformowała 27 października 1920 Paderewskiego,
że 15 listopada 1920 r. wchodzą
w życie jej decyzje w sprawie
granic Wolnego Miasta Gdańska. Zgodnie z jej decyzją 9 listopada 1920 r. Paderewski podpisał Konwencję między Polską a
Wolnym Miastem Gdańskim,
która uszczupliła prawa Polski
w tym mieście w stosunku do
Traktatu Wersalskiego, wprowadzając m. in. tzw. Radę Portu i
Dróg Wodnych Gdańska, składającą się w równej części z polskich i gdańskich komisarzy.
Konwencja przyznawała prawo
veta Wysokiemu Komisarzowi
Ligi Narodów w stosunku do decyzji wspomnianej Rady. Komisarz Ligi Narodów miał prawo
rozstrzygać spory polsko- gdańskie, licząc się z tym, że obie strony sporu miały prawo odwołać
się od jego decyzji do Rady Ligi
Narodów. Praktyka funkcjonowania Konwencji wykazała, że
Senat Wolnego Miasta Gdańska,
zdominowany od 1933 r. przez
hitlerowców, brutalnie kwestionował uprawnienia strony polskiej przedstawione w Konwencji Polsko-Gdańskiej .
aangażowanie w politykę morską takich polskich autorytetów politycznych jak : Dmowski, Paderewski, Piłsudski, Haller wskazywało na to, że w latach19171921 polityka ta prowadzona była ponad podziałami politycznymi z dużym poparciem społeczeństwa obywatelskiego wspieranego przez Kościół Katolicki
(kardynała Aleksandra Kakowskiego) oraz środowiska twórcze na czele ze Stefanem Żeromskim, który pisząc o budowie
portu w Gdyni podkreślał: „Trzeba otoczyć to dzieło pospólną
miłością. Trzeba je za dnia i w
nocy budować wszystkimi ziemiami i całym narodem.”
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mocą kanału morskiego, przecinającego terytorium Wolnego
Miasta Gdańska. Z projektu tego
szybko zrezygnowano. Od 6 maja 1920 inż. Wenda prowadził
budowy portu pod patronatem
Departamentu Spraw Morskich
Ministerstwa Spraw Wojskowych, które na ten cel przeznaczyło 240 tys. marek polskich.
oza Gdynią pozostały
nasz brzeg morski jest
bardzo ubogi w miejsca
odpowiednie do budowy portu.
Brzegi Zatoki Puckiej również
mało nadają się do budowy portu ze względu na jej płytkość i
łatwość zamarzania. Lobby
gdańskie i lobby niemieckie usiłowało przekonać europejską
opinię publiczną,że budowa portu w Gdyni jest sprzeczna z zobowiązaniami Polski przyjętymi
w Traktacie Wersalskim. Nie brakowało polskich przeciwników
budowy portu w Gdyni, forsujących nadal jego budowę w
Tczewie lub w Zatoce Puckiej
Dopiero opinie ekspertów zagranicznych i bolesne doświadczenia bojkotu dostaw żywności i
broni dla Polski przez dokerów
gdańskich w krytycznej fazie
wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 r. zadecydowały o zatwierdzeniu budowy portu
gdyńskiego, pod nazwą Tymczasowego Portu Wojennego i
Schroniska dla Rybaków.
orąco optował za tym
gen. Kazimierz Sosnkowski
(minister
spraw wojskowych po konsultacji z Naczelnikiem Państwa i
naczelnym wodzem Józefem Piłsudskim oraz Władysławem
Grabskim ministrem skarbu.
Dnia 1 listopada 1920 r. Komitet
Ekonomiczny Ministrów, kierowany przez W. Grabskiego w gabinecie Wincentego Witosa,
przeznaczył na budowę portu w
Gdyni 40 mln marek polskich.
Budowa Tymczasowego Portu
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trował się na problemach granic
wschodnich, pozostawiać KPN i
Ignacemu Paderewskiemu troskę o granicę zachodnią. Bałtyckie aspekty biografii Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza
w latach 1918 -1922 są na ogół
pomijane w polskiej biografii .
Do najważniejszych należało:
-wydanie 28 listopada 1918 r.
dekretu o ordynacji wyborczej
do Sejmu Ustawodawczego, który przyznał 12 mandatów na
Okręg 60, obejmujący powiaty
Kartuski, Pucki, Wejherowski ,
Kościerski, Starogardzki, Kwidzyński, Sztumski, Grudziądzki, Brodnicki, Świecki, Tczewski, Chełmżyński z siedzibą okręgu w Kartuzach i 8 mandatów
na powiat Elbląski, Malborski i
Gdański z siedzibą okręgu w
Gdańsku.
- wydanie dekretu o powołaniu Polskiej Marynarki Wojennej.
rzed przejęciem skrawka
polskiego wybrzeża Sekcja Marynarki Wojennejprzy Ministerstwie Spraw Wojskowych zaczęła skupiać kadry
polskich marynarzy, początkowo
w porcie rzecznym w Modlinie.
Flotylla Wiślana dysponowała
wówczas jednym stateczkiem i
kilkoma łodziami motorowymi,
uzbrojonymi w karabiny maszynowe. Służyły one początkowo
wyłącz nie dla celów ćwiczebnych. W wojnie z bolszewikami
aktywną rolę odgrywała Flotylla
Pińska na widałch Prypeci i Dniepru. Później w trakcie sukcesów
kontrofensywy Armii Czerwonej
rosła rola Flotylli Wiślanej broniącej brzegów Płocka, Dobrzynia i
Góry Kalwarii. Od 14 maja 1919 r
zaczął działać powołany dekretem Naczelnika Państwa Departament do Spraw Morskich przy
Ministerstwie Spraw Wojskowych
pod kierownictwem kontradmirała Kazimierza Porębskiego. Jego zastępcą został kontradmirał
Wacław Kłoczowski. Kontradmi-
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około 1000 niemieckich rybaków
wrogo usposobionych do Polaków, ale i to wypowiadających
dość charakterystyczny frazes: „
Jeżeli Polska będzie nas zaopatrywała w artykuły, dawała nam
dobry zbyt na ryby i nie brała do
wojska – to z przyjemnością będziemy obywatelami polskimi”.
12 sierpnia 1919, zgodnie z
rozkazem Naczelnego Wodza,
rozpoczęło się formowanie Dywizji Pomorskiej w Inowrocławiu przez płk Stanisława Skrzyńskiego. Werbunek prowadzony
był na terenach zajętych jeszcze
przez Niemców z narażeniem
życia organizatorów: S. Ferdyka, Reckiego, L. Czarlińskiego .
Powstały pułki: toruński, grudziądzki, kaszubski, formowane z młodzieży przedzierającej
się przez linię demarkacyjną.
24 października 1919 r. Naczelny Wódz powołał Front Pomorski, pod dowództwem gen.
Józefa Hallera z siedzibą administracyjną w Skierniewicach. Tegoż dnia podpisano w Warszawie porozumienie w sprawie
wojskowego przekazania Polsce
terenu Prus Zachodnich. Ze strony polskiej porozumienie podpisał gen. Lamezan Salins, ze strony niemieckiej mjr Michelis.
krótce, bo już 7 listopada 1919 r. podpisano pierwszą umowę między Gdańskim a Rządem
Polskim o nawiązaniu dobrych
stosunków gospodarczych. 9
grudnia 1919 r. aliancka Rada
Ambasadorów przyznała Polsce
6 niemieckich torpedowców. Pod
koniec grudnia tego roku na Morzu Czarnym pod banderą polską
znalazły się dwa statki parowe:
„Polonia” o nośności 1500 ton i
„Mazowsze” o nośności 575 ton.
d zajęcia 18 stycznia
1920 r. przez Dywizję
Pomorską płk Stanisława Skrzyńskiego Działdowa,
Golubia, Gniewkowa i Torunia
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! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
ATRAKCYJNE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840
POŻYCZKI W 24 H (także z
komornikiem), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle, szkło
kolorowe, inne, tel.691 511 221

FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 508 310 505
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKA z przeznaczeniem pod
zabudowę jednorodz.-rekreac.,
3000 m2, Łęgi za Makowem Maz.
(100 km od W-wy), las,rzeka,
c. 49,50 zł/m2, tel.: 512 349 101
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
SPRZEDAM mieszkanie w
Warszawie, oś. Arbuzowa 46,
58 m2, tel.: 796 160 088

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 4 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Kazury, 76 m2, 4 pokoje,
c. 690 tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840

Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, wolnostojący
! Zalesie-U
80/1000 m2, do wejścia, tylko
520 tys. zł, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
PASOWANIE DRZWI do
metalowych futryn, firma,
Mokotów, 22 331 28 19
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
TELEWIZORY, 501 829 771

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
CYKLINOWANIE, 510 128 912
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

BIURO TURYSTYCZNE zatrudni
osobę do pomocy przy pracy
biurowej. Wymagana dobra
obsługa komputera. Praca na 2-5
dni w tygodniu, do ustalenia.
Kontakt:
rekrutacja.btur@gmail.com
BLACHARZY, dekarzy. Praca
stała, możliwość zakwaterowania
na miejscu, tel. 22 756 84 89
DO PRZYUCZENIA w zawodzie
blacharz, dekarz. Praca stała,
możliwość zakwaterowania
tel. 22 756 84 89
DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 510 056 006;
509 318 602
DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie,
ul. Małcużyńskiego 4, zatrudni
sprzątaczkę na 3/4 etatu.
Tel.: 22 859 17 20 wew. 25
SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340, ul. Lokajskiego 3 zatrudni
pomoc nauczyciela ze znajomością
jęz. rosyjskiego. Praca na pół etatu,
od zaraz, 22 546 61 26

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

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

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

USŁUGI tapicerskie,
501 283 986
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Ważne telefony

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Sobota, 1 lutego, 17.00-2
20.00:
Potańcówka Karnawałowa. Zagra DJ Jerry. Wstęp wolny.
Niedziela, 2 lutego, 19.00: kino Domu Sztuki zaprasza na premierowy pokaz krótkometrażowego filmu fabularnego produkcji Akademii Filmu i Telewizji w
Warszawie p.t. „Obcy człowiek”.
Scenariusz i reżyseria: Mario Podpora. W rolach głównych: Miriam
Aleksandrowicz, Wojciech Asiński, Kamil Rodek. Wstęp wolny.
Film dla widzów dorosłych.
Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę malarstwa Mateusza Wyczółkowskiego „Moja
podróż”. Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10)i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
30.01 – wtorek – spotkanie z
prof. Mirosławem Nagielskim w
cyklu Z myślą o Niepodległej pt.
„Z dziejów wojen polsko-rosyjskich w epoce nowożytnej
(XV–XVIII wiek)”
04.02 – wtorek – spotkanie z
prof. Izabellą Rusinową pt. „Kontrowersje wokół generała Józefa
Chłopickiego”
06.02 – czwartek – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.
„Rzeźba romańska: część I”

11.02 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Malarskie i poetyckie wizje Williama Blake’a”
13.02 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Walka o hegemonię na
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt. „Walka o kolonie
i bitwy morskie XIX i początków
XX wieku”
18.02 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy kultury polskiej XX wieku pt. „Mirosława
Dubrawska i Zygmunt Hübner,
aktorka i dyrektor”
20.02 – czwartek – spotkanie
z prof. Jerzym Eislerem w cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „W 75 lat po zakończeniu II
wojny światowej: refleksje historyka”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów
ul. Kajakowa 12B
tel. 22 125 56 02
31.01. (pt) o godz. 19.00 polecamy Koncert „Kolędy po naszemu”
Pomysł koncertu powstał z inicjatywy Jana Dąbrówki i Kajetana Skonecznego oraz uczniów
ostatnich klas Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Podczas koncertu usłyszeć będzie można kolędy zaaranżowane w ciekawych stylach muzycznych, związanych z różnymi na-

rodowościami, np. Cicha Noc zagrana będzie w afrykańskim
brzmieniu! Wszystkie aranżacje
zostały skomponowane w klimacie standardów jazzowych co
znaczy, że poza tekstami, będą
Państwo mogli również wysłuchać solówek, grających na instrumentach muzyków. Zespół
w składzie: Kajtek Skoneczny na
wibrafonie, Jan Dąbrówka - na
Piano, Julia Zarzecka – Wokal,
Maciek Baraniak – Kontrabas,
Kacper Sędek – Perkusja, Jak sama nazwa wskazuje, “Kolędy po
Naszemu” to autorska wizja tradycyjnych polskich kolęd. Zapraszamy!
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
30.01, czwartek, godz. 18:00
– Klub Podróżnika AUSTRALIA
oczami młodych podróżników.
Spotkanie poprowadzą Anna i
Wojtek WAWRO
06.02, czwartek, godz. 18.00
– Wernisaż malarstwa Ewy Stasiak pt. “Co mi w duszy gra”
Dom Kultury SMB „Imielin”
ul. Dereniowa 6
tel./faks 22 641 19 15
8 lutego (sobota) godz.18.00
“ Operetkowy zawrót głowy”,
wystąpią: Naira Ayvazjan - sopran, Tomasz Białek - tenor, Grażyna Griner – fortepian, Jarosław Tyran – prowadzenie.
Wstęp - zaproszenia do odbioru
w DK Imielin od 5.02 od godz.
18.00.

Ursynów

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

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

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

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

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

701 75 00

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

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

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

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