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Europie splunięto w twarz...

T

o jeszcze nie czas Berezy
Kartuskiej, jeszcze nie grozi
zsyłka do Sachsenhausen,
Buchenwaldu, Mauthausen, Ravensbrück, Dachau albo na Sybir.
Na razie ściga się tylko niewygodnych polityków oraz karze niepokornych sędziów i prokuratorów
– zsyłką – najczęściej zresztą służbową – na niższe stanowisko. Tym
sposobem zachęca się ich, żeby raczej zmienili zawód, siadając np. za
kasą w Biedronce albo obejmując
funkcję woźnego w szkole, gdzie
podobno na tej pozycji zarabia się
teraz więcej od nauczyciela. Od razu przypomina mi się, jak po weryfikacji dziennikarzy, przeprowadzonej w stanie wojennym przez
ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
ówczesne gwiazdy żurnalistyki
mogły znaleźć zajęcie co najwyżej
w czasopiśmie „Niewidomy spółdzielca”. Pamiętam też, jak kilkanaście lat wcześniej tłumiona przez
władze PRL rewolta studencka
sprawiła, że reżim wykreował nagle swojego politycznego guru, który nazywał się Tadeusz Kur. No i od
razu w reakcji na to złośliwe studenciaki zaczęły pisać na murach:
Kur’wa’s nauczy, Kur’wa’m powie,
Kur’wie lepiej...
o ostatnie sformułowanie
chyba zaczyna pasować do
dzisiejszej rzeczywistości jak
ulał. Historia, jak widać, lubi się
powtarzać. Mamy bowiem nagły
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wysyp karier. B-klasowi gracze
awansują za jednym zamachem
do ekstraklasy i następuje odgórnie
sterowana wymiana elit, jakby
zgodna z tekstem proletariackiej
Międzynarodówki: Nous ne sommes rien, soyons tout (Dziś niczym,
jutro wszystkim my).
amiętam, jak jeżdżąc na
zawody sportowe do Czechosłowacji, spotykałem
wszędzie takich ludzi z politycznego awansu po stłumieniu Praskiej
Wiosny 1968. Tymczasem zwolennik reform tamtego nurtu (socjalizmu z ludzką twarzą), największy czeski bohater XX wieku,
czterokrotny mistrz olimpijski w
biegach długich Emil Zatopek
stracił w wojsku stopień pułkownika i musiał przez sześć lat harować w kopalni uranu. Na szczęście
nie stracił poczucia humoru i gdy
powrócił do pełni praw po Aksamitnej Rewolucji 1989, mieliśmy
okazję do bliższej wymiany poglądów, gdy w 1992 roku został
zaproszony do Polski wraz z żoną
Daną (również mistrzynią olimpijską) i odbyliśmy razem fajną
turę po kilku naszych miastach, w
których opowiadał o swojej karierze młodzieży.
iekawe rzeczy będzie też
mógł opowiadać wnukom
sędzia Sądu Rejonowego w
Olsztynie Paweł Juszczyszyn, ukarany właśnie przez – nielegalnie
powołaną zdaniem ekspertów –
Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego odsunięciem od orzekania i
bodaj obniżką pensji za „przekroczenie uprawnień”. Jak słychać,
prezes Sądu Maciej Nawacki zarządził odebranie Juszczyszynowi
prowadzonych przez niego spraw
i zablokowanie dostępu do sądowego systemu informatycznego.
Ukarany może tylko przychodzić
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ędziowie zawsze znajdą swoich adwersarzy w osobach
tych obywateli, którym nie
spodobały się wydane przez nich
wyroki. Szczególnie zaś narazili się
opinii publicznej, gdy w bardzo wielu sprawach związanych z postępowaniem reprywatyzacyjnym w
Warszawie (a także w innych miastach) przyklepywali swoim autorytetem ewidentne bzdury, pozwalając się wzbogacić najróżniejszym
cwaniakom i malwersantom. Dlatego sam wielokrotnie pisałem w
tym miejscu, iż – przy całej niezawisłości sędziego – powinien on, tak
samo jak lekarz, odpowiadać nie
tylko dyscyplinarnie, lecz nawet
karnie za naruszenie elementarnych prawideł w sztuce wykonywania swego zawodu. Na przykład
wtedy, gdy zignoruje świętą zasadę
„audiatur et altera pars” (wysłuchania i drugiej strony).
ylko że ów bolesny problem
reprywatyzacji nadal nie
może się doczekać uchwalenia w Sejmie „dużej” ustawy zaprowadzającej porządek. Rządząca teraz partia Prawo i Sprawiedliwość łudziła obywateli obietnicami
takiego rozwiązania, ale – jak widać – nawet się do tego nie przymierza. Za to w kwestii zawładnięcia wszelkimi sferami życia publicznego posunęła się już chyba
poza wszelkie dopuszczalne granice, nie licząc się nawet ze stanowiskiem prawniczych autorytetów
Sądu Najwyższego i wywołując
ostry sprzeciw paru instancji Unii
Europejskiej. Wolne (jeszcze) media ogłaszają dziś zatem, że demokrację zamieniono w Polsce na dyktaturę. I jak to mawia prosty lud:
co będzie dalej, aż strach się bać...
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

T

do swojego pokoju i oddawać się
rozmyślaniom.
o cóż, znany jest ciąg zdarzeń, który doprowadził
do takiej reakcji. Wiadomo, że Nawackiego włączono do
nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, a Juszczyszyn zażądał ujawnienia list poparcia dla
wybranych do niej sędziów, bowiem listy te wciąż trzymane są
w tajemnicy. Na dodatek – jako
niezawisły sędzia – zwrócił się do
ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o udostępnienie korespondencji dotyczącej tych list. Nic
dziwnego, że rozwścieczyło to
obecnych sterników resortu i mamy rozgrywającą się na oczach
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całej Polski farsę, w której przewija się główny motyw: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
ytaczając ciężkie działa
przeciwko dotychczasowemu zastępowi polskich
sędziów, określonym mianem „kasty” i uruchomiono w ślad za tym
potężne narzędzia w celu ich skompromitowania. Tak jak niedawne
publikacje na temat przestępstw
seksualnych księży mogły wywołać
wrażenie, że każdy duchowny to
zboczeniec i pedofil, tak teraz słowo
„sędzia” szerokim masom społeczeństwa kojarzy się z obibokiem,
któremu wszystko przelewa się
przez ręce, a który na płaszczyźnie
zawodowej pozostaje całkowicie
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bezkarny i może robić, co mu się
tylko podoba. Przyszyć komuś łatkę za pośrednictwem mass mediów
jest dziś bardzo łatwo. Już w XIX
wieku, gdy ówczesne papierowe media starały się epatować nowinkami, zrodziło się przekonanie, iż czyjeś nazwisko może być ogólnie szanowane, dopóki „nie dostanie się
do gazet”. Tym bardziej teraz, w
dobie mediów społecznościowych,
fake newsów i bezczelnego trollowania można zostać skompromitowanym momentalnie. A wszystko
na zasadzie: czy to on ukradł, czy jemu ukradli, tego na pewno nie wiadomo, można za to mieć pewność,
że ten ktoś zamieszany był w
kradzież.
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Ursynów gotowy na zimę
Mieszkańcy Ursynowa doświadczają wyjątkowo
łagodnej zimy. W dniu 29 stycznia w Warszawie miały
miejsce pierwsze w tym roku opady śniegu. Tym
samym pobity został rekord bezśnieżnej zimy w stolicy
(najdłuższa w historii zima bez śniegu w Warszawie
była w 2007 roku - śnieg spadł dopiero 24 stycznia).
Jak informuje Urząd Dzielnicy, na Ursynowie działania związane
z usuwaniem śniegu, w których brało udział blisko 30 osób,
rozpoczęto tego dnia o godzinie 16.00 – na ulicę wyjechały
pługosolarki oraz ciągniki.

Aby zapewnić mieszkańcom Ursynowa bezpieczeństwo i komfort,
zimowym utrzymaniem objęto 86 km ulic oraz 98 430,5 m?
chodników - podkreślają ursynowscy urzędnicy. Warto
przypomnieć, iż Urząd Dzielnicy Ursynów od kilku lat nie używa soli
przy odśnieżaniu chodników, a także systematycznie ogranicza jej
użycie w przypadku odśnieżania dróg.
Dzielnica Ursynów, wychodząc naprzeciw konieczności
wprowadzenia zmian w podejściu do utrzymania miasta i
ograniczenia wytwarzanych zanieczyszczeń, a także w związku z
planowanym wprowadzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu
dla m. st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 Miejski plan adaptacji”, od grudnia br. do kwietnia br. realizuje
pilotażowy program zimowego utrzymania ulic, chodników,
parkingów i ścieżek rowerowych administrowanych przez Dzielnicę,
polegający na rezygnacji z oczyszczania ulic za pomocą soli. Tereny
te po opadach śniegu będą płużone i posypywane piaskiem (tylko
w razie „najwyższej konieczności” będzie używany chlorek sodu
(NaCl) zwilżony solanką o stężeniu 20%). Posypywane solą będą
jedynie ulice, po których kursuje komunikacja miejska (będące w
administrowaniu Zarządu Oczyszczania Miasta) oraz ulice gminne
o długości 7 km:
– Arbuzowa (na odcinku Nowoursynowska – Przy Grobli
(mostek) – 650 m
– Farbiarska (od ul. Dźwiękowej do ul. Czystej) – 1900 m
– Jagielska – 1800 m
– Poloneza (od ul. Poleczki do ul. Krasnowolskiej) – 1300 m
– Przy Bażantarni (od ul. Stryjeńskich do Al. KEN) – 550 m
– Pustułeczki (odc. ul. Roentgena - ul. Rolna + ul. Roentgena ul. Puławska) – 900 m.
Poza drogami Urząd Dzielnicy Ursynów zapewnia zimowe
utrzymanie 8 ścieżek rowerowych o łącznej długości 3,4 km:
– Ciszewskiego (ul. Nowoursynowska - ul. Kiedacza) – 170 m
– Kabacka (ul. Nowoursynowska - ul. Zaruby) – 350 m
– Relaksowa (ul. Kabacka - ul. Wąwozowa) – 640 m
– Surowieckiego (Al. KEN do słupków za wiaduktem) – 203 m
– Wełniana (ul. Rybałtów - okolice ul. Guźca) – 422 m
– Wesoła (ul. Nowoursynowska - ul. Rosoła) – 140 m
[RTF bookmark start: __DdeLink__74_623853065]– [RTF
bookmark end: __DdeLink__74_623853065]Wilczy Dół (granica
Lasu Kabackiego - ul. Mielczarskiego) – 1170 m
– Rosnowskiego – 330 m.

Bieg Ursynowa 20 czerwca
Wiemy już kiedy odbędzie się sztandarowa ursynowska
impreza sportowa. W sobotę, 20 czerwca już po raz
czternasty biegacze zmierzą się z 5-kilometrową trasą,
prowadzącą główną arterią Ursynowa.
Zawody po raz kolejny będą Mistrzostwami Polski Mężczyzn w Biegu Ulicznym na 5 kilometrów , a także Mistrzostwami Polski Masters
w biegu ulicznym na tym samym dystansie. W tym roku odbędą się
pod hasłem „Yes, I KEN”. Trasa nadal będzie rozpoczynać się i kończyć przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, a prowadzić przez Al. KEN,
czyli główną arterię Ursynowa. Mała liczba zakrętów daje zawodnikom możliwość poprawienia rekordów życiowych, a osobom pragnącym rozpocząć przygodę z bieganiem doskonałą okazję do sprawdzenia swoich możliwości. O terminie uruchomienia zapisów na
bieg Urząd Dzielnicy Ursynów poinformuje wkrótce.
Do udziału w imprezie zaprasza, zajmujący się m. in. sprawami
sportu i rekreacji zastępca burmistrza Ursynowa Piotr Zalewski:
- Wierzę, że data 20 czerwca znajdzie się w kalendarzu wielu biegaczy. Serdecznie zapraszam do spotkania na starcie, trasie i mecie. Sam kolejny już raz zamierzam wystartować. Bieg Ursynowa
to nie tylko doskonała organizacja, rywalizacja i zmaganie się z własnymi rekordami życiowymi, ale też świetny sposób na radosne i aktywne spędzenie wolnego czasu w sympatycznej atmosferze. To jest
impreza sportowa dla wszystkich, o czym mówi też hasło biegu –
„Yes, I KEN!” mówi Piotr Zalewski.
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Chcą odzyskać „Fortepian” dla mieszkańców

Dobre wiadomości dla mieszkańców Ursynowa. Miasto na wniosek burmistrza
Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy wypowiedziało umowę dzierżawy terenu położonego u zbiegu ulic Cynamonowej i
Gandhi, nazywanego potocznie „Ursynowskim Fortepianem”.
Konsekwencją tej decyzji jest obowiązek wydania terenu przez dotychczasowego dzierżawcę,
który przez lata zapowiadał stworzenie w tej atrakcyjnej lokalizacji centrum handlowego. Urząd
Dzielnicy wezwał spółkę do usunięcia naniesień i
wyznaczył na piątek rano (31 stycznia) termin
wydania gruntu. Władze spółki „Pasaż Handlowy
Na Skraju” wezwanie zignorowały.
Do przekazania gruntu miało dojść w piątek punktualnie o godzinie 10.00. Na terenie nieruchomości
stawili się pracownicy ursynowskiego Wydziału
Mienia oraz zastępca burmistrza Jakub Berent. Na
miejscu natrafili na nieliczne pawilony handlowe, porozrzucane śmieci oraz znane mieszkańcom, szpecące dzielnicę ogrodzenie z blachy falistej i dykty
oklejone poniszczonymi ogłoszeniami reklamowymi. Przedstawicieli spółki nie zastali ani na terenie,
ani w drewnianym pawilonie będącym, jak wynika
ze znajdującego się na drzwiach szyldu, siedzibą
spółki „Pasaż Handlowy Na Skraju”.

To właśnie niewywiązywanie się spółki z obowiązku płacenia czynszu za teren tzw. „Ursynowskiego Fortepianu” było bezpośrednią przyczyną
decyzji o rozwiązaniu umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia, która zapadła w grudniu. Urząd Dzielnicy Ursynów na początku roku wyznaczył termin wydania gruntu
na godzinę 10.00 w dniu 31 stycznia br.
Zignorowanie wezwania przez władze spółki „Pasaż Handlowy Na Skraju” będzie miało taki skutek, że sprawa zostanie skierowana na
drogę sądową. Po uzyskaniu korzystnego dla
miasta orzeczenia sądu w sprawie wydania nieruchomości, na teren będzie mógł wejść komornik.
– Zaległość spółki wobec miasta znacząco przewyższa kwotę pół miliona złotych. Chcemy odzyskać nieruchomość, na terenie której od lat nic
się nie dzieje, a którą można zagospodarować na
cele związane z potrzebami mieszkańców Ursynowa. Decyzja, na co przeznaczymy działkę, zostanie powzięta po jego ostatecznym odzyskaniu.
Jestem przekonany, że tak atrakcyjnie zlokalizowany i jednocześnie zaniedbany przez dotychczasowego dzierżawcę teren powinien jak najszybciej zostać zagospodarowany – mówi zastępZastępca Burmistrza Jakub Berent obok siedziby spółki znajdującej się na dzierżawionym terenie.
ca burmistrza Jakub Berent.

Aktywni uczniowie wyróżnieni
W styczniu (21 i 30 stycznia) przedstawiciel władz
dzielnicy wręczył uczniom
Szkoły Podstawowej nr
343 przy ul. Kopcińskiego
7 (klasa 7 c) oraz Szkoły
Podstawowej nr 330 oddział na ul. Na Uboczu 3
(klasa 7 d) wyróżnienia za
udział w akcji „Alert dla
Zwierząt”.
W ramach „Alertu dla Zwierząt” Urząd Dzielnicy Ursynów
zachęcał ursynowską młodzież
do udziału w zbiórce. W konkursie ogłoszonym do ursynowskich
szkół podstawowych wzięło

„Przedszkole Marzeń”
dla ursynowskich dzieci
Urząd Dzielnicy Ursynów realizuje projekt „Przedszkole Marzeń”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 301 509,60 zł ze środków unijnych. Głównym celem projektu jest wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez
stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej 47
dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.
Projekt obejmuje m. in. realizację zajęć specjalistycznych dla 47 dzieci z niepełnosprawnością z Przedszkola Specjalnego nr 213, zwiększających ich kompetencje społeczno-emocjonalne. Przewidziano
także podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli z tej placówki edukacyjnej w zakresie terapii dziecka z niepełnosprawnością. Zajęcia z najmłodszymi będą odbywały się w atrakcyjnej formule. Zaplanowano realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych m. in.: artterapii (terapia przez sztukę), dogoterapii (wspomaganie rehabilitacji i leczenia poprzez kontakt z psem), hipoterapii (rehabilitacja z udziałem konia), multimedialnych zajęć grupowych rozwijających komunikację, oraz treningów rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych. Projekt ruszy w czerwcu br. i potrwa do
końca czerwca 2021 r. Całkowita wartość projektu to 376 989,60 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania to 301 509,60 zł. Urząd Dzielnicy Ursynów pozyskał środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - X Oś Priorytetowa RPO WM
2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu.

udział 7 szkół. Urząd ogłosił konkurs na najlepszą szkołę i klasę,
która zbierze najwięcej karmy i
innych rzeczy przydatnych dla
zwierząt przebywających w
schronisku. Po przyznaniu pierw-

szego miejsca władze dzielnicy
zdecydowały o przyznaniu
dwóch wyróżnień szkołom, które również zebrały bardzo dużo
darów, a ponadto były bardzo zaangażowane w zbiórkę.

Wolny Uniwersytet Ursynowa
W najbliższą sobotę, 8 lutego w Urzędzie Dzielnicy
Ursynów rozpocznie się
letni semestr
2019/2020 WOLNEGO
UNIWERSYTETU
URSYNOWA.
Wykłady, podobnie jak poprzednio, podzielone będą na
dwa wydziały: Geografii Świata
oraz Varsavianistyki. W ramach
pierwszego będzie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o
różnych zakątkach świata, a w
ramach drugiego poszerzyć swoją wiedzę na temat Warszawy.
Podczas sobotniego spotkania
mieszkańcy Ursynowa będą mieli okazję wziąć udział w dwóch
wykładach:
- godz. 11.00 - Geografia Świata - dr Agata Cieszewska „Rio
Grande, Alamo i Leopold Moczygemba czyli kilka miesięcy w

Teksasie”. Koordynacja dr
Agnieszka Sosnowska
- godz. 12.45 – Varsavianistyka - Paweł Łoś „Współczesne legendy miejskie”. Koordynacja:
Magdalena Chludzińska
- Już w najbliższy weekend
startuje kolejny cykl wartościowych wykładów, jakie od wielu
lat organizujemy w ursynowskim

Ratuszu. Ciekawe tematy, świetni wykładowcy i sprawdzona formuła to gwarancja zdobycia użytecznej wiedzy. Przypominam,
że jak co roku wiele wykładów
dotyczy historii i ciekawostek
związanych z Warszawą, a nawet z naszą „małą ojczyzną” czyli Ursynowem - mówi zastępca
burmistrza Klaudiusz Ostrowski.
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Wybraliśmy Sportowca Roku Warszawy, gala w Arenie Ursynów

Wioślarz Marcin Brzeziński najlepszy!

W

Bogusław Lasocki
Teraz już wiemy: najlepszym
sportowcem 2019 roku w Warszawie został Marcin Brzeziński, zawodnik Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego. Jego kariera i rozwój zawodniczy
wskazują, że w sporcie warto
być cierpliwym.
arcin Brzeziński, podobnie
jak jego koledzy z czwórki
bez sternika (Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda i Michał Szpakowski), pływał długo w ósemce. Były finały olimpijskie, brązowy medal mistrzostw świata, trzy mistrzostwa Europy. Ale dopiero, gdy wsiedli do łódki we
czterech, zostali mistrzami świata - działo się to w Linzu. Wcześniej w Lucernie
zajęli drugie miejsce w mistrzostwach
Europy. Mają kwalifikację olimpijską,
więc w Tokio cel będzie oczywisty.
XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy wzbudzał zrozumiałe
emocje zarówno wśród miłośników sportu, jak i zawodników oraz działaczy. Od
2 grudnia kibice mogli zgłaszać swoich
kandydatów, a następnie głosować na
wybrane kandydatury. Plebiscyty na Najlepszych Sportowców stolicy są już wpisane od wielu lat w kalendarz wydarzeń sportowych Warszawy. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu
wśród mieszkańców Warszawy oraz wyłonienie zwycięzców w następujących
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kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku,
Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz
Sportowa Drużyna Klubowa Roku.
piątkowy wieczór 31 stycznia hala Arena Ursynów
stała się specyficznym królestwem warszawskiego sportu. Widoczna już z daleka hala, skąpana w
czerwonej i niebieskiej iluminacji, gościła najznamienitszych warszawskich i
nie tylko, sportowców, działaczy i trenerów, parlamentarzystów, radnych,
przedstawicieli władz samorządowych,
przedsiębiorców, i wreszcie zapalonych
kibiców, tworzących widownię imprez
sportowych. Wielka sala widowiskowa
UCSiR przy okrągłych stolikach zmieściła ponad 600 osób, które po uroczystej
Gali uczestniczyły w jej kontynuacji Balu Mistrzów Sportu Warszawy.
Sala wypełniała się gośćmi, i pomimo
przyjaznej atmosfery towarzyskiego
spotkania czuć było pewne napięcie.
Nominowani byli znani, ale poszczególne miejsca i zwycięzcy... Wreszcie
nadszedł długo oczekiwany moment.
Otwierająca Galę Mistrzów Sportu Warszawy Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy mówiła:
- Warszawa po raz dwudziesty wybrała w dorocznym plebiscycie swoich najlepszych sportowców i trenerów. Dwadzieścia lat to naprawdę godny jubileusz.
Zawdzięczamy go Wam - wspaniałym mistrzom sportu i trenerom. To Wasze sukcesy pozwoliły mieszkańcom Warszawy
przeżywać w 2019 roku niezapomniane
chwile dumy, radości i wzruszenia. Pokazaliście na wielu sportowych arenach swoją siłę i mistrzostwo. Pokazaliście nam również swoją moc i hart ducha. Wasze triumfy są sukcesami całej Warszawy. Dziękujemy Wam - mówiła pani wiceprezydent.

ecydujący głos o pierwszym i
kolejnych miejscach w kluczowej kategorii Najlepszego
Sportowca Roku miała Kapituła Plebiscytu, pracująca pod przewodnictwem
Tomasza Majewskiego - kulomiota,
dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego, obecnie wiceprezesa Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki. W składzie
Kapituły byli znani, wybitni sportowcy:
Dorota Idzi, Otylia Jędrzejczak, Robert
Korzeniowski, Erwina Ryś-Ferens, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Ryszard Szurkowski oraz Andrzej Supron.
Zgodnie z werdyktem Kapituły poszczególne miejsca zajęli:
1. Marcin Brzeziński - wioślarstwo Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie,
2. Agnieszka Kobus-Zawojska – wioślarstwo – AZS AWF Warszawa,
3. Szymon Pośnik i Dominik Czaja –
wioślarstwo – AZS AWF Warszawa,
4. Magdalena Piekarska-Twardochel
– szermierka - AZS AWF Warszawa,
5. Marcin Rudawski – żeglarstwo –
MKS Dwójka Warszawa,
6. Marcin Krukowski – lekkoatletyka
– KS „Warszawianka”
7. Maciej Mazur – karate shinkyokushin - Bielański Klub Kyokushin Karate,
8. Mateusz Mróz – taekwon-do ITF –
Taekwo Klub Wschodnich Sportów
Walki,
9. miejsce – Michał Luto – sumo sportowe – UKS Niedźwiadek,
10. miejsce – Iga Świątek – tenis ziemny – Legia Warszawa
glądając różnorodne imprezy sportowe, zawsze ze szczególnym wzruszeniem patrzę
na zawodników niepełnosprawnych.
Jak wszyscy sportowcy muszą dać z siebie wielki wysiłek, trenować intensywnie i systematycznie. Ale również muszą
walczyć i bohatersko pokonywać utrudnienia, które narzucił im los. Tu nie ma
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taryfy ulgowej, przede wszystkim są
oni zwycięzcami samych siebie, swoich ułomności, inwalidztwa. A oprócz
tego muszą wkładać analogiczną pracę
jak inni sportowcy. Zanim osiągną
szczyty kariery, w początkowej fazie
swojej drogi sportowej, często borykać
się muszą z trudnościami bytowymi,
dostępem do sal treningowych, problemami zdrowotnymi, z czym jest im nieporównywalnie trudniej niż zawodnikom w pełni sprawnym. Jednak pokonują bariery, przeciwności losu, pokonują często nadludzkim wysiłkiem swoje słabości. I osiągają fantastyczne wyniki. Właśnie im, tym niepełnosprawnym, wielka chwała za trud, wysiłek, samozaparcie. Dlatego też podczas prezentacji wyników i osiągnięć, niepełnosprawni podczas XX Gali zostali zaprezentowani w pierwszej kolejności.
kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku zwyciężczynią została Katarzyna Marszał - mistrzyni tenisa stołowego. Mistrzyni świata w singlu oraz mistrzyni paraolimpijska w drużynie. Na
wrześniowych mistrzostwach Europy w
Helsingborgu zdobyła złoty medal drużynowo w parze z Dajaną Jastrzębską.
Trenerem Roku został Adam Skwarski - członek zarządu i koordynator sekcji wioślarskiej w klubie AZS-AWF Warszawa. Dzięki niemu bielański klub jest
jedną z wioślarskich potęg.
Tytułem Sportowej Osobowości Roku została nagrodzona Joanna Pajkowska. Jest ona pierwszą Polką, która samotnie i bez zawijania do portu w ciągu
216 dni opłynęła świat pod żaglami.
Spośród trzech kategorii w głosowaniu zwycięzców wyłonili sami mieszkańcy Warszawy. Byli to:
– w kategorii Sportowa Impreza
Roku laureatem został bieg “Wybiegaj
Krew i Szpik” na PGE Narodowym,
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Poznaliśmy projekty zgłoszone
do Budżetu Obywatelskiego
Warszawianki i warszawiacy zgłosili w tej edycji
budżetu obywatelskiego
łącznie 2242 pomysły 199 ogólnomiejskich i
2043 dzielnicowe. To o 76
projektów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej propozycji mieszkańcy zgłosili w dzielnicach: Bielany 169, Białołęka - 160 oraz
Mokotów - 151.
- Bardzo dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i za
zgłoszenie tak wielu różnorodnych projektów - mówi Aldona
Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej. - Zachęcamy
wszystkich do przeglądania tych
propozycji, rozmowy, komentowania i zadawania pytań ich autorom – dodaje.

Zgłaszanie projektów do tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 3 grudnia 2019 r. i zakończyło się o północy 21 stycznia br.
Większość pomysłów mieszkańcy
zgłosili w ostatnich dniach etapu
zgłaszania projektów.
Sporo zgłoszonych pomysłów
dotyczy zieleni, ochrony środowiska czy ekologii - m.in. kilkanaście butelkomatów i tężni solankowych. Mieszkańcy zgłosili
również projekty sportowo-rekreacyjne, dotyczące budowy boisk, pumptracków – torów do jazdy wyczynowej, skateparków
oraz propozycje dotyczące przestrzeni miejskiej np. murale czy
neony. Wiele pomysłów dotyczyło organizacji wydarzeń – potańcówek sąsiedzkich, kin plenerowych, warsztatów edukacyjnych.

Wszystkie zgłoszone projekty
można przejrzeć na stronie
app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Obecnie trwa etap oceny projektów. Każdy zgłoszony pomysł
zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu – najpierw
formalnie (np. czy do formularza zgłoszeniowego zawiera
wszystkie niezbędne informacje lub czy została dołączona
prawidłowa lista poparcia),
później merytorycznie. Urzędnicy ocenią czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji m. in. czy:
– jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
– jest możliwa do realizacji we
wskazanej lokalizacji,
– jest możliwa do realizacji w
ciągu roku,

– wpisuje się w kompetencje
miasta,
– jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.
Jeżeli projekt wymaga uzupełnienia albo wprowadzenia
zmian, pracownicy urzędu
skontaktują się z ich autorami,
aby poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić zakres
tych zmian. Ocena zgłoszonych
projektów zakończy się 6 maja
br. Głosowanie odbędzie się od
15 do 30 czerwca br, zaś 16 lipca poznamy zwycięskie projekty. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z
Budżetu Obywatelskiego m. st.
Warszawa przeznaczy ponad
83 mln zł.
Kamil Dąbrowa

– w kategorii Sportowa Drużyna Klubowa Roku nagroda powędrowała do
piłkarskiej Legii Warszawa,
– w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku zwycięzcą został został
Maciej Mazur - pierwszy Polak, który
wszedł do finału mistrzostw świata w
karate kontaktowym i zdobył srebrny
medal.
o raz kolejny przyznano także
wyróżnienia, zainicjowane
przez partnerów Plebiscytu:
– Nadzieją Olimpijską (z inicjatywy
Veolia Energia Warszawa) została
Agnieszka Kobus-Zawojska – wioślarka, zawodniczka AZS AWF Warszawa,
– lauratami nagrody “Woda bez barier” (z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A.) zostali pływak
Radosław Kawęcki oraz Klub Sportowy Four Kings Warszawa, jeden z najstarszych i największy klub rugby w
Polsce.
Organizatorami XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy byli:
Miasto Stołeczne Warszawa, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Stołeczna Estrada oraz Dzielnica Ursynów
m. st. Warszawy.
ratulując Marcinowi Brzezińskiemu, sympatycy sportu zauważyli na pewno, że w gronie laureatów zabrakło bezkonkurencyjnej przez wiele lat warszawskiej sportsmenki, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej i czterokrotnej mistrzyni świata i
światowej rekordzistki tej konkurencji
w rzucie młotem Anity Włodarczyk,
która po pierwsze – zmieniła barwy
klubowe, przenosząc się ze stołecznej
Skry do AZS AWF Katowice, po drugie
zaś, musiała się poddać skomplikowanej operacji i nie była w stanie osiągnąć
w 2019 wyników na swoim normalnym
poziomie.
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Skarpa Ursynowska - czy ludzie zniszczą rezerwat?

Położony tuż obok ruchliwej Doliny Służewieckiej rezerwat Skarpa Ursynowska i jego otoczenie to wyjątkowe i cenne przyrodnicze miejsce. To też woda, której
brakuje w Warszawie coraz bardziej. Niestety, z każdym kolejnym miesiącem ta idylla , gdzie spotkać można pradawne traszki topnieje niczym śniegi Antarktyki. Między aleją Wilanowską a Ursynowem roztaczają
się dawniejsze tereny parkowe należące do dworów.
Obejmujątakże fragment skarpy doliny Wisły, tzw.
skarpy warszawskiej, tej samej, która przebiega w centrum Warszawy pod Zamkiem Królewskim.

Wodne „płuca” Warszawy
Tereny te pokrywają się z historycznym założeniem Gucin
Gaju, czyli parku należącego do
dóbr Potockich. Nazwa pochodzi od imion dzieci Stanisława
Kostki Potockiego - Natalia otrzymała Natolin, Maurycy - Morysin, zaś August - Gucin. Wraz z terenami do rekreacji August otrzymał XVIII-wieczny dworek. W
pobliskich terenach uporządkowano stawy i założono gaj. Niestety, już za kolejnych zarządców
- Branickich, założenie parkowe
dziczało i wracała dawna przyroda charakterystyczna dla doliny
Wisły. Obecnie obok stawu działa restauracja plenerowa.
Skarpa Ursynowska ciągnie
się aż do Obwodnicy Południowej i obejmuje m. in. tereny wokół dworu Juliana Ursyna Niemcewicza. Wewnątrz samego zabytku mieści się obecnie rektorat

SGGW. Dookoła 14 czerwca
1996 r ustanowiono rezerwat
przyrody Skarpa Ursynowska.
Ma on 20 hektarów powierzchni. Cechą charakterystyczną
przyrody rezerwatu Skarpa Ursynowska jest występowanie:
łąk, torfowisk, grądów, olsów,
łęgów oraz zbiorników wodnych. Dzięki takiemu olbrzymiemu zróżnicowaniu dobre warunki bytowania znajduje tu
wiele gatunków zwierząt, roślin
i grzybów.
Występują tu m. in. łasica pospolita, sarna, lis, wiewiórka pospolita, jeż, nietoperze, bóbr europejski, ropucha szara, traszka,
rzekotka drzewna, żaba trawna,
moczarowa i zielona, kumak nizinny, zaskroniec i słowik, oraz
spośród flory m. in. olsza czarna,
czeremcha pospolita, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, osika,
wierzba, brzoza brodawkowata, klon, jawor, grab pospolity,
dąb szypułkowy i topola szara.

Oprócz samego rezerwatu istnieje jego otulina i jest to już teren niemalże ponad 100 hektarów. Dzięki rozlewiskom,
oczkom wodnym oraz strumieniom okolica jest jednym z najważniejszych miejsc retencji w
południowo-zachodniej Warszawie. To niezwykle ważne biorąc
pod uwagę suche i upalne lata,
jakie w ostatnio stają się w stolicy normą.

Koniec idylli?

scach, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu chodziły sarny, obecnie piętrzą się stylowe modernistyczne domy ze szkła i betonu.
Otulina parku wygląda teraz jak
przedmieścia i coraz dalej odbiega od krajobrazu do dzikiego.
- Jeszcze kilka lat temu tu,
gdzie stoją szeregowce, regularnie spotykałam kuny, lisy, sarny
i dziki - opowiada nam pokazując ulicę Paprotki pani Daria,
mieszkanka pobliskiego osiedla
Arbuzowa. - Ale saren nie widziałam już pewnie z rok. Z pobliskich pól zniknęły też bażanty - dodaje.
W oczywisty sposób powstawanie nowych budynków mieszkalnych powoduje zaburzenie
gospodarki wodnej. Obecny boom na domki rodzinne to jednak
tylko wierzchołek góry lodowej.
Od południa coraz większe połacie zieleni pochłania bowiem
Miasteczko Wilanów, gdzie tuż
przy otulinie rezerwatu prowadzone są trzy inwestycje wielorodzinne. Na jednym z portali znajdziemy ofertę kolejnej działki budowlanej w okolicy – 44928 metrów kwadratowych jest warte...
76 mln złotych.
W ostatnich latach zwiększył
się z oczywistych powodów również ruch kołowy. Drogi lokalne, głównie polne i szutrowe,
przypominają często pola ryżowe, brak bowiem odpowiedniej

irygacji. Antropopresja to jednak nie tylko samochody, ale
także piesi i rowerzyści. Skarpa
Ursynowska i jej otulina to bowiem jedno z ulubionych miejsc
spacerów czy uprawiania sportu
przez okolicznych mieszkańców.
W słoneczne dni na ścieżkach
panuje wręcz tłok. Poważniejszym problemem są jednak ogniska i pożary, wynikające m. in. z
zamieszkania przez bezdomnych dawnych działek. Do ostatniego pożaru pustostanu doszło
w styczniu 2020 roku.
- Obserwując poziom presji
ludzkiej na teren Skarpy Ursynowskiej i jej otuliny, możemy
obawiać się, że jej wartości
przyrodnicze zostaną zatracone w ciągu następnej dekady wyjaśnia Agnieszka Łyżwa, biolog i fotograf przyrody. - Jest to
tym bardziej smutne, że takie
miejsca pełnią niezwykle ważną rolę w gospodarce wodnej
całego miasta. I dzieje się tak w
obliczu zmian klimatycznych i
problemów z wodą. Z taką polityką okresy upałów w Warszawie będą nie do zniesienia dodaje.

Odwrócić nieodwracalne?
Czy niezwykły mikroklimat
Skarpy Ursynowskiej jest do uratowania? Oczywiście, że tak, ale
wymagałoby to radykalnych rozwiązań, których zapewne nie bę-

dzie. Ogrodzenie Parku Natolińskiego przyniosło wymierny
efekt przyrodniczy, teren jednak
nie jest dostępny stale dla mieszkańców. Jak więc powstrzymać
człowieka jednocześnie dając
mu możliwość korzystania z
pięknego miejsca?
Z pewnością potrzebny jest
społeczny nacisk na lokalne władze. Chodzi tu o zmianę działek wypoczynkowych na budowlane oraz dalszą ekspansję
Miasteczka Wilanów. Innym,
ciekawym rozwiązaniem jest zatrzymanie części spacerowiczów
na pograniczu miasta i otuliny
rezerwatu. Niedawno otwarto
wybudowany ze środków z Budżetu Obywatelskiego Park Pokoleń tuż przy otulinie rezerwatu. Znajduje się tam ścieżka ekologiczno-edukacyjna, mała infrastruktura i plac zabaw. W
ostatnim czasie tego typu rozwiązania z powodzeniem stosuje na większą skalę również Trójmiejski Park Krajobrazowy w Lasach Oliwskich.
Jeśli jednak działania nie zostaną podjęte szybko, już niedługo Kępa Ursynowska zmieni się
w zieleniec miejski z rzadko występującymi enklawami jak grota masonów z nietoperzami czy
stawami. Czy tak się na pewno
stanie? W tym wypadku wiele
zależy od nas.
Piotr Celej

Od kilku lat nasila się jednak
antropopresja na teren rezerwatu i jego otuliny. Najważniejszym
obiektem, który powstał w obrębie naturalnego terenu była Obwodnica Południowa S2. Budowa potężnego wiaduktu przerwała naturalny cykl migracyjny
zwierząt między Parkiem Natolińskim a Skarpą Ursynowską.
Inwestycja odcięła m. in. liczące
kilkanaście sztuk stado saren.
Nie mniejsza jest presja ze strony deweloperów, którą widać m.
in. na północy Miasteczka Wilanów. Dawne tereny działkowe
w okolicach ulic: Rzodkiewki,
Zdrowej, Melonowej, Mango, Pigwy i innych zmieniają się teraz
w osiedla ekskluzywnych domów jednorodzinnych i szeregowców. Około 70 procent zabudowy mieszkalnej w okolicach
otuliny rezerwatu powstało w
ciągu ostatnich 5 lat. W miej-

Chór Iuvenis śpiewa u św. Tomasza Apostoła
Ursynowski Chór Iuvenis jest
znany ze znakomitych wykonań
muzycznych, bardziej lub mniej
klasycznych. Każdy koncert jest
wydarzeniem artystycznym, kwitowanym często owacją na stojąco zachwyconej publiczności.
Również ostatni koncert najpiękniejszych utworów chóralnych, wykonany
w kościele pw. św. Tomasza Apostoła
przy ulicy Dereniowej na Ursynowie,
zapewnił ogrom doznań artystycznych
najwyższych lotów. Stając się prawdziwą ucztą artystyczną, również zakończył się w formie standing ovation.

Prowadzący chór Iuvenis ursynowianin Jakub Kaczmarek jest również nietuzinkową postacią. To zaledwie 27letni artysta, dyrygent i kompozytor.
Ma w swoim dorobku ponad 30 kompozycji instrumentalno-wokalnych oraz
poprpowadzenie kilkudziesięciu koncertów oratoryjnych muzyki klasycznej i współczesnej. Wraz ze współtworzonym i prowadzonym od 2015 roku
Ursynowskim Chórem Iuvenis wykonał m. in.: fragmenty „Pasji wg Św. Jana” J. S. Bacha, „Mesjasza” G.F. Haendla, „Stabat Mater” G. B. Pergolesiego,
„Glorię” A. Vivaldiego, „Stabat Mater”

Wł. Pawlika, „Requiem” G. Faure, „Requiem” J. Kaczmarka. Z równą łatwością i swadą prowadził koncert “symfonicznej ABBY” podczas Dni Ursynowa
czy koncert poświęcony interpretacjom
utworów Beatlesów.
Nie przeszkadza mu to w uprawianiu
w wolnych chwilach turystyki górskiej,
skoków spadochronowych czy żeglowaniu jachtem po Bałtyku.
Chór Iuvenis pod dyrekcją Jakuba
Kaczmarka zapewnia nie tylko wysoki
poziom artystyczny, ale również podczas prawie każdego koncertu wprowadza jakieś oryginalne, niekiedy zaskakujące elementy. W czasie poprzedniego koncertu podczas “wośpowego
grania “ 12. stycznia w DOK przy ul.
Kajakowej 12, Jakub Kaczmarek zachęcił publiczność do wspólnego śpiewania. Bardzo skutecznie dyrygował publicznością, wyciskając z niej całkiem
niezłe efekty wokalne, tworząc ze zgromadzonych słuchaczy jakby drugi
akompaniujący chór.
Ostatni, niedzielny koncert wniósł
inne nowe elementy. Wchodzący chórzyści zazwyczaj zdążają w kierunku
centralnej części sali, w przypadku
kościoła gdzieś w okolice ołtarza głównego. Jednak tym razem, wykorzystując owalny kształt świątyni, artyści zajęli miejsca na obrzeżach w kilkudziesięciometrowym półokręgu,
prawie otaczając zgromadzoną pu-

bliczność. Natomiast dyrygent stał po
przeciwnej stronie przy drzwiach wejściowych, za plecami publiczności. Takie nietypowe rozmieszczenie wykonawców spowodowało , że słuchacze
znaleźli się jakby we wnętrzu wielkiego głośnika, słysząc śpiew a capella
w formie naturalnego stereo - z każdej
strony. Dało to znakomity efekt podczas wykonania pierwszego utworu
“Stabat mater” współczesnego kompozytora włoskiego Piero Caraby, gdy
przejmujący śpiew oddający boleść
Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa docierał do słuchaczy równocześnie z boków i od frontu, pogłębiając wrażenie bólu i cierpienia. Następny utwór “Ave Verum Corpus”
Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonywany był już przy klasycznym
ustawieniu chóru - w dwóch rzędach,
tyłem do ołtarza, jednak z kwartetem
chórzystów stojących znów po przeciwnej stronie wśród publiczności, bliżej drzwi wejściowej. Dało to chwilami efekt dialogu muzycznego pomiędzy chórzystami spod ołtarza i kwartetem, stwarzając przestrzeń muzyczną ze słuchaczami wewnątrz.
W programie zawarto łącznie jedenaście utworów, poza wymienionymi
takie jak “Miserere Mei, Deus” G. Allegriego, “Adoramus Te Christe” Q. Gaspariniego - który przez ponad dwieście
lat uchodził za dzieło Mozarta czy

“Agnus Dei” S. Barbera. Były również
“Bogoroditse Devo” Rachmaninowa i
“Herubic Hymn” Czajkowskiego. I na
koniec liryczna kompozycja Rhondy
Polaya “Come In And Stay A While”,
wprowadzająca spontanicznie nastrój
głębi i zadumy. W miarę jego trwania,
zachwyceni wykonaniem widzowie
wstawali z miejsc, słuchając tej muzyki i pielęgnując ją - przynajmniej niektórzy - w swoich duszach. Angielski
tekst “Wejdź i zostań na chwilę, Odrzuć świat na bok, Daj sobie szansę na
oddychanie, I postaraj się najlepiej jak
możesz się uśmiechać...” muzycznie
został przekazany tak, że zapewne
wszyscy poczuli zawarte przesłanie.
Oklaski trwały długo, niestety już bez
bisów, gdyż wkrótce rozpoczynała się
msza.
- Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, byliśmy świadkami tego - powiedział na zakończenie ks. Wojciech Burzyński. Oczywiście można śpiewać na chwałę Boga, ale można śpiewać również
dla ludzi. Dziękuję z całego serca w
imieniu swoim i całej parafii. Z pełną
wdzięcznością myślę, że był to wspaniały czas, za który dziękujemy - mówił
ks. Burzyński. Tak, był to wspaniały
czas, prawdziwa uczta muzyczna. Czekamy na następne koncerty naszego
ursynowskiego chóru Iuvenis.
Bogusław Lasocki
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Łowimy talenty...
Nowy telefon informacyjny
ds. przekształceń na Mokotowie
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dot. przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności Urząd Dzielnicy Mokotów uruchomił specjalny, dodatkowy numer telefonu dla mieszańców Mokotowa.
Od 3 lutego 2020 r. Dzielnica Mokotów uruchomiła dodatkowy kontakt, pod którym można uzyskać informacje o zasadach i trybie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów. W szczególności mieszkańcy Mokotowa mogą dowiedzieć się o

zasadach wydawania zaświadczeń oraz informacji o jednorazowej opłacie z bonifikatą.
Pod numerem (22) 32 54 616 dyżuruje pracownik Wydziału Nieruchomości, który udziela informacji w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Dodatkowo, dla osób, które preferują kontakt za pomocą
poczty elektronicznej, udostępniliśmy także adres
e-mail mokotow.przeksztalcenia@um.warszawa.pl
Telefon informacyjny dotyczy tylko nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Mokotów.
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.
MC

Zapraszamy wszystkich
młodych artystów z mokotowskich szkół i przedszkoli do udziału w konkursach realizowanych w
ramach 16. edycji Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to! Wydarzenie to stanowi wyjątkową szansę pochwalenia
się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych
scenach dzielnicowych domów kultury.
W jury festiwalu jest m. in.
piosenkarka Natalia Kukulska
czy autorka książek i lektur dla
dzieci Małgorzata Szyszko-Kondej.
Festiwal MAM to! to mozaika
11 konkursów organizowanych
przez 6 instytucji kultury na
Mokotowie w 4 kategoriach:
#słowo, #obraz, #dźwięk,
#ruch. Wszystkie konkursy odbywają się w marcu 2020 roku,
a gala finałowa Festiwalu zaplanowana jest na się 6 kwietnia 2020 roku.

1. Mam to! #słowo

Organizator: Służewski Dom
Kultury
! Konkurs literacki dla szkół
Termin nadsyłania zgłoszeń:
“Gdybyś znalazł/a się w swojej do 13 marca 2020
ulubionej książce, co byś w niej
zmienił/a?”
! Konkurs chórów dla szkół
Organizator: Biblioteka PuOrganizator: Młodzieżowy
bliczna Dzielnicy Mokotów
Dom Kultury „Mokotów”
Termin składania prac: do 3
Termin nadsyłania zgłoszeń:
marca 2020
do 27 lutego 2020
! Przegląd Małych Form Teatralnych dla szkół
Organizator: Dom Kultury
„Kadr”
Termin zgłoszeń: do 28 lutego
2020
! Konkurs recytatorski dla
szkół
Organizator: Centrum „Łowicka”
Termin zgłoszeń: do 10 marca
2020

4. Mam to! #ruch
! Konkurs taneczny dla szkół
i przedszkoli
Organizator: Dom Kultury
„Dorożkarnia”
Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 24 lutego 2020

– Festiwal jest adresowany do
dzieci i młodzieży w wieku
przedszkolnym i szkolnym, któ! Konkurs recytatorski dla rzy uczęszczają do szkół, przedprzedszkoli
szkoli i placówek oświatowych
Organizator: Młodzieżowy na terenie dzielnicy Mokotów.
Dom Kultury „Mokotów”
– Każdy konkurs ma oddzielTermin składania prac: do 28 ny regulamin znajdujący się na
lutego 2020
stronie danego organizatora.

Targi
edukacyjne
We wtorek 28 stycznia
wielu uczniów i uczennic
przybyło do Liceum im. J.
Kochanowskiego by zapoznać się z ofertą mokotowskich liceów ogólnokształcących.
Przed młodzieżą stoi wybór
odpowiedniej szkoły, zatem
możliwość spotkania się i rozmowy z uczniami z innych placówek to dobry krok na drodze do
decyzji. Wśród odwiedzających
był także burmistrz Mokotowa
Rafał Miastowski.

Turniej
Diamonds Cup
Przy ul. Kazimierzowskiej
58 w niedzielę 2 lutego odbył się turniej piłki nożnej
Diamonds Cup!
Zawodniczkom kibicował burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz dyrektor OSiR Mokotów Krzysztof Rosiński.
Nagrody wręczyła wiceburmistrzyni Anna Lasocka:
1 miejsce: Diamonds Academy
2 miejsce UKS Ząbkovia Ząbki
3 miejsce UKS Varsovia
4 miejsce UKS SP 11 Ursus.

Pierwszy w tym roku Festiwal Zumby

Jak karnawał, to karnawał! W sobotni wieczór w
hali sportowej OSiR przy
ul. Niegocińskiej 2a ruszył

– Mokotów to artystyczna
dzielnica, mamy tutaj wiele talentów i staramy się dbać o ich
rozwój. Robimy to zarówno na
co dzień – poprzez kształcenie w
domach kultury, jak i uroczyście
– organizując festiwal i galę, na
które serdecznie zapraszam –
powiedział burmistrz dzielnicy
Mokotów Rafał Miastowski.
Festiwal MAM to!:
– młodzi artyści z mokotowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowywani przez nauczycieli, instruktorów, opiekunów szkolnych,
czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych
jurorów,
– wśród nagród są m.in. sprzęt
audio, książki, sztalugi czy sprzęt
klawiszowy i rytmiczny,
– opiekunowie artystyczni i
szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna w
innych mokotowskich szkołach,
inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
– rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje
dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy
podczas gali finałowej,
– instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę,
– wspólnie propagujemy
wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej,
muzycznej wśród młodego pokolenia,
– mokotowskie instytucje kultury promując szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

! Konkurs literacki dla szkół i
przedszkoli „Dzieci listy piszą do
rówieśników z innych dzielnic”
Organizator: Młodzieżowy
Dom Kultury „Mokotów”
Termin składania prac: do 13
marca 2020
2. Mam to! #obraz
! Konkurs plastyczny dla
szkół „Pamiętajmy o ogrodach”
- Międzynarodowy Rok Zdrowia
Roślin
Organizator: Centrum „Łowicka”
Termin nadsyłania prac: do
10 marca 2020
! Konkurs fotograficzny dla
szkół „Jak zmienia się Mokotów?”
Organizator: Młodzieżowy
Dom Kultury „Mokotów”
Termin nadsyłania prac: do
13 marca 2020
! Konkurs plastyczny dla
przedszkoli „Mokotowski Przedszkolak”\
Organizator: Młodzieżowy
Dom Kultury „Mokotów”
Termin nadsyłania prac: do
13 marca 2020

stępnie o godzinie 17.00 do roztańczonych maluchów, dołączyli wspaniale poprzebierani seniorzy. O godzinie 18.00 zaczął się
3. Mam to! #dźwięk
pierwszy w tym roku Festiwal
Zumby, na który uczestników za! Konkurs wokalny solistów
prosił Rafał Miastowski, burdla szkół i przedszkoli
mistrz Dzielnicy Mokotów.
Tuż przed rozpoczęciem festiwalu rozstrzygnięty został konkurs
na najlepsze przebranie wśród Pań
i Panów. Nagrody wręczyli wspólnie burmistrz oraz prowadzący imprezę. Na parkiecie królowała
Zumba na całego. Wszyscy świetpierwszy w tym roku Festi- nie się bawili. Zapraszamy na kolejwal Zumby.
ny Festiwal Zumby, który odbęJako pierwsi na hali zameldo- dzie się z okazji I dnia wiosny czyInformacje o poszczególnych
wali się najmłodsi tancerze, na- li 21 marca 2020 r.
kategoriach

Konkursy podzielone są na cztery kategorie: #słowo, #obraz,
#dźwięk; #ruch.
– Warunkiem udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie Karty uczestnictwa odpowiedniej do konkursu. Kartę
zgłoszenia wysyła szkoła lub
przedszkole.
– Szczegółowe informacje i
Karty uczestnictwa znajdują się
na stronach internetowych instytucji organizujących dane
konkursy.
– Laureaci pierwszych miejsc
mają możliwość wystąpienia w
koncercie galowym, który odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku.
Oficjalny profil festiwalu na
FB:
https://www.facebook.com/mamtofestiwal/
Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa,
Biblioteka Publiczna Dzielnicy
Mokotów https://www.bpmokotow.waw.pl/, Centrum „Łowicka” https://lowicka.pl/mam-to/, Dom Kultury „Dorożkarnia” https://www.dorozkarnia.pl/, Dom Kultury „Kadr”
https://www.dkkadr.waw.pl/,
Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
http://mdk-mokotow.pl/, Służewski Dom Kultury https://www.sdk.waw.pl/
Monika Chrobak
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Dokument na karnawał
Gościem Kina Dokumentu
w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie był niedawno reżyser filmowy
Tomasz Drozdowicz (na
zdjęciu – fot. Cezary Kopczyński). Prezentował
swój pełnometrażowy film
według scenariusza Marii
Nuckowskiej „Maksymiuk.
Koncert na dwoje” (produkcja: Studio Filmowe Autograf,
2018), a po projekcji opowiadał
licznie przybyłym i w większości
zachwyconym filmem widzom
o jego długiej realizacji, która
upływała w atmosferze całkowitego zaufania Maestra Jerzego Maksymiuka – wybitnego
kompozytora i dyrygenta – do
reżysera.
Podtytuł „Koncert na dwoje”
wziął się stąd, że film mówi nie
tylko o muzycznej pasji artysty,
ale również – a może nawet
przede wszystkim – o szczęśliwym małżeństwie Maksymiuka

z Ewą Piasecką, nieodłączną towarzyszką codziennych zmagań
mistrza z materią muzyczną
(komponowaniem, prób z orkiestrami, występów) oraz jego dalekich i bliskich podróży.
Wybór filmu muzycznego na
styczniowy pokaz w Kinie Dokumentu był podyktowany karnawałem i na tę okazję chyba

nie mógł być lepszy. Dokonali go
wspólnie organizatorzy pokazu
– Dom Sztuki oraz Studio Filmowe Kalejdoskop. Pokazowi partnerowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Oczywistości, że film z Jerzym Maksymiukiem rozbrzmiewał rewelacyjnie graną muzyką, dodawać nie
ABU
trzeba.

Brawo! Bis! – dla Zespołu
Reprezentacyjnego!
Na bluesa do Falenicy...
Kto w niedzielę 26 stycznia wysłuchał koncertu Zespołu Reprezentacyjnego w restauracji „Brawo!Bis!” przy Sandomierskiej na Mokotowie, ten wyszedł stamtąd w
znakomitym nastroju.
Jarosław Gugała (piano, wokal), Filip Łobodziński (gitara, wokal), Tomasz Hernik (akordeon,
puzon altowy i tenorowy) oraz Marek Wojtczak (gitara basowa) dali czadu co się zowie.
Dobrze pamiętam występ Zespołu Reprezentacyjnego w klubie Remont bodaj 30 lat temu. Już wtedy dzisiejsi 60-latkowie Gugała i Łobodziński zbierali gorące brawa. Ci dwaj iberyści po Uniwersytecie Warszawskim robili dotychczas w życiu najróżniejsze rzeczy. Jarosław najmocniej wsiąkł w dziennikarstwo, a Filip stał się po trosze tłumaczem, po trosze aktorem, po trosze publicystą. Temu pierwszemu, kiedyś redaktorowi TVP, a dziś Polsatu zachciało się nawet pójść w dyplomację i w latach 1999
-2003 był naszym ambasadorem w Urugwaju.
Ich Zespół Reprezentacyjny powstał w 1983 roku, gdy zaistnieli w nurcie kultury studenckiej, już
wtedy rozmiłowani w niekonwencjonalnych utworach Lluisa Llacha, Georgesa Brassensa, Boba Dylana. Śpiewający antfrankistowskie pieśni Katalończyk Llach zainspirował ich najbardziej do wykonywania coverów jego twórczości. Bodaj nie mniej ujął ich Brassens. A ci „starsi juniorzy” dawnej studenckiej kultury nie stracili ani trochę z dawnego zapału i poczucia humoru. Wykonują wyłącznie teksty niebanalne, więc nic dziwnego, że swego czasu zachwycili największego polskiego barda Wojciecha Młynarskiego.
W tej chwili Zespół występuje – jak to się mówi – po godzinach, popisując się śmiało również tekstami niecenzuralnymi w imię artystycznej swobody. W niedzielnym koncercie zachwycił między innymi piosenkami „Kumple to grunt” i „Jestem mały miś” Brassensa, a przede wszystkim utworem „Król”
Po naprawdę dużym sukcesie I koncertu
z zawsze aktualnym refrenem, tak przetłumaczonym przez Łobodzińskiego:
w Kuźni Bluesa w Falenicy w listopadzie
„Lecz nie poradzisz nic bracie mój, gdy na tronie siedzi ch...
R a f a ł Ko s ubiegłego roku, szykuje się kolejny równie ciekawy już w najbliższą sobotę…
Kuźnia - to miejsce tętniące bluesem. Przyciąga zarówno muzyków,, którzy mogą zaprezentować się
w wyjątkowym otoczeniu Kuźni, jak i rzesze fanów
konsekwentnie podążających za swoimi idolami.
– Idziemy za ciosem. Postanowiliśmy kontynuować wspólnie z Wami dobrą tradycję muzykowania w Kuźni - tak do entuzjastów muzyki bluesowej mówił Zbyszek Jędrzejczyk. A Zbyszek to muzyk, wokalista, dziennikarz radiowy prowadzący
m. in. program poświęcony bluesowi - Crossroads.
W drugim wieczorze bluesowym za tzw. house-band robić będzie (używając kolokwialnych
określeń) Blues Time i Przyjaciele. Blues Time

Wolontariusze czynią dobro

wystąpi w składzie: Zbyszek Jędrzejczyk, Krzysztof Domański, Włodzimierz Tyl, Andrzej Kubacki,
Piotr Głudkowski. Oprócz nich zagra wielu wspaniałych przyjaciół w bluesie z Warszawy, Otwocka, Falenicy, Magdalenki i innych.
Sobota, 8 lutego, godzina 19:00, Stara Kuźnia,
Falenica, ul. Walcownicza 7. Tel. 508 154 677. Lokal mieści się ok.150 metrów od torów i od ul.
Patriotów.
Z Warszawy można dojechać autobusem 521 z
Ronda Wiatraczna, a także SKM, jesteśmy bowiem bardzo blisko stacji PKP Falenica.
Kuźnia jest teraz całkiem „nowym”, pięknie
odnowionym i wyposażonym lokalem, w którym ceny jadła i piwa są bardzo przystępne. Tak
więc, na bluesa i jakieś „co nieco” do Falenicy, bo
Mirosław Miroński
warto!

Ursynowscy mistrzowie brydża
W dniu 28.01.2020 roku, w CSU na ul. Polinezyjskiej 10, odbyło się uroczyste zakończenie XIII Mistrzostw Ursynowa z udziałem władz Urzędu Dzielnicy reprezentowanych przez zastępcę burmistrza Piotra Zalewskiego i naczelnika Wydziału Sportu Zenona Dagiela oraz prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego Romana Kowalewicza.
Gospodarzem Uroczystości był animator brydża na Ursynowie Stanisław Wzorek.
W 12 turniejach rozegranych w 2019 roku uczestniczyło 1310 osób, w tym 157 kobiet. Wyniki punktacji długofalowej są następujące: 1-2 miejsce zajęli ex aequo Krystian Dowolski i Robert Głowacki,
3 miejsce przypadło Ireneuszowi Grynczewskiemu. Najlepszą wśród pań okazała się Marta Makarewicz. Nagroda dla najlepszego brydżysty z Ursynowa przypadła Krzysztofowi Kobylańskiemu.
We wtorek 14 stycznia w Szkole Podstawowej numer 343 odbyło się Ursynowskie Forum Wolontariatu inspirowane słowami naszej patronki - Matki
Teresy z Kalkuty: „Czyń dobro! Mimo
wszystko”.
Na wydarzenie, które odbyło się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz burmistrza
Dzielnicy Ursynów, oprócz naszych wolontariuszy,
wzięli udział przedstawiciele 12 szkół z całej Warszawy.
Wśród zaproszonych na to wydarzenie gości
byli: Joanna Fabisiak - poseł na Sejm RP, Katarzyna Malec - przedstawiciel MEN-u, Iwona Miller - z ursynowskiego hospicjum, Katarzyna Batarowska- Kucharczyk - z Teatru Żydowskiego, Marek Kurpiński - Dyrektor UNICEF Polska, ks. Robert

Rojek SAC - pallotyn, związany z dziełem Adopcji serca. Gościliśmy także Tygodnik Katolicki
IDZIEMY.
Zapowiedzią wydarzenia był wywiad (13.01)
z opiekunem wolontariatu - Pawłem Kocembą i
uczennicą 8b - Weroniką Relich na antenie
TVP3.
Wydarzenie ubogacił występ kl. 2b. Uczestnicy
wzięli udział w debacie inspirowanej hasłem UFW
i warsztatach. Wieczór zakończyło podsumowanie Dzielnicowego konkursu plastyczno-literackiego o św. Mikołaju. W wydarzeniu wzięło udział
90 uczniów i ok. 50 osób dorosłych.
Wolontariusze oraz opiekunowie naszej szkoły
otrzymali zaproszenie na spotkanie z Pierwszą
Damą RP w Pałacu Prezydenckim.
PK
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Zwierzaki zaczipowane i adoptowane

Gadka Tadka

Wnoszę moje trzy grosze...
zisiaj zacznę od tego, co mnie ostatnio najbardziej irytuje. Otóż, nie jestem już w stanie słuchać pokrętnych, mętnych, często idiotycznych wypowiedzi panów Zbigniewa Ziobry, Sebastiana Kalety i Jacka Ozdoby
z partii PiS, wybitnych znawców problematyki prawniczej. Nie jestem już w stanie oglądać na wizji i wysłuchiwać nietrzymających się kupy pohukiwań strojącego groźne miny Andrzeja Dudy, za przeproszeniem, prezydenta Polski. Nie jestem w stanie oglądać i słuchać wyczynów dwóch dziennikarek z serwisów informacyjnych stacji telewizyjnych Polsat News i TVN24 (z uwagi na solidarność zawodową nie wymienię ich nazwisk). Na szczęście obie
grasują na swoich antenach tylko do południa, więc popołudniami i wieczorami mogę w spokoju
słuchać i oglądać, co się na świecie dzieje. Sposób, w jaki te panie przekazują informacje, doprowadza mnie do furii. Być może jako stary piernik, wychowany na Janie Suzinie i Edycie Wojtczak, nie
nadążam za najnowszymi trendami. Jednakowoż jako osoba konstytucyjnie uprawniona do wyartykułowania własnego zdania powołuję się na pracę moderatorów BBC, ZDF oraz ARD i mówię polskiemu przekazowi zdecydowane “nie”.
Od dłuższego czasu modne stało się wymachiwanie łapami w świetle reflektorów i kamer. To element tak zwanej mowy ciała używany z premedytacją, by wywołać określoną interakcję z otoczeniem. Swobodna, otwarta gestykulacja ma podnosić atrakcyjność i skuteczność nadawcy. I chyba
tu jest pies pogrzebany. Chodzi po prostu o wszechobecny lans, czyli podnoszenie własnej atrakcyjności oraz wagi wypowiadanych przez siebie słów. Tańcząc, wyginając się przed kamerami i gestykulując, lansują się prawie wszystkie pogodynki i ich męscy odpowiednicy. Nawiasem mówiąc, robota w pogodzie to jedna z najlepszych fuch w tym kraju. Zero odpowiedzialności i świetne zarobki, zupełnie nieadekwatne do wykonywanego zajęcia, ponieważ osoby te nie wykonują żadnej
pracy twórczej. Informacje ściągane są po prostu ze strony internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który opracowuje prognozy oraz ekspertyzy dla społeczeństwa.
anienki z serwisów informacyjnych mają robotę siedzącą, co stawia je w gorszej pozycji wyjściowej od pogodynek. Nie mogą na przykład za pomocą sukienek i spódniczek mini zaprezentować piękna własnych odnóży uszlachetnionych szpilkami od Manolo Blahnika, Christiana Louboutina czy Christiana Lacroix. Nadrabiają więc straty wizerunkowe nadmierną gestykulacją i lansem. Lanserka z Polsat News uzupełnia patologiczne machanie kończynami starannie
kontrolowaną mimiką twarzy oraz opracowaną do perfekcji umiejętnością modulowania głosu. Nie
da się oglądać serwisu w jej wykonaniu, ponieważ na pierwszym miejscu jest ona, a dopiero potem
informacja. Przynajmniej ja nie jestem w stanie oglądać popisów tej kobiety. Ta z TVN24 natomiast,
to wydawany od czasu do czasu z głębi gardła specyficzny, mocno irytujący rechot oraz strojenie
min, przede wszystkim robienie tak zwanych “dzióbków”. Po jaką cholerę - nie wiadomo.
Wybitna przedstawicielka telewizyjnego dziennikarstwa z TVN24 potrafi palnąć taką głupotę,
że trzęsie się później Internet. Duet Fit Lovers postanowił oddać na licytację WOŚP amulety - medaliony wywalczone w show TVN. Kiedy opowiadali przed kamerami jakie szczęście przyniosły im
owe medaliony, prowadząca rozmowę wpierw zrobiła swój słynny “dzióbek”, potem mądrą minę
i rzekła: “Była kiedyś taka książka “Medaliony” Zofii Nałkowskiej, zdaje się”. Co to jest? Nieuctwo?
Chyba tak, bo każdy średnio oczytany i wykształcony Polak wie, że książka Nałkowskiej to zbiór ośmiu
opowiadań opisujących losy ludzi, którzy zdołali przeżyć piekło II wojny światowej. Jedno z nich zatytułowane „Profesor Spanner” traktuje o produkowaniu podczas okupacji hitlerowskiej mydła z ludzkiego tłuszczu i preparowaniu do celów
„W Polsce nie można dać
użytkowych ludzkiej skóry. Tak kompromiwpadek nie powinno się wybawładzy absolutnej jednemu tujących
czać dziennikarce poważnej stacji telewitylko ugrupowaniu
zyjnej. O wiele mniej irytują mnie oratorskie popisy w wykonaniu pana prezydenpolitycznemu, bo grozi
ta Andrzeja Dudy oraz kilku młodych hunto zniszczeniem kraju”
wejbinów reprezentujących obóz rządzący. Ci faceci doprowadzili do tego, że Polska, jako jedyny kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, będzie poddana procedurze monitoringu w
towarzystwie tak stabilnych demokracji jak m. in. Albania, Azerbejdżan, Armenia i Mołdawia. Jak
na lidera regionu Europy Środkowo - Wschodniej, czym się mocno chlubimy, znaleźliśmy się naprawdę w zacnym towarzystwie... Co ciekawe, monitoringiem nie są objęte Węgry, choć Komisja
Europejska od dawna krytykuje sposób, w jaki dokonywane są w tym kraju przemiany konstytucyjne. Ale cwany Viktor Orbán to nie obrażalski krzykacz Duda. Moim zdaniem, premier Węgier
jest najwybitniejszym i najskuteczniejszym politykiem Europy Środkowo - Wschodniej po przemianach ustrojowych w 1989 r. Potrafi bowiem dogadywać się dosłownie z każdym.
rbán dostał od Putina 10 mld euro pożyczki na budowę elektrowni atomowej. Kredyt został udzielony poniżej stawek rynkowych, a jego spłata rozłożona na 30 lat. Komisja Europejska zgodziła się, by Węgry przyznały pomoc publiczną na budowę nowej elektrowni atomowej przez Rosję. Warto przytoczyć kilka zdań z wypowiedzi premiera Węgier wygłoszonej
podczas audiencji na Kremlu: “Jest oczywiste, że kiedy skończy się kryzys finansowo - gospodarczy, Rosja uzyska szczególną rolę. I dlatego chcemy przygotować na tę przyszłą erę dobre relacje
węgiersko - rosyjskie”. A przecież Węgry, podobnie jak inne kraje bloku wschodniego, żyły przez
kilka dekad pod sowieckim butem i w 1956 r. doświadczyły w Budapeszcie masakry z rąk Sowietów. Jednak Viktor Orbán, w odróżnieniu od Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy, nie trzyma się kurczowo historii, lecz patrzy w przyszłość. Historię przekazał w ręce historyków i tworzy
nowy rozdział w stosunkach z dawnym wrogiem. Tak dzisiaj powinno uprawiać się politykę. Innym
dobrym przykładem jest Japonia, która doświadczyła atomowego kataklizmu z rąk Amerykanów,
a mimo to od dawna współpracuje z USA na wszystkich frontach.
Wniosek o objęcie Polski monitoringiem to wynik bajzlu wprowadzonego przez PiS w sądownictwie,
co Brukselę mocno razi. I słusznie, bo sądy, jako trzecia władza w jej monteskiuszowskim podziale, nie
mogą być na żadnym szczeblu uzależnione od polityków. Izba Dyscyplinarna? Co to w ogóle jest? Ani
to sąd, ani kolegium do spraw wykroczeń, ani sądowa komisja rewizyjna. Powołana przez PiS Izba przypomina mi trochę sowieckie “trojki”, czyli komisje doraźne powołane w celu szybkiego rozpatrywania
spraw związanych z “elementami antyradzieckimi”, tu: “antypisowskimi”. Stalin powołał je z obawy przed
“wrogimi mu siłami”. Prezes PiS uważa za wrogów sądownicze elity, więc nakazał swoim ludziom utworzenie Izby Dyscyplinarnej. Jak każdy świadomy obywatel mam własną wizję podziału władzy w naszym kraju. Sejm dla PiS z sejmową, ale nie konstytucyjną, większością. Niech sobie rządzą, tym bardziej że poza strzałami w kolano mają także na koncie sporo sukcesów. Ale Senat i przede wszystkim
prezydent RP dla innej opcji. W Polsce nie można dać władzy absolutnej jednemu tylko ugrupowaniu
politycznemu, bo grozi to zniszczeniem kraju. Można więc mieć nadzieję, że w maju wyborcy podzielą moje przemyślenia i przewietrzą pomieszczenia pałacu na Krakowskim Przedmieściu.
olej na smog. Zapytałem ostatnio władze Ciechocinka, najbardziej znanego polskiego
uzdrowiska, o liczbę pieców centralnego ogrzewania, tak zwanych “kopciuchów”, które należałoby wymienić na ekologiczne. Urzędowa odpowiedź zwala z nóg: „Urząd Miasta w
Ciechocinku nie posiada informacji dotyczących liczby pieców centralnego ogrzewania na terenie
miasta Ciechocinka, które należałoby wymienić na ekologiczne”. To kpina z dziennikarza i z setek
tysięcy turystów oraz kuracjuszy przebywających rokrocznie w tym uzdrowisku. W większym kilkanaście razy Krakowie i innych dużych miastach znają liczbę “kopciuchów”, a władze ledwie 10tysiącznego miasteczka błądzą w ciemnościach? Kiedy przebywałem w listopadzie w Ciechocinku,
smród był tak okrutny, że trudno było oddychać. Smog opisano nawet w lokalnej gazecie, sprzyjającej samorządowej władzy. A samorządowa władza, jakby śmiejąc się wszystkim w nos, właśnie
wtedy podniosła stawkę dziennej opłaty klimatycznej. Kolejna kpina.
Moim zdaniem, Ministerstwo Zdrowia powinno znacznie zaostrzyć kryteria dla polskich uzdrowisk. Warunkiem sine qua non przyznania danej miejscowości statusu uzdrowiska powinna być
przede wszystkim likwidacja wszystkich “kopciuchów”, jak również zamontowanie czujników jakości powietrza w takich miejscach, by turyści i kuracjusze mieli do tych urządzeń nieskrępowany
dostęp. Jeśli jakość powietrza znacznie przekraczałaby obowiązujące normy, obowiązek wnoszenia przez turystów opłaty klimatycznej powinien być czasowo zniesiony. Nie można dalej tolerować
sytuacji, że turysta po wniesieniu obowiązkowej opłaty klimatycznej musi w “uzdrowisku” nosić maseczkę. Nie wolno pobierać opłaty za towar, który de facto nie istnieje. Takie postępowanie należy
traktować jako urzędowe wymuszanie nienależnego świadczenia.

D

W zeszłym roku blisko
3000 psów i kotów ze
Schroniska Na Paluchu
znalazło nowy dom. Ponad 1000 czworonogów z
placówki powróciło do
swoich właścicieli. Warszawa przeciwdziała bezdomności zwierząt - w
2019 r. ok. 4100 domowych pupili zostało bezpłatnie zaczipowanych w
ramach miejskiego programu.
W ciągu 2019 r. do Schroniska Na Paluchu przyjęto 2603
psy i 1481 kotów. Zwierzaki trafiały do placówki z ulic Warszawy oraz współpracujących gmin:

Góra Kalwaria, Piaseczno i Raszyn. Od stycznia do grudnia
ubiegłego roku aż 1787 psów i
1184 kotów zostało adoptowanych. To rekordowy wynik z
ostatnich lat działalności Palucha. Część zwierząt jest też odbierana przez właścicieli – w
2019 r. 908 psów i 178 kotów
powróciło do domu, m. in. dzięki adresom zakodowanym na
podskórnych czipach oraz zdjęciach znajd publikowanych w
mediach społecznościowych.
Obecnie w schronisku przebywa blisko 520 zwierząt. Szczegółowe dane adopcji i przyjęć dostępne są na stronie napaluchu.waw.pl.

W prawo czyli w lewo

W ramach zeszłorocznej akcji
czipowania psów i kotów mieszkańcy bezpłatnie oznakowali 4
109 czworonogów. Warszawiacy korzystali też z miejskiego
programu sterylizacji i kastracji
domowych pupili, dzięki czemu
2 958 psów i kotów przeszło zabieg.
Na co dzień zagubionymi
zwierzętami zajmuje się Ekopatrol Straży Miejskiej. W 2019 r.
funkcjonariusze odłowili 2 272
psy oraz 1393 koty, z czego do
właścicieli wróciło 611 czworonogów. Strażnicy odwożą oznakowane zwierzaki pod przypisany adres opiekuna.
Kamil Dąbrowa

Mirosław Miroński

Leczmy się z głową!
d natłoku zdarzeń, z którymi ostatnio mamy do czynienia, można dostać zawrotu głowy. Trudno skupić się na jednym, bo zaraz naszą uwagę przykuwa następne równie ważne. Zaczynając od wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce aż po wirusa koronę. Ten ostatni, według dotychczasowych danych, jeszcze do nas nie dotarł, z czego należy się cieszyć. W przeciwieństwie do niekoronowanej głowy państwa - Emmanuela Macrona, który złożył
nam wizytę w asyście ministrów francuskiego rządu pojawienie się małego intruza - koronawirusa z Wuhan w Chinach to poważne zagrożenie dla całego świata i dla wszystkich ludzi, bez wyjątku. Również dla Polaków, chociaż na szczęście jeszcze udaje nam się uniknąć największego niebezpieczeństwa, jakim byłby bezpośredni kontakt z azjatyckim wirusem. Wprawdzie odpowiednie służby medyczne zapewniają o swojej gotowości na spotkanie z najgorszym, ale najlepiej byłoby, gdyby wirus omijał nas do czasu wynalezienia skutecznego remedium na to małe świństwo. W kręgu
najbardziej narażonych znajdują się osoby z obniżoną odpornością immunologiczną, osoby starsze
i osłabione z powodu innych chorób.
Oczywiście, splot tych dwóch zdarzeń, czyli wizyta najwyższej rangą reprezentacji polityków znad
Sekwany i zagrożenie ze strony korona wirusa, jest całkowicie przypadkowy, zarówno de facto, jak
też w tym felietonie. Mimo że następują w tym samym czasie.
Oficjalna wizyta prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce to wydarzenie mogące poprawić nadwątlone relacje bilateralne między naszymi krajami, zwłaszcza po anulowaniu przez polski rząd przetargu na zakup śmigłowców caracali i wybór amerykańskich black hawków zamiast nich. Nawiasem mówiąc, o nieprzydatności tych pierwszych wyraziła się francuska minister obrony - Florence
Parly, która wyraziła swoją krytyczną
„W dzisiejszych czasach,
opinię na ich temat. Dokonując przesił powietrznych Francji, stwierpowiedzenie - obywatelu lecz glądu
dziła, że tylko co czwarty z nich był
się sam, już nie wystarczy”
zdolny do latania. Niemniej, nieprzyjemna atmosfera po wycofaniu się naszego MON z zakupu francuskiego śmigłowca pozostała i chyba wciąż trwa. Czy wizyta Emmanuela Macrona zmieni to i poprawi dwustronne relacje? Zobaczymy.
Jeśli chodzi o sprawę drugą - zagrożenie epidemią – to w tej kwestii podjęto działania mające maksymalnie chronić naszych obywateli. Natura, która potrafi zaskakiwać, w tym przypadku również
może okazać się nieprzewidywalna. Trzeba więc być przygotowanym na różne niespodziewane zwroty sytuacji w tej kwestii.
Przy okazji działań prewencyjnych mających powstrzymać rozprzestrzenianie się groźnego wirusa i możliwej związanej z tym epidemii warto byłoby usprawnić niektóre procedury oraz sprawy
z zakresu ochrony zdrowia, które wciąż utrudniają życie pacjentów i obywateli. Jedną z takich spraw
jest dostęp do informacji o lekach w poszczególnych aptekach oraz ich ceny. Jak wiadomo, rozpiętość cen pełnopłatnych medykamentów jest ogromna, a różnice przekraczają niejednokrotnie wartość samego leku. Wprawdzie istnieją portale pozwalające sprawdzić, czy dany lek znajduje się w
tej, czy innej aptece, ale na tym koniec. Zwykły obywatel nie może dowiedzieć się, jaka jest aktualna cena, czy są stosowane jakieś promocje na dany wyrób, bo apteki starannie to ukrywają. Dlaczego? Dobre pytanie. Skutek tego jest taki, że nawet jeśli wiadomo, iż dany lek w aptece był, nie wiadomo, czy jeszcze tam nadal jest. W dodatku, czy jego cena jest taka sama, jak wcześniej. Pacjent,
czy też klient mógłby przekalkulować sobie, co bardziej mu się opłaca - pojechać na drugi koniec
miasta i ponieść koszty ewentualnej podróży, czy też kupić dany specyfik bliżej domu, płacąc więcej. Niestety, takiego wyboru nie ma.
Jestem zwolennikiem wolnej gospodarki i swobody handlu, ale czy tu nie mamy do czynienia z
jakimś przemyślanym działaniem utrudniającym życie pacjentom? Może odpowiednie czynniki powołane do ochrony interesów pacjenta potrzebującego pomocy farmakologicznej powinny przyjrzeć się temu bliżej. W końcu lek to też towar, choć specyficzny. Oczywiście, kontrola nad jego dystrybucją jest nieco inna niż nad większością towarów na rynku, jednak ukrywanie ceny przez apteki na pewno nie służy poprawie stanu zdrowia pacjentów. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym
się, w którym systematycznie przybywa osób korzystających z pomocy szeroko rozumianej służby
zdrowia. Na końcu często długiej drogi w procesie leczenia jest lek na receptę, który trzeba kupić
w aptece. Tę drogę można skrócić odpowiednim przepisem czy rozporządzeniem. Wystarczy dobra wola odpowiedzialnych czynników. W dzisiejszych czasach, powiedzenie - obywatelu lecz się
sam, już nie wystarczy. Niektóre przepisy i zwyczaje w systemie ochrony zdrowia warto wydają się
być postawione na głowie. Czas je postawić na nogi, tak aby całość było pomyślana z głową.
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Tadeusz Porębski
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Autorom listów w odpowiedzi

Słowo „Żyd” to nie wstyd...

Passa Tygodnik Sąsiadów
Szanowny Panie Redaktorze,
Już nie po raz pierwszy Pan Tadeusz Porębski wykorzystuje łamy Passy do szerzenia swoich antysemickich poglądów i szkodzenia przez to opinii naszego Sąsiedzkiego Tygodnika. Nie sądzę,
aby Pan te poglądy podzielał, ale ich druk, wraz ze specjalną zachętą na pierwszej stronie do zapoznania się z tym tekstem, muszę jednak uznać za co najmniej nieroztropne.
Pan Porębski w swoim artykule „Niemiec i Francus zawinił, Polaka wieszają …” (PASSA nr.994), stara się przekonać czytelników, że w mordowaniu Żydów w II Wojnie Światowej, Niemcom i
Austriakom masowo pomagali Francuzi, Litwini, Łotysz, Ukraińcy,
Rumuni, Węgrzy, Finowie, Włosi, Chorwaci i Serbowie, a jeśli nawet coś podobnego zdarzyło się w Polscy to jedynie za sprawą „ pijanego motłochu”.
Zgadzam się z autorem tekstu, że eufemizmem jest nazywanie
zbrodniarzy holokaustu „nazistami” z pominięciem ich niemieckiej
narodowości. Identycznym eufemizmem jest jednak również nazywanie polskich sprawców „granatowymi policjantami”, „ leśnymi
bandami” ,”szmalcownikami „ ,” czy „pijanym motłochem”, z pominięciem, że byli to Polacy.
Przyczynami „wieszania” Polaków za antysemityzm nie jest mistrzostwo Żydów w uprawianiu polityki historycznej, jak pisze autor, lecz uparte twierdzenie, przez tzw. obrońców dobrego imienia
Polaków, wbrew oczywistym faktom, że w Polsce przeważali bohaterscy Sprawiedliwi, a z Niemcami współpracował jedynie motłoch
z marginesu.
Heroiczne bohaterstwo Sprawiedliwych wynikało głównie z
faktu, że tragiczne konsekwencje pomocy Żydom były na ogół następstwem sąsiedzkich donosów. Nie twierdzę oczywiście, że antysemityzm Polaków jest wyssany z mlekiem matki, lecz bez
wątpienia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, jest on rezultatem wielowiekowej indoktrynacji w domu, szkole, kościele, wojsku i w środkach masowego przekazu. Kropkę nad i postawił autor retorycznym pytaniem (na które nie ma rzekomo odpowiedzi), dlaczego to właśnie Żydzi, a nie inne nacje doznawały przemocy ze strony współmieszkańców, sugerując, że to musi być ich wina.
Oczywiście, gdyby autor chciał znać odpowiedź na to pytanie, to
sięgnąłby do licznych prac z tej tematyki. Ale przecież nie o wiedzę
tu chodzi, tylko o tę sugestię. To, że liczni politycy dla zdobycia głosów i publicyści dla zdobycia poklasku czytelników, przyjmując
pozę obrońców dobrego imienia Polaków, kwestionują polski antysemityzm i jego tragiczne skutki nie przeczy, a właśnie potwierdza fakt jego istnienia.
Odpowiedź na pytanie ,dlaczego tak często i to coraz częściej Polacy są „wieszani” za antysemityzm jest bardzo prosta.
Jest to rezultat „powstania z kolan” i nowej polityki historycznej
ze sławetną ustawą IPN. Jeżeli komuś wydaje się, że w zglobalizowanym świecie da się zadekretować na kraj i zagranicę obowiązującą prawdę i odebrać historykom prawa kwestionowania tej prawdy, to nie tylko wykazuje brak rozsądku, ale co gorzej aktywnie szkodzi Polsce i Polakom. Nie da się poprawić renomy Polaków bez
stanięcia w prawdzie i otwartości na międzynarodową współpracę w badaniach historycznych.
Dowodzi tego fakt, że prowadzone w Niemczech, co najmniej
przez ostatnie trzydziestolecie, uczciwe i transparentne badania historyczne, przy jednoznacznej deklaracji o winie narodu niemieckiego za wybuch II Wojny Światowej i Holokaust, nie tylko nie pogorszyły, ale znacząco podniosły zaufanie innych narodów do państwa i narodu niemieckiego.
Z poważaniem
M a r e k S i ko r s k i

Droga Redakcjo
W artykule “Niemiec zawinił, Polaka powiesili” Pan Tadeusz Porębski pisze o winach narodów Europy w eksterminacji Żydów
podczas II Wojny Światowej i o narodowych oddziałach SS. To bardzo dobra lekcja historii, obrazująca współudział w zbrodni ludobójstwa. Na końcu artykułu pada puenta o niewdzięczności Żydów
(osiadłych w Polsce za Kazimierza Wielkiego).
Następnie pytanie, dlaczego tylko Żydzi byli narodem “znienawidzonym” przez stulecia w Europie, bez odpowiedzi. W takim pytaniu, z podkreśleniem braku odpowiedzi, kryją się demony. Jakie?
Tak inteligentny człowiek jak Pan Tadeusz Porębski te demony doskonale zna!
Tak zadane pytanie rodzi inne pytanie, czytelnika, czy warto
nadal sięgać do lektury Passy, czy też przy zejściu do metra grzecznie podziękować kolporterowi. Gdyby jednak Pan Porębski nie
wiedział, to wcześniej akty nienawistnego i rasistowskiego ludobójstwa były dokonywane np. w Turcji na Ormianach, w Afryce pierwsze obozy koncentracyjne dla kobiet z dziećmi i starców zastosowali Brytyjczycy w walce z Burami, a także w Oświęcimiu na Romach
(bezwzględnie).
Byłoby wskazanym, aby redaktorzy Passy przeczytali do końca
artykuł Pana Porębskiego, z powielanym od lat ryzykownym stereotypem puenty, sprowadzającej kilka stuleci trudnej egzystencji Żydów w Europie do prostego stereotypu.
Mam głęboką nadzieję, że horyzont myślowy redakcji Passy jest
znacznie wyżej zawieszony niż głębia puenty.
Z poważaniem,
To m a s z M a r k i e w i c z ,

Pan Redaktor Tadeusz Porębski
Za artykuł “Niemiec i Francuz zawinili, Polaka wieszają...”
PASSA nr 4/994
DZIĘKUJĘ !
P.S. Pozwoli Pan, że dokończę puentę “ - co nie oznacza, że jest
nieznana”
Zbigniew Rudecki

Mocno rozpędził się pan
Marek Sikorski, zarzucając mi expressis verbis antysemityzm. Trzeba mieć
dużo złej woli, by w taki
sposób jak on odczytać
moją publikację. To bardzo wzniosłe i godne podziwu, że obaj panowie
zadali sobie trud wzięcia
w obronę biednych, prześladowanych na całym
globie Żydów.
ył to jednakowoż trud
daremny, ponieważ
po ponownym, bardzo
dokładnym przeczytaniu wła-
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nie “Passy”, z oskarżeniem mnie
i redakcji o antysemityzm wystąpiło tylko dwóch. Co to oznacza? Że nie mamy do czynienia
z głosem większości, lecz liczonej ledwie w promilach mniejszości. Informuję więc niniejszym, że listy panów Sikorskiego i Markiewicza (za które dziękuję) nie są w stanie zniechęcić
mnie do zadawania pytań dotyczących problematyki żydowskiej. Dla mnie nie ma tematów
tabu, a do politycznej poprawności podchodzę z coraz większym dystansem. Widzę w niej
bowiem coraz więcej fałszu, ob-

cielskiej Stanów Zjednoczonych,
czy 35 milionach Chińczyków zlikwidowanych przez japońską armię cesarza Hirohito w latach
1937-45. Dlaczego jest to przykład chybiony? Bo męczeństwo
tych narodów było skutkiem politycznych decyzji powziętych w
danym okresie (dekadzie, kilku
dekadach). Dokonało się ono i
przeszło do historii. Natomiast
postawa wyrażająca dyskryminację, uprzedzenie, niechęć i
wrogość wobec Żydów trwa nieprzerwanie od czasów starożytnego Egiptu i antycznej Grecji do
dnia dzisiejszego Stąd moje - chy-

Jar, Rumbuli, Bogdanovce i Lesie Ponarskim – Ukraińcy, Rumuni, Łotysze oraz Litwini. My
jako jedyni w Europie nie sformowaliśmy u siebie narodowej
jednostki SS. Ze wszystkich narodów Europy tylko my możemy szczycić się tym, że nie kolaborowaliśmy z Hitlerem na żadnym szczeblu, nie braliśmy
udziału w Zagładzie na szczeblu państwowym, a wręcz przeciwnie - jako jedyni na kontynencie utworzyliśmy podczas
okupacji podziemną organizację niosącą Żydom pomoc. Nazywała się “Żegota”. Dlatego

łudy i cynizmu. Nie jestem też
zainteresowany uprawianiem
polemiki z osobami, które są impregnowane i odczytują publikacje dotyczące Żydów wyłącznie w taki sposób, w jaki chcą je
odczytywać. Dlatego nie będę
silił się na udowadnianie kilku
zaledwie jednostkom, że nie jestem wielbłądem.
zupełnię jedynie przy
okazji swoją publikację “Niemiec i Francuz
zawinili, Polaka wieszają”. Pisząc o pijanym motłochu, mordującym podczas wojny Żydów
w Jedwabnem i kilku innych
miejscach, nie kierowałem się
bynajmniej chęcią wybielania
polskich bydlaków, szmalcowników i innej polskiej szumowiny, żerującej podczas wojny na
żydowskiej krzywdzie. Chciałem
jedynie odnieść się do skali ludobójstwa i porównania polskiego
wydania antysemityzmu z zachodnioeuropejskim. Nie da się
w żaden sposób porównać pogromów w Jedwabnem, Kielcach i kilku innych miejscach,
gdzie ofiarami mogło paść kilkuset wyznawców Jehowy, z
udziałem w Holokauście Austriaków, Francuzów, Włochów, Rumunów, Chorwatów, Ukraińców, Łotyszów, Węgrów i Litwinów. Każdy z tych narodów ma
na rękach krew setek tysięcy Żydów - mordowanych, bądź wyłapywanych i przekazywanych
Niemcom do eksterminacji. A
jednak o udziale tych narodów
w masowej zbrodni Żydzi milczą, natomiast z Polaków zrobili sobie dyżurnego chłopca do
bicia. To krzycząca niesprawiedliwość i mam pretensje do Żydów o to, że z biegiem lat włączyli u siebie pamięć wybiórczą.
an Markiewicz przytacza chybiony przykład
Ormian i Burów, którzy
również doświadczyli ludobójstwa. Zapomniał o ludobójstwie
dokonanym na Aborygenach, Inkach, Indianach - zbrodni założy-

ba uzasadnione - pytanie, co jest
na rzeczy? Czemu to właśnie Żydzi, a nie żadna inna nacja, są od
wieków na cenzurowanym - od
Portugalii po Ukrainę.
ajwiększym skandalem jest, moim zdaniem, milczenie Żydów na temat masowego udziału w Holokauście obywateli austriackich. O tym w ogóle nie
mówi się w Izraelu, a przecież
fakty historyczne dowodzą, że
Austriacy są odpowiedzialni za
Holokaust na równi z Niemcami.
Żydzi nagle doznali amnezji i zapomnieli nazwisk swoich austriackich katów. Adolf Eichmann, realizator ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej,
urodził się w Austrii i mieszkał w
Linzu. Rdzennym Austriakiem
był Alois Brunner, prawa ręka
Eichmanna, mający kluczowy
udział w Zagładzie. Obozem w
Treblince, gdzie zagazowano ponad 800 tys. Żydów, kierowali
rdzenni Austriacy - kolejno Irmfried Eberl, Franz Stangl i Franz
Reichleitner. Szefem RSHA, czyli Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, który nadzorował
realizację Holokaustu, był rdzenny Austriak Ernst Kaltenbrunner powieszony w Norymberdze. Austriakiem był także “kat
Warszawy”, zbrodniarz wojenny Franz Kutschera, zlikwidowany 1 lutego 1944 r. przez polskie podziemie.
ymczasem Żydzi nie
piętnują Austriaków za
zbrodnie popełnione
na ich narodzie, nie wskazują
też obozów koncentracyjnych
Mauthausen i Gusen w Austrii
jako miejsca kaźni i męczeństwa
setek tysięcy ofiar. Skupiają się
na atakowaniu Polski i na naszym antysemityzmie. My jednak nie wysyłaliśmy Żydów tysiącami do obozów zagłady jak
Francuzi, Włosi i Węgrzy. My
nie pomagaliśmy Niemcom w
masowych egzekucjach Żydów
jak robili to w uroczysku Babi

ostrożnie z tym rzekomym polskim antysemityzmem. To
wszystko, co mam do zakomunikowania panom Markowi Sikorskiemu i Tomaszowi Markiewiczowi, pozostając z pełnym
dla nich szacunkiem.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

RYS. AUGUST

snego tekstu nie znalazłem ani
jednego zdania krytykującego
Żydów, szydzącego z żydostwa,
upokarzającego ten naród, bądź
oskarżającego jego reprezentantów o cokolwiek. Znalazłem
jedynie mnóstwo faktów historycznych i na końcu publikacji
pytanie. Żyjemy w wolnym kraju, więc Sikorscy i Markiewiczowie mają prawo do publicznego
artykułowania własnych poglądów. Ja natomiast mam niezbywalne, konstytucyjne prawo do
zadawania pytań na każdy temat - także tych dotyczących
problematyki żydowskiej - bez
narażania się na etykietę antysemity.
en “naród wybrany” to
nie święte krowy, które
znajdują się pod ochroną, choć prawda jest taka, że po
Holokauście Żydzi wyrobili sobie status gatunku chronionego, na podobieństwo misiów koala, tygrysów bengalskich, czy
nosorożca białego. Doszło do
sytuacji kuriozalnej, że samo słowo “Żyd” staje się niepoprawne
politycznie, a przecież w życiu
publicznym i w literaturze funkcjonowało przez całe stulecia.
Można dworować sobie z Rosjanina zwąc go “kacapem”, z Włocha - “makaroniarza”, z Francuza - “żabojada”, ale spróbuj nazwać Żyda “Mośkiem” bądź “Ickiem”, a z miejsca jesteś antysemitą, mimo że używasz li tylko zdrobnienia starych żydowskich imion. Jakakolwiek dyskusja na temat żydostwa, a nie
daj Bóg krytyka tego narodu, to
niebezpieczeństwo niechybnego oskarżenia o antysemityzm.
Z tego rodzaju podejścia drwił
już w latach 20-tych ubiegłego
wieku bodaj najdowcipniejszy
Żyd przedwojennej Polski, niezrównany felietonista Antoni
Słonimski.
a szczęście spośród
kilkudziesięciu tysięcy Czytelników, którzy przeczytali ostatnie wyda-
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PS. Na koniec dołączam mądry wiersz sławnego poety, skamandryty Kazimierza Wierzyńskiego, pochodzącego z Drohobycza niezrównanego erudyty,
który dał się poznać również na
arenie międzynarodowej jako
autor tomiku „Laur olimpijski”,
nagrodzonego złotym medalem
na igrzyskach 1928 w Amsterdamie.
Lekcja konwersacji
(Nie mów o Polakach
i Żydach)
Nie mów o Polakach i Żydach,
To pole minowe.
Nie mów o Polakach
i Ukraińcach,
To pole minowe.
Nie mów o Polakach
i Czechach,
To pole minowe.
Nie mów o Polakach
i Litwinach,
To pole minowe.
Nie wstępuj na pole minowe,
Wylecisz w powietrze.
Są jeszcze inne,
Na które wstąpili śmy
przedtem
I tak że nie ma o czym gadać.
Tak było dawniej,
Tak jest teraz,
I tak będzie zawsze
Póki będziemy paść się
Na łące
zacietrzewionych osłów.
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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
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

FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
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
KUPIĘ bezpośrednio 3-4
pokojowe do 80 m2, UrsynówMokotów, 537 941 456

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
! Piaseczno, 2 pok.,49 m2,
z garażem, c. 350 tys. zł do neg.,
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
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 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

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

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

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

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

KOMPLEKSOWE PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
Firma Macher,
tel. 500 383 006
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

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627
REMONTY, przebudowy,
kuchnie, łazienki, podłogi, glazury,
malowanie, wysokie standardy,
695 828 544
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07,
502 101 202
TANIE MALOWANIE,
887 815 778
TELEWIZORY, 501 829 771

OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
PASOWANIE DRZWI do
metalowych futryn, firma,
Mokotów, 22 331 28 19
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247

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
Piątek, 7 lutego, 20.00: koncert Flamenco Contratiempo.
Wyk. Sebastian Sanchez Evilla
(śpiew), Karolina Łucznik i Dominika Krupniewska (taniec),
Jarosław Czajczyński (gitara),
Filip Swinarski (gitara, instrumenty perkusyjne). Bilety:
www.kupbilecik.pl
Środa, 12 lutego, 18.00: wydawanie bezpłatnych kart wstępu na spektakl „Nie lubię pana,
panie Fellini” (Teatr Za Daleki
w Domu Sztuki; niedziela, 16 lutego, 19.00).
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).

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

Wstęp - zaproszenia do odbioru
w DK Imielin od 5.02 od godz.
18.00

W piątek 7 lutego, zapraszaCzytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
my na wernisaż wystawy „Z gótel. 22 855 52 20
ry widać więcej”, prezentującej
prace artystów związanych ro06.02 – czwartek – spotkanie
dowodem lub miejscem zamieszkania z Sądecczyzną. Wy- z dr Kamilem Kopanią w cyklu
stawa potrwa do 23 lutego. Po- Sztuka romańska w Polsce pt.
czątek wernisażu o godzinie „Rzeźba romańska: część I”
11.02 – wtorek – spotkanie z
18:00. Wstęp wolny!
prof. Krzysztofem MrowcewiDom Kultury SMB „Imielin”
czem w cyklu Od Giotta do Tyul. Dereniowa 6
cjana: historie malarzy, historie
tel./faks 22 641 19 15
obrazów pt. „Malarskie i poetyckie wizje Williama Blake’a”
8 lutego (sobota) godz.18.00
13.02 – czwartek – spotkanie
“ Operetkowy zawrót głowy”, z prof. Andrzejem Karpińskim
wystąpią: Naira Ayvazjan - so- w cyklu Walka o hegemonię na
pran, Tomasz Białek - tenor, morzach i oceanach od antyku
Grażyna Griner – fortepian, Ja- po XX wiek pt. „Walka o kolonie
rosław Tyran – prowadzenie. 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!
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29

Zima 2020 Rockowe iM Granie – 10-1
12 lutego (3 dni),16:00-2
20:00
Ćwiczenia, wymiana doświadczeń w 4 grupach: perkusja, gitara
elektryczna, gitara basowa, wokal.
06.02, czwartek, godz. 18.00
Spotkania bezpłatne, zapisy i info: 504703087.
– Wernisaż malarstwa Ewy StaDK Imielin Dereniowa 6.
siak pt. “Co mi w duszy gra”

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Zygmunt Skotarek
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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