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POland czy PiSland – wybieraj...
mogła faktycznie stanowić przedmurze chrześcijaństwa.
lektury wspomnianych czasopism da się też wywnioskować, iż historia się w
pewnym sensie powtarza, bo tak
jak kiedyś stanowiliśmy twierdzę
broniącą łacińskiej cywilizacji
przed atakami islamu, tak teraz
mamy ochronić katolicką Polskę
przed inwazją bliżej niezidentyfikowanych formacji LBGT. Krótko
mówiąc – dawniej jak nie orda to
inna horda; jak nie Kozacy, to bolszewicy; jak nie Wehrmacht i Luftwaffe, to Armia Czerwona w asyście NKWD, a dziś niezwykle groźne oddziały Lesbijek, Gejów, Bi- i
Transseksualistów atakują nas na
wszystkich frontach. Co najgorsze
zaś, jak twierdzą autorzy demaskatorskich filmów dokumentalnych, nawet wśród sprawdzonych
towarzyszy broni i zaufanych spowiedników, jakimi są księża Kościoła Rzymskokatolickiego, nie
brakuje – jak to polski lud określa
wulgarnie – kryptopedałów. Na
domiar złego wychodzi na jaw, iż w
tej grupie bezkarnie funkcjonowali sobie przez lata przejawiający
pedofilię nader prominentni duszpasterze, którzy swoją działalnością czynili z gromadki owieczek
stado baranów. O dziwo, w tym
stadzie wciąż nie brak chętnych do
stawiania pedofilom pomników.
odobnie obcesowy jak Henry
Ford potrafił być francuski
encyklopedysta i ateista Paul
Henry Thiry, baron d’Holbach.
Twierdził on, że wybór religii przez
naród jest zawsze narzucany przez
jego władców, co historycy państwowości wykazywali już wcześniej krótką maksymą: cuius regio,
eius religio. skądinąd ujętą w sformułowaniach Pokoju Augsburskiego z 1555 roku. Thiry powiadał,
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eśli wierzyć sondażom przed
wyborami parlamentarnymi 13 października, to wypadałoby po prostu nieco strawestować słynne powiedzenie Henry’ego Forda, że można u niego
kupić samochód w każdym kolorze pod warunkiem, że będzie to
kolor czarny. Kierując się zatem
sondażami, należałoby sobie
uświadomić, iż można oczekiwać
w wyborach zwycięstwa każdej
partii – pod warunkiem, że tą partią będzie Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, sondaże zawsze
mogą z lekka zdezorientować wyborców, jakkolwiek doświadczenia mijającej kadencji wykazują,
że są one w większości wiarygodne, a ostateczne wyniki głosowania niewiele odbiegają od przedwyborczych prognoz.
ak się jednak okazuje, dziennikarski stan bynajmniej nie
jest skoncentrowany na samych wyborach, choć to już za pięć
dwunasta. Nie bez rozbawienia
przejrzałem ostatnie wydania ogólnopolskich tygodników opinii, bowiem dużo miejsca poświęcają one
tak aktualnym tematom jak kwestia kto był winny naszej klęski we
wrześniu 1939 albo przypomnieniu, że Kamieniec Podolski pozostawał kiedyś naszą główną strażnicą przed najazdami barbarzyńców ze wschodu i między innymi
dzięki tej twierdzy Rzeczpospolita
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jąc jedną „kastę”, automatycznie
zamienia ją na drugą. Jego przeciwnicy polityczni nie bardzo potrafią się przeciwstawić takiej polityce – bo jeśli nawet chcą coś krytycznego powiedzieć w Sejmie lub
Senacie, to im się po prostu odbiera głos – albo poprzez wyłączenie mikrofonu, albo poprzez przerwanie parlamentarnego posiedzenia.
awniej cenzura siedziała
cicho na Mysiej (jak mysz
pod miotłą), a teraz jakby przeniosła się o rzut beretem na
Wiejską. Przy czym jej obecne
działania inicjowane są z jawnym
bezwstydem, na oczach całej Polski. Wynika to z trwającej od lat
rywalizacji Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską,
która – dla odmiany – w podobny
sposób rewanżuje się PiS-owi w
obrębie Rady Warszawy. W sumie
prowadzi to do takiej sytuacji w
kraju, o jakiej w „Potopie” mówił
Henryk Sienkiewicz ustami księcia Bogusława Radziwiłła, który
uświadamiał Andrzeja Kmicica,
że Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągnie
kto żywa naokoło.
zy owo sukno nie zostanie w
końcu rozszarpane na
strzępy? Pewnie duży
wpływ na ten problem będziemy
mieli już w najbliższą niedzielę jako wyborcy. Na razie warto w „Passie” przeczytać przedwyborcze reklamy, opinie, komentarze, a nawet publiczne deklaracje członków
redakcji, ogłaszających akurat na
kogo nie zagłosują i dlaczego. Ale
niezależnie od tych wszystkich sugestii każdy czytelnik i tak powinien mieć swój rozum.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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że „dogmaty każdej religii są absurdalne z punktu widzenia innej
religii, która głosi równie bezsensowne doktryny”. Jak z tego widać,
ten facet na pewno nie mógłby być
katechetą w dzisiejszej polskiej szkole, bo uznano by go za heretyka.
akładając jednak, że w jego
brutalnym stwierdzeniu zastąpimy słowo „religia” słowem „partia” i odniesiemy je do
czekających nas wyborów parlamentarnych, to może da się co nieco „przejrzeć na oczy”. W dyskusjach przedwyborczych przedstawiciele jednego ugrupowania poli-
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tycznego mają swoich przeciwników za durniów, a ci odpłacają im
pięknym za nadobne. Każda partia usiłuje skusić wyborców atrakcyjnym dla nich programem, choć
niektórym partiom jakby zepsuł
się programator i nie potrafią go
nareperować.
ządzącemu w tej kadencji
niepodzielnie Prawu i Sprawiedliwości zarzuca się rozdawnictwo kiełbasy wyborczej w
postaci różnego rodzaju prezentów finansowych, które dostają
głównie ci obywatele, którzy nie
radzą sobie na wolnym rynku i
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marzy im się powrót do socjalizmu, czyli ustroju, w którym państwo robiło wszystko za nich, próbując każdego uszczęśliwić metodą
centralnego sterowania. Gwarantowała ona obywatelom dobrostan
polegający na zarabianiu dwudziestu paru dolarów miesięcznie. Krytycy tamtego systemu poniekąd
słusznie zauważali, że skoro wszyscy mają po równo, to każdy w
gruncie rzeczy ma g....wno. I bez
wątpienia było w tym wiele racji.
eraz nasz jedynowładca Jarosław Mądry dokonuje
wymiany elit i przepędza-

T

C

3

4
Z Robertem Kempą o Budżecie Obywatelskim

„Zielony” wybór ursynowian

PASSA: Jesteśmy po ogłoszeniu wyników VI edycji Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok.
Jest Pan zadowolony?
ROBERT KEMPA, burmistrz
Ursynowa: Przede wszystkim
chciałbym podziękować naszym
mieszkańcom za zaangażowanie i decyzję na jaki cel powinniśmy przeznaczyć publiczne pieniądze oddane do dyspozycji ursynowian. To nie była łatwa edycja, wiele się zmieniło, przede
wszystkim zasady zgłaszania pomysłów i głosowania, a także nazwa Budżet Partycypacyjny została zamieniona na Obywatelski. W związku z unieważnieniem przez RIO poprzedniej
uchwały Rady Miejskiej mieliśmy bardzo mało czasu na przeprowadzenie całego procesu.
Każdy mógł wybrać maksymalnie 15 pomysłów spośród 121
ursynowskich propozycji. Wygrały 22 projekty na łączną kwotę 4 986 601 złotych.

Możemy się też pochwalić 4.
miejscem pod względem liczby
głosujących spośród wszystkich
warszawskich dzielnic i 5. pod
kątem aktywnych warszawiaków w przeliczeniu na tysiąc
mieszkańców dzielnicy w całej
Warszawie. Możemy sobie pogratulować.
Jakie projekty mieszkańcy
wybrali?
Najwięcej wygrało projektów
tzw. „zielonych”. Aż 14 z 22 zwycięskich wniosków dotyczy nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów
w naszej dzielnicy, ale są wśród
nich również projekty ratujące
ptaki, czy kurtyny wodne w parkach. Są też projekty dotyczące
modernizacji drogi rowerowej i
kontynuacje zwycięskich projektów z poprzednich edycji, czyli
doświetlenia przejść dla pieszych
oraz likwidacja wysokich krawężników.
A co z projektami kulturalnymi?

Mamy również trzy projekty
kulturalne: koncerty fortepianowe muzyki klasycznej, pokazy
filmowe przed Dzielnicowym
Ośrodkiem Kultury na Ursynowie, czyli tzw. „Kino pod chmurką” oraz kontynuacja – murale
na szybach wind przy stacji metro Ursynów.
W tym roku popularnością
cieszą się wyprzedaże garażowe
i targi zdrowej żywności. Te projekty będą kontynuowane?
Mieszkańcy zdecydowali, że
w przyszłym roku ponownie będą się odbywały targi zdrowej
żywności, ale tzw. „garażówka”
otrzymała zbyt mało głosów. Wygrała za to „garażówka” jako projekt ogólnomiejski, więc jest szansa, że przynajmniej jedna edycja
odbędzie się przy ursynowskim
Ratuszu. Jestem przekonany, że
„garażówki” nie znikną z mapy
wydarzeń Ursynowa. Zarząd
rozważy także możliwość zorganizowania takich wyprzedaży ze
środków dzielnicy, ale na tę chwilę nie mogę potwierdzić, że znajdziemy na to pieniądze, z uwagi
na cięcia w budżetach samorządów. Przypominam, że dochody
Warszawy decyzją rządzących
będą w przyszłym roku o miliard
niższe. Sprawa nie jest jeszcze
przesądzona.
W stosunku do poprzedniego
roku zagłosowało więcej mieszkańców Ursynowa. To Pana cieszy?
Tak, jesteśmy dumni z mieszkańców, że mimo zmian i napiętego harmonogramu tak licznie
zaangażowali się w Budżet Obywatelski. Widać, że promocja
głosowania i rozpowszechnianie wśród mieszkańców tej idei
działa!

Jak to wygląda w liczbach?
W 2018 roku w głosowaniu
wzięło udział około 9 447 osób,
a w tym roku swój głos oddało
już 10 105. Cieszy nas, że coraz
większa grupa mieszkańców ma
świadomość, że chcą mieć
wpływ na to, co dzieje się w
dzielnicy i jak wydawane są pieniądze z budżetu Ursynowa,
czyli tak naprawdę ich pieniądze. Urząd Dzielnicy bardzo zaangażował się także w promocję
głosowania i pomoc projektodawcom.
Jeśli ktoś chciałby zgłosić
swój pomysł do kolejnej edy cji, to gdzie i kiedy może to
zrobić?
Budżet Obywatelski naprawdę działa. Mogą to potwierdzić
autorzy zwycięskich pomysłów z
poprzednich edycji, a także
mieszkańcy, którzy licznie korzystają ze zrealizowanych projektów. Serdecznie zachęcam
jeszcze niezdecydowanych, aby
się odważyli i zgłosili swój wniosek. Organizujemy dyżury informacyjne i maratony pisania projektów, w czasie których urzędnicy pomagają chociażby wypełnić formularz zgłoszeniowy. Projekty do VII edycji można zgłaszać jeszcze w tym roku, od 3
grudnia 2019 do 21 stycznia
2020 roku.
A co z tymi projektami, które
nie wygrały?
Tym razem zabrakło szczęścia,
ale pomysły można dopracować,
jeśli tego wymagają – i zgłosić
ponownie. Szansa na wygraną
jest i mam nadzieję, że projektodawcy złożą je ponownie w
kolejnej edycji. Oczywiście, serdecznie zapraszamy.

Kompleks oświatowy, który
ucieszy nie tylko uczniów!
Na Ursynowie, przy ul. Jerzego Zaruby, powstaje nowy
zespół szkolno-przedszkolny dla 460 uczniów i 200
przedszkolaków. Dokładnie 4 czerwca rozpoczęła się
budowa kompleksu - po 4 miesiącach widać ogromny
postęp prac.
Jaki będzie kompleks oświatowy przy ul. Zaruby
Koncepcję budynków szkoły i przedszkola wybrano w 2017 roku w konkursie architektonicznym. Był to pierwszy taki konkurs dotyczący placówki oświatowej w stolicy. Wygrała koncepcja warszawskiej Pracowni Projektowej OOA Macieja Siudy, z wizją zielonych podwórek o naturalnym charakterze, nawiązującą do atmosfery sąsiadującego Lasu Kabackiego i zapewniającą bezpośredni kontakt uczniów z naturą. Zespół oświatowy będzie składał się z 8-oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci i szkoły podstawowej z 16
klasami dla około 460 uczniów. Oba budynki będą niskie, wykonane z naturalnych materiałów. Będą zorganizowane wokół dwóch
osobnych dziedzińców, obudowanych ze wszystkich stron poszczególnymi częściami kompleksu o rożnej wysokości i funkcji, z przeszklonymi salami. Będą dwa place zabaw, jeden na dachu parterowego skrzydła. Na dachu szkoły będzie zielony taras ze strefą rekreacyjną dla uczniów. Na terenie kompleksu zostaną zlokalizowane również biblioteka, świetlice, sala gimnastyczna wraz z zespołem magazynów, przebieralnie, a także pokoje psychologa, pedagoga i logopedy.
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Ursynów bez stref
spożywania
alkoholu
„na świeżym
powietrzu”
W związku z wejściem w
życie zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegającej na zakazie
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, a nie jak dotychczas „na
ulicach, placach i w parkach”,
Zarząd Dzielnicy Ursynów w
2018 roku zwrócił się do
mieszkańców z pytaniem, czy
są za utworzeniem miejsc, w
których można byłoby spożywać takie napoje. Następnie w roku bieżącym zapytał
w jakich miejscach dopuszczają lub jakie tereny wykluczają jako miejsca ew. spożywania alkoholu „na świeżym
powietrzu”.
Latem tego roku Zarząd
poprosił także o istotne uwagi, wątpliwości czy warunki
dotyczące ewentualnego
funkcjonowania takich stref
na Ursynowie następujące
podmioty: ursynowskiego
Komendanta Komisariatu
Policji, Naczelnika II OT Straży Miejskiej, Dyrektorów Parku Kultury w Powsinie, Lasów Miejskich i Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, Zarządów SM Wyżyny i SM „Koński Jar – Nutki”, Delegaturę
Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich, Wydziałów:
Ochrony Środowiska, Oświaty i Wychowania, Architektury i Budownictwa.
Jedynie Lasy Miejskie
uznały, że „utworzenie takiej
strefy jest możliwe na polanie widokowej w Lesie Kabackim …”. Wszyscy pozostali uznali, że takie strefy
będą miały „negatywny
wpływ na właściwe kształtowanie polityki społecznej dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”, spotkają się z „negatywną opinią mieszkańców”,
ponieważ jest to „jeden z najczęściej zgłaszanych podczas
spotkań osiedlowych problemów w skali całej dzielnicy”.
Stwierdzono także, że „spowoduje to znaczący wzrost
ilości odpadów” i może
„wpłynąć negatywnie na wizerunek Dzielnicy oraz skutkować obniżeniem poziomu
bezpieczeństwa na terenie
parków zarządzanych m. in.
przez Urząd Dzielnicy
Ursynów”.
W związku z powyższym
Zarząd Dzielnicy Ursynów
podjął decyzję o niepodejmowaniu żadnych działań mających na celu stworzenie na
terenie naszej dzielnicy stref
spożywania alkoholu „na
świeżym powietrzu”.
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Głosuj na zdrowie!
FOTO KONRAD WIŚLICZ-WĘGROWSKI

Na tegorocznych listach do Sejmu znajdziemy nie tylko zawodowych polityków, ale też… pracowników ochrony zdrowia! Na
13. miejscu, z listy KW SLD, kandyduje Joanna Wicha, pielęgniarka z ochockiego szpitala.

– Pracuję w ochronie zdrowia od
trzydziestu lat. Dość się napatrzyłam.
Cztery lata temu zadałam sobie pytanie – po co dłużej czekać aż ktoś w
końcu zrobi porządek? Mam kompetencje, doświadczenie i taką samą parę rąk do pracy jak ci, którzy od lat sie-

dzą w parlamencie – idę do polityki.
Akurat tworzył się nowy ruch, to był
odpowiedni moment.
Priorytet Joanny? Seniorzy. – Rozmawiam z ludźmi, wiem, że starsze
osoby potrzebują wsparcia na co dzień
– chociażby w obowiązkach domowych.
Tu jest potrzebna zmiana systemowa.
Proponuję publiczne Centra Wsparcia
Samodzielności, gdzie najstarsi mieszkańcy będą mogli zwrócić się o asystenta do pomocy w codziennych czynnościach, zrobią podstawowe badania medyczne jak np. pomiar ciśnienia, ale
przede wszystkim – będą mogli budować relacje towarzyskie i sąsiedzkie –
mówi kandydatka.
Dzisiaj osoby powyżej 65. roku życia
stanowią 19% populacji, za 40 lat w
wieku emerytalnym będzie jedna trzecia społeczeństwa. Z ulepszaniem infrastruktury dedykowanej osobom
starszym nie można zwlekać. – Kolejnym dużym problemem jest depresja,
która dosięga 25% wśród osób powyżej 65. roku życia! To zatrważające dane – tłumaczy Wicha. – Dlatego wśród
moich postulatów wymieniam także
profilaktykę zdrowia psychicznego i
ułatwienie dostępu do psychologa dla
najstarszych mieszkańców. To wiele
zmieni. Często osoby starsze nie wiedzą nawet, że mogą udać się po pomoc, że to co przeżywają, to nie jest
zwykły smutek, ale choroba. Taka, która wymaga leczenia. Prosty przykład –
objawem mogą być chociażby problemy ze snem.
Co jeszcze wymaga zmian? – Bardzo
potrzebujemy przywrócenia i wzmocnienia instytucji pielęgniarki środowiskowej. Osoby starsze mówią, że nie
chcą być ciężarem dla rodziny, chcą być

samodzielne. I państwo powinno dać
im odpowiednie narzędzia. Czasem najbardziej potrzebna jest pomoc doraźna,
a nie stała opieka, której nie może zapewnić rodzina, bo, na przykład, jest
daleko. Instytucja pielęgniarki środowiskowej po części rozwiąże ten problem – deklaruje kandydatka SLD. –
Brakuje w naszym społeczeństwie przekonania, że starość może być pięknym
czasem. Ludzie boją się samego słowa,
kojarzy im się z niską emeryturą, kolejkami do lekarzy, a bardzo często z
samotnością. I do tego – niestety – po
części doprowadzili politycy, nie dostrzegając podstawowych problemów i
nie proponując zmian, które będą miały wpływ na codzienne życie dużej części społeczeństwa. Problemy, które mogą wydawać się małe, ale tak naprawdę wystarczy znaleźć na nie sensowne,
systemowe rozwiązanie – podsumowuje kandydatka.
– Wiele środowisk lekarskich zaczyna strajkować, teraz swój protest rozpoczynają fizjoterapeuci, niedługo lekarze
rezydenci, może się okazać, że przyjdzie
moment, kiedy i lekarze i pielęgniarki
odejdą od łóżek chorych. Albo wyjadą
zagranicę, co byłoby dla ochrony zdrowia najgorsze. Widzę, że moim koleżankom, szczególnie młodszym, coraz
trudniej pogodzić się z tym, że nie dość,
że mają niskie pensje, to jeszcze nie szanuje się ich zawodu – mówi Wicha. – Na
oddziale, gdzie pracuję, jest 57 łóżek i
22 pielęgniarki. Statystyki pokazują, że
w skali kraju na tysiąc obywateli przypada pięć pielęgniarek.
Jak lewica zamierza uzdrowić ochronę zdrowia? – Zaczniemy od podniesienia wydatków na zdrowie do 6,8%
PKB, i to będzie sukcesywnie rosnąć.

Dzięki temu uda się podnieść płace, oddłużyć szpitale, zakupić sprzęt, zapewnić konsultacje każdej potrzebującej
osobie. O profilaktyce w Polsce mówi
się niewiele, czasem pojawi się jakaś
akcja społeczna. Ale o tym, że mamy
najwyższą umieralność na raka w Europie, dlatego, że czas, który już powinien być przeznaczony na leczenie, spędzamy w kolejkach, raczej się milczy. W
Polsce umiera się na takie rodzaje raka,
które za granicą traktuje się jako chorobę przewlekłą, ciężką, ale można z nią
żyć. Musimy zatrzymać lekarzy w Polsce, kształcić kolejnych, choćby nie
wiem co. To jest największe wyzwanie
w tym momencie. Słyszę jak politycy
mówią, że ochrona zdrowia to najważniejszy temat w kampanii i myślę: nie,
ochrona zdrowia to najważniejsza
rzecz, którą trzeba się zająć od razu po
wyborach, nie tylko w kampanii.
– Jako Lewica proponujemy, żeby
wszystkie leki na receptę kosztowały 5
złotych. Państwo na tym nie zbankrutuje, a nawet oszczędzi, to mądrze wydane publiczne pieniądze. Jak oszczędzi? Leczenie jest o wiele droższe niż zapobieganie. Koszty np. opieki szpitalnej
nad osobą, która przez to, że nie wykupiła leków cierpi na rozmaite powikłania, są dużo wyższe niż dopłata do recepty – tłumaczy Wicha.
Pytamy kandydatkę o czym marzy. –
Chciałabym, żeby w tej kadencji w ławach sejmowych zasiadali ludzie, którym naprawdę zależy. Na sprawnej
ochronie zdrowia, na dobrej edukacji
dla naszych dzieci, na tym, żeby ludzie
mogli godnie i tanio mieszkać. Niby
niewiele, ale czekamy na to kolejną kadencję. Czas skończyć z czekaniem,
trzeba działać.

Ursynowskie biblioteki - bardziej
nowoczesne i przyjazne dla użytkowników

Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami
Przedszkole Specjalne nr 213 to nowoczesna placówka, wspierająca dzieci,
młodzież i dorosłych z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. We wtorek (7
października br.) podopiecznym placówki przekazano jedno z najnowocześniejszych urządzeń rehabilitacyjnych „Innowalk pro” za kwotę 235 000 złotych, zakupione przez Urząd Dzielnicy Ursynów.
Dla najmłodszych dostępna jest także
„sala doświadczania świata”.
Na to urządzenie pracownicy przedszkola i rodzice dzieci ciekali z niecierpliwością. W uroczystości przekazania sprzętu uczestniczył burmistrz
Robert Kempa.
– Do tej pory wykonywaliśmy terapię jedynie
manualnie. Urządzenie wprowadza nas na zupełnie inny poziom wykonywania czynności rehabilitacyjnych. Normalna pozycja człowieka to pozycja stojąca. Dzieci, które mają niesprawność ruchową, dzięki nowemu urządzeniu mogą trenować chód. Poprawia to także funkcjonowanie organów wewnętrznych i ukrwienie. Dziecko odtwarza wzorzec chodu, który trudno jest odtworzyć
rękami rehabilitanta – mówi Michał Kopiczyński,
Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 213.
Innowalk jest wyjątkowym zmechanizowanym
urządzeniem medycznym do edukacji i reedukacji chodu. Nie wymaga umiejętności samodzielnego stania oraz chodzenia. To specjalistyczne urzą-

dzenie medyczne, które może wykonać równocześnie takie czynności rehabilitacyjne, których nie
jest w stanie wykonać jeden fizjoterapeuta. Sprzęt
ten pozwala dziecku utrzymać pozycję pionową,
daje możliwość powtarzającego się prawidłowego ruchu kroczenia, właściwe ustawienie i pełne
obciążenie nóg, utrzymuje ruchomość stawów,
stymuluje naprzemienność i uaktywnia wszystkie
mięśnie niezbędne do chodzenia.
– Pierwszy raz możemy tak zaawansowaną rehabilitację wprowadzić do państwowego przedszkola. Nawet w krajach Europy Zachodniej urządzenia zrobotyzowane w państwowych placówkach nie są normą. W Polsce spotyka się takie urządzenia w prywatnych centrach rehabilitacji. Aktywna pionizacja jest bardzo potrzebna w procesie rehabilitacji dziecka i planowania terapii. Taka aktywna pionizacja jest bardziej skuteczna, ponieważ
możemy uzyskać lepsze efekty terapeutyczne –
tłumaczy Adam Kołakowski, rehabilitant z firmy,
która dostarczyła urządzenie do placówki.
Sala doświadczania świata – to także nowe
miejsce w przedszkolu nr 213. Pozwala na kreatywne poznawanie świata i zabawę w interakcji
ze światem. Wypełniona kolorami i nowoczesnymi urządzeniami sala jest dla dzieci źródłem wiedzy, zabawy i radości. Wyposażenie „Sali doświadczania świata” kosztowało około 40 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy przekazał Urząd Dzielnicy Ursynów.

Przed bibliotekami na Ursynowie stanęły całodobowe „wrzutnie” książek. To
efekt realizacji projektu z
Budżetu Partycypacyjnego
2019 roku. Biblioboxy
umożliwią czytelnikom
wygodny i samodzielny
zwrot książek poza godzinami pracy placówek.
Projekt poprawi jakość usług
oferowanych przez biblioteki.
„Wrzutnie” mają ograniczyć
zjawisko przetrzymywania
książek i pozwolić szybciej udostępniać tytuły innym zainteresowanym. Ale to nie koniec
nowości. W październiku przed
Wypożyczalnią Nr 34 na Zielonym Ursynowie stanie inne,
również samoobsługowe urządzenie, pozwalające na odbiór
zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy – KSIĄŻKOMAT.
- Na Ursynowie biblioteki
funkcjonują na najwyższym poziomie, świadcząc wysoką jakość usług dla ursynowskich czytelników. W tym roku, dzięki zainstalowanym urządzeniom, biblioteki staną się nie tylko bardziej nowoczesne, ale przede
wszystkim bardziej przyjazne
dla użytkowników - mówi zastępca burmistrza Klaudiusz
Ostrowski.
Bibliobox - jak to działa?
Wrzucone książki, oznaczone
kodem kreskowym, są bez potrzeby autoryzacji przez czytelnika, zdjęte z jego konta w najbliższym dniu roboczym. Można to
od razu sprawdzić, wchodząc
przez stronę internetową na własne konto czytelnicze.
Jak wygląda bibliobox?
Biblioboxy o jednolitej szacie
graficznej z czerwoną literą B,

uwzględniają zasady nowego
systemu oznakowania bibliotek
publicznych m.st. Warszawy.
Zgodnie z projektem zainstalowano 8 „wrzutni”, przy czym 4
z nich obsługują dwie sąsiadujące ze sobą filie. W sumie z tymi,
które już funkcjonowały wcześniej, urządzenia służyć będą
czytelnikom 14 ursynowskich
placówek.
Lokalizacje:
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych przy ul. Dembowskiego 12
Wypożyczalnia nr 34 przy
ul.6-go Sierpnia 23
Wypożyczalnia nr 45 przy ul.
ZWM 5
Wypożyczalnia nr 109 przy ul.
Koński Jar 10
Wypożyczalnia nr 112 przy ul.
Nugat 4
Wypożyczalnia nr 128 i 7
przy ul. Wasilkowskiego 7
Wypożyczalnia nr 135 i 37
przy ul. Kłobuckiej 14.

Biblioteka dla dzieci nr 9 oraz
Ursynoteka Muzeum przy ul.
Barwnej 8
KSIĄŻKOMAT – kolejne nowoczesne urządzenie
Jeszcze w tym miesiącu przed
Wypożyczalnią Nr 34 na Zielonym Ursynowie stanie inne, również samoobsługowe urządzenie, pozwalające na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy. Czytelnik po
złożeniu zamówienia na stronie
biblioteki, będzie mógł odebrać
je w KSIĄŻKOMACIE.
System biblioteczny powiadomi czytelnika o możliwości odbioru książki. Czytelnik zidentyfikuje się w KSIĄŻKOMACIE
za pomocą karty bibliotecznej,
a urządzenie automatycznie
otworzy schowek. KSIĄŻKOMAT to realizacja kolejnego projektu Budżetu Partycypacyjnego 2019roku. Będzie to pierwsze tak nowoczesne urządzenie
w naszej dzielnicy.
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Odzyskano już 150 rowerów
Nextbike Polska przeciwdziała wandalizmowi
oraz kradzieżom rowerów
miejskich. Prowadzone
działania przynoszą zamierzone rezultaty. Zespołom terenowym Nextbike
udało się zlokalizować
oraz odzyskać blisko 150
rowerów, a także ująć 35
sprawców kradzieży oraz
przywłaszczeń rowerów
miejskich.

bieniecki dyrektor ds. Operacji i
Utrzymania Nextbike Polska. –
Użytkownikom i mieszkańcom
dziękujemy za zaangażowanie i
pomoc przy poszukiwaniu rowerów. Cieszymy się, że rowery
miejskie traktowane są jak nasza
wspólna własność – dodał Łukasz Dubieniecki.
Dział Bezpieczeństwa Nextbike Polska został znacząco rozbudowany. Jego pracownicy zajmują się rozwiązywaniem kwe-

się dla nich skierowaniem sprawy
do sądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kradzież cudzego mienia (w tym przypadku roweru) podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Nextbike wspiera swoich użytkowników merytorycznie. Prowadzimy kampanie edukacyjne
w mediach społecznościowych.
Uruchomiona w sierpniu akcja
„Zgłoś Rower” jest najnowszą
inicjatywą tego typu. Utworzona

– Dział Bezpieczeństwa Nextbike Polska od początku
czerwca, nałożył kary na ponad
9 tys. użytkowników, którzy, złamali regulamin poprzez m. in.
nieprawidłowy zwrot roweru.
Należy pamiętać, że takie zachowanie może skutkować blokadą konta i obciążeniem użytkownika karą nawet 12 tys. złotych w przypadku zaginięcia roweru – powiedział Łukasz Du-

stii spornych, edukacją użytkowników oraz odzyskiwaniem porzuconych rowerów miejskich.
Kontynuowane są także, na
razie tylko w Warszawie, działania tzw. zespołów terenowych,
które przeprowadziły kilkanaście
zatrzymań użytkowników łamiących prawo i zapisy regulaminu.
Złodzieje złapani na gorącym
uczynku zostali oddani w ręce
organów ścigania, co kończyło

przez Nextbike aplikacja webowa www.zglosrower.pl umożliwia zgłoszenie odnalezienia porzuconego roweru miejskiego w
zamian za bon doładowujący
konto kwotą 5 złotych. Z aplikacji można korzystać przez przeglądarkę internetową w smartfonach, tabletach i komputerach.
Korzystanie ze strony www.zglosrower.pl nie wymaga posiadania konta w systemie.

Wywiad z Pawłem Lisieckim (PiS), posłem na Sejm RP VIII kadencji

Warszawa, ojczyzna, rodzina...
PASSA: Jak ocenia Pan poczynania
władz Warszawy z prezydentem Rafałem Trzaskowskim na czele?
PAWEŁ LISIECKI: Codziennie zgłaszają się do mnie mieszkańcy zaniepokojeni działaniami obecnych władz
Warszawy. Ostatnie wydarzenia pokazują, że Rafał Trzaskowski nie zdaje
bardzo ważnego egzaminu – z tego, jakim mógłby być gospodarzem naszego
miasta. Co chwilę wycofuje się ze swoich obietnic wyborczych, m. in. darmowych przejazdów dla licealistów, czy
odbudowy stadionu Skry. Powstają natomiast strefy relaksu tzw. „paleciaki”,
czy tramwaje różnorodności. Skandalem jest plan miejscowy dla jeziorka
Czerniakowskiego, na szczęście zaskarżony przez wojewodę. Nadal nie są realizowane przez miasto prawomocne
decyzje Komisji Weryfikacyjnej. A awaria sieci przesyłowej ścieków i związane z tym zagrożenie dla ludzi i środowiska przelało czarę goryczy wśród wielu mieszkańców.
W 2015 roku szedł Pan do wyborów
z konkretnymi postulatami, ważnymi
dla mieszkańców stolicy. Które z nich
udało się zrealizować?
Przez lata pracy w samorządzie rozwiązywałem problemy warszawiaków,
które w okresie rządów Platformy Obywatelskiej narastały w zastraszającym
tempie. Można powiedzieć, że wyspecjalizowałem się w nieruchomościach
i sprawach lokalowych. Dlatego zobowiązałem się walczyć o takie sprawy
jak likwidacja użytkowania wieczystego, walka z „dziką” reprywatyzacją,
czy wykup mieszkań komunalnych.
Od stycznia br. zlikwidowaliśmy użytkowanie wieczyste na korzystnych dla
mieszkańców warunkach. Powołanie
Komisji Weryfikacyjnej doprowadziło

ucznia przynoszą już efekty. Polacy odczuli wzrost wynagrodzeń oraz poprawę na rynku pracy. Seniorzy mogą korzystać z darmowych leków, a ich domowy budżet wsparła wypłata 13.
emerytury. Wszystkie projekty społeczne udało się zrealizować dzięki skutecznej walce z mafią wyłudzającą podatek VAT. Przed nami projekty obniżające obciążenia podatkowe: „0” PIT dla
Młodych i zmniejszenie stawki PIT z
18 do 17 proc.
W najbliższą niedzielę wybory parlamentarne. Ponownie ubiega się Pan o
mandat poselski z Warszawy. Dlaczego
właśnie stąd, a nie z innego regionu
kraju?
Nie wyobrażam sobie kandydowania z innego miejsca. Jestem warszawiakiem z krwi i kości, chłopakiem z
Pragi! Od 2002 roku mieszkańcy najpierw Pragi, a następnie całego miasta
obdarzyli mnie swoim zaufaniem i powierzali kolejno mandat radnego dzielnicy, radnego miasta, burmistrza, a
następnie posła na Sejm RP. Wybór
ten pozostaje dla mnie dużym wyróżnieniem i zobowiązaniem do wytężonej pracy na rzecz mieszkańców i na
rzecz rozwoju naszego ukochanego
miasta.
do wstrzymania zwrotów kamienic
przez władze Warszawy. Wspólnie ze
stowarzyszeniem „Warszawiak na
Swoim” nadal zabiegam o wznowienie
wykupu mieszkań komunalnych na
rzecz wieloletnich najemców. Niestety, Rada Warszawy, zdominowana
przez PO i Nowoczesną, skutecznie
blokuje zmiany korzystne dla warszawiaków. Swoją drogą, zachęcam do
włączenia się w prace stowarzyszenia,

Jest Pan również ceniony w wielu
w końcu Warszawa jest naszym wspól- środowiskach za walkę o prawdę hinym dobrem.
storyczną, wartości chrześcijańskie oraz
obronę rodziny...
Co jeszcze udało się Panu osiągnąć w
Wszystkie te wartości wyniosłem z
przeciągu minionych czterech lat?
domu rodzinnego i staram się przekaOstatnie lata to okres intensywnej zywać je moim synom. W debacie pupracy na rzecz warszawiaków i rozwo- blicznej musimy bronić wartości, któju Polski. W trakcie kadencji z sukcesem re definiują naszą tożsamość. Jako hipoprawiliśmy bezpieczeństwo Polski i storyk z wykształcenia i zamiłowania,
sytuację polskiej rodziny. Innowacyj- pragnę, by w przestrzeni publicznej
ne Program 500+ i wyprawka dla nie było zakłamywania historii. Wiara

jest nieodłącznym elementem mojego życia, a rodzina i jej ochrona jest
bardzo ważna.
Jakie działania zamierza Pan po dejmować w kolejnej kadencji parlamentu?
Będę kontynuował dotychczasową
pracę poselską, polegającą na cotygodniowych dyżurach. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest niezwykle
ważny. Jeszcze wiele spraw czeka na
rozpatrzenie przed Komisją Weryfikacyjną. Nie ustanę w działaniach na rzecz
wznowienia wykupu lokali komunalnych w Warszawie. Niezwykle ważną
kwestią jest regulacja gruntów pod budynkami spódzielczymi oraz rozwój taniego budownictwa w ramach kooperatyw mieszkaniowych.
Pokazaliśmy, że można pogodzić
wyższe płace z niższymi podatkami.
Jako społeczeństwo zasługujemy na
obniżenie naszych zobowiązań fiskalnych wobec państwa. Jestem przekonany, że to nie koniec zmian, a zerowa
stawka PIT obejmie w przyszłości nie
tylko młodych ludzi. Ze względu na
swoje korzenie będę intensywnie zabiegać o to, by Polska stała się bogata
bogactwem swoich obywateli, ponieważ zasobność polskich domów oraz
bezpieczeństwo rodzin jest dla mnie
sprawą fundamentalną. Równie ważne są jednakowoż kwestie tożsamościowe, roztropna troska o interesy Polski oraz wizerunek Polski i Polaków za
granicą. Dlatego liczę na zaufanie wyborców i zachęcam do kontaktu, proszę
też o włączenie się w kampanię. Liczę
na wszelkie formy wsparcia i oczywiście udział warszawiaków w głosowaniu w dniu 13 października.
R o z m a w i a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Rozmawiamy z Agnieszką Wyrwał, kandydatką do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej

O lepsze jutro dla nas wszystkich
często słyszę, iż powinnam się przenieść do PiS i na pewno zdobyłabym
głos danej osoby. To miłe, ponieważ pokazuję to, o czym mówiłam od dawna.
Współpraca i zwykłe ludzkie odruchy są
możliwe nawet wtedy, gdy różni nas
tak wiele jak sympatie polityczne.

zentować ich w najlepszy możliwy sposób. Ludzie świata kultury potrafią się
wspierać, motywować oraz inspirować
na wiele sposobów. Powiem szczerze,
że są takie momenty kiedy czuje dodatkowe wsparcie i olbrzymi zastrzyk
energii od ludzi, których spotykam na
ulicy. Czasem jedna miła rozmowa, jedJest Pani znana ze swojego krytycz- no słowo, uśmiech oraz wyrazy wsparnego podejścia do tematu przestrzega- cia od zupełnie obcych mi osób, potrania prawa i Konstytucji przez obecną fią zadziałać lepiej niż filiżanka kawy o
władzę...
poranku.
Tak…w tym temacie będę zawsze
konsekwentna. Uważam, że osoby odOstatnio rozmawialiśmy o Pani plapowiedzialne za łamanie prawa oraz nach i priorytetach programowych. WyKonstytucji w obecnym rządzie należy mienialiśmy między innymi tematy ekosprawiedliwie osądzić. Jest to jeden z logii, służby zdrowia, szkolnictwa czy
powodów mojej zamiany roli aktywnej też wsparcia dla grup wykluczonych
komentatorki życia politycznego na społecznie. W jaki sposób Pani program
rolę radnej i – mam nadzieję – posłan- i pomysły na prace w sejmie, są odbieki. Spędziłam wiele dni, tygodni i mie- rane przez mieszkańców Warszawy?
sięcy na tzw. spacerach ulicami WarJestem osobą nową w polityce i zaszawy wraz z tysiącami innych do- pewne dlatego moja wizja pracy posła
brych ludzi, którzy wyrażali swój oraz rządu jest tożsama z tym, czego
sprzeciw. Nie oznacza to jednak, że oczekuje większość zwykłych miesznie wierzę w możliwość współpracy z kańców Warszawy. Mój program wyposłankami i posłami PiS. Są zadania borczy to nie tylko moja indywidualna
i problemy, które wymagają rozwią- wizja świata, ale również efekt wielu
zań systemowych i współpracy różnych środowisk politycznych. Reforma służby zdrowia, ekologia, reforma
edukacji (czy też naprawa deformy
przeprowadzonej przez minister Zalewską) to jedne z tych tematów, które wymagają długofalowego i konsekwentnie realizowanego planu działania najbliższej oraz każdej następnej władzy. Niezależnie od tego kto
miałby ją sprawować, a mam nadzieję będzie to Koalicja Obywatelska, musimy znaleźć wspólny język, również z
innymi siłami politycznymi.

To już koniec kampanii. Jak ją Pani
ocenia i jakie doświadczenia udało się
zebrać?
AGNIESZKA WYRWAŁ: Prawdę mówiąc, kampania wyborcza nie różni się
wiele od moich codziennych aktywności. Ja uwielbiam przebywać wśród ludzi i teraz na pewno spotykam się z
większą liczbą ludzi, ale nie mogę powiedzieć, aby była to duża zmiana mojego sposobu pracy. Zawsze mówiłam,
że rola radnej czy też posłanki to przede
wszystkim przebywanie z ludźmi i słuchanie ich uwag, propozycji oraz przekazywanie informacji na tematy, które
ich interesują. Właśnie spędziłam kolejny dzień z moimi ulotkami wyborczymi na ulicach Warszawy i znowu

miałam olbrzymią przyjemność poznać
wiele ciekawych i przede wszystkim
Można zauważyć, iż Pani kampania
dobrych osób.
wyborcza jest jedną z ciekawszych w
Warszawie. Ostatnio poparło Panią
Czasem podczas kampanii można kilka znanych osób. W jaki sposób
usłyszeć różne historie o spotkaniach można zasłużyć na takie wyróżnienie
z wyborcami innych komitetów wybor- od Pani Agnieszki Holland czy też Roczych. Czy ma Pani na tym polu jakieś berta Górskiego, znanego „Prezesa” z
ciekawe doświadczenia?
Ucha Prezesa?
Naturalnie zdarzają się różni ludzie i
Wydaje mi się, że to nie kwestia „zamogłabym długo opowiadać o – na- służenia”, ale wiarygodności oraz zazwijmy to – swoich przygodach pod- ufania którego nie zdobywa się z dnia
czas kampanii. Muszę jednak zazna- na dzień. Być może moja dotychczasoczyć, że choć kandyduję z listy Koalicji wa praca i aktywności spowodowały,
Obywatelskiej, bardzo często spotykam że tylu wspaniałych ludzi postanowiło
się z ciepłym i miłym przyjęciem, rów- wesprzeć mnie w kampanii. Zawsze
nież przez wyborców Prawa i Sprawie- uważałam, że polityk ma obowiązek
dliwości. Jako ciekawostkę powiem, że pracować dla ludzi, z ludźmi oraz repre-

rozmów z ludźmi, które prowadzę cały
czas, nie tylko podczas kampanii. Jako
społeczeństwo jesteśmy tak naprawdę
zgodni ze sobą w większości kluczowych tematów. Zależy nam na zdrowiu
swoim oraz naszych najbliższych, na
sprawnej służbie zdrowia, na tym aby w
Sejmie byli ludzie kompetentni i godni
zaufania, na których możemy liczyć.
Są grupy społeczne, które nie miały do
tej pory odpowiednich przedstawicieli
w Sejmie. Wiem to ponieważ współpracuje od lat z osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jak
np. samotne matki. Jestem kobietą, która zawsze starała się przeciwstawiać
stereotypowi kobiety w biznesie oraz
od niedawna w polityce.
Na koniec, czego Pani życzyć? Chyba
tylko powodzenia i tego aby Pani numer
na liście czyli 26 okazał się szczęśliwy?
Przede wszystkim życzmy sobie
wszyscy mądrego i odpowiedzialnego
rządu. Wierzę w to i pracuję nad tym,
aby „jutro” rzeczywiście było lepsze dla
nas wszystkich.
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ABC ulg podatkowych

Do każdego podchodzimy indywidualnie
Rozmowa z Hanną Borowską, kierowniczką Referatu Realizacji
Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Lesznowola.
Podatki lokalne to jedno z podstawowych źródeł dochodów samorządów. W większości gmin dochody podatkowe są filarem planowanego budżetu. Jak to wygląda w Lesznowoli?
Również w naszej gminie dochody
podatkowe stanowią główne źródło dochodów. Przykładowo w 2018 roku dochody podatkowe wyniosły 55,48 proc.
dochodów ogółem, co stanowiło aż
88,45 proc. dochodów własnych gminy.
W przełożeniu na konkretną kwotę, w
ubiegłym roku do gminnej kasy z tytułu podatku wpłynęło 115.846.766,73
zł. Do podatków lokalnych, które wpływają do kas samorządów, zaliczamy:
podatek od nieruchomości, podatek
rolny, podatek leśny oraz podatek od
środków transportowych.
Im więcej mieszkańców i firm, tym
większe dochody. Jednak zdarza się,
że podatnik – zarówno przedsiębiorca,
jak i osoba fizyczna, z różnych przyczyn nie jest w stanie zapłacić podatku
na rzecz gminy. Co wtedy? Czy może liczyć na jakieś wsparcie ze strony samorządu?
Ustawodawca przewidział takie możliwości. Zgodnie z art. 67a oraz 67b Ordynacji podatkowej, podatnik będący
w trudnej sytuacji może ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku i

zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku oraz zaległości, a także o
umorzenie zaległości podatkowej. Ulgi
w spłacie zobowiązań są często stosowanym narzędziem przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czyli przez
samorządowe organy podatkowe. Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi
w spłacie zobowiązań stanowi szczególny rodzaj postępowania, w ramach
którego sprawy rozstrzygane są na podstawie uznania administracyjnego.
Kto decyduje o udzieleniu ulgi i jak
się to odbywa?
Przede wszystkim podatnik musi złożyć do wójta, burmistrza bądź prezydenta wniosek o udzielenie ulgi i odpowiednio go umotywować. Następnie
organ podatkowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i bada zasadność
wniosku, zaczynając od ustalenia wysokości zaległości podatkowej na dzień
składania podania. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Decyzję wydaje organ podatkowy, czyli w przypadku gminy wiejskiej jaką jest Lesznowola – wójt. Jest to decyzja uznaniowa. Zgodnie z zasadą swobodnej oceny
dowodów, organ podatkowy według
własnego uznania ocenia dowody zebrane w trakcie przeprowadzonego postępowania i na tej podstawie ustala

kształt oraz zakres określonego stanu
faktycznego, który będzie stanowił podstawę wydanej decyzji. Podstawą do
wydania decyzji pozytywnej, czyli przyznania ulgi, jest spełnienie przynajmniej
jednej z dwóch przesłanek – ważnego
interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.
Co dokładnie oznaczają te przesłanki?
Pojęcie “ważny interes podatnika”
oraz “ważny interes publiczny” stanowią klauzule generalne. Jako ważny interes publiczny, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, wskazywane są sytuacje, w których poprzez spłatę należnego podatku narażone są wartości mające znaczenie społeczne, stanowiące
podwaliny prawa, jak zasady sprawiedliwości społecznej, równości, prawa
do wynagrodzenia za pracę i wiele innych zasad, na których zbudowane są
poszczególne gałęzie prawa. W interesie publicznym jest także to, by podatnicy mogli odzyskać samodzielność finansową. Natomiast poprzez ważny interes podatnika należy rozumieć sytuacje, w których zapłacenie podatku doprowadziłoby do zagrożenia egzystencji podatnika lub jego rodziny w wyniku niezdolności do utrzymania się. W
trakcie postępowania każdy przypadek
rozpatrywany jest indywidualnie, a decyzja wydawana zostaje na podstawie
całokształtu okoliczności występujących w konkretnej sprawie.

Z punktu widzenia podatnika ubiegającego się o ulgę najkorzystniejsza jest
zapewne ulga w postaci umorzenia zaległości podatkowej?
Umorzenie zaległości przez organy
podatkowe to szczególny rodzaj ulgi w
spłacie zobowiązań podatkowych. Ma
na celu złagodzenie skutków obciążeń
podatkowych wobec osób czy podmiotów gospodarczych, które w sposób nagły i nieprzewidziany nie mogą wywiązać się ze swoich obowiązków.
Czy to oznacza, że pechowy przedsiębiorca, który na przykład padł ofiarą
pożaru, powodzi lub przydarzyła mu
się katastrofa budowlana, może śmiało starać się o umorzenie podatku?
Jak najbardziej. Jednak stosowanie
instytucji umorzenia zaległości podatkowych nie powinno ograniczać się wyłącznie do zdarzeń absolutnie nadzwyczajnych lub losowych, jak klęski żywiołowe, choroby, czy wypadki. Przy ocenie
wniosku o umorzenie zaległości podatkowych organy powinny badać całokształt sytuacji, w jakiej znalazł się podatnik. Powinny oceniać jego uwarunkowania rodzinne, ekonomiczne, okoliczności powstania zaległości podatkowej. Należałoby także wziąć pod uwagę,
czy domaganie się zapłaty podatkowej
od dłużnika nie spowoduje np. konieczności objęcia go pomocą społeczną, a
w przypadku firm – na przykład ograniczenia działalności biznesowej, czy zwolnienia pracowników. Warto w tym miejscu podkreślić, że przedsiębiorcy działający na terenie gminy zatrudniają przecież jej mieszkańców. Niejednokrotnie
organ podatkowy, badając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umarza podatki bądź udziela ulgi w
spłacie podatku, pomagając w ten sposób podatnikom wyjść z zadłużenia, by
nie popadli w większe zadłużenie. W
zdecydowanej większości podatnicy są
zainteresowani tym, żeby uzyskać ulgę
podatkową z uwagi na swój interes ekonomiczny.
Wnioskując o ulgi podatkowe, przedsiębiorcy dbają o swoje firmy i miejsca
pracy, które generują. Jednak gminna
kasa staje się szczuplejsza…
Wójt, jako organ podatkowy, musi
mieć szersze spojrzenie. Zasada powszechności opodatkowania wynika z
art. 84 Konstytucji RP i obowiązuje
wszystkich obywateli. Jednak orzecznictwo sądowe pokazuje, że w pewnych sytuacjach przed zasadą powszechności opodatkowania należy postawić inne konstytucyjne zasady, jak
zasada zaufania obywatela do państwa
i stanowionego przez niego prawa, zasada uwzględniania dobra rodziny nakazująca państwu szczególną opiekę
dla rodzin niepełnych czy wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czy zasada bezpieczeństwa społecznego. Przykładem sytuacji,
w której mogłoby dojść do naruszenia
interesu społecznego, jest utrata możliwości wypłacenia wynagrodzenia pracownikom. Jak już wspominałam, kwestię przyznania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej powinno się
rozpatrywać wszechstronnie, ale też i
indywidualnie. Należy również odróżnić sytuacje, w których podatnik celowo

nie wywiązuje się z obowiązków podatkowych mimo posiadanych środków, od sytuacji, w której zaległość podatkowa jest konsekwencją zdarzeń od
niego niezależnych.

Jak wygląda kontrola ulg udzielanych przez samorządowe organy podatkowe?
Rolę instytucji kontrolnej pełni Rada
Gminy (Miasta), Komisja Rewizyjna Rady Gminy (Miasta), a przede wszystkim
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO).
Wójt, Burmistrz czy Prezydent ma obowiązek przedstawić radnym jaki i RIO
sprawozdanie z wykonania budżetu,
które między innymi opisuje wysokość
ulg zastosowanych wobec podatnika –
zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Dokument ten jest szczegółowo analizowany i musi uzyskać pozytywną opinię RIO. Ponadto kontrolą ulg
podatkowych może się także zajmować
Najwyższa Izba Kontroli (NIK).
Jak powinien wyglądać prawidłowo
wypełniony wniosek o przyznanie ulgi?
We wniosku należy wyczerpująco
uzasadnić własną sytuację i dołączyć
wszelkie dokumenty to potwierdzające.
Większość gmin i miast posiada wzory
wniosków w zakresie umorzenia zaległości podatkowych. W naszej gminie
obowiązuje Zarządzenie Wójta Gminy
Lesznowola z dnia 19 września 2017 r.,
w sprawie określenia zasad udzielania
ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku – Ordynacja Podatkowa. Zarządzenie to bardzo dokładnie precyzuje,
co powinien zawierać wniosek i jakie
dokumenty należy do niego dołączyć.

Zachęcam więc do uważnej lektury
tego zarządzenia przed złożeniem
wniosku. A co z rolnikami? Słyszałam,
że są szczególnym przypadkiem, jeśli
chodzi o ulgi podatkowe...
To prawda. Rolnicy mogą wnioskować o pomoc w ramach pomocy publicznej de minimis, która jest udzielana w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących
aktach prawa wspólnotowego/unijnego. Podatnik obowiązany jest wówczas
do przedłożenia dodatkowych dokumentów. Są to zaświadczenia o wielkości pomocy wcześniej otrzymanej lub
oświadczeń o jej nieotrzymaniu oraz
dokumentów finansowych potwierdzających jego sytuację finansową za okres
3 lat obrotowych. Takie same obowiązki mają podmioty gospodarcze, które
korzystają z pomocy publicznej de minimis. Z kolei dla organu podatkowego
udzielanie podatnikom ulg w ramach
pomocy de minimis wiąże się z obowiązkiem raportowania tego typu pomocy. Wójt/burmistrz/prezydent obowiązany jest do sporządzania i przedstawiania ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie
lub rybołówstwie. W przypadku pomocy de minimis innej niż pomoc w
rolnictwie lub rybołówstwie raporty
przesyłane są prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli
UOKiK.
Rozmawiała Agnieszka Adamus

11

Kolejne spacery
przyrodnicze
Urząd Dzielnicy Ursynów kontynuuje realizację projektu „Ursynów – naturalnie! Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach i Natolinie”.
Wiosną odbyły się 3 spacery w trzech różnych miejscach, teraz wracamy do nich jesienią. Pierwszy spacer „Pola Kabackie i
blokowiska zapadające w sen zimowy” realizowany w ramach
jesiennej edycji odbędzie się już w najbliższą sobotę - 12 października.
Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy oraz doświadczeni przewodnicy Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków zapraszają:
12 października, sobota, godz. 10.00 - (zbiórka na rogu ulic
Wąwozowej i Dembego) na spacer przyrodniczy „Pola Kabackie
i blokowiska zapadające w sen zimowy”
20 października, niedziela, godz. 10.00 - (zbiórka na rogu ul.
Kazury i Belgradzkiej) na spacer przyrodniczy „Górka Kazurka i sekrety dzików”
26 października, sobota, o godz. 10.00 - (zbiórka na rogu
ulic. Jeżewskiego i al. KEN) na spacer o drzewach po Parku Przy
Bażantarni i Alei Kasztanowej.
Każdy spacer trwać będzie ok. 2 godzin.

Warszawiacy doceniają
Straż Miejską
Rośnie zadowolenie mieszkańców stolicy z pracy
warszawskiej Straży Miejskiej. Zgodnie opublikowanymi w przededniu
święta straży miejskich i
gminnych wynikami ankiety „Barometr Warszawski”, dobrze naszą
pracę ocenia aż 68%
mieszkańców Stolicy.
22 lata temu (29 lipca 1997
roku) Sejm uchwalił ustawę
umożliwiającą gminom tworzenie, podległych burmistrzom (lub prezydentom
miast) samorządowych formacji mundurowych do ochrony
porządku publicznego.
68% zadowolonych z pracy
Straży Miejskiej warszawiaków
to najlepszy wynik w historii prowadzonego od 2003 roku badania. Co równie ważne, spadła
liczba osób nieusatysfakcjonowanych. Już tylko jeden na czterech ankietowanych źle ocenia
naszą działalność.
Warszawiacy coraz bezpieczniej czują się w swoim
mieście. 92% z nich poziom
bezpieczeństwa w Warszawie
ocenia jako dobry. Co czwarty
z ankietowanych stwierdził, że
w ciągu ostatniego roku stolica

stała się miastem bardziej bezpiecznym.
Badanie „Barometr Warszawski” po raz pierwszy przeprowadzono w 2003 roku. Od tamtego
czasu, wykonywane jest nieprzerwanie, co najmniej 2 razy w roku. Polega na przeprowadzeniu
bezpośrednich wywiadów w domu respondenta, z grupą 1100
mieszkańców Warszawy powyżej 15 roku życia. Jak podaje zlecający badanie Urząd m.st. Warszawy, przy tak dobranej próbie
błąd pomiaru wynosi (+/-)
3%.?
Referat Prasowy Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y

Nowe dotacje na likwidację kopciuchów
Stolica wprowadzi nowy
system dotacji do ekologicznego ogrzewania domów. Wyższa kwota
wsparcia inwestycji w budynkach wielorodzinnych,
dodatki na odnawialne
źródła energii i dofinansowanie dostępne cały rok
to kilka zmian w uchwale,
którą dziś przyjęli stołeczni radni.
– Usunięcie z Warszawy tzw.
kopciuchów to główny element
walki ze smogiem. By zmobilizować mieszkańców, proponujemy znacząco wyższe dotacje
do likwidacji starych kotłów na
ekologiczne źródła ciepła. Ułatwiliśmy też proces składania
wniosków. Na zmianach skorzystamy wszyscy – bo wszyscy odczujemy poprawę jakości powietrza – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent stolicy.
Od marca 2019 r. warszawiacy mogą uzyskać wyższą dotację na likwidację kopciucha, przy
czym wysokość dotacji zostanie
dostosowana do rodzaju budynku i skali inwestycji. Kwota wzrosła z 7 do 12 tys. zł. Teraz kolejną zachętą dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy

zdecydują się m.in. na podłączenie do gazu będzie dodatkowe
10 tys. zł na nową lub modernizowaną instalację grzewczą. Na
jeszcze lepsze warunki będą mogły liczyć osoby, które chcą korzystać z ciepła sieciowego – dofinansowanie może wynieść aż
40 tys. zł. Z kolei zdecydowani na
zastąpienie kopciucha gruntową
pompą ciepła mogą liczyć nawet
na 50 tys. zł wsparcia od miasta.
Zarządzający budynkami wielorodzinnymi również otrzymają wyższe kwoty dopłat do eko-inwestycji. Nowa uchwała proponuje zwiększenie dotacji na
podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci gazowej – do
80 tys. zł (obecnie jest to 15 tys.
zł); do sieci ciepłowniczej – do 90
tys. zł (obecnie 20 tys. zł); instalację gruntowej pompy ciepła
– do 100 tys. zł (obecnie można
uzyskać do 40 tys. zł).
Najwyższe dotacje miasto
udzieli mieszkańcom zastępującym kopciucha odnawialnymi
źródłami energii, czyli tzw. „zielonym ciepłem”. Nieco mniej korzystne będzie podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a na końcu sieci gazowej.
Stolica nie wspiera finansowo

montowania nowych pieców na
paliwo stałe (np. na pellet), ponieważ ulatujący z nich dym zanieczyszcza środowisko.
Najbardziej atrakcyjna suma
dotacji przewidziana jest na
2019 i 2020 r. Później, w 2021 r.
kwota będzie zmniejszona do

90%, a w roku 2022 – do 70%.
To motywacja mieszkańców
Warszawy do jak najszybszej decyzji o likwidacji kopciucha.
Wszyscy zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia
na ekologiczne formy ogrzewania będą mogli złożyć wniosek w

swoim urzędzie dzielnicy. By
mieszkańcy nie martwili się o
czas realizacji inwestycji i okres
rozliczeniowy, nowa uchwała
znosi okresowe przyjmowanie
dokumentów. Dzięki temu warszawiacy będą mogli ubiegać się
o dotację przez cały rok. Nabór

wniosków na nowych zasadach
rozpocznie się w drugiej połowie października.
W Warszawie około 13,5 tys.
budynków jest niepodłączonych
do sieci ciepłowniczej ani gazowej, z czego 5,5 tys. są zinwentaryzowane. Pozostałe 8 tys. budynków miasto rozważa skontrolować we współpracy z kominiarzami. W zasobie komunalnym na początku 2019 r. było
ponad 1900 kopciuchów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ciągu do grudnia z miasta zniknie blisko 400 miejskich
kotłów, w 2020 r. – 1 000, a w roku 2021 ostatnie 500.
Stolica przeznaczy rekordową sumę pieniędzy na program
walki ze smogiem. Tylko w 2020
r. budżet na te przedsięwzięcia
przewidziany jest na 55,3 mln
zł, a w kolejnych dwóch latach –
łącznie 210 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są
m.in. dotacje na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej, modernizacje oświetlenia oraz dofinansowywanie odnawialnych
źródeł energii (OZE).
Kamil Dąbrowa
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Szybkie tempo budowy
kompleksu oświatowego przy Zaruby

W imponującym tempie
rosną mury szkoły i przedszkola przy ulicy Zaruby.
Jednak początki tej inwestycji wcale nie były łatwe.
Od 2011 roku zabiegałam
o budowę tak potrzebnej
placówki oświatowej dla
mieszkańców Kabat.
Sprawa była o tyle trudna,
że do budowy kompleksu potrzebny był teren należący do

prywatnych właścicieli. W
okresie urzędowania burmistrza Piotra Guziała ciągle słyszałam, że pozyskanie działki
jest niemożliwe. Cztery lata zostały niestety zmarnowane! Po
kilku miesiącach od wyboru
Roberta Kempy na burmistrza
Dzielnica Ursynów rozpoczęła
negocjacje z deweloperem, który wykupił działki od prywatnych właścicieli.

Jednocześnie trwały prace
nad zmianami w projekcie zagospodarowania przestrzennego terenów przy Zaruby. Dzielnica zaproponowała zamianę
gruntów na działkę za kompleksem handlowym Tesco, na
co deweloper przystał po prawie 4 latach.
Tym samym można było scalić
działki przy Zaruby i rozpocząć
projektowanie nowego obiektu
oświatowego. Projekt został wybrany w konkursie przez jury,
które składało się z wybitnych
architektów, urbanistów i praktyków oświaty. Jest zachwycający w swojej prostocie, nowoczesny i ergonomiczny.
W trakcie załatwiania sprawy
nie obyło się bez rozpraw sądowych i dalszych negocjacji z deweloperem w sprawie zamiany
działki pod budowę boisk dla
szkoły. Obecnie rozmowy nadal
trwają, ale liczę na to, że sprawę
uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.
Jestem dumna z faktu, że po
wielu perturbacjach szkoła i
przedszkole powstają na Kabatach. Obiekty buduje firma Balzola Polska. W szkole i przed-

szkolu na Kabatach ma się
uczuć 420 uczniów i 200 przedszkolaków. Dzięki nowo powstałej placówce szkolnej
zmniejszy się liczba dzieci w
pobliskich szkołach podstawowych przy ulicy Lokajskiego
oraz przy ulicy Wilczy Dół. Łączny koszt budowy kompleksu
oświatowego wyniesie ok. 45,3
mln zł.
We wrześniu 2020 roku szkoła i przedszkole zatętnią życiem.
Nie mogę się doczekać, a Wy?
Sylwia Krajewska
Radna Dzielnicy Ursynów
Przewodnicząca
Ko m i s j i E d u k a c j i i S p o r t u
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Rozmowa z Michałem Szczerbą, warszawskim posłem Koalicji Obywatelskiej

Warszawa łagodzi obyczaje

Tydzień temu „Gazeta Stołeczna” oceniła pracę dwudziestu warszawskich posłów. Otrzymał Pan najlepszą ocenę. Gratulujemy. Jak się zatem czuje
pod koniec kadencji najlepszy
warszawski poseł?
MICHAŁ SZCZERBA: Ocena
mojej pracy należy wyłącznie do
mieszkańców. Wykonuję ją dzięki ich zaufaniu. Nie wciągnęła
mnie tak zwana wielka polityka, choć wydarzania 16 grudnia
2016 roku i słynne już słowa „Panie Marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje..”, przyniosły mi dużą rozpoznawalność i
sympatię. A tu chodziło o poprawkę budżetową dotyczącą
środków na salę koncertową dla
mojej ukochanej orkiestry Sinfonia Varsovia. Od lat jestem
znany w środowisku seniorów i
słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jestem przyjacielem wszystkich UTW z Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa.
Wspieram dzielnicowe rady seniorów. Dobrze znają mnie bywalcy wyścigów konnych na Służewcu. To ja założyłem pierwszy Parlamentarny Zespół ds.
Wyścigów Konnych i Jeździectwa. Renowacja trybun, promocja służewieckiego toru i wyścigów konnych to niektóre wspierane przez nas działania. Od
dziesięciu lat patronuje największemu wydarzeniu senioralne-

mu w Polsce. „Dzień warszawskich UTW na Torze Służewiec”
połączył moje dwie pasje: pracę
dla seniorów i sporty konne.
W Warszawie zostanie wybranych dwudziestu posłów. Dlaczego zatem Pana mieszkańcy
mieliby Pana obdarzyć swoim
zaufaniem?
Jestem warszawiakiem i posłem na Sejm. Ostatnie cztery lata były dla nas wszystkich niezwykle trudne. Uważam, że nie
zawiodłem. To czas nieustannej
walki o wolne media i przestrzeganie Konstytucji. Zależy mi na
tym, by każdy obywatel był równy wobec prawa.
Pracuję dla Warszawy. To nasze
wspólne miasto. To moje miejsce
na ziemi. Tu mieszkają ludzie, którzy są dla mnie ważni. Dlatego
walczyłem i będę walczył o poprawę jakości naszego wspólnego
życia. Stąd moje liczne wnioski o
dodatkowe środki na inwestycje
czy troska o warszawskich seniorów. Dalej chcę pracować na rzecz
warszawianek i warszawiaków.
Cenię sobie ich otwartość na świat
i pragnienie życia w nowoczesnym mieście i kraju. Warszawa
łagodzi obyczaje. A wybory 13
października będą decydujące.
Wspólnie weźmy w nich udział.
Wybierzmy osoby odważne,
sprawdzone w działaniu i wiarygodne. Jestem jedną z takich osób
– pracuję dla stolicy i wielokrotnie

pokazałem, że sprawy naszego
miasta są dla mnie najważniejsze.
Tak jak w grudniu 2016, gdy zgłosiłem siedem poprawek budżetowych dla Warszawy.
Często jest Pan widywany na
manifestacjach prodemokratycznych. Skąd to zaangażowanie?
Polska musi być krajem, w którym każdy obywatel jest równy
wobec prawa. Do tego niezbędna
jest władza przestrzegająca Konstytucji. Władza, która szanuje
niezależność sądów i prokuratury. Tylko wtedy każdy z nas będzie mógł bez strachu skupić się
na swoich sprawach. Będę walczył o to, aby Polska była krajem
wolnych, szanujących się wzajemnie i uśmiechniętych ludzi.
Jak ocenia Pan sytuację w
warszawskich szkołach po tzw.
reformie oświaty?
Sytuacja po deformie jest dramatyczna. Samorząd warszawski uczynił wszystko, żeby zapewnić dobre warunki nauki, choć
było to działanie kosztowne i wymagające. Dlatego będę walczył
o uporządkowanie sytuacji w
szkołach. Muszę one być wolne i
demokratyczne. Trzeba przywrócić prestiż zawodu nauczyciela,
wiąże się to z godną płacą Musimy zadbać także o godne warunki pracy nauczycieli. Nasze dzieci zasługują na dobrą szkołę, która rozwija ich kompetencje i przygotowuje do dorosłego życia. My

wszyscy potrzebujemy także dobrego dostępu do kultury. Dlatego wspieram budowę centrum
muzyki dla orkiestry Sinfonia Varsovia i nowej siedziby Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Walczę także o przywrócenie świetności Toru Służewiec, a także gwarancje
dla jego ochrony.
Rozwój metra to inwestycja
szczególnie przez Pana wspierana. Jak Pan ocenia jego rozbudowę?
W połowie września z prezydentem Trzaskowskim byłem na
otwarciu nowego odcinka na Pradze-Północ i Targówku. Widziałem tę wielką radość mieszkańców, którzy jakby w jednej chwili
przybliżyli się do centrum miasta.
Na Woli do końca listopada wykonawca zakończy prace. A przecież to dopiero początek, bo intensywnie trwają pracę kolejnych
dwóch stacji w kierunku Bemowa. To oszczędność czasu, wiedzą
o tym mieszkańcy Mokotowa i Ursynowa. Wspieram budowę linii
tramwajowej na Wilanów. Zamiast stać w korkach, płynnie nią
będzie można dotrzeć do pracy i
szkół. Smog w 70% tworzą samochody i autobusy. Przyspiesza choroby, szczególnie jest to niebezpieczne dla osób starszych. To nie
tylko astma, alergie, problemy z
układem oddechowym, ale też
zmiany neurodegeneracyjne. W
skali kraju rocznie z powodu smo-

gu umiera 40 tysięcy Polek i Polaków. Metro to najbardziej ekologiczny środek transportu. A Warszawa powinna być miastem zielonym. Dlatego potrzebne są tysiące nowych drzew, byśmy mogli
głębiej oddychać i zdrowiej żyć.
Promuję ekologiczny transport,
wspieram program antysmogowy, ale też postuluję zakaz sprowadzenia śmieci do Polski i wspieram akcje społeczne dotyczące
ograniczenia zużycia plastiku.
Wspieram postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
Jakie działania, w które był
pan zaangażowany, można
uznać za najistotniejsze dla
mieszkańców?
Monitoruję budowę Szpitala
Południowego. Jest on bardzo
potrzebny tej części Warszawy.
Moje cele na przyszłą kadencję
to: program walki z rakiem, rozbudowa i modernizacja oddziałów szpitalnych, skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów i
oczekiwania na SOR, szczepienia ochronne dla dzieci i seniorów. Utworzyłem w Sejmie Komisję Polityki Senioralnej. Jestem zainspirowany energią
warszawskich seniorów. Dzięki
przepisom, które zaproponowałem, powstała wolska rada seniorów. Teraz głos osób starszych jest lepiej słyszalny przez
samorząd. Moje propozycje to:
bon opiekuńczy dla osób niesa-

modzielnych, wsparcie dla chorych na Alzheimera i ich opiekunów, dzienne domy opieki dla
seniorów, powstanie Stołecznego Centrum Geriatrii.
Co jest ważne dla Warszawy?
Miasto musi się rozwijać dla
nas i dla przyszłych pokoleń. Potrzebne są nowe inwestycje, które podnoszą jakość życia. Co roku składam poprawki budżetowe dla Warszawy. Warszawa potrzebuje wsparcia budżetu państwa w przygotowaniu i finansowaniu ważnych inwestycji sportowych, takich jak: hala widowiskowo-sportowa przy Stadionie Narodowym, zadaszenie toru łyżwiarskiego Stegny, Centrum Sportu Konwiktorska oraz
Stadion Lekkoatletyczny SKRA.
Ważny dla mnie jest rozwój lokalnych klubów sportowych i
ochrona ich terenów.
Jest pan synem Kazimierza
Szczerby, dwukrotnego medalisty olimpijskiego w boksie z
Montrealu i Moskwy. Czy są jakieś wspólne cechy przydatne w
sporcie i polityce?
Mój ojciec jest dla mnie autorytetem. Przez lata był znakomitym
zawodnikiem, a dziś wychowuje
młode pokolenia sportowców. Zawsze walczył fair play, był konsekwentny i pracowity. Wyniesione
z domu wartości przyświecają mi
w mojej publicznej działalności.
Dobrze mieć taki wzór.
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Tunel POW coraz bliżej
Bogusław Lasocki
Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy niezmiennie interesuje ursynowian, wywołując dwa
podstawowe pytania: kiedy skończą się utrudnienia komunikacyjne i jak
długo będzie jeszcze trwała budowa.
Wszyscy są już zmęczeni, ale
zarazem widać symptomy przyzwyczajenia się do obecnych niewygód komunikacyjnych, łatwiejszych do zniesienia dzięki
wrażeniu bliskiej perspektywy
radykalnego usprawnienia przejazdów na Ursynowie.

Obwodnica potrzebna
na wczoraj
Przebieg trasy wzdłuż obecnej ul. Płaskowickiej został zatwierdzony w 1978 r., ale współczesna postać obwodnicy - po
długotrwałych dyskusjach, protestach i negocjacjach wariantów – wyłoniła się dopiero w
2013 r. Już nie jako autostrada
wśród budynków, ale droga

szybkiego ruchu, znacznie mniej
uciążliwa dla otoczenia – biegnąca przez Ursynów głównie
pod ziemią. I ta właśnie koncepcja jest obecnie realizowana.
Tak wielka inwestycja miała
uzasadnienie wynikające z konieczności usprawnienia przejazdu przez Warszawę. Zapotrzebowanie to potwierdziły
analizy prognoz ruchu, z których wynikało, że w 2020 r. podczas godzin szczytu porannego
tunelem POW pod ul. Płaskowickiej w obie strony będzie
przejeżdżać około 4740 pojazdów w ciągu godziny, zaś podczas szczytu popołudniowego
ok. 5060 pojazdów. Natomiast
prognozy na 2035 r., opracowane przez GDDKiA w 2014 r.,
przewidywały, że natężenie ruchu wzrośnie o ok. 50%, wynosząc blisko 7520 pojazdów w
ciągu godziny, czyli ok. 180 tys.
pojazdów na dobę.
Oczekiwania wszystkich użytkowników dróg są w pełni uzasadnione. Kierowcy tranzytowi z
autostrady A2 na wschód, a
zwłaszcza kierowcy wielkich ciężarówek marzą, by nie tłoczyć
się w korkach Ursynowa i Sadyby, ale przejechać sprawnie tunelem ursynowskim i dalej drogą
szybkiego ruchu. Z kolei kierowcy samochodów osobowych jadących Dolinką Służewiecką –
albo tranzytowo, albo na Ursynów od strony Śródmieścia –

chcieliby wreszcie zniknięcia ciężarówek blokujących przejazd
na tym krótkim odcinku nawet
na pół godziny lub dłużej. I chociaż obwodnica nie jest panaceum na całe zło komunikacyjne
Ursynowa i okolic, to niewątpliwie przyczyni się do istotnego
poprawienia drożności komunikacyjnej tej części Warszawy.

Patrząc z góry
- wygląda imponująco
Prace odbywają się na całej
długości. W praktyce – jeśli chodzi o ściany i stropy – dziś prawie
cały tunel jest zrobiony. Na odcinku od wjazdu do tunelu od
strony ul. Puławskiej aż do al.
KEN prawie cała powierzchnia
tunelu pokryta jest stropami i
pod spodem można dotrzeć prawie do ul. Stryjeńskich. Pozostały jeszcze finalizowane prace
stropowe w miejscach wcześniejszych przejazdów na wysokości
ul. Stryjeńskich, Braci Wagów i
w miejscu wcześniejszej lokalizacji bazarku.
Przy samym tunelu metra
wzdłuż al. KEN jest już na prawdę głęboko, budowlani zaczęli
schodzić do poziomu docelowego ok. 20 m. Tunel komunikacyjny metra jest całkowicie
wzmocniony i w tej chwili można powiedzieć, że opiera się na
dobrze widocznych z góry ścianach bocznych poprzecznie biegnącego tunelu POW.

Analogicznie wygląda sytuacja
na odcinku od al. KEN do wylotu wschodniego. W kilku miejscach prace były bardzo utrudnione ze względu na konieczność
przebudowy różnorodnych instalacji, biegnących poprzecznie,
w tym instalacji ściekowej i wodnej w rejonie ul. Lanciego oraz
ul. Rosoła. Jako dobry symptom
można potraktować przykrycie
już stropem bardzo ważnego węzła wodociągowego – jednego z
największych w Europie – na
wschód od ul. Rosoła.
Natomiast poza wylotem z tunelu, na skarpie, bardzo wyraziście rysuje się estakada krańca
wilanowskiej ul. Branickiego dochodzącej docelowo do ul. Rosoła oraz fragment zjazdu z POW
w kierunku Wilanowa.

Obietnice czy
mydlenie oczu
Niestety, cały czas odczuwalne są reperkusje związane z filtrami spalin z dwóch wyrzutni
tunelu ursynowskiego odcinka
Obwodnicy. Mieszkańcy Ursynowa byli świadomi zagrożenia
od dawna, niemniej co krok pojawiały się zapowiedzi i obietnice wskazujące na możliwość instalacji filtrów spalin nie później
niż w momencie oddania tunelu do eksploatacji.
Jeszcze na długo przed rozpoczęciem budowy decydenci próbowali uspokoić mieszkańców

Ursynowa i neutralizować ich
niepokoje. W lipcu 2004 r. Wojciech Dąbrowski, ówczesny szef
warszawskiego oddziału GDDKiA, obiecywał czytelnikom Życia
Warszawy, że “nowoczesne urządzenia, jakie zostaną zamontowane w tunelu, wyeliminują
przykry zapach i szkodliwe dla
zdrowia działanie związków chemicznych zawartych w paliwie.
... gwarantuję, że powietrze, które będzie wypuszczane z ursynowskiego tunelu, będzie czyste.”. W podobnym tonie wypowiadała się inż. Maria Nadrowska z Biura Planowania Rozwoju
Warszawy: ”Wszystkie te substancje natychmiast trafią do specjalnych filtrów, które zatrzymają całą chemię. (...) Kominy będą
bardzo wysokie. Sięgną prawdopodobnie aż 30 metrów”.
W miarę zbliżania się terminu
rozpoczęcia budowy POW, w
czerwcu 2013 r. prof. Lech Królikowski – przewodniczący Rady
Dzielnicy Ursynów – w piśmie
do GDDKiA zapytał o możliwość
“zainstalowania filtrów na końcach systemu wentylacyjnego
wyrzutni powietrza na obu końcach tunelu”. W odpowiedzi Paweł Jaśkowski, p. o. zastępcy dyrektora Oddziału Warszawskiego GDDKiA stwierdził, że”... postulat ten zostanie spełniony”.
Tym samym inwestor kolejny
raz potwierdził swoją akceptację zamontowania filtrów na wyrzutniach spalin z tunelu POW.
Również podczas spotkania z
GDDKiA oraz Astaldi – wykonawcą zadania “A” – ursynowskiego odcinka POW, zorganizowanego przez Projekt Ursynów w dniu 16 grudnia 2015 r.,
w odpowiedzi na obawy mieszkańców, przedstawiciel inwestora GDDKiA Bartłomieja Ratyńskiego zadeklarował, że “W przetargu były zapisy o filtrach na
wyrzutniach. Poza tym, sytuacja
będzie cały czas monitorowana
i być może pojawią się dodatkowe zabezpieczenia”. Pomimo
tych wszystkich obietnic, już z
początkiem 2017 r. GDDKiA
uparcie twierdziła, że filtry są
zbędne, kosztowne, nieefektywne, i w związku z tym na wyrzutniach ursynowskich nie będą instalowane.
W wyniku akcji informacyjnych ursynowskich organizacji
społecznych, mieszkańcy wysłali blisko osiem tysięcy petycji protestacyjnych, m. in. do wojewody mazowieckiego i Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Efekt był taki, że każda petycja
musiała skutkować przygotowaniem odpowiedzi, co w ogólnym
rozrachunku istotnie opóźniło

wydanie zezwoleń na prace budowlane. W konsekwencji wymagane zezwolenia wykonawca
firma Astaldi otrzymała w końcu
grudnia 2017 roku i ze względu
na okres zimowy konkretne prace mogły rozpocząć się dopiero
w marcu 2018 roku. Dzięki temu
już na starcie pojawiło się roczne
opóźnienie.
Natomiast z punktu widzenia
mieszkańców problem polega
na tym, że na skutek wcześniejszych obietnic, ursynowianie
ulegli przeświadczeniu, że filtry
miały być instalowane już podczas budowy tunelu. Jednak o
filtrach i ich instalacji nie było
mowy w przetargowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie w umowach.
Dla wykonawcy wiążące są wymagane zezwolenia i zapisy
umów, zatem mimo że odruchowo sprawcę problemu z filtrami
opinia społeczna widziała w firmie Astaldi, problem leżał i leży
zupełnie gdzie indziej.
Przedwczesne byłoby wyrokowanie, czy będzie, czy może
nie będzie opóźnienia terminu
oddania do eksploatacji ursynowskiego odcinka Południowej
Obwodnicy Warszawy. Do 20
sierpnia 2020 roku jeszcze sporo czasu i lepiej poczekać na konkretne ustalenia inwestora GDDKiA oraz wykonawcy Astaldi.

Z umiarkowanym
optymizmem
Budowa tunelu i początkowych odcinków drób dojazdowych trwa nieprzerwanie. Efektownie wygląda początek zjazdu
z trasy od strony ul. Puławskiej,
również malowniczo wygląda zarys przyszłego węzła rozjazdowego na pograniczu Ursynowa i
Wilanowa. Widać szeroki front
robót i systematyczne wykonywanie kolejnych fragmentów zadań. Oceniając prace, warto pamiętać, jak wielkie i złożone jest
całe przedsięwzięcie. W najbliższym czasie wrócę ponownie do
tematu perspektyw ursynowskiego odcinka obwodnicy, jednak
już obecnie mogę stwierdzić, że
sposób i zakres realizacji zadań
wygląda obiecująco.
A jeśli wystąpią opóźnienia?
Jakieś uwarunkowania obiektywne pojawiały się, o czym pisałem wcześniej. Dalej to już
sprawa negocjacji pomiędzy inwestorem i wykonawcą. Dla nas,
ursynowian, jest najważniejsze,
by w tej fazie zaawansowania
prace trwały nieprzerwanie, już
bez ruchów blokujących możliwości realizacji zadań – będących zarzewiem ewentualnych
opóźnień.
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Ursynowianka wygrała konkurs fotograficzny

Przyroda Warszawy w obiektywie
Rozbudowa miast, zwłaszcza
tych największych, w coraz
większym stopniu ogranicza zasoby przyrodnicze. Na szczęście
coraz liczniejsze głosy nawołują, by tę przyrodę chronić, gdyż
bez niej miasta staną się technokratyczną pustynią z betonu,
szkła, plastiku i metalu. W sukurs przychodzą miłośnicy przyrody, w tym również fotografujący jej piękno w celu utrwalenia i zarazem pokazania uroków natury w środowisku wielkomiejskim.
łaśnie ten cel - promocja
przyrody Warszawy przyświecał konkursowi
fotograficznemu #foto_ichmiasto, zorganizowanemu przez spółkę Wild
Grass wraz z Akademią Dzikiej Ochoty oraz partnerami (Zarząd Zieleni m.
st. Warszawy, oddział polski FujiFilm
Europe i wydawnictwa Czarne Stopy
oraz Marginesy).
Konkurs #foto_ichmiasto był częścią projektu Ich Miasto – pierwszego
tak dużego cyklu promującego przyrodę warszawskich parków, na który złożyły się spacery, wycieczki rowerowe,
poranne słuchanie ptaków, współpraca ze szkołami, konkurs i wystawa fotograficzna.
W ciągu całego lata odbyło się ponad trzydzieści spacerów po parkach
z udziałem blisko tysiąca osób.
a konkurs trwający prawie
cały lipiec i sierpień 2019
roku wpłynęło ponad 2000
prac, spośród których 20 najlepszych
fotografii wybrało jury z Justyną
Glusman - dyrektorem koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i
zieleni m. st. Warszawy i przedstawi-
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cielami partnerów organizatora konkursu.
Zwyciężczynią konkursu okazała się
mieszkanka Ursynowa Hanna Żelichowska, zaś na drugim miejscu uplasowali się Beata Chwała oraz Dariusz
Pietraszek. Uroczyste wręczenie nagród dwudziestce laureatów odbyło
się w dniu 7 października br. w Parku
Dreszera na Mokotowie, stając się zarazem momentem otwarcia pokonkursowej wystawy zdjęć, wyeksponowanych na ogrodzeniu parku od strony ul.
Puławskiej.
- Bardzo się cieszymy, że mogliśmy
wziąć udział w takiej inicjatywie mówi Joanna Czechowska z oddziału polskiego FujiFilm Europe. - Warszawa została pokazana od strony
zielonej, która nie jest stroną oczywistą w przypadku tak bardzo rozwijającej się infrastruktury tu w mieście.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
i cieszymy się równocześnie, że tak
bardzo dużo wpłynęło zdjęć - powiedziała Joanna Czechowska z FujiFilm
Europe.
nicjatywa zrealizowania konkursu fotograficznego przez Akademię Dzikiej Ochoty okazała się
bardzo przydatna, co potwierdza duża
liczba zgłoszonych zdjęć.
- To jest pierwszy konkurs zrealizowany przez nas - mówił Michał Borecki z Akademii Dzikiej Ochoty. Chcielibyśmy przyszłym roku powtórzyć konkurs fotograficzny, być może
w trochę szerszym wydaniu i żeby potrwał dłużej niż dwa miesiące. Bardzo dużo zależy tu od wsparcia naszego głównego sponsora, którym jest
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. Liczymy jednak, że całą tę inicjatywę
uda nam się w przyszłym roku powtó-
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rzyć. A tymczasem zapraszamy warszawiaków do obejrzenia wystawy pokonkursowej. Zdjęcia będę eksponowane do 30 listopada 2019 roku - mówił z nadzieją Michał Borecki.
romowanie przyrody idzie w
parze z fotografią i pokazywaniem z jej pomocą piękna
środowiska naturalnego nawet w wielkim mieście. To zadanie dla pasjonatów takich jak Hanna Żelichowska,
zwyciężczyni konkursu.
- Fotografią amatorską zajmuję się
już kilkanaście lat - opowiada Hanna
Żelichowska. - Głównie są to ptaki,
a inne części przyrody, gdy ptaków

P

nie staje, bo umknęły albo nie ta pora. Wtedy fotografuję różne żuczki,
trzmiele, kwiatki i inne roślinki. Staram się mieć ciągle aparat przy sobie,
bo różne ciekawe tematy zdarzają
się często niespodziewanie. A ta
wrona pijąca wodę, która pomogła
mi wygrać, była całkiem zaplanowanym zdjęciem. Celowo przyszłam w
to miejsce. Ja po prostu znam zwyczaje, od dawna obserwuję ptaki i
wiem, gdzie mogę spotkać jaki gatunek. W gorący dzień wiadomo, że
ptaki piją wodę, więc poszłam w okolice fontanny i tam czekałam, aż wrona przyleci. No i udało się zrobić ta-

kie fajne ujęcie - opowiadała Hanna
Żelichowska.
asze miasto Warszawa jest
domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Co roku w stolicy można obserwować przeszło dwieście gatunków ptaków, tysiące owadów, roślin i grzybów. Każdy kawałek ziemi tętni dzikim życiem.
W parkach, na zielonych podwórkach,
a nawet pomiędzy płytami chodnikowymi toczą się fascynujące historie.
Warszawa jest nie tylko naszym domem, to także Ich domem oraz Ich
miastem. Musimy o tym pamiętać i
Bogusław Lasocki
uszanować.
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Niepowtarzalny wieczór wspomnień

101 lat Kazimierza Laskowskiego

„Jersey” podbił
serca widzów
Coroczne „Tygodnie” poświęcone kulturze różnych
krajów stały się już tradycją na Ursynowie. Dzięki
inicjatywie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, także
sfinansowanej z jej środków, mieszkańcy obcowali z
filmami, muzyką, literaturą czy plastyką m.in. Włoch,
Hiszpanii, Francji i – przed rokiem, z okazji stulecia
naszej niepodległości – Polski.
W tym roku przyszła kolej na Indie. Dyskusyjny Klub Filmowy
w Domu Sztuki SMB „Jary” wpisał się w Tydzień Indyjski na
Ursynowie specjalną projekcją filmu fabularnego „Jersey” (2019),
w reżyserii Gowthama Tinnanuriego. Przed pokazem, na którym
obecny był burmistrz Ursynowa Robert Kempa, gość z Indii, pan
Srikanth Chinta, poinformował publiczność, że obejrzą film nie
mający nic wspólnego z roztańczonym i rozśpiewanym
Bollywoodem. Istotnie: historia chwilowego upadku i wzlotu
młodego gracza w krykieta okazała się – zgodnie z zapowiedzią
prelegenta – realistyczną opowieścią o zwykłych ludziach,
nakręconą (co było widać zwłaszcza w końcowych scenach) ku
pokrzepieniu serc. „Jersey” nie tylko pokrzepił, ale i podbił serca
widzów, którym po prostu bardzo się spodobał. No cóż, strona
indyjska potrafiła też trafić przez żołądek do serca: przed projekcją
poczęstowano widzów pysznymi pierożkami, jedną ze specjalności
tamtejszej kuchni.
Oddzielne słowo podziękowania należy się panu Pranavowi
Nagarowi, który przyczynił się do zorganizowania całego
ABU
wydarzenia.

W ubiegły piątek w Dzielnicowym Ośrodku Kultury
przy ul. Kajakowej 12 odbył się niebywały wieczór
wspomnień. Bohaterem
spotkania był pan Kazimierz Laskowski, który we
wrześniu skończył 101 lat.
Na uroczystość przybył burmistrz Ursynowa pana Robert
Kempa wraz wiceburmistrzem
Jakubem Berentem, przewodniczący Rady Dzielnicy Michał Matejka i radny Krystian
Malesa.
Mimo swego wieku, pan Kazimierz ma niebywałą pamięć do
dat, wydarzeń i nazwisk. Podczas spotkania wspominał stare
czasy, m.in. naukę w szkole
podstawowej w Grabowie obecnie SP 96, która obecnie obchodzi 100 -lecie istnienia. Mówił o wychowawczyni, która zaszczepiła w nim miłość do literatury. Opowiadał też o swojej
działalności społecznej i trud-

nych przeżyciach z czasów II
wojny światowej.
Podczas dwugodzinnego spotkania pan Kazimierz recytował
z pamięci (!) wielkich klasyków
– A. Mickiewicza i J. Słowackiego, także wiersze M. Konopnickiej czy I. Kraszewskiego. Niezwykle wzruszające było wykonanie „Czerwonych maków”
oraz „Modlitwy” - piosenek związanych z II wojną światową.
Niebywała łatwość, z jaką
pan Kazimierz recytował utwory, robiła ogromne wrażenie na
słuchających, zarówno młodych
jak i starszych. Recytacji towarzyszyła prezentacja multimedialna złożona ze zdjęć z archiwum rodzinnego. Uczestnicy
spotkania mieli niepowtarzalną
okazję zobaczyć jak wyglądały
tereny obecnego Zielonego Ursynowa z czasów młodości pana
Kazimierza.
Współprowadzącą spotkanie i
zapowiadającą wiersze była 14

letnia prawnuczka pana Kazimierza – Asia Buszewska. Wieczór uatrakcyjnił występ Oli
Świątkowskiej z zespołu muzyczno - instrumentalnego DOK.
W podziękowaniu dla tych
dwóch młodych dam pan Kazi-

mierz spontanicznie wykonał
piosenkę pt „Odrobinę szczęścia
w miłości”.
Wieczór zakończył toast na
cześć pana Kazimierza oraz
gromkie „ 200 lat”.
Marzena Zientara
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NIE ZAGŁOSUJĘ NA JARKA
13 października: Nie świruj, idź na wybory!
Poniższy wiersz napisałem w 2010 roku, ale nic nie stracił na aktualności. Od 9 lat, podczas każdej kampanii wyborczej pojawia się w internecie. Mógłbym się z tego cieszyć, gdyby nie fakt, że
ktoś podpisał go przed laty, a nawet opatrzył zdjęciem Wojciecha… Młynarskiego. Przypisywanie tego wiersza mistrzowi Młynarskiemu mi pochlebia, ale… irytuje. Dementowałem to wielokrotnie, ale bezskutecznie. Kolejny raz stanowczo protestuję! Przypomnę zatem: oryginał był
drukowany po raz pierwszy w tygodniku Sąsiedzi (nr 100, 19 czerwca 2010, w czasie, gdy byłem
zastępcą redaktora naczelnego tego tygodnika).
Nie jestem już żaden smarkacz,
łeb mam pokryty siwizną.
Nie zagłosuję na Jarka,
bo zbyt cię kocham, Ojczyzno!

Na Jarka nie oddam głosu
za czasy, gdy był premierem,
za ten upadek etosu
i koalicję z Lepperem.

Niejeden ciężar na barkach
dźwigałem, znosiłem trudy.
Nie zagłosuję na Jarka,
bo dość mam kłamstw i obłudy.

Za to wciskanie badziewi,
bezkarność tych, którym sprzyja,
za to co pisze Sakiewicz
i głosi Radio Maryja.

Gdy spytasz mnie, niedowiarka:
Dlaczego? Wyznam ci szczerze:
Nie zagłosuję na Jarka,
bo w żadną zmianę nie wierzę.

Za sieć podsłuchów i haków,
wydanie walki elitom,
za to, że skłócił Rodaków,
za IV Rzeczpospolitą.

Skąd wiem, że wybór niedobry?
Nie wierzę w zmiany oblicza,
bo nie chcę powrotu Ziobry
i teczek Macierewicza.

Dziś w duszy mej zakamarkach
odkrywam decyzji sedno:
Nie zagłosuję na Jarka,
bo nie jest mi wszystko jedno.

Bo nie chcę mieć Prezydenta,
co straszy gejem i Żydem,
co w każdym widzi agenta
i może zaszczuć jak Blidę.

Wybaczcie drwinę i sarkazm,
odporność z wiekiem się zmniejsza.
Nie zagłosuję na Jarka,
bo Polska jest najważniejsza!

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Kiedy tańsza energia?
am zwyczaj kłaść na wierzchu bieżącą korespondencję, rachunki,
wszelkie pisma, zaproszenia, aby przejrzeć je w wolnej chwili. Zwykle
odkładam to przeglądanie na jakiś czas. Być może, robię to podświadomie, bo na ogół nie są to wiadomości, po których chciałoby mi się skakać z radości. Przeciwnie, najczęściej otrzymuję przypomnienia o płatnościach, ponaglenia z tytułu braku tej, czy innej wpłaty. Nic dziwnego, że po odebraniu takiej lektury odsuwam ją
od siebie, do czasu kiedy spokojnie będę mógł zająć się papierkową robotą. Przyznaję, że nie rwę
się do tego, mimo że zdaję sobie sprawę, że to obowiązek, którego nie da się uniknąć. Niechętnie
zaglądam do urzędowych papierów , rachunków. Tym bardziej, że większość, jeśli nie wszystko opłacam online, czyli elektronicznie. W ogóle, porozumiewam się ze światem, w ten sposób w coraz większym stopniu. Cała ta „makulatura” jest więc jedynie przypomnieniem o tym, o czym i tak dowiem
się z poszczególnych aplikacji, czy stron internetowych, również o płatnościach. Tak, czy inaczej papierzyska lądują po jakimś czasie w koszu, a następnie w śmietniku.
Płatności komputerowe mają wiele zalet, m. in. tę, że nie trzeba chodzić do banku, ani na pocztę i wystawać tam w kolejkach. Wadą takich płatności, być może nie jedyną, lecz istotną jest to, że
nie analizuję poszczególnych płatności tak uważnie, jak w przypadku rachunków na papierze,
zdając się na firmowe aplikacje np. Innogy, czy UPC. Ważnym aspektem psychologicznym takiego
podejścia z mojej strony jest to, że „lżej” przychodzi mi wypłacać z własnego rachunku kwoty podane w wersji elektronicznej niż te wyraźnie wyszczególnione na papierze, które postrzegam jako
konkretne, rzeczywiste pieniądze do zapłacenia. W przypadku płatności dokonywanych online, podobnie jak w przypadku dokonywanych przy użyciu karty płatniczej pieniądze wydają się bardziej
wirtualne niż rzeczywiste. Te pierwsze – są dla mnie, a myślę, że dla większości z nas nieco abstrakcyjne, bo ich nie widać fizycznie. Ła„Czekam z niecierpliwością
twiej się wiec z nimi „rozstać” na
firmy dostarczającej do domu
na farmy wiatrowe na Bałtyku, rzecz
energię elektryczną, gaz, wodę etc.
na elektrownie fotowoltaiczNiedawno spojrzałem na stertę paktóra zdążyła w krótkim czane, planowane nawet wzdłuż pierów,
sie znacznie urosnąć i zauważyłem,
torowisk kolejowych”
że rachunki za energię są wciąż wysokie. Zresztą, tak jest już od lat. Dostaję całą masę papierów zupełnie niepotrzebnie. Mimo iż deklarowałem tu i tam, że nie chcę ich, bo korzystam z faktur elektronicznych. Nawet wysokość zużycia prądu podaję na stronie dystrybutora dedykowanej dla klientów indywidualnych. To jednak nie jest aż tak istotne (poza tym, że niepotrzebnie zużywa się papier). Prawdziwym problemem jest to, że rachunki za poszczególne okresy rozliczeniowe
są wciąż wysokie. Prawdę mówiąc, uważam je za wysokie z własnej perspektywy. Wysokie – to pojęcie względne. Z pewnością osoby lepiej sytuowane nie odczuwają tego równie dotkliwie. Dla mnie jednak to wciąż dużo. Zadaję sobie pytanie – czy tak będzie już zawsze? Czy też istnieje szansa aby rachunki za prąd w istotny sposób obniżyć? Na razie nie znajduję jasnej i zadowalającej odpowiedzi.
Rozumiem, że istnieje wiele przyczyn tzw. obiektywnych np. ta, że wszystko kosztuje, że w energetyce istnieją wieloletnie zaniedbania, które trzeba niwelować, że przy tym uwzględnić wymagania
dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałać ociepleniu klimatu, ograniczając emisję dwutlenku węgla do atmosfery oraz innych gazów, że energię ktoś musi wytworzyć, a następnie dostarczyć do
klientów takich jak ja. Przecież ani jedni, ani drudzy nie robią tego za darmo. To wszystko rozumiem.
Nie rozumiem tylko tego, że mimo iż wiele mówi się o nowych technologiach, które pozwolą uzyskać
energię tańszą i bezpieczniejszą dla środowiska, to mnie, mieszkańca stolicy jakoś to nie dotyczy.
Czekam z niecierpliwością na farmy wiatrowe na Bałtyku, na elektrownie fotowoltaiczne, planowane nawet wzdłuż torowisk kolejowych, na efekty zmienionych przepisów pozwalających indywidualnym odbiorcom instalować własne źródła energii odnawialnej, na tzw. „Zielony zwrot TAURONA” – zwiększenie do ponad 65 % udziału źródeł niskoemisyjnych i zeroemisyjnych w energetycznym
miksie Grupy TAURON. Czekam na elektrownię jądrową i na większą asertywność władz wobec europejskich nacisków w kwestii wykorzystania węgla. Paradoksalnie, nasi sąsiedzi – Niemcy – wiele mówią o likwidacji swoich kopalń węgla kamiennego, ale wcale ich nie likwidują. My również nie wyeliminujemy węgla z naszej energetyki przez kilkadziesiąt lat. Możemy jednak ograniczać jego emisyjność i robimy to. Ten proces należy kontynuować, chociaż to nie obniży cen energii. Przed nami wiele jeszcze do zrobienia. Zwłaszcza jeśli chodzi o udział energii ze źródeł odnawialnych. Według danych
Eurostatu pod tym względem plasujemy się pomiędzy Irlandią a Słowacją. Cele jakie przed nami stoją są ambitne, ale realne. Prawdziwym liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie energii odnawialnej jest
Szwecja. Za nią jest Czarnogóra. To są jednak kraje o znacznie mniejszej liczbie ludności.
Czekam na to wszystko, jak już wspomniałem niecierpliwie i mam nadzieje, że wraz z dywersyfikacją i zwiększoną liczbą niezależnych od siebie wytwórców oraz dystrybutorów opłaty za energię w moim budżecie domowym będą mniej odczuwalne.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Déjá vu na pewno beze mnie
aki procent ludu pracującego miast i wsi, ludu bezrobotnego pobierającego zasiłek, ludu wielodzietnego pobierającego 500+ oraz ludu uczącego
się pójdzie w najbliższą niedzielę do urn? To pytanie wisi nad krajem i czernieje z dnia na dzień niczym gradowa chmura. Dla przywódców partyjnych bowiem frekwencja wyborcza to swego rodzaju być albo nie być. Im wyższa, tym niższy procentowo wynik prącego do przodu niczym czołg Prawa i Sprawiedliwości. Im niższa, tym większe niebezpieczeństwo samodzielnych rządów Prezesa w Ciemnym Kaszkiecie i jego dworu, a nawet osiągnięcie większości konstytucyjnej, co moim zdaniem byłoby katastrofą dla Polski. Skąd u
mnie te apokaliptyczne wizje? Spieszę z wyjaśnieniami.
Kiedy się urodziłem, czuć jeszcze było swąd pozostały po II wojnie światowej. Nie było podziałów,
nikt nie patrzył na buty i ubiory innych, choć często były srodze wykoślawione i połatane. Matki nie
wynosiły na podwórko jednej kromki chleba z cukrem, polanego herbacianą esencją, tylko dla swojego dziecka. Nie do pomyślenia było bowiem, by jeden z nas posilał się, a reszcie ślinka ciekła z ust.
Dzielenie się było normą. W większości mieszkań na klatce schodowej nie zamykano drzwi na klucz,
nawet na noc. To była prawdziwa ludzka solidarność, którą genialnie pokazał Jan Łomnicki w serialu telewizyjnym “Dom”, a potem Stanisław Bareja w serialu “Alternatywy 4”. Ludzie szanowali się,
choć czasy były bardzo ciężkie i zdobycie kilograma schabu z kością, a nawet samych kości schabowych, stanowiło nie lada wyzwanie. Sielanka zaczęła się kończyć w 1990 roku wraz z nadejściem wolnego rynku i upragnionej demokracji. Z roku na rok rosła konsumpcja, a pragnienie posiadania za
wszelką cenę rodziło coraz ostrzejszą rywalizację i z biegiem lat przybrało formę patologii. Pojawiło się określenie “skóra, fura i komóra”, jak grzyby po deszczu powstawały zamknięte osiedla pilnowane przez ochroniarzy. Banki szeroko otwierały podwoje, by spragnieni dobrobytu Polacy mogli realizować swoje marzenia za nieswoje pieniądze. Godziłem się z nowym porządkiem, by nie zostać
w tyle i nie utyskiwać jak te stare pryki z muppetów. Świat musi iść do przodu, a ja akceptowałem te
zmiany od lampy naftowej w dzieciństwie, poprzez rewolucję kulturową pod koniec lat sześćdziesiątych, lądowanie człowieka na księżycu, aż po laptopy i smartfony. Ale starych czasów, kiedy istniały lojalność, szacunek dla starszych, kupiecka rzetelność, kiedy panował porządek, a dolar amerykański miał pokrycie w złocie, coraz bardziej żałuję. Najbardziej jednak żałuję tej niepowtarzalnej
atmosfery dawnych lat, tej ludzkiej solidarności, której nie zdołał złamać ani Moskal, ani hitlerowiec,
ani Sowiet, ani komuch. To wszystko odeszło w zapomnienie.
zisiaj Polak Polakowi wilkiem. Dzisiaj “my stoimy tu gdzie staliśmy kiedyś, a zdradzieckie mordy tam, gdzie stało ZOMO”. Dzisiaj odbudowujemy Polskę na nowo rękami prawdziwych Polaków - patriotów wiernych Kościołowi rzymskokatolickiemu, Polskiej Rodzinie Zagrożonej Pedalstwem i Prezesowi w Ciemnym Kaszkiecie, a gorszy sort, te zdradzieckie mordy sypią piasek w tryby. Ten gorszy sort to m. in. ja, bo mam odwagę myśleć i żyć po swojemu, artykułować publicznie swoje niewygodne dla władzy poglądy, mieć poczucie własnej wartości,
traktować w sposób satyryczny bogoojczyźniane spędy organizowane przez prawdziwych Polaków,
nie poddawać się dyktaturze kleru i mieć w dupie bredzenie wylewające się z ust tak zwanych obrońców życia poczętego w sytuacji, kiedy państwo nie potrafi zadbać o już narodzonych – masowo umierających na nowotwory, udary, zawały oraz na SOR-ach z braku szybkiej pomocy medycznej.
Najbardziej nienawidziłem komuny za zbrodnie popełnione po zakończeniu wojny przez tych,
którzy z powodów ideologicznych podzielili Polaków na lepszych, czyli wiernych ideom socjalizmu,
i gorszych, czyli klasowych wro„Nie chcę, by na starość Prezes gów. Ofiarami tego haniebnego,
zbrodniczego podziału padły tysiąw Ciemnym Kaszkiecie, jego
ce wspaniałych ludzi, bohaterów
dwór, biskupi we fioletach,
walczących z niemieckim i sowiecokupantem, jak m. in. rotmistrz
bądź inni ideolodzy, którzy na kim
Witold Pilecki, czy generał Emil
pewno się u nas pojawią,
Fieldorf “Nil”. Dlatego nigdy nie
wstąpiłem do PZPR w celu zrobienakazywali mi jak mam żyć”
nia kariery, a jedyną organizacją,
której za czasów komuny byłem członkiem, to Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nie dałem się także zwerbować na kapusia, na co mam potwierdzenie w postaci stosownego dokumentu z IPN. W najczarniejszych myślach nie spodziewałem się jednakowoż, że podziały w polskim społeczeństwie powrócą w takim natężeniu. Ale one powróciły, znów z powodów ideologicznych, na
szczęście już bez więzienia dla ideologicznych wrogów, pistoletu i strzału w potylicę.
to nas tak dramatycznie podzielił? Platforma obarcza winą PiS i Prezesa w Ciemnym Kaszkiecie, ci zaś odbijają piłeczkę w kierunku Platformy i Donalda Mającego Dziadka w Wehrmachcie. Że niby złodzieje, nieroby i należy teraz po nich gruntownie posprzątać. Sprzątanie zaczęto od opanowania za pomocą pseudoprawnych tricków Trybunału Konstytucyjnego i skrócenia zagwarantowanej konstytucją sześcioletniej kadencji pierwszej prezeski Sądu Najwyższego. Następnie ogarnięto prokuraturę, publiczną telewizję i służby specjalne (sądy mocno się opierają). To
wystarczyło, by zapewnić bezkarność swoim, a wrogów bezkarnie nękać i poniewierać. Może przyjdzie komuś do głowy postawić mi zarzut, że jestem mało obiektywny? To niechaj poczyta ostatnią
“Politykę”, od kilku dekad najbardziej szanowany tygodnik opinii, korzystający ze wsparcia wielu osób
z tytułami naukowymi i znanych intelektualistów. Ta polska gazeta zyskała uznanie na całym świecie publikując w 1961 r. pięć odcinków pamiętników zbrodniarza hitlerowskiego Adolfa Eichmanna, wykradzionych przez niemieckich antyfaszystów od brata Eichmanna i przekazanych redakcji
(oprócz „Polityki” fragmenty tych pamiętników uzyskał jedynie prestiżowy magazyn „Life”).
Na pierwszej stronie tygodnika szeroko uśmiechnięty, choć oskarżany o machlojki podatkowe Marian Banaś, w towarzystwie mającego lisi uśmieszek na twarzy premiera Mateusza Morawieckiego i zakrywającego w charakterystyczny sposób usta szefa politycznych tajniaków Mariusza Kamińskiego. Kolaż mówi wiele, właściwie nie potrzeba słów. Tytuł “Stan bezkarności” mówi jeszcze
więcej, a nadtytuł “Nie ma już nikogo, kto mógłby kontrolować i rozliczać ludzi władzy” odsłania
ponurą polską rzeczywistość. Poczucie niepokoju o kraj wzmagają tytuły kolejnych publikacji:
“Bezprawne prawo”, “Historia kiełbasy wyborczej” oraz fragment jednej z nich: “Dzielimy się bowiem - jak w PRL – na obywateli gorszego sortu, normalsów i święte krowy. Przykładem świętej krowy jest prezes NIK Marian Banaś, którego chronią skarbówka, CBA i prokuratura. Przejęta przez PiS
prokuratura zajmuje się przede wszystkim ochroną ludzi władzy”. Tygodnik “Polityka” to jedyna
gazeta, którą nieprzerwanie czytuję od prawie pół wieku.
omyślałem zatem sobie, że nie chcę dożyć pachnących ideologiczną dyktaturą rządów jedynie słusznej siły, jaką przez ponad 40 lat była dla nas Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Nie chcę dożyć nowych bezkarnych, bezczelnych towarzyszy “Szmaciaków” – biernych, miernych, ale wiernych partii i wodzowi. Bez względu na to, czy będą to osoby o odchyleniu
lewicowym, czy prawicowym. Nie chcę, by na starość Prezes w Ciemnym Kaszkiecie, jego dwór, biskupi we fioletach, bądź inni ideolodzy, którzy na pewno się u nas pojawią, nakazywali mi jak mam
żyć. Nie chcę kibicować łamaniu zapisów konstytucji i coraz bezczelniejszemu manipulowaniu
prawem. Ja to już przeżyłem, a jeśli miałbym to przeżywać po raz wtóry, wolę walnąć dwie sety w
moim mokotowskim “Lotosie” i pójść pod autobus. Uważam, że każdy odpowiedzialny, uprawniony do głosowania Polak powinien obowiązkowo uczestniczyć w niedzielnych wyborach i postawić
krzyżyk w odpowiedniej kratce. Będą to bowiem najważniejsze wybory od 1989 r., a ich wynik może mieć ogromny wpływ na najbliższą przyszłość naszego kraju.
Nie ma żadnej możliwości, bym kiedykolwiek zagłosował na kandydata znanego z agresywnego języka. Nie zagłosuję na żadnego partyjnego, złotoustego ideologa, który dzieli zamiast łączyć. Polityczni rywale nie są przecież wrogami, oni są rodakami. Chcę mieć w parlamencie ludzi zrównoważonych
emocjonalnie, takich, z którymi – jak mawiał Don Corleone – można “rozumować”. To glossa i do PiS,
i do PO. Moimi kandydatami do Sejmu są dr Krzysztof Liedel z listy Lewicy, radna Warszawy Aleksandra Gajewska z listy Koalicji Obywatelskiej oraz Paweł Lisiecki z PiS. Dr Liedel, nasz sąsiad z Kabatów,
jest m. in. niezależnym ekspertem Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Pani Gajewska zaskarbiła sobie moją sympatię niezłomną postawą w kwestii poprawy jakości powietrza w stolicy i tworzenia nowych terenów zieleni. Poseł Lisiecki natomiast ma duże zasługi w zdławieniu reprywatyzacyjnej ośmiornicy, ponadto w swoich publicznych wystąpieniach nie epatuje
agresją, co wysoko cenię. Jeszcze nie wiem komu z trojga wymienionych dam kreskę. Z głosowaniem
do Senatu nie mam natomiast żadnego problemu: pani Monika Jaruzelska.
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Alternatywne lekcje W.F. dla najmłodszych

Monika Pyrek profesorem!
W jaki sposób połączyć zainteresowanie młodzieży
nowymi technologiami ze
sportem? Odpowiedź na
to pytanie znalazła dwukrotna wicemistrzyni
świata w skoku o tyczce
Monika Pyrek-Rokita, która po zakończeniu kariery
sportowej inspiruje najmłodszych do różnych aktywności.
Na Ursynowie ruszyły zajęcia
w ramach włoskiego projektu
„Kinder+Sport Alternatywne
Lekcje W.F.”. Do udziału zaproszonych zostało około 1000
uczniów z warszawskich szkół
podstawowych. Czas trwania jed-

nej lekcji to 105 minut, poprzedzonych 15-minutowym spotkaniem z Moniką Pyrek. Zajęcia
trwają od środy do piątku (9 -11
października) w godzinach przedpołudniowych w hali Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
„Hawajska“ przy ul. Dereniowej.
W środowych inauguracyjnych
zajęciach uczestniczyli przedstawiciele władz Ursynowa – burmistrz Robert Kempa oraz zastępca burmistrza Piotr Zalewski.
– W trakcie zajęć staramy się
zainspirować dzieci do dołączenia do kultury ruchu, wykorzystując ich zainteresowanie technologią. Dzięki takiemu połączeniu postrzegają one sport jako

dobrą zabawę, która uczy, rozwija, ciekawi, a co ważne, nie zastąpi jej żadna gra komputerowa –
podkreśla Monika Pyrek. – Zachęcanie do uprawiania sportu z
pomocą nowinek technicznych
bardzo się dzieciom podoba. A w
moim przekonaniu sport powinien być dla nich zabawą, przynosić radość i w takiej formule
staram się moje idee przekazywać. Program „Kinder + Sport”
został już z wielkim pożytkiem
wypróbowany w naszej siatkówce – informuje wielokrotna rekordzistka kraju w skoku o tyczce, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Sydney (2000), Atenach
(2004), Pekinie (2008) i Londy-

nie (2012), później zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami.
A jeśli już o siatkówce mowa,
to warto wspomnieć, że kiedyś w
tej samej sali, w której teraz prowadzi instruktaż Monika PyrekRokita, stawiała pierwsze kroki
na parkiecie mieszkanka Ursynowa Katarzyna Skowrońska
(Dolata), jedna z najlepszych
polskich siatkarek w historii, a z
całą pewnością najładniejsza.
Alternatywne Lekcje W.F. to
projekt, który w 2017 roku został
zainicjowany przez Monikę. Od
ubiegłego roku stał się on częścią
międzynarodowego programu
Kinder+Sport Joy of Moving. Celem projektu jest zachęcenie dzie-

Mistrzostwa Ursynowa
w biegu na orientację
W środę 16 października odbędą się
Mistrzostwa Ursynowa w biegu na
orientację organizowane przez Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo
Sportowe.
Centrum Zawodów zostanie zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 319, niedaleko stacji metra Stokłosy, a rywalizacja przebiegać będzie po pobliskich terenach osiedlowych. Impreza realizowana jest z inicjatywy
i środków finansowych Dzielnicy Ursynów
m. st. Warszawy.
Bieg na orientację nazywany przez wielu
sportem przyszłości to dyscyplina łącząca w
sobie kontakt z naturą, wysiłek fizyczny, intensywne myślenie, umiejętność szybkiej nawigacji i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Zawodnik na starcie dostaje mapę z trasą,

którą musi pokonać w jak najkrótszym czasie.
Obecność przy punktach kontrolnych potwierdza w ułamku sekundy za pomocą elektronicznego czipa zakładanego na palec.
Organizatorzy zawodów przygotowali dla
uczestników tradycyjnie 4 różne trasy: Początkujący, Odważni, Zuchwali oraz Profesjonaliści. Te łatwiejsze będą doskonałym
pomysłem na spędzenie środowego wieczora dla osób chcących pierwszy raz spróbować swoich sił w biegu na orientację (łatwe
trasy o długości około 2-3km). Bardziej doświadczonych zachęcamy do startu w kategoriach Zuchwałych czy Profesjonalistów,
gdzie czekają na nich bardziej wymagające
i dłuższe trasy (ok. 5km).
Zawody odbędą się ze startu wspólnego,
czyli wszyscy zawodnicy poszczególnych

tras wystartują jednocześnie - Profesjonaliści i Odważni o 19:00, a Zuchwali i Początkujący o 19:10. Jeśli chodzi o sam bieg, to
warto wyposażyć się w małą lampkę/czołówkę, bo choć Ursynów jest dobrze oświetlony wieczorami, to na pewno znajdą się zakamarki, gdzie własne światło się przyda. Po
biegu na godzinę 20:00 organizatorzy zaplanowali nagrodzenie najszybszych zawodników Mistrzostw Ursynowa.
Zgłaszać można się do niedzieli 13.10 przez
formularz
na
stronie
UNTS
(www.unts.waw.pl). Spóźnialscy będą mieli szansę dopisać się w Biurze Zawodów, ale
tam liczba miejsc jest ograniczona. Warto pamiętać o tym, aby na miejsce dotrzeć nieco
wcześniej, niż o 19:00, żeby zdążyć załatwić
wszystkie formalności w Biurze Zawodów.

ci i młodzieży do aktywności przy
jednoczesnym wykorzystaniu ich
zainteresowania nowymi technologiami. W czasie zajęć uczniowie szkół podstawowych (klasy 58) oraz ich nauczyciele mogą w
asyście instruktora oraz gwiazd
sportu sprawdzić swoją koordynację ruchową, refleks oraz celność na symulatorach wybranych
dyscyplin sportowych.
Zachęcający przykład dał warszawskim dzieciom burmistrz
Ursynowa Robert Kempa, który
z wielkim zapałem sprawdził
swoje możliwości na elektronicznych testerach.
Po trzydniowy festiwalu dziecięcego sportu na Ursynowie

Monika Pyrek-Rokita ruszy ze
swoim programem na Ziemię
Lubuską, zaczynając tamtejszą
turę od Zielonej Góry.
Na koniec warto dodać, że
sławną tyczkarkę powitali na Dereniowej nie tylko burmistrzowie dzielnicy, lecz także redaktor
naczelny „Passy”, a jednocześnie
dziennikarz „Przeglądu Sportowego” Maciej Petruczenko, który przy tej okazji sprezentował
bohaterce swoich wielu reportaży najnowszą książkę własnego autorstwa pt. „Prześcignąć
swój czas”, odsłaniającą kulisy
kariery największej sportsmenki polskiej Ireny KirszensteinR a f a ł Ko s
-Szewińskiej.
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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
OSTOYA za gotówkę lub na
aukcje: obrazy. brązy, militaria,
zegary, design, art deco
SKUP: monet, sreber, platerów,
odznaczeń, wyr. złotych.
aukcje@ostoya.pl,
tel.: 22 839 24 06,
ul. gen. Zajączka 8, Warszawa
SKUP książek, dojazd, 509 548 582
SOSNA opałowa, 791 394 791
SPRZEDAM tanio łóżko
masujące, 609 45 46 13

ANGIELSKI - doświadczenie,
692 651 820
ANGIELSKI, doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
ANGIELSKI, duże
doświadczenie, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233
ROSYJSKI, POLSKI dla
rosyjskojęzycznych, tłumaczenia,
602 709 619

DO WYNAJĘCIA Mokotów
Stegny 4 pokoje, 601 28 90 47
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61
KUPIĘ 40-50 m2 , Kabaty,
tel. 691 597 278
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:
do wynajęcia
! Starówka, 96 m2, 2 poziomy,
po podłodze 250 m, 7000 zł do
neg., 601 720 840
sprzedaż
! 88 m2 Praga Płd., 3 pok.
nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe, 601 720 840
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 78 m2, 3 pok.
790 tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty,
4 pok., 990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Sadyba, apartament 3 pok.,
90 m2, wysoki standard, 2014 r.,
990 tys. zł do neg., 601 720 840
! 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, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom 240 m2, Józefosław,
dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840
! 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
! Kamienica, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840
! Konstancin, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, segment
250 m2, blisko metra, tylko 1
mln.520 tys. zł, 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Pruszków, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840

! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów,
! Zalesie-U
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł,
601 720 840
Działki:
! Działka Mszczonów 4700 m2,
okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko
1 mln. zł., 601 720 840
! 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, 56 m2 pokoje, 2.300
(garaż) 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 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
wynajęta gastronomia, okolice
Nowego Światu, 601 720 840
! Lokal handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 750 tys. zł do
neg., 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, Wąwozowa, lokal
do wynajęcia, 601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2 + 100 m2
ogródek - do wynajęcia, 7500 zł +
VAT/ m-c lub sprzedaż 1,5 mln zł,
601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

PRZYCHODNIA LEKARSKA
zatrudni:PIELĘGNIARKI
LEKARZY: okulistę, Medycyny
Pracy, internistę, Medycyny
Rodzinnej, kardiologa.
Tel.: 605 440 831; 609 373 582;
22 651 70 75
STOLARZ, pilarz, 602 424 170
ZATRUDNIĘ panią i pana do
sprzątania na osiedlu Kabaty,
504 226 160
ZATRUDNIĘ Panią w sklepie ze
zdrową żywnością, Mysiadło,
603 68 65 61

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

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

DEKARZA zatrudnię,
601 372 385
DO pakowania, lakierowania
proszkowego i ślusarza w firmie
produkcyjnej - okolice Piaseczna,
602 253 180
DO sprzątania bloków i
terenów, 510 956 006;
509 318 602
FIRMA z branży spożywczej
poszukuje studenta zaocznego do
pracy w biurze przy ul.
Nowoursynowskiej 139. Praca od
pon.do pt. w godz. 8-16.
Wymagane zaangażowanie
komunikatywność oraz prawo
jazdy kat. B. Zapewniamy stabilną
pracę w młodym zespole.
Wynagrodzenie 2200 - 2500
zł/miesiąc. Tel. 733 077 544
FRYZJERKĘ PILNIE! Ursynów
Natolin, tel. 22 649 18 19
KIEROWCĘ kat.B - jazda autem
dostawczym, nie kurierka,
535 170 170
KLINIKA STOMATOLOGICZNA
mieszcząca się przy metrze Natolin
zatrudni osobę do sprzątania.
Tel. 690 800 414
POTRZEBNA manicurzystka,
pedicurzystka od zaraz, UrsynówNatolin, 22 649 18 19
PRALNIA na Sadybie zatrudni
osoby do pracy, również bez
doświadczenia. Oferujemy umowę
o pracę w pełnym lub częściowym
wymiarze. Zapraszamy,
502 64 24 05
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 340,
ul. Lokajskiego 3 zatrudni
sprzątaczkę, pomoc nauczyciela z
językiem rosyjskim, tel: 22 546 61 26

DACHY kryte dzchówką,
601 372 385
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84; 601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TAPICEROWANIE, renowacja
mebli, 501 283 986
TELEWIZORY, 501 829 771

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, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

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

Maturzysta na 100%
Od 15 lat jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i z tego
tytułu rokrocznie spędzam majowe weekendy
przy sprawdzaniu prac
maturalnych z matematyki. W tym roku po raz
pierwszy zdarzyło mi się
przyznać maksymalną
liczbę punktów (100%) za
pracę na poziomie rozszerzonym. To nie bagatela!
Tym radosnym faktem chciałbym się z państwem podzielić.
Sądzę, że warto promować i popularyzować sylwetki takich
uczniów, będących chlubą szkoły. Jest bowiem cień nadziei, że
obecna reforma edukacji nie zdążyła jeszcze popsuć wszystkiego.
Miałem wielką ochotę poznać
osobiście autora (autorkę?) tej
pracy, porozmawiać o źródłach
sukcesu i planach życiowych na
przyszłość. Rozszyfrowanie kodu szkoły (niewtajemniczonym
wyjaśnię, że prace maturalne są
zakodowane i egzaminator nie
wie czyją pracę poprawia) zaprowadziło mnie do… Grodziska
Mazowieckiego. Tą szkołą okazało się liceum w Zespole Szkół nr
1 (z tradycją sięgającą 1906 roku), a najlepszym tegorocznym
absolwentem Jakub Jan Dziedzic.
Spotkanie z nim i rozmowa
sprawiła mi wielką radość. To bardzo budujące spotkać młodego,
mądrego człowieka, który wie
czego chce i poważnie myśli o ży-

ciu, który w dodatku jest skromny
i nie widzi w swoim wyczynie niczego nadzwyczajnego. Po prostu nauka sprawia mu przyjemność. Nauczyciele w rozmowie
też nie przeceniali swojej roli, zarówno panie Aneta Izdebska i Jolanta Parol z liceum, jak i wcześniej Izabela Engel z gimnazjum i
Renata Biela ze Szkoły Podstawowej nr 2, choć niewątpliwie
wszystkie przyczyniły się do sukcesu, otaczając ucznia swoją opieką i prowadząc go w należyty sposób od najmłodszych lat. Zgodnie podkreślały jednak jego cechy: jest pracowity, ambitny, sumienny i konsekwentny. Do matury przygotowywał się solidnie. Już
w szkole podstawowej brał udział
w konkursach matematycznych i
kołach zainteresowań, ale nie jest
żadnym kujonem. Jest normalnym nastolatkiem, lubiącym także literaturę, rozrywkę, jazdę na
nartach i rowerze.

Wybrał studia na Politechnice
Warszawskiej (wydział Mechatroniki), interesuje się cyberbezpieczeństwem, fizyką, astronomią i informatyką. To jego własny wybór, nie wynikający z tradycji rodzinnych. Jego ojciec jest
nauczycielem historii, a czwórka starszego rodzeństwa realizuje się w zupełnie w innych
dziedzinach (najstarszy brat fizjoterapeutą).
Szkoła jest dumna ze swego
ucznia i doceniła jego pracę. Od
2006 roku rokrocznie przyznaje
nagrody imienia Kazimierza Ryglewicza (był profesorem grodziskiego LO w latach 19301978) za najlepsze wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego. Jakub otrzymał ją w
tym roku z rąk prof. Tomasza
Michalskiego z SGH.
Ale dziewczęta wcale nie pozostają w tyle! Tegoroczna absolwentka Liceum im. Stefana
Batorego, Ola Krawczyk także
zaliczyła maturę (w dodatku
międzynarodową) celująco. Nie
udało mi się jednak z nią spotkać i porozmawiać, jako że podjęła właśnie studia na uczelni w
Londynie.
Z okazji rozpoczynającego się
roku akademickiego, życzymy
Oli i Jakubowi dalszych sukcesów, a w perspektywie także dyplomów z wyróżnieniem. Uczelniom i rodzicom gratulujemy takich studentów.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

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

Wystąpi zespół Ad Rem: Barbara Benczkowska, Barbara Kopańska, Lidia Kozak, Zdzisława
Kozak, Paweł Choina, Tadeusz
Dreger i Zbigniew Kubik. Scenariusz i reżyseria: Zofia Rosińska,
oprawa muzyczna i wokalna: Paweł Choina. Zaproszenia do odbioru w DK Imielin

Wyjątkowo sobota, 12 października, 18.00: pokaz filmowy
z cyklu „W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim”. W programie
rekonstrukcja cyfrowa filmu
„Doktór Murek” (Polska 1939,
Kluboteka
reż. Juliusz Gardan, 90 min.).
Dojrzałego Człowieka
Słowo wstępne wygłosi red. Staul. Lanciego 13 lok U9,
nisław Janicki. Wstęp wolny.
tel. 22 370 29 29
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pię18.10. piątek godz. 18:00 –
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby Wernisaż prac uczestników kurPolsce 1, tel. 22 643 12 82).
su akwareli Jesienne akwarele –
WARSZTAT WARSZAWSKI
Dom Kultury SMB „Imielin”
Centrum Komunikacji Spoul. Dereniowa 6
łecznej, Plac Konstytucji 4.
tel./faks 22 641 19 15
24.10. czwartek godz. 18:00 –
wystawa prac wykonanych w ra18 października (piątek) godz. mach projektu „Obdarzeni wy18,00 “Warszawa sercu najdroższa” obraźnią”

Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
10.10 – czwartek – spotkanie z
prof. Andrzejem Karpińskim w cyklu Walka o hegemonię na morzach
i oceanach od antyku po XX wiek pt.
„Wielkie odkrycia geograficzne i
pierwsze kolonialne imperia”
15.10 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kultury XX wieku pt. „Alina i Czesław Centkiewiczowie: odkrywcy nowych światów”
17.10 – czwartek – spotkanie
z prof. Lechem Królikowskim w
cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Moskwa nad Wisłą”
22.10 – wtorek – spotkanie z
p. Ewą Bartosińską pt. „Rekordy
w świecie zwierząt”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Julia Moczydłowska
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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