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Rząd chce szkody dla przyrody?
J

N

ie jestem zwolennikiem poglądu, że wszystko, co robi
obecny rząd RP, wspierany prze zlepek na pozór prawicowych partii, jest do kitu. W gruncie
rzeczy jednak jest to realizacja lewicowego programu, wspierającego tych, którym w życiu nie wyszło. Tyle że lewicowe cele próbuje
się osiągać za pomocą iście prawicowych podatków i posuniętej do
absurdu kontroli skarbowej, dławiącej ludzi czynu, czyli najogólniej
mówiąc hamujących przedsiębiorczość rzutkich Polaków. Do tego
dochodzą inicjatywy – wypisz, wymaluj – przypominające „wielkie
budowy socjalizmu” z czasów PRL.
edną z takich budów ma być
Centralny Port Komunikacyjny w Stanisławowie koło Baranowa. Nie przeczę, że w sytuacji,
gdy podstarzałe Okęcie już ledwo
zipie, nowe lotnisko międzynarodowe na miarę czasu jest w Polsce
potrzebne, chociaż nie można mieć
pewności, czy już po jego otwarciu
uda się utrzymać tę placówkę w
sensie ekonomicznym, bo nazbyt
dużo we współczesnym świecie
zmienia się w oszołamiającym
tempie. Dzisiejsze prognozy gospodarcze mogą za chwilę nie zdać się
nawet psu na budę. Martwi mnie
jednak przede wszystkim to, że w
inwestycyjnym zapale usiłuje się
niejednokrotnie wylewać dziecko
razem z kąpielą.
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askrawym tego przykładem
jest ujawniony nagle projekt,
by coraz bardziej pozbawianą świeżego powietrza aglomerację stołeczną pognębić od strony
ekologicznej jeszcze bardziej. A
mam na myśli szeroko już dyskutowaną sprawę poprowadzenia
biegnącej z Baranowa autostrady, która dochodziłaby do tzw.
warszawskiego ringu nie z dawna
już przetartym szlakiem Drogi
Krajowej 50, dotykającej Góry
Kalwarii z jej nowo wybudowaną obwodnicą, lecz przecinałyby
bezcenne tereny leśne, rezerwaty
przyrody z obfitością dzikiej zwierzyny – a przede wszystkim Chojnowski Park Krajobrazowy. Sznur
pojazdów miałby przejeżdżać między innymi przez Ustanów, wieś
na samym obrzeżu Zalesia Górnego, historycznego letniska, wokół
którego krążą jelenie, sarny, dziki, łosie, lisy, borsuki, a bobry
urozmaicają widok rzeki Zielonej. Autostrada zamiast cichego
duktu w jednym z ostatnich, nieskażonych wyziewami spalin zakątków leśnych w rejonie Warszawy, to pomysł szalony. A tak po
prawdzie – jawny gwałt na ekologii, której znaczenie – wobec coraz
gwałtowniejszego procesu ocieplenia klimatu i wysuszania gleby –
rośnie dosłownie z dnia na dzień.
Można powiedzieć, że stojący za
konkretnymi spółkami państwowymi obecny rząd, kierowany
przez premiera Mateusza Morawieckiego, jakby miał klapki na
oczach.
ielone tereny rekreacyjne
Zalesia Górnego i okolic to
największe w Polsce skupisko stajni konnych, bo jest gdzie
jeździć wierzchem w urokliwych
pasmach leśnych; to również hodowla ryb w Żabieńcu; to uwiel-
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kiegokolwiek interesu partyjnego.
Chyba że rząd kieruje się hasłem:
po nas choćby potop.
ie dość, że ostatnie lata
przyniosły w samym mieście stołecznym bezprawne zabudowanie absolutnie niezbędnych korytarzy powietrznych,
to jeszcze leśna otulina Warszawy
zostałaby w istotnym stopniu
zniszczona! Już przeprowadzenie
drogi ekspresowej (faktycznej autostrady) przez sam środek potężnej dzielnicy mieszkaniowej Ursynów (ostro sprzeciwiał się temu
śp. prezydent miasta Lech Kaczyński) – rodzi niesłychane komplikacje i skazuje blisko 200 tysięcy
mieszkańców na wdychanie smogu. Tym bardziej, że – jak stale
alarmujemy na łamach „Passy” –
filtry przy wylotach tunelu na linii
ulicy Płaskowickiej bynajmniej
nie są gwarantowane przez wykonawcę inwestycji S-2.
eśli się zapomina o ochronie
środowiska naturalnego, to
prędzej czy później trzeba będzie płacić za to zaniedbanie własnym zdrowiem. Dziś już mamy
świadomość, że słówko „prędzej”
będzie tu właściwym określeniem.
Rozchodzenie się koronawirusa
jest tego najlepszym świadectwem.
Dlatego z sobiepaństwem fundujących nam różne nieszczęścia
urzędników trzeba walczyć tak samo jak z zarazą. Może w związku
z tym obywatele RP wreszcie zrozumieją, że dalsze pozwalanie urzędniczym przestępcom na jawną bezkarność musi uderzyć rykoszetem
w społeczeństwo, które już poniewczasie przypomni sobie o pewnym faceciku, którego obsesją było również budowanie autostrad.
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biany przez warszawiaków zalew
i odkryty basen pływacki w dawnym ośrodku wczasowym Wisła.
Autostrada byłaby wprowadzeniem piekła w przyrodniczy raj i
kolejnym posunięciem łamiącym
unijne standardy. Jak na ironię, ci
warszawiacy, którzy zainwestowali w nieruchomości Zalesia
Górnego i sąsiednich wsi, spełniając rygorystyczne wymogi ekologiczne, czują się teraz wystrychnięci na dudków. Bo od nich żądało się niezabudowywania większej części każdej z działek, a teraz
okazuje się, że decydenci ze spół-

ek państwowych i rządu mogą
mieć ekologię głęboko w d....pie.
przecież całkiem inaczej jest
w choćby w krajach zachodniej Europy. Właśnie dowiaduję się od znajomego z Hiszpanii,
że zdarzyło mu się minimalnie
przekroczyć dopuszczalną powierzchnię zabudowy na świeżo
kupionej działce i władze miasta
od razu zażądały od niego, by za
karę nabył inną działkę komunalną i zagospodarował ją pod kątem
ekologicznym. Co zaś zrobi premier Morawiecki, jeśli autostrada
koło Zalesia doprowadzi do całko-
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witego zniszczenia obecnego zwierzostanu? Założy może na własny
koszt park narodowy na swoich
prywatnych działkach i osobiście
przeniesie tam jelenie, lisy i bobry?
ięgając po nieco oddalone od
nas przykłady, można wskazać do jakiego nieszczęścia
klimatycznego doprowadza świat
samo wycinanie lasów Amazonii i
jakie są skutki niszczenia przyrody
na rozległych terenach Syberii. Może zatem choć w tej materii Polak
byłby mądrzejszy przed szkodą niż
po szkodzie. Bo narodowy interes
ekologiczny jest ważniejszy od ja-
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W sobotę wyjątkowa zbiórka krwi

Dlaczego wyjątkowa? Odbędzie się 29 lutego, a to
wyjątkowa data – taka
zbiórka krwi zdarza się
raz na 4 lata.

Organizatorzy zapraszają w
godz. 9.00 – 14.00 na parking
przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
W tym roku zaplanowano również na kolejnych 9 zbiórek krwi,

które organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu
Dzielnicy. Terminy zbiórek krwi
w 2020 roku: 28 marca, 25 kwiet-

nia, 30 maja, 27 czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 26 września, 31
października, 28 listopada.
Klub Honorowych Dawców
Krwi „Krewki Ursynów” działa
w naszej dzielnicy już od ponad
3 lat. Ursynowskich krwiodawców od początku wspiera Urząd
Dzielnicy Ursynów, w którym
mieści się siedziba klubu. Przez
3 lata działalności pozyskano
łącznie ponad 703 litry krwi.
Podczas każdej zbiórki krwi
prowadzona jest także rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, dzięki której w
2019 roku pozyskano 337 nowych wpisów w bazie Fundacji
DKMS Polska. Dodatkowo będziemy kontynuować akcję zbierania plastikowych nakrętek,
których sprzedaż wspomogła finansowanie rehabilitacji Oli Kamińskiej.

Zostań członkiem obwodowej komisji wyborczej
Do dnia 10 kwietnia 2020 r. (do
godz. 16.00) przyjmowane będą
zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy. Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych dostępna
jest na stronach internetowych Państwowej
Komisji Wyborczej.
Członkiem obwodowej komisji wyborczej
może być osoba, która:
– jest obywatelem polskim;
– najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy
18 lat;
– nie jest pozbawiona praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu;
– nie jest pozbawiona praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu;
– nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
WAŻNE! Kandydatem do składu komisji
może być osoba, która na stałe zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest
zgłoszona do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Urząd Dzielnicy Ursynów prowadzi również zapisy kandydatów na członków ob-

wodowych komisji wyborczych, ale tylko w
charakterze uzupełnienia. Inaczej mówiąc,
w sytuacji gdy komitety wyborcze nie zgłoszą odpowiedniej liczby kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych,
skład komisji będzie uzupełniany o osoby,
które zgłosiły się do Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Zgłoszenia należy złożyć na druku, który
można uzyskać w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (w informacji głównej oraz w pok. 243,
II piętro).
Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za
czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety:
– dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;
– dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;
– dla członków obwodowych komisji wyborczych 350 zł.
W przypadku drugiej tury wyborów za
pracę w obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości takiej samej, jaka
przysługuje za pierwszą turę.

„Tam, gdzie gra muzyka”
z coraz większą frekwencją!
Wspaniały afrykański koncert „Tańczy, tańczy słoń”
w wykonaniu „Muzyko graj”, czyli Agnieszki
Zdziech i Piotra Brymasa przyciągnął ogromną
publiczność.
Coraz większa popularność cyklu „Tam, gdzie gra muzyka” cieszy i jest dowodem na to, że warto było powrócić do tego pięknego przedsięwzięcia – informują ursynowscy urzędnicy. A na koncercie dzieci – od tych noszonych na rękach, do tych całkiem dużych
– miały okazję tańczyć, wyklaskiwać rytmy, śpiewać piękne afrykańskie melodie i autorskie piosenki, a przede wszystkim posłuchać
zróżnicowanych brzmień i historii niezwykłych instrumentów:
djembe, kalimby, balafonu i kory. Następny koncert odbędzie się 22
marca.

W „Hawajskiej“ z prezydentem Trzaskowskim
Prezydent Rafał Trzaskowski kontynuuje cykl
„Spotkajmy się w Warszawie”. W piątek, 28 lutego,
o godz. 18.00, w hali ZOS
„Hawajska” (ul. Dereniowa 48) spotka się z mieszkańcami Ursynowa. Bę-

dzie to okazja do rozmowy
o tym, jak żyje się w dzielnicy, jakie są jej problemy
i największe wyzwania.
Ursynów to druga dzielnica,
którą Rafał Trzaskowski odwiedzi w ramach zainaugurowanego w styczniu cyklu „Spotkajmy

się w Warszawie”. Prezydent stolicy pojawi się w wybranych,
ważnych dla Ursynowa miejscach, gdzie spotka się z przedstawicielami różnych grup społeczności lokalnej. Zapozna się
również z planem działań i wyzwaniami, które czekają dzielnicę w 2020 roku.
Dla osób z niepełnosprawnością słuchową zarezerwowane
będą specjalne miejsca, dostępne będzie tłumaczenie na język
migowy, a także pętla indukcyjna. Hala jest również dostępna
dla osób z niepełnosprawnością
ruchową.
Zachęcamy, aby na wydarzenie przyjechać komunikacją miejską. W pobliżu znajduje się stacja metra Imielin
oraz przystanki autobusowe
Miklaszewskiego, gdzie zatrzymują się autobusy linii
136, 148, 179, 185, 192, 195,
503 i 504. W sąsiedztwie hali

nie ma większej liczby miejsc
parkingowych.
Program „Spotkajmy się w
Warszawie” uwzględnia także
tzw. „mobilny punkt informacyjny”. Na Ursynowie punkty informacyjne będą do dyspozycji
mieszkańców:
– w piątek i sobotę, 28-29 lutego, w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b – w godz. 12.00-18.00;
– w piątek, 28 lutego, w hali
ZOS „Hawajska” przy ul. Dereniowej 48 – w godz. 17.00-21.00.
W punktach urzędnicy udzielą informacji m. in. na temat tego, jak składać wnioski o finansowe wsparcie na wymianę starych pieców, kto może skorzystać z programu osłonowego w
związku ze zmianą systemu
opłat odpadowych, jak poprawnie segregować odpady, czy jak
rozwiązać problem związany z
kanalizacją.

Gwiazda Rubika
w DOK Ursynów
W sob otę 29 lutego o godz. 18.00 w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b odbędzie się koncert współpracującej z Piotrem Rubikiem
Małgorzaty Markiewicz, promujący autorską płytę zatytułowaną „Bring The Light”.
Małgorzata Markiewicz jedna z najbardziej intrygujących wokalistek na polskiej scenie muzycznej, wielokrotnie nagradzana na największych polskich festiwalach muzycznych.
Artystka znalazła swój własny, unikatowy język na styku dwóch stylów, muzyki pop i jazz. Wraz z utytułowanym pianistą, producentem i
kompozytorem Nikolą Kołodziejczykiem nagrała materiał na swoją debiutancką płytę. Jeszcze przed planowanym wydaniem albumu, znajdująca się na nim piosenka „Niebywałe” została zauważona przez jury
konkursu ZAIKS „Piosenka na Sto” i wyróżniona spośród ponad tysiąca utworów nagrodą za najlepsze wykonanie. Małgorzata Markiewicz
współpracowała z takimi artystami jak: Adam Sztaba, Andrzej Jagodziński, Henryk Miśkiewicz, Cezary Konrad, Janusz Skowron, Krzesimir Dębski, Grzech Piotrowski, Robert Majewski, Jerzy Małek, Zbigniew
Górny. Koncert promuje autorską płytę zatytułowaną „Bring The Light”.
Wstęp płatny 25 zł. Bilety dostępne na e-bilety.pl oraz w sekretariacie DOK Ursynów.
UWAGA! Dla czytelników gazety, przed wejściem na koncert, będą czekały 2 podwójne zaproszenia dla pierwszych osób, które
wypowiedzą hasło PASSA.
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XVI sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Co będzie dalej ze śmieciami?
nie wnoszących wtrętach osobistych, ale również merytorycznych poprawkach, radni ursynowscy jednomyślnie przyjęli
stanowisko w sprawie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
stanowisku zwracają się do Rady m.st.
Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy o:
1. Podjęcie działań umożliwiających przyjęcie modelu rozliczeń za odpady komunalne wg
zużycia wody, określenie perspektywy czasowej, w której nastąpi uruchomienie rozliczeń
wg takiego modelu i wprowadzenie tego systemu jako obowiązujący.
2. Jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy spalarni śmieci na Targówku, która spowoduje obniżenie
kosztów odbioru odpadów komunalnych i da dodatkową korzyść dla m.st. Warszawy w postaci taniej energii elektrycznej
i ciepła. Apelujemy o pilne opracowanie strategii m.st. Warszawy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniającego modernizację spalarni śmieci na
Targówku i budowę nowego,
miejskiego składowiska odpadów komunalnych.
3. Odstąpienie od przewidzianego w Ustawie karania właścicieli posesji, którzy nie złożą do
10.04.2020 korekty deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej kierowanej
do mieszkańców Warszawy na
temat:
– istotnych zmian wynikających z wprowadzenia nowych
stawek za odpady komunalne;
– informacji o perspektywie
przejścia na model rozliczeń, o
którym mowa w pkt. 1;
– wprowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pomocy
osłonowej dla najbiedniejszych
mieszkańców Warszawy w wysokości 50% z przeznaczeniem
na pokrycie bieżących kosztów
utrzymania budynku/lokalu
mieszkalnego.
5. W związku z niższymi stawkami przewidzianymi w ustawie
dla nieruchomości niezamieszkałych, wnosimy o wyłączenie
tych nieruchomości z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Zintensyfikowanie kontroli terminowości i jakości usług
wywozu odpadów przez wykonawcę na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. A także zobowiązania podmiotów odpowiedzialnych za odbiór odpadów do wymiany pojemników

W

Nabrzmiały problem przerzuconych na mieszkańców
kosztów dziurawego systemu recyklingu śmieci, kleconego nieudolnie od wielu lat przez różne opcje polityczne, nabiera powoli wymiaru kryzysu społecznego. Na
obywateli spadły nie tylko wielkie dodatkowe obciążenia finansowe, ale równocześnie wprowadzono niesprawiedliwy system naliczania kosztów, odnosząc je
do jednostkowego gospodarstwa domowego, bez względu na liczbę zamieszkałych tam osób. W 2020 roku system odbioru odpadów będzie wymagał nakładów około 900 mln zł. Obciążenia mieszkańców są dodatkowo
bardziej dotkliwe, gdyż z powodu wyjątkowo łagodnego potraktowania w regulacjach prawnych podmiotów
gospodarczych, firmy zapłacą tylko 12 procent kosztów systemu, zatem reszta spadnie na obywateli.

Bogusław Lasocki
zczególną irytację wzbudza wprowadzony sposób obciążenia mieszkańców nie na podstawie liczby
osób zamieszkałych w lokalu, ale
przypisanie do jednostkowego
gospodarstwa domowego, bez
względu na tę liczbę.
– Ja muszę sobie dorabiać
sprzątaniem, bo mam bardzo
małą emeryturę - żali się pani
Anna z Imielina. - Są dni, że ledwo chodzę, nogi puchną, ale lekarstwa kosztują. I tu jeszcze ten
dodatkowy wydatek. Było u nas
19 złotych, teraz będzie ponad

S

trzy razy więcej. A ci sąsiedzi z
dołu, mają trójkę dzieci, dwa samochody, zarabiają świetnie. A
ile śmieci tam powstaje, przy
tych dzieciach dodatkowo. I będą płacić tyle samo co ja. Przecież to jest nieludzkie – mówi
pani Anna.
ematem zajęli się również radni ursynowscy.
Grupa radnych z klubu Projekt Ursynów rozpoczęła
zbiórkę podpisów pod petycją
do prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie obniżenia obciążeń mieszkańców recyklingiem odpadów. Natomiast sprawujący władzę na Ursynowie
radni Koalicji Obywatelskiej i
Otwartego Ursynowa opracowali projekt stanowiska dotyczącego odpadów, kierowanego
do radnych m.st. Warszawy.
Stanowisko to wraz z problemem opłat śmieciowych zostały zaplanowane do omówienia
podczas wtorkowej XVI Sesji
Rady Dzielnicy Ursynów. Go-

T

ściem na sesji miał być Paweł
Lachowicz, dyrektor Biura Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy. Tak się niefortunnie złożyło, że ze względu na harmonogram spotkań dyr. Pawła Lachowicza punkt poświęcony gospodarowaniu odpadami komunalnymi został zaplanowany
jako przedostatni w obradach
(spośród 19) podczas Sesji. Dla
przybyłych licznie mieszkańców Ursynowa, chcących zapoznać się z sytuacją z odpadami
w Warszawie z pierwszej ręki,
stwarzało to perspektywę ponaddwugodzinnego oczekiwania i w rezultacie, w atmosferze niezadowolenia, spora część
ich opuściła obrady.
rezentacja dyr. Lachowicza faktycznie rozszerzyła spojrzenie na skalę i złożoność problemu gospodarki odpadami. Główne problemy to niekorzystny i niewłaściwy kierunek zmian ustawowych, wielki wzrost kosztów
dystrybucji śmieci przy od lat
nie dostosowywanych opłatach
mieszkańców. Od 2013 roku
prawie ośmiokrotnie wzrosłą
tzw. opłata marszałkowska (z
poziomu 35 zł do 270 zł) za tonę śmieci złożonych na składowiskach. Do tego wzrosły koszty pracy, prądu, paliwa do samochodów. Wprowadzono również obligatoryjne wymogi, których koszt spowoduje drastyczne ograniczenie firm obsługujących gospodarkę odpadami,
co już teraz przekłada się na
wzrost kosztów obsługi syste-
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mu. W sumie koszty recyklingu
od 2017 roku wzrosły z poziomu
300 zł za tonę do 1200 zł za tonę, czyli czterokrotnie. Takie są
składniki kosztowe, które obciążają mieszkańców.
yr. Lachowicz odniósł
się również bez entuzjazmu do pomysłu
obciążenia mieszkańców kosztami proporcjonalnie do zużycia
wody. Brak jest obecnie odpowiednich regulacji prawnych
umożliwiających wystarczająco
dokładne monitorowanie indywidualnego zużycia wody, a na
dodatek blisko 20 procent warszawskich nieruchomości nie
jest podłączona do sieci i nie posiada liczników zużycia wody.
Dyr. Paweł Lachowicz wyjaśnił,
że miasto analizuje jednak możliwości odniesienia kosztów do
zużycia wody w gospodarstwach domowych. Jeśli wyniki
okażą się obiecujące, nowy system rozliczeń na podstawie zużycia wody wszedłby do realizacji już w końcu bieżącego roku. Nie zmieni to jednak faktu,
że podwyżka planowana od 1
marca będzie realizowana zgodnie z planami, zaś wspólnoty,
spółdzielnie i właściciele domów jednorodzinnych będą
mieli obowiązek złożyć nowe
deklaracje dotyczące śmieci do
dnia 10 kwietnia.
tym kontekście jeszcze szerszego wymiaru nabrało stanowisko Rady Ursynowa wobec
opłat za śmieci. Po wielu głosach, licznych politycznych i nic
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na takie, które kolorystycznie
odpowiadają frakcji, na którą są
przeznaczone.
7. Wprowadzenia ulgi w wysokości 18,80 zł dla budynków
jednorodzinnych, które mają
działające kompostowniki na
swoich posesjach i które nie
dostarczają do systemu odpadów bio.
8. Uwzględnienie w systemie
naliczania opłat ulg dla osób o
niższych dochodach.
ównocześnie Rada
Dzielnicy Ursynów
zwróciła się do rezydenta m.st. Warszawy o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i wykonawczej w
sprawie zmiany Ustawy w sposób, który umożliwi jednostkom
samorządowym obniżenie kosztów za gospodarowanie odpadami, w szczególności o
uwzględnienie w proponowanych zmianach ustawy, następujących kwestii:
1. Złagodzenie obostrzeń
prawnych, które wpływają na
wysokość stawek.
2. Obniżenie tzw. opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze
środowiska.
3. Zwiększenie stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych (centra
handlowe, biurowce, itp.).
4. Złagodzenie zapisów o karaniu właścicieli posesji z domami jednorodzinnymi, którzy nie
złożą do 10.04.2020 nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Wprowadzenie programu
ochronnego zakładającego dofinansowanie z budżetu państwa
do opłat ponoszonych przez
mieszkańców za odpady segregowane.
6. Wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Zniesienia zapisów o odpowiedzialności zbiorowej i karania tym samym mieszkańców
segregujących odpady za osoby
niewykonujące tego obowiązku.
onkludując: czy możemy mieć nadzieję na jakąś rychłą zmianę?
Niestety, nie. Pozostaje uzbroić
się w cierpliwość i czekać. Wieloletnich zaniedbań i “kreatywnej” gospodarki odpadami nie
da się szybko zmienić, zwłaszcza, że nie ma gwarancji, że w
międzyczasie nie pojawią się kolejne wynalazki lub uproszczenia
formalno - organizacyjne. Ale
fakt, że presja społeczna daje jakieś wyniki, zachęca do mobilizacji i czujności, żeby znów coś
nas nie zaskoczyło.
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Konrad Sobecki o pułapkach sportowej taniochy

Niebezpieczny granulat wciąż w modzie
Informacja na temat boiska
przy SP 343
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, po apelach rodziców oraz po konsultacji z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr
343 przy ul. Kopcińskiego 7 zwróciła się z wnioskiem do SANEPIDU o pilną
kontrolę nawierzchni boiska do piłki nożnej. Urząd już wcześniej podjął szereg
działań zmierzających do ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
obowiązujących norm dla granulatu gumowego, stanowiącego wypełnienie boiska. Standardy dotyczące materiałów do budowy i utrzymania boisk sportowych określa w całej UE Rozporządzenie REACH. Zgodnie z opinią Krajowego
Centrum Informacyjnego REACH & CLP to boisko spełnia obowiązujące w UE
normy. Jednak ze względu na szczególny charakter sprawy, już wcześniej została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć wychowania fizycznego na boisku.

Nawierzchnia boiska przy SP 343
Modernizację boiska, w trakcie której została położona nowa nawierzchnia, wykonano w 2013 r. Użyty do wypełnienia boiska granulat otrzymał atest
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
W maju 2015 r. ówczesny dyrektor szkoły zlecił czyszczenie i konserwację boiska, obejmującą także uzupełnienie granulatu. Również w tym przypadku, użyto granulatu objętego atestem tego samego instytutu. Zaplanowane na marzec
2020 r. kolejne prace konserwacyjne, po rekomendacji Burmistrza, będą realizowane z użyciem granulatu spełniającego jeszcze bardziej restrykcyjne normy niż obecnie obowiązujące na mocy regulacji UE. Urząd Dzielnicy Ursynów
w specyfikacjach dotyczących prac związanych z nawierzchnią boisk wymaga,
aby użyty granulat spełniał wysokie standardy jakości.

Unijne normy nie zostały przekroczone
Urząd Dzielnicy Ursynów po pierwszych sygnałach od rodziców, że nawierzchnia boiska powoduje zabrudzenia użytkujących je dzieci, niezwłocznie
podjął działania związane z wyjaśnieniem składu granulatu wypełniającego boisko (zgłoszenie dotyczyło tylko jednego boiska na Ursynowie). W listopadzie
2019 r. urząd zwrócił się do Instytutu Techniki Górniczej „KOMAG” o wydanie
opinii dotyczącej właściwości granulatu oraz sztucznej trawy. Po wnikliwej
analizie i pojawiających się wątpliwościach, na początku br. urząd ponownie
dwukrotnie zwrócił się do KOMAG-u o wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po uzyskaniu opinii Krajowego Centrum Informacyjnego REACH & CLP.
Zgodnie z tą opinią, normy dotyczące składu chemicznego nie zostały przekroczone. Ponadto urząd zwrócił się z prośbą o opinię do Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz do Europejskiej
Agencji Chemikaliów (ECHA). Ze względu na fakt, iż sprawa dotyczy bezpieczeństwa, Urząd Dzielnicy Ursynów oczekuje, że wszystkie zaangażowane
podmioty udzielą odpowiedzi jak najszybciej.

Kolejne działania i kontrole
W lutym dyrekcja szkoły, w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy zwróciła się do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) o przeprowadzenie kontroli boiska. Bez względu na wyniki tej kontroli podczas najbliższej konserwacji, zaplanowanej na marzec, zostanie wykorzystany granulat najwyższej jakości. Po wykonaniu prac konserwacyjnych zostanie przeprowadzona ponowna kontrola granulatu i sztucznej trawy na tym boisku. Ponadto burmistrz zobowiązał dyrekcję szkoły do wyposażenia boiska w sprzęt do czyszczenia obuwia z granulatu.

Alarmująca publikacja Onetu o
szkodliwych dla zdrowia wyziewach z boisk ze sztuczną trawą
z granulatem z opon samochodowych – przypomniała, że zakup tani jest do bani.
W publikacji portalu wskazuje się,
jak niebezpieczne substancje znajdują
się w wyziewach sztucznej trawy boiska Szkoły Podstawowej nr 343 przy
ul. Kopcińskiego na Ursynowie. Tylko
że problem nie jest nowy i nie jest to
również odosobniony przypadek lokalny, swego czasu bowiem zwyczaj
instalowania sztucznej trawy z owym
granulatem ogarnął całą Polskę, a samorządy starały się zamawiać wykładanie takiej pokrywy boisk „po taniości”, nie bacząc na to, że idąc tą drogą,
gwarantują młodzieży zatrucie substancjami wywołującymi alergie i choroby nowotworowe.
Mnie akurat sprawa „tanich” inwestycji sportowych, związanych z tworzywami sztucznymi, jest doskonale
od lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku, gdy próbowano w Polsce kłaść
lekkoatletyczne bieżnie z materiału
poliuretanowego krajowej produkcji,
wylewanego przez specjalistów tylko dla niepoznaki zwanych fachowcami. Zdarzyło się kiedyś, że taki „tartan”, położony w ostatniej chwili na
potrzeby młodzieżowej spartakiady
w Zielonej Górze, nie przetrwał nawet
tygodnia tych zawodów i w ostatnim
dniu pokrywa bieżni zamieniła się w
proszek.
W minionym dwudziestoleciu, w
związku z rosnącym zapotrzebowaniem na sztuczne nawierzchnie boisk
i bieżni, skądinąd praktyczne w utrzymaniu, powstało w skali krajowej
mnóstwo firm, usiłujących zarobić na
wciskaniu płacącym za to samorządom tandety. Już dobrych 20 lat temu
ostrzegałem szefostwo sportu w istniejącej jeszcze samodzielnej gminie
Ursynów, by nie dało się nabrać na
prymitywne wynalazki, kupując faktycznie kota w worku. Było to jednak
z mojej strony li tylko walenie grochem o ścianę.
Piękna skądinąd idea budowania
boisk dla młodzieży, które w większości wypadków zyskały miano Orlików,
na pewno generalnie się sprawdziła.

Tylko że w sytuacji, gdy lokalnym decydentom patrzono na ręce, bacząc,
by za boiskową inwestycję płacili jak
najmniej, tandeta siłą rzeczy brała górę, a radni nie mieli pojęcia, że fundują młodzieży zarazę.
W sferze lekkoatletycznej akurat
znalazła się firma, która się po prostu
wyspecjalizowała w dostarczaniu tartanowej tandety. Gdy jej poczynania
zaczęła powstrzymywać fachowa komisja PZLA, nie akceptując proponowanych przez tandeciarzy tworzyw,
na odpowiedzialnego za ów nadzór
techniczny wiceprezesa związku napuszczono Centralne Biuro Antykorupcyjne i nim agenci zorientowali się,
o co naprawdę chodzi, CBA już puściła do mediów informację o „łapówkarzu” z centrali l.a., co on ciężko przypłacił zdrowiem. Sprawa w końcu wyjaśniła się na korzyść wspomnianego
działacza, ale w sumie był to może najbardziej skandaliczny przykład wprost
szkodliwego działania państwa na tym
poletku inwestycyjnym.
Patrzenie na racjonalność inwestycji lub eksploatacji obiektu sportowego wyłącznie pod kątem ceny prowadzi do takiej kompromitacji, z jaką mamy do czynienia na Stadionie Narodowym, gdzie zarządzająca nim spółka nie potrafiła zapewnić położenia
właściwej trawy na kolejne mecze piłkarskie doprowadzając do rozpaczy
zarówno reprezentację kraju, jak i grających z nią rywali. Aż wreszcie Robert Lewandowski i jego partnerzy powiedzieli samemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu coś do słuchu
i szef rządu doprowadził do zmiany
kierownictwa nieszczęsnej spółki, choć
jeszcze nie wiadomo, czy nowe kierownictwo zdoła w końcu rozwiązać
problem trawy.
W skali krajowej znakomitą renomę zyskała warszawska firma Tamex,
która wprost po mistrzowsku położyła wysokiej klasy nawierzchnie na stadionach Zawiszy w Bydgoszczy, Śląskim w Chorzowie, a także na stadionie AWF na Bielanach i u stóp Śnieżki
w Karpaczu, a taką samą jakość zapewniła, kładąc tartanowe nawierzchnie w Arenie Toruń i w hali w Spale.
Poza tym zaś wykłada równoważną
jakościowo sztuczną trawę na boiskach

piłkarskich. O tym, że wysoka jakość to
dzisiaj racjonalny wybór, mówi szef
Tameksu Konrad Sobecki (na zdjęciu):
– To smutne, że wciąż dopuszczona
jest u nas technologia z wykorzystaniem odpadów z opon. Chociaż przepisy o zamówieniach publicznych nakazują uwzględniać element ceny jako decydujący tylko w 60 procentach,
faktycznie on właśnie przesądza o
tym, co samorząd ostatecznie zamawia. A skutki są potem takie, jak to
opisał Onet. Zamiast kierować się kryteriami jakościowymi oraz zważać na
trwałość i bezpieczeństwo kładzionej
nawierzchni, zamawiający patrzą jedynie na cenę. O dziwo, na taką rynkową wolnoamerykankę pozwala
ustawodawca. Gdy już inwestycja zostanie zrealizowana, to nikt jakości
wykonawstwa nie kontroluje. Są
zresztą firmy, które – gdy się u nich zamawia tandetę, to tandetę zamawiającemu dostarczają. I tak to się kręci.
Gdy PZLA zaczął dbać o jakość oddawanych do użytku obiektów lekkoatletycznych, tandeciarzom to się nie
mogło podobać. Stąd wybuchła pseudokorupcyjna afera.
Na Orlikach wyższych kryteriów jakościowych z reguły nie przestrzegano,
więc mamy wiele takich boisk, jak to
na Ursynowie. A one tak naprawdę nie
nadają się do użytku. Tymczasem dziś
ma się alternatywę kładzenia sztucznej
trawy bez wypełniającego granulatu i
jest to wariant niewiele droższy od tego dawno już zarzuconego za granicą
– podkreśla Konrad Sobecki.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
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Bogactwo natury kontra miejski park

Las Kabacki jest tym dla warszawiaków, czym Lasek Buloński dla paryżan. Ten leśny ogród
ewoluował przez ostatnie stulecia. Co z niego pozostanie?
Las Pyrski, Las Moczydłowski (Służewiecki), Wyczółkowski oraz Dąbrowiecki. Pod takimi nazwami funkcjonował w
przeszłości kompleks leśny mieszczący
się obecnie w większości na terenie gminy Ursynów (0,88% należy do Wilanowa). Same lasy w tym miejscu istnieją
znacznie dłużej niż te nazwy. Biolodzy
szacują, że ciągłość sięga nawet 10 tys.
lat i jest pozostałością po pradawnej
Puszczy Mazowieckiej.

Inicjatywa Starzyńskiego
W średniowieczu las oraz jego okolice stały się dobrami rycerskimi. Przez
długi czas wchodził w skład tzw. dóbr
wilanowskich. Te z kolei w XVII i XVIII
wieku były własnością rodu Sobieskich,
następnie zaś Potockich i Branickich.
Hrabia Adam Branicki po wojnie polsko-bolszewickiej popadł w tak dramatyczne długi, że musiał wyprzedawać
majątek. Prezydent Warszawy Stefan
Starzyński doprowadził więc do kupna ponad 900-hektarowego terenu
przez Warszawę. W założeniu miał być
to las, w którym wypoczywają mieszkańcy stolicy. Inną koncepcją była parcelacja pod wille i tereny campingowe,
która nastąpiła m. in. na Aninie.

Okres II wojny światowej oraz lata
tuż po niej spowodowały jednak znaczne zubożenie drzewostanu, który od
XIX wieku był pod opieką leśników.
Według szacunków w latach 1938-48
zalesienie zmniejszyło się aż o 64%.
Spowodowane było to rabunkową wycinką prowadzoną przez niemieckie
władze okupacyjne oraz powojennymi trudnościami warszawiaków z pozyskaniem opału.
Szczęśliwie ocalały tereny wewnątrz
lasu, z największą bioróżnorodnością.
Zniszczenia jednak okazały się olbrzymie, aż do 1979 roku w lesie w ogóle nie
prowadzono wycinek, zaś rok później
utworzono rezerwat przyrody. Ma on
chronić to miejsce jako cenne dla Warszawy tereny pod względem: biologicznym, klimatycznym i hydrologicznym.
Obecne założenia wycinkowe stanowią, że nie mniej niż 20% wyciętej masy drzew musi pozostać w rezerwacie,
zwiększając w ten sposób zasób martwego drewna. Wzrost ilości martwego
drewna pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność rezerwatu – martwe pnie
drzew stanowią doskonałe siedlisko dla
wielu gatunków ptaków, owadów, roślin, grzybów, porostów, a przede
wszystkim śluzowców. Ponadto są one
dogodnym schronieniem dla drobnych
ssaków, zwiększają retencję wody, pośrednio użyźniając siedlisko. W celu
ochrony cennych gatunków awifauny

niami są mordy na Polakach podczas II
wojny światowej, również upamiętnione. Szacuje się, że swoje życie oddało tu
około 150 polskich patriotów. Historię
odnajdziemy również na terenie Parku
Kultury w Powsinie. To pamiątka po
dawnych opiekunach lasu – drewniana
leśniczówka z 1890 roku.
Obecnie Las Kabacki to jednak
przede wszystkim miejsce rekreacji i
sportu dla mieszkańców aglomeracji
warszawskiej. Na terenie Parku w Powsinie znajduje się odkryty basen oraz
boiska i place zabaw. Tereny leśne też są
użytkowane intensywnie przez narciarzy, biegaczy i rowerzystów. To właśnie
z myślą o nich drogi w rezerwacie są
szersze niż w innych lasach. Zabronione w obrębie rezerwatu jest natomiast
schodzenie z wyznaczonych traktów.
W poruszaniu się pomagają dwie ścieżki przyrodnicze oraz przebiegające
przez teren rezerwatu trzy szlaki turystyczne: czerwony – biegnący z Pyr
przez las, powsiński Park Kultury, aż
do ścieżki rowerowej prowadzącej z Wilanowa do Powsina; zielony – prowadzący ze stacji Warszawa-Dawidy PKP
lęgowej na terenie rezerwatu pozosta- przez teren lasu z zachodu na południowione zostaną, bardzo ważne w ekosys- wy wschód, do Ciszycy oraz niebieski –
temach leśnych, drzewa dziuplaste.
prowadzący z Kabat przez Las Kabacki,
Konstancin-Jeziornę, Chojnowski Park
Przyroda, historia i rekreacja
Krajobrazowy, aż do stacji Zalesie GórObecnie Las Kabacki to 220 gatun- ne PKP.
ków roślin, w tym 60 gatunków drzew
Co dalej z rezerwatem?
i krzewów, 143 gatunków zielnych oraz
Bioróżnorodność Lasu Kabackiego
17 gatunków mchów. Na terenie rezerwatu spotyka się liczne ssaki. Można jest jednak zagrożona. Ciągła ekspansja
wymienić: sarnę, dzika, lisa, jenota,
borsuka, kunę leśną i domową, tchórza, łasicę, zająca, nornicę, ryjówki, jeża wschodniego oraz nietoperze: nocka
rudego i borowca wielkiego. Występują też liczne ptaki, w tym zaobserwowano aż pięć gatunków dzięcioła (duży,
średni, dzięciołek, czarny, zielony). Licznie reprezentowane w Lesie Kabackim
są też płazy i gady. To m. in. jaszczurka
żyworódka, jaszczurka zwinka, padalec
zwyczajny, zaskroniec zwyczajny oraz
traszka grzebienista, traszka zwyczajna,
grzebiuszka ziemna, ropucha szara, rzekotka drzewna i żaby.
Przyroda to jednak nie wszystko, co
znajdziemy zwiedzając Las Kabacki. W
wielu miejscach natkniemy się bowiem
na świadectwa, często tragicznej, historii. To właśnie tu znajduje się miejsce
katastrofy z 9 maja 1987 roku. Rozbił się
wtedy samolot pasażerski Ił 62 „Kościuszko”. W wypadku zginęły 183 osoby. Miejsce katastrofy upamiętnia pomnik ofiar. Innymi tragicznymi zdarze-

ludzi i urbanizacja terenów wokół rezerwatu prowadzi do jego izolacji i zatrzymania migracji części zwierząt. Problem dotyczy m. in. saren, które od czasu budowy Południowej Obwodnicy
Warszawy nie mogą migrować i rozmnażają się wsobnie.
Jeszcze większym problemem są goście lasu, czyli... ludzie. Od lat wzrasta
liczba wizyt w rezerwacie, który latem
potrafi przypominać sopocką ulicę
Monte Cassino. Ma to wpływ na liczebność ptaków, która w wielu gatunkach
obniżyła się nawet kilkunastokrotnie.
W celu przeciwdziałania presji człowieka rozważano nawet wprowadzenie
opłat za wstęp do lasu, ostatecznie w
planie ochrony z 2016 roku zdecydowano się zabronić wstępu z psami.
Innym zagrożeniem jest stale postępujące obniżanie wód gruntowych,
związane m. in. z zabetonowaniem terenów w pobliżu rezerwatu. Zjawisko to
ma olbrzymi wpływ na gospodarkę
wodną, a także drzewostan – ponad 60
proc. drzewostanów dębowych jest
martwych.
Jak można temu przeciwdziałać?
Ważne, by korzystać z lasu nie naruszając jego ściółki, roślin oraz nie zostawiając śmieci. W skali makro konieczne jest połączenie populacji zwierząt z tą żyjącą w Parku Natolińskim
oraz w Dolinie Wisły. Dobrym rozwiązaniem może być również skierowanie
części ruchu turystyczno-rekreacyjnego
do otuliny rezerwatu.
Piotr Celej

Polacy i niedzielny zakaz handlu
Od stycznia 2020 roku
obowiązuje kolejne zaostrzenie zakazu handlu
w niedziele. Od początku
roku zakaz dotyczy większości niedziel – zakupy
zrobimy tylko w 7 niedziel
objętych wyjątkiem.
Jakie podejście do zakazu
handlu mają Polacy w trzecim
roku obowiązywania regulacji?
Na to i inne pytania spróbował
odpowiedzieć zespół badawczy
Havas Media Group – Intelligence Team w badaniu zrealizowanym w lutym 2020 r.
Kolejne zaostrzenie ograniczeń handlu na ogół nie jest
przyjmowane przez Polaków z
entuzjazmem. Niemal połowa
dorosłych Polaków ocenia to negatywnie. Szczególnie niezadowoleni z tego faktu są mieszkańcy największych miast – blisko
64% mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców ma tu
negatywną ocenę.
Najbardziej podzieleni są pod
względem opinii mieszkańcy wsi
– około 40% z nich ocenia zaostrzenie zakazu negatywnie, a
43,5% pozytywnie.
Kolejne zaostrzenie zakazu
handlu nie wpłynęło pozytywnie

na ogólne nastawienie Polaków
do funkcjonowania tego zakazu –
podobnie jak w ubiegłym roku –
blisko połowa dorosłych Polaków
uważa, że zakaz handlu powinien zostać zniesiony. Największymi zwolennikami zniesienia
zakazu handlu są mieszkańcy naj-

większych miast (pow.500 tys.
mieszkańców) – w tej grupie ponad 60% osób chciałoby, by w
niedziele sklepy były otwarte.
Mimo że Polacy na ogół nie
są zwolennikami niedzielnego
zakazu handlu, wydaje się, że
przyzwyczailiśmy się już do jego

istnienia i jesteśmy odpowiednio przygotowani do braku możliwości zrobienia zakupów w
niedzielę. Blisko połowa badanych Polaków robi zakupy z odpowiednim wyprzedzeniem. Tylko 11% badanych poszukuje
sklepów otwartych w niedziele.

Do braku możliwości zrobienia niedzielnych zakupów trochę lepiej przygotowane są kobiety oraz starsi Polacy – to te
grupy częściej deklarują robienie zakupów klika dni wcześniej.
Z kolei sklepów otwartych w niedziele częściej poszukują mężczyźni oraz młodsi respondenci
– osoby do 34. roku życia.
Zakaz handlu w niedziele nie
ograniczył też naszej konsumpcji. Tylko 1/5 badanych Polaków zadeklarowała, że wprowadzenie niedzielnego zakazu
handlu sprawiło, że kupuje
znacznie mniej. Ograniczenie
konsumpcji szczególnie widocznie jest wśród najmłodszych badanych – do 24. roku życia – w
tej grupie blisko 30% badanych
deklaruje, że przez zakaz handlu kupują mniej.
Dla części Polaków zakaz wiąże się z szeregiem utrudnień. Ponad 35% badanych Polaków deklaruje, że odczuwa negatywne
skutki obowiązywania zakazu
handlu. Znaczące utrudnienia
spowodowane zakazem handlu
deklarują głównie mężczyźni,
młodzi Polacy (do 24. r. ż.) oraz
mieszkańcy największych miast
(pow. 500 tys. mieszkańców) –

w tej grupie na negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu w niedziele wskazuje ponad
50% osób.
– Zakaz handlu obowiązuje
od 2018 r., w tym roku poza kilkoma wyjątkami, obejmie już
wszystkie niedziele w miesiącu.
Nasze badania pokazują, że nastawienie Polaków do zakazu
handlu w niedziele nie zmienia
się znacząco. Polacy wciąż deklarują, że chcieliby zniesienia
zakazu handlu, a nowe zaostrzanie przepisów oceniają negatywnie. Mimo że stopniowo przyzwyczailiśmy się do braku możliwości zakupów w niedziele i
planujemy zakupy wcześniej, to
dla 1/3 Polaków stanowi on w
dalszym ciągu duże utrudnienie
– komentuje Anna Ostrowska,
Insight Specialist w Havas Media
Group.
Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group
w lutym 2020 r. na ogólnopolskim panelu badawczym wśród
1122 dorosłych Polaków.
Metodologia: CAWI
Wielkość próby: n=1122
Fieldwork: luty 2020
Karolina Szaflarska
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

III “Dyktando nad Dolinką”
Polacy nie gęsi i swój język mają! Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Służewski Dom Kultury oraz Fundacja Języka Polskiego organizują kolejną edycję dyktanda,
która odbędzie się 7 marca o godz. 12:00 w sali widowiskowej
SDK (ul. Bacha 15). Zapraszamy wszystkich chętnych do zmierzenia się z polską ortografią i interpunkcją.
Szczegóły uczestnictwa:
1. W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 rok życia).
2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest wypełnienie
formularza rejestracyjnego oraz otrzymanie drogą e-mailową
potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
3. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie
www.sdk.waw.pl w zakładce „III Dyktando nad Dolinką”.
4. Wypełniony formularz należy przesłać organizatorom za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: zgloszenia@sdk.waw.pl. Można go również przekazać pocztą tradycyjną na adres Służewskiego Domu Kultury (ul. J. S. Bacha
15, 02-743 Warszawa). Zgłoszenia przyjmowane będą od 30.
stycznia do 27. lutego 2020 r.
5. Lista uczestników zakwalifikowanych (imiona i nazwiska) będzie opublikowana na stronie www.sdk.waw.pl.
6. Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 90 osobom,
które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
7. Do konkursu nie mogą przystąpić absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata ani pracownicy naukowi z tego zakresu. Uczestnikami nie mogą być również zwycięzcy (zdobywcy pierwszego miejsca) poprzedniej edycji Dyktanda nad Dolinką ani laureaci (zdobywcy trzech pierwszych miejsc)
którejkolwiek z edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando”. Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy imprezy, której dotyczy niniejszy Regulamin.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, który jest do
pobrania poniżej.
Zwycięzca Dyktanda nad Dolinką otrzyma nagrodę główną
w wysokości 500 złotych oraz nagrodę rzeczową. Zdobywcy
drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Termin zgłoszeń mija 28 lutego (piątek)!

Książka Roku 2019

Wystawę podsumowującą 32. edycję jednego z najważniejszych konkursów związanych z literaturą i książką dla dzieci i
młodzieży pt. “Książka Roku 2019” można oglądać od 17 lutego do 17 marca w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40A .
Konkurs, którego organizatorem jest Polska Sekcja IBBY,
promuje wartościową literacko i artystycznie książkę dla młodych odbiorców, nagradza współcześnie żyjących rodzimych
twórców.
W 2019 roku wyłoniono najlepsze książki w kategorii literackiej, graficznej, „dziecko jest najważniejsze”, przyznano nagrodę za upowszechnianie czytelnictwa.

Aktywny i Bezpieczny Senior
W ramach programu “Aktywny i Bezpieczny Senior” Burmistrz Dzielnicy Mokotów zaprasza Seniorów z Dzielnicy Mokotów na zapisy na 2020 r. na następujące zajęcia:
– basen – pływanie/aqua aerobic, OSiR Mokotów, Niegocińska 2a;
– Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami w parkach Mokotowa (np. Pole Mokotowskie, Królikarnia);
– warsztaty plastyczne (w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul.
G. Bruna 11).
Zapisy odbędą się 28 lutego (piątek) w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców, przy ul. Woronicza 44a w godzinach 9.00-15.00. Liczba miejsc ograniczona.

Mokotowski Karnawałowy Bal Seniora 2020!
W “ostatkową” sobotę 22
lutego w hali sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Mokotów mokotowscy seniorzy bawili się
na balu karnawałowym
zorganizowanym przez
Urząd Dzielnicy Mokotów.
Oprawę muzyczną i wokalną zapewnił DJ Komar.
W balu uczestniczyli burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał
Miastowski oraz wiceburmistrzyni Anna Lasocka. Było dużo
zabawy i tańca. Były także konkursy karaoke, na najciekawszy
strój karnawałowy oraz na najlepszą parę tancerzy. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe nik balu na pamiątkę mógł sobie budce.Dziękujemy za liczne Zapraszamy na kolejny bal już
medale i nagrody. Każdy uczest- zrobić śmieszne zdjęcia w foto- przybycie i roztańczony parkiet! jesienią!

Spartakiada Sportowa
W środę 19 lutego w Szkole Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza odbyła się Spartakiada Sportowa dla dzieci
uczestniczących w mokotowskich Feryjnych Placówkach Edukacyjnych podczas akcji „Zima w Mieście”.
Dzieci wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych: biegach, rzutach i skokach. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki z rąk burmistrza Rafała Miastowskiego i jego zastępcy Marka Rojszyka.

Deklaracja stolicy na rzecz
poprawy jakości powietrza
Warszawa będzie stopniowo odchodzić od palenia
węglem – jednogłośnie zapowiadają władze stolicy i
województwa mazowieckiego. 26 lutego, w trakcie
III Kongresu Czystego Powietrza została podpisana deklaracja współpracy
dotycząca poprawy jakości powietrza.
– Walka o czyste powietrze w
stolicy jest moim priorytetem.
Inwestujemy w ekologiczny
transport publiczny, zieleń oraz
wspieramy warszawianki i warszawiaków w wymianie tzw.
„kopciuchów”. Chcemy wyeliminować węgiel używany w indywidualnych źródłach ogrzewania oraz wprowadzić zakaz
palenia w kominkach w dniach
z prognozowanym przekroczeniem normy jakości powietrza.
Przewidujemy, że będziemy mogli wdrożyć przepisy w IV kwartale 2023 roku – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.
st. Warszawy. – Natomiast już
dziś mamy atrakcyjny program
dotacyjny do ekologicznych źródeł ogrzewania. Warszawiacy,
którzy w tym roku złożą wniosek
do miasta o dofinansowanie likwidacji starego pieca mogą liczyć na 100% pokrycia kosztów
inwestycji – dodał.
– Spalania węgla nie można
zakazać z dnia na dzień. Wprowadzenie tak znaczącego zaostrzenia postanowień uchwały
musi być dobrze przemyślane i
racjonalnie realizowane. Cieszy
nas deklaracja Warszawy o gotowości do zmian. My jako samorząd Mazowsza deklarujemy pomoc organizacyjną, ale też finansową w ramach środków
unijnych i środków z budżetu
województwa – podkreśliła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
W podpisanej na Kongresie
Czystego Powietrza deklaracji
samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają, obok ścisłej
współpracy nad zaostrzeniem
przepisów uchwały antysmogowej, rzetelną wymianę informacji. Da ona możliwość właściwego diagnozowania problemów

związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Ważne jest też
podniesienie efektywności egzekwowania zapisów uchwały
antysmogowej. Sygnatariusze
zobowiązali się również do prowadzenia akcji informacyjno-ed-

tych źródeł ogrzewania wymienimy do końca 2021.
Zintensyfikowaliśmy zazielenianie stolicy. Tylko w zeszłym
roku stolica posadziła ok. 130
tys. nowych drzew, które oczyszczają powietrze.

dowisko zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym,
a także opiniowaniu m.in. przez
Ministerstwo Klimatu, samorządowców czy Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska i Mazowieckiego Państwowego Wojewódz-

ukacyjnych, które zwiększą
świadomość mieszkańców stolicy oraz Mazowsza o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza. Będą także
rozszerzać współpracę o kolejnych partnerów, by proekologiczne działania były prowadzone w coraz szerszym zakresie i
przynosiły coraz lepsze efekty.

Warszawa stawia też na transport przyjazny środowisku. W
ubiegłym roku miasto podpisało
umowę na dostawę nawet 213
ekologicznych tramwajów, a ten
rok rozpoczął się od umowy na 45
nowych energooszczędnych pociągów metra. Do Warszawy przyjechał już pierwszy ze 130 przegubowych autobusów elektrycznych,
zamówionych w lipcu ubiegłego
roku. Dzięki temu będzie można
wycofać autobusy z silnikami diesla z Traktu Królewskiego. Miejskie Zakłady Autobusowe rozpisały już przetarg na dostawy 160
niskoemisyjnych autobusów.

kiego Inspektora Sanitarnego. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 r.

Warszawa walczy
ze smogiem
W 2019 r. Warszawa przyjęła
ok. 800 wniosków o dotacje na
wymianę kotłów w lokalach prywatnych. Inwestycje te zostały
lub zostaną zrealizowane w
2019 i na początku 2020 r. Od
stycznia tempo składania wniosków znacząco się zwiększyło
dzięki wyższym dotacjom i
uproszczeniu procedur.
Z kolei w zasobie komunalnym stolica w zeszłym roku zlikwidowała 543 tzw. „kopciuchy”. Obecnie do likwidacji pozostaje ich jeszcze około tysiąca. Przewidujemy, że większość

Mazowsze w trosce
o czyste powietrze
Prace nad nowym programem
ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wchodzą w
decydującą fazę. Już na początku
marca projekt dokumentu wraz z
prognozą oddziaływania na śro-

Kongres Czystego
Powietrza
To już trzecia edycja ogólnowojewódzkiego spotkania samorządowców, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i ekologicznych. W tym roku udział w
kongresie zapowiedziała rekordowa liczba gości. Ponad 500 uczestników zebranych w Centrum Nauki Kopernik przez kilka godzin
będzie dyskutuje o tym, co jeszcze można zrobić dla poprawy jakości powietrza na Mazowszu. Organizatorami III Kongresu Czystego Powietrza są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Zespół
Doradców Gospodarczych TOR.
Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Stołeczne Warszawa i Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o. o.
Kamil Dąbrowa
Fot. R. Motyl
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W Galerii Działań

Książka i co dalej...

Pan Tadeusz Porębski
Szanowny Panie Redaktorze,
Jako wierny czytelnik tygodnika „Passa” z zainteresowaniem przeczytałem numer 6 (996). Moją uwagę zwrócił na str. 13 list od jakiegoś lekarza weterynarii w sprawach politycznych. List był tak charakterystyczny i „interesujący”, że postanowiłem go skomentować.
Najpierw dwie uwagi formalne. Otóż autor - weterynarz nie zna polskiej konstytucji. Zakłada bowiem kpiąco, że pani Małgorzata Kidawa - Błońska nie umiałaby się znaleźć w międzynarodowym towarzystwie prezydentów czy premierów Trójkąta Weimarskiego. A tymczasem konstytucja w artykule 146
ust. 1 wyraźnie stanowi: „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.” Tak więc to nie prezydent, a rząd prowadzi politykę zagraniczną i krajową. Prezydentowi nic
do tego. To, że Andrzej Duda czy Lech Kaczyński ingerowali w sprawy zagraniczne o niczym nie świadczy
- to jedynie delikty konstytucyjne konstytucyjnych miernot.
Druga sprawa, to - jak pisze ów weterynarz - „demokratyczne wybory”. Otóż weterynarz nie wie, co oznacza termin „demokratyczne wybory”. Termin ten oznacza mianowicie, że wygrywa je ten, kto zdobył więcej głosów. A przecież PiS zdobyło milion głosów mniej, niż łącznie opozycja. Zatem PiS nie jest zwycięzcą demokratycznym, lecz proceduralnym. Podobnie było w USA - Trump nie jest zwycięzcą demokratycznym, lecz proceduralnym, gdyż dostał mniej głosów niż pani Clinton, a urząd powierzyło mu kolegium
elektorów, a nie większość narodu.
I to by było na tyle tych ceregieli, jak mawiał nieodżałowany profesor mniemanologii stosowanej Jan
Tadeusz Stanisławski. Wypada mocno podkreślić to, iż autor - weterynarz twierdzi, że ma dyplom lekarza, posługuje się jednak publicznie językiem śląskiego menela. Dla mnie jest po prostu zwykłym pisowskim dewotem, który z sukcesem rżnie głupa /.../.. Zapomina, że nawet nieznany polityczny przybłęda
potrafił omamić wyborców i wygrać za pomocą fałszywych sztuczek. Weterynarz opluwa Unię Europejską, która dla państwa i narodu polskiego jest darem niebios.
Jak widać, PiS to stan umysłu, to sekta wyznawców, którzy już nie muszą rżnąć głupa.
Łączę serdeczny uścisk dłoni
J a n Ku n a
Wilanów (dawniej Ursynów)
Do Wojciecha Dąbrowskiego

Wystawa prac studentów i absolwentów
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
którzy studiowali w Pracowni Książki
Artystycznej, prowadzonej przez artystę
i pedagoga Tomasza Wilmańskiego. Prezentacja obejmuje książki artystyczne,
unikatowe obiekty książkowe, animacje
liternicze i filmy wideo. Większość prac
pochodzi z kolekcji Pracowni Książki Artystycznej.
Pracownia Książki Artystycznej działająca w
Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP w swoich głównych założeniach edukacyjnych kładzie nacisk na
wypracowanie kreatywnego stosunku studentów
do problematyki związanej z zagadnieniami związanymi z książką artystyczną i szeroko pojmowa-

ną poezją wizualną. Prace realizowane w pracowni podejmują zagadnienia kodeksowej książki artystycznej (gdzie studenci wykorzystują swoje doświadczenia z zakresu malarstwa, fotografii,
rysunku etc.) oraz zajmują się zarówno unikatowymi obiektami książkowymi, jak i kształtowaniem utworów literniczych z zakresu poezji wizualnej, dźwiękowej, animacji literniczej czy hipertekstu. W wykonywanych przez studentów pracach semestralnych istotna jest umiejętność wykorzystania medium, jakie stanowi w tym wypadku
szeroko rozumiana książka (jej forma, zawartość
intelektualna i wizualna) oraz nieodłącznie, od
wieków z nią związanych – liter, słów, tekstu. Zapraszamy na otwarcie w czwartek, 27 lutego
2020 o g. 18 do Galerii Działań SMB Imielin (ul.
Marco Polo 1)!

Szanowny Panie,
Wygląda na to, że tępą propagandę to uprawia właśnie Pan. (a propos wiersza „Gest Lichockiej” w numerze 997 – przyp. red.). Doskonale Pan zdaje sobie sprawę, że gest (Joanny Lichockiej) był skierowany
nie do chorych tylko do posłów opozycji. Doskonale Pan wie, że 2 miliardy zł w obligacjach państwowych
nie mogły być przekazane służbie zdrowia na walkę z chorobami nowotworowymi, zostały one przekazane z innej puli budżetowej.
Powierzenie chorych opiece Najświętszej Panienki jest prawdopodobnie bardziej skuteczne niż trucie
ich nieskutecznymi lekami produkowanymi przez koncerny farmaceutyczne,na których zarabiają one
setki miliardów dolarów, jednocześnie hamując wszelkimi sposobami poszukiwanie,a właściwie wdrażanie do produkcji(bo skuteczne leki przeciwnowotworowe zostały już dawno opracowane) nowych leków przeciw chorobom nowotworowym. Jestem podobnie jak Pan zniesmaczony gestem Pani Lichockiej.
Nie przystoi Jej gest czarnego rapera. Powinna pokazać opozycyjnym bucom klasyczny,polski i patriotyczny gest wała.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Pawłowski

Kronika Stróżów Prawa

Kradli „na kolec”
na Ursynowie
Ursynowscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież na tzw. „kolec”. 52-latek
został zatrzymany na lotnisku
Chopina tuż przed odlotem do
swojego kraju. Natomiast jego o
3 lata młodszy kolega aż w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci zabezpieczyli przy nich łącz-

nie około 5000 Euro i około
2000 zł. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut. Grozi im kara do 5
lat więzienia.
Do kradzieży doszło 10 stycznia przy ul. Polinezyjskiej na Ursynowie. Podejrzani poruszający się czarnym renault laguna
podjechali w okolicę jednego z
banków. Tam zauważyli mężczyznę, który wysiadł z auta i
wszedł do placówki bankowej.
Podeszli do jego samochodu i
przebili mu oponę licząc na to,
że mężczyzna wyjdzie z banku
z gotówką, którą później będą
mogli zabrać.
Metoda „na kolec” polega ona
na tym, że sprawcy przebijają
oponę w samochodzie, gdy widzą jak ktoś korzysta np. z bankomatu czy idzie do banku. Kierowca po wypłaceniu pieniędzy
jadąc samochodem jest obser-

wowany i kiedy w pewnym momencie zorientuje się, że nie ma
powietrza w oponie, wymienia
koło lub dzwoni po pomoc,
wówczas najczęściej nie zamyka
pojazdu. Wtedy do działania
wkraczają sprawcy i niespostrzeżenie zabierają z auta torebkę, saszetkę czy aktówkę
wraz z zawartością.
Tak też było w tym przypadku. Kiedy pokrzywdzony ruszył
z parkingu, obserwujący go podejrzani pojechali za nim, a kiedy się zatrzymał, żeby sprawdzić, co się stało z samochodem,
ci podjechali i z niezamkniętego
auta zabrali plecak z laptopem
wartym około 5000 zł.
Policjanci pracujący od jakiegoś czasu nad sprawą operacyjnie ustalili, że za kradzieżą
mogą stać dwaj obywatele Gruzji, którzy często zmieniają
miejsce pobytu.
Wiedzieli, że 52-latek ma zamiar wylecieć do swojego kraju.
Mężczyzna został zatrzymany
tuż przed odlotem do Kutaisi,
kiedy przeszedł już odprawę
paszportową. Funkcjonariusze
poinformowali go, o co jest podejrzany. W trakcie kontroli osobistej zabezpieczyli przy nim
około 5200 Euro oraz kluczyki
do renault, który był wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Pojazd był zaparkowany
na jednym z ursynowskich osiedli. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, następnego dnia
usłyszał zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora został
aresztowany na 3 miesiące.
Kilka dni później policjanci
pojechali do Piotrkowa Trybunalskiego, według ich informacji miał tam przebywać drugi z
podejrzanych. Mężczyzna został zatrzymany w jednej z wynajmowanych kwater. Przy 49latku kryminalni znaleźli gotówkę w kwocie około 1600 zł. Zo-

stał on przetransportowany do
policyjnego aresztu na Ursynowie. Kilkanaście godzin później
podzielił los swojego starszego
kolegi. Został tymczasowo
aresztowany. Teraz sąd może
skazać obu mężczyzn na karę
do 5 lat więzienia.

Kradziony rower
i narkotyki
Policjanci z wydziału wywiadowczo-patrolowego zatrzymali 29-letniego obywatela
Ukrainy podróżującego kradzionym rowerem z amfetaminą w kieszeni. Mężczyzna
zwrócił na siebie uwagę mundurowych swoim zdenerwowaniem na ich widok. Kiedy policjanci sprawdzili, czym było podyktowane jego zachowanie,
wszystko wyszło na jaw.
Kilka minut przed 1:00 w nocy policjanci patrolowali rejon
ulicy Wita Stwosza. Przejeżdżając obok rowerzysty zobaczyli,
że mężczyzna na ich widok zaczął się zachowywać w sposób
nienaturalny. Jadąc nerwowo
szukał czegoś w kieszeniach. Ze
względu na kradzieże jednośladów mundurowi postanowili
sprawdzić legalność jego pochodzenia.
W trakcie legitymowania
mężczyzna wykazywał jeszcze
większe zdenerwowanie, poszukując czegoś w prawej kieszeni
bluzy. Wobec takiego zachowania funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę osobistą 29-latka,
w trakcie której znaleźli przy
nim biały proszek zawinięty w
aluminiową folię. Posiadacz
substancji powiedział, że to amfetamina, którą kupił niedawno
na imprezie od nieznanego mu
mężczyzny. Badanie narkotesterem potwierdziło, że to faktycznie narkotyk. Po sprawdzeniu
roweru okazało się, że jest on
kradziony.

Jednoślad i amfetamina zostały zabezpieczone w depozycie. Natomiast ich posiadacz trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty,
za które teraz może spędzić 5
lat w więzieniu.

Głośna impreza
zakończona zarzutami
Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. W mieszkaniu wynajmowanym przez 21-latka i jego
o osiem lat starszego kolegę policjanci ujawnili około 20 gramów marihuany, gotówkę, pięć
wag elektronicznych oraz strunowe woreczki foliowe. Kolejne
20 gramów nielegalnego suszu
posiadał przy sobie jeden z podejrzanych.
Kilka minut przed godziną
19:00 policjanci zostali skierowani do jednego z mieszkań
na Mokotowie w związku z zakłóceniem spokoju przez lokatorów. Mieszkańcom bloku
przeszkadzała głośna muzyka
i śpiew.
Rozweseleni zabawą lokatorzy otworzyli drzwi mundurowym myśląc, że to kolejni goście, byli bardzo zaskoczeni wi-

zytą policjantów. Unoszący się
w pomieszczeniu zapach marihuany, porozrzucane w różnych częściach mieszkania woreczki strunowe i wagi elektroniczne porozstawiane na podłodze, dały policjantom podstawy, żeby rozejrzeć się po
mieszkaniu. Wynajmujący loka, 21 i 29-latek zaprzeczali początkowo, że posiadają jakiekolwiek substancje psychoaktywne. Kiedy policjanci ujawnili pierwszy woreczek z suszem,
zmienili zdanie.
W trakcie przeszukania mundurowi ujawnili w mieszkaniu
20 gramów marihuany i 8 tabletek ekstazy. Kolejną podobną
ilość nielegalnego suszu posiadał przy sobie młodszy ze współlokatorów. W trakcie czynności
do mieszkania przyszedł 27-latek, który posiadał przy sobie
około grama narkotyków.
Zabezpieczone narkotyki, gotówka, wagi elektroniczne i woreczki foliowe trafiły do depozytu jako dowody w sprawie.
Cała trójka natomiast spędziła
noc w policyjnych celach. Następnego dnia zarzucono im popełnienie przestępstw, za które
sąd może ich skazać nawet na 3
lata więzienia.
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Czy nie czas na usypanie Kopca?
W niedzielą 23 lutego 2020 r., tak jak każdego roku,
począwszy od lat 70. XX w., przy mogile w Olszynce
Grochowskiej miały miejsce patriotyczne uroczystości
związane z tym miejscem. Dnia 25 lutego 1831 r. na
przedpolach warszawskiej Pragi rozegrała się bowiem
największa w XIX wieku bitwa polskiego oręża. Odbyła
się ona na ogromnym obszarze od Białołęki po Wawer,
jednak główne zmagania miały miejsce wokół niewielkiego olszynowego lasku na Grochowie.

L e c h K r ó l i ko w s k i
unkt ten wybrany został
przez Polaków nieprzypadkowo, albowiem w
zasięgu ognia baterii zlokalizowanych w lasku znajdowało się
połączenie starego traktu moskiewskiego z wybudowaną nieco wcześniej (1823 r.) szosą do
Terespola (Brześcia). Śladami
dawnego traktu moskiewskiego
są m. in. obecne ulice: Pabianicka i Korkowa, będące fragmentem pradawnej drogi przez Węgrów na wschód. Wybudowana
w czasach Królestwa Kongresowego szosa do Terespola był drogą wytyczoną i zaprojektowaną przez inżynierów, a zrealizowaną zgodnie z najnowszymi
wówczas trendami w budownictwie drogowym. Droga ta na odcinku od Wawra do Pragi zbudowana była w dużej części na groblach i nasypach przecinających
podmokłe tereny tej części Grochowa, co czyniło z niej kluczowy element teatru zmagań.
od koniec lutego 1831 r.
wojska rosyjskie posuwały się w kierunku Pragi dwiema kolumnami; starym
traktem moskiewskim oraz szosą terespolską, czyli obecną ulicą
Płowiecką. Połączeniu sił rosyjskich przeszkadzały polskie oddziały i baterie rozmieszczone w
olszynowym lasku opodal miejsca, gdzie trakty te się łączyły, tj.
w pobliżu, gdzie ulica Podolska
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dochodzi do ulicy Grochowskiej.
Wejście połączonych sił rosyjskich i rosyjskiej artylerii na
wspólny odcinek traktów, tj. na
obecną ulicę Grochowską umożliwiłoby im szybkie dotarcie do
szańców Pragi, które w tym czasie nie były jeszcze ukończone.
akt ten pozwala przyjąć
założenie, iż obrona
Pragi mogłaby być bardzo krótka, a więc powtórzyłby
się w jakimś stopniu wariant z
czasów Powstania Kościuszkowskiego, gdy szybkie i zdecydowane uderzenie wojsk Suworowa doprowadziło do rzezi Pragi,
poddania Warszawy i upadku
powstania. Patrząc w ten sposób jasno widać, iż obrona polskich pozycji w Olszynce Grochowskiej była w rzeczywistości
walką o niepodległość Polski. Z
tego punktu widzenia Olszynkę
Grochowską bez żadnej przesady można przyrównać do greckich Termopil. Uporczywa obrona Olszynki pochłonęła życie ponad siedmiu tysięcy Polaków
oraz dziewięciu tysięcy Rosjan.
Wojska Iwana Dybicza (w rzeczywistości będącego na rosyjskiej służbie grafa Hansa Karla
Friedricha von Diebitscha), chociaż zajęły pole bitwy, nie były
jednak w stanie skutecznie zaatakować Pragi. Po krótkiej wymianie ognia wycofały się spod
miasta. Krew przelana pod Olszynką Grochowską uratowała
wówczas Warszawę.
ajęcie pola bitwy przez
Rosjan spowodowało,
że nie było możliwości
pochowania pewnej liczby poległych Polaków, szczególnie tych,
którzy znaleźli śmierć w bagnach
Grochowa. Po zdławieniu powstania Rosjanie utworzyli
cmentarz dla swoich przy ul.
Grochowskiej, a w pobliżu – przy
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obecnej ulicy Terespolskiej – wybudowali monumentalny pomnik na chwałę rosyjskiego oręża. Ulicę, gdzie stanął pomnik
nazwali Pomnikową. Celem dowartościowania tego miejsca, po
sąsiedzku wznieśli kompleks budynków Instytutu Weterynarii,
jednego z najbardziej prestiżowych w całym Cesarstwie. Obecnie do dawnej Pomnikowej przylega ratusz dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
okresie do 1915 r. jakiekolwiek uczczenie polskich poległych nie wchodziło w rachubę.
Pole bitwy znajdowało się z dala od miejskiej zabudowy, w terenie podmokłym, a od 1883 r. w
pasie fortecznym twierdzy „Warszawa”. Dopiero w 1916 r., staraniem Towarzystwa Przyjaciół
Grochowa, ówczesne niemieckie władze okupacyjne wyraziły
zgodę na upamiętnienie miejsca
bitwy i wielką manifestację ludności Warszawy. W latach międzywojennych Grochów, a
przede wszystkim jego historia
związana z walkami z moskiewską nawałą, były w centrum
uwagi władz miasta, ale także
Rzeczypospolitej, o czym świadczą wielkie uroczystości, które
się tam odbyły w 105.rocznicę
bitwy. Wówczas obok charakterystycznego krzyża zbudowano
niewielki grobowiec, w którym
złożono nieliczne ludzkie kości
znalezione w okolicy.
Polsce Ludowej historia walk z Rosjanami należała do tematów, o których należało mówić jak najmniej. Grobowiec w
Olszynce Grochowskiej, który
znajdował się w trudno dostępnym miejscu (brak komunikacji), na skraju zabudowy substandardowego osiedla, był miejscem, do którego z trudem trafiali nawet przewodnicy PTTK.
Taka sytuacja wyjątkowo odpowiadała komunistycznej władzy.
Miejsce pozostałoby nieznane,
gdyby nie upór księdza Wacława
Karłowicza i niewielkiego grona pobliskich mieszkańców, którzy wbrew stanowisku władz organizowali przy grobowcu pa-
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triotyczne uroczystości, z roku
na rok coraz liczniejsze. Niewątpliwie jednym z najbardziej aktywnych organizatorów był śp.
Stefan Melak, który zginął w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
d bitwy pod Olszynką
Grochowską minęło
już ponad 189 lat. W
tym czasie rozpadło się imperium Romanowów, przestał istnieć także Związek Radziecki.
Polska stała się państwem niepodległym i demokratycznym.
Polacy są znów gospodarzami w
swojej ojczyźnie. Okazuje się jednak, iż szacunek do historii podlega wśród naszych rodaków
pewnej modzie i często służy doraźnym celom politycznym. W
ostatnim trzydziestoleciu w Warszawie historycznym motywem
przewodnim było Powstanie
Warszawskie, które zdominowało wszystkie inne historyczne
wydarzenia w życiu nie tylko naszego miasta, ale całej Polski. Nie
umniejszając w jakimkolwiek
stopniu bohaterstwa warszawskich powstańców – mim zdaniem – należy pamiętać także o
poprzednikach, bardzo często
ich biologicznych przodkach, zazwyczaj pradziadkach. Tamci,
żołnierze Powstania Listopadowego walczyli nie tylko o Warszawę, ale o niepodległą i niepodzielną Rzeczpospolitą. Jak
greccy herosi pod Termopilami
stawili czoła armii, która niespełna dwie dekady wcześniej pobiła Napoleona i swoje namioty
rozbiła na Polach Elizejskich w
Paryżu, a carscy kozacy poili konie w Sekwanie.
udność Warszawy, która
pierwszy raz mogła zgromadzić się na historycznym polu bitwy dopiero w 1916
r., już wówczas przyrzekła sobie
i światu, iż godnie uczci pamięć
swoich bohaterów, z których bardzo wielu do dnia dzisiejszego
nie ma nawet grobu. Dowodem
na ówczesne nastroje jest strona
tytułowa „Tygodnika Ilustrowanego” z 1916 r., na której zaprezentowany jest szkic architekta
Zdzisława Jasińskiego, przedstawiający monumentalny pamiątkowy kopiec na polu bitwy pod
Olszynką. W dwudziestoleciu
międzywojennym nie zdążono
zrealizować pomysłu. Uniemożliwiły to najpierw wojna z bolszewikami, później kryzys, a jeszcze później najazd hitlerowskich
hord. Od odzyskania niepodległości przez Polskę w 1989 r. minęło już jednak ponad trzydzieści lat, w którym to czasie nasze
pokolenie także nie zdecydowało się na realizację testamentu
swoich ojców, a w tym na godne
uczczenie poległych i potopionych w bagnach Olszynki.
rządzeniem losu pole
bitwy pod Olszynką
Grochowska w znacznej części znalazło się na terenie
dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Trzeba jednak mieć w pamięci, iż nazwa ta nadana została osiedlu przez Rosjan, na
cześć jednego z największych
wrogów Polski i polskości, carskiego namiestnika w Królestwie
Polskim – Teodora Berga. Ten
carski czynownik w rzeczywistości nazywał się Friedrich Wilhelm Rembert von Berg (17931874). Do największych „zasług”
tego satrapy należy stłumienie
Powstania Styczniowego, zatwierdzanie bardzo licznych wyroków śmierci (m. in. na Traugutta i jego towarzyszy), wysłanie tysięcy ludzi na Syberię oraz
konfiskata majątków wszystkich,
którzy mogli mieć jakikolwiek
związek z powstaniem.
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Bój w Olszynce Grochowskiej.

Warta honorowa przy mogile powstańców w dniu 23 lutego 2020 r.
rak pieniędzy jest wymówką uniwersalną,
albowiem pieniędzy
nigdy nie jest za dużo. Tak więc
nie względy ekonomiczne są decydujące, ale przede wszystkim
wewnętrzna potrzeba. Najważniejsze, to „żeby chciało się
chcieć”. Upamiętnienie poległych pod Olszynką, to nie łaska
z naszej strony, ale obowiązek.
Oni zapłacili krwią, inni, którzy
przeżyli, bardzo często musieli
uciekać z kraju, a ich majątki
podlegały konfiskacie. Uważam,
iż obecnie mamy niezwykle
sprzyjającą sytuację, aby powrócić do przedwojennej koncepcji
usypania pamiątkowego kopca
pod Olszynką. Okolicznością tą
jest budowa drugiej linii metra.
W wyniku realizacji tej inwestycji spod ulic Warszawy wydobywane są tysiące metrów sześciennych ziemi, którą trzeba
wywieźć z miasta (ciekawe jak
daleko) i zapłacić za składowanie. Czy nie lepiej ziemię tę przewieźć w rejon grobowca w Olszynce Grochowskiej i uformować z niego potężny kopiec, który na setki, a może i tysiące lat
(patrz kopiec Kraka, Wandy itp.)
symbolizować będzie walkę Polaków o niepodległość.
uż kilka lat temu z inicjatywy pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Strześniewskiego sporządzono projekt kurhanu. Jego autorami są architekci (ojciec i syn) Józef i Michał Helińscy, którzy
przedstawili dojrzałą koncepcję
wraz z projektem budowlano-konstrukcyjnym. Do dokumentacji dołączone są opinie: geotechniczna (prof. dr inż. Zbigniew Grabowski), konstrukcyjna (prof. dr inż. Stanisław Kuś),
urbanistyczna (dr inż. arch.
Krzysztof Domaradzki). Zgromadzona dokumentacja – moim zdaniem – jest wystarczająca,
aby władze miasta mogły podjąć
wiążącą decyzję o realizacji
obiektu. Czy tak się stanie – trudno wyrokować. Warto jednak
zwrócić uwagę, iż na terenie bezpośrednio sąsiadującym z grobowcem w Olszynce Grochow-
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skiej trwa proces urbanizacji.
Pojawiają się nowe budynki; ludzie tworzą swoją przestrzeń życiową. Z każdym rokiem będzie
trudniej i drożej zrealizować projekt. W planach jest np. budowa
trasy Olszynki Grochowskiej,
której projekt, już teraz, powinien uwzględniać powstanie
kopca. Nie uwzględnia, bo nie
ma takiej decyzji.
ważam, iż budowa na
polach Olszynki monumentalnego kopca
mogłaby być nadzwyczaj ważnym impulsem do istotnych
przekształceń na warszawskim
prawym brzegu Wisły, na co Praga czeka od dziesięcioleci. Praga
to też stolica – warto o tym pamiętać! Olszynka Grochowska
jest obecnie rezerwatem (pow.
69,39 ha, w tym 12,93 otuliny).
Teren ten został wykupiony z
prywatnych rąk w okresie prezydentury Stefana Starzyńskiego.
Były to wówczas jałowe, piaszczyste wygony przecięte kanałem melioracyjnym. Na całym
terenie nie było jednego drzewa, a na skrawkach zieleni pasły
się kozy. Około 1950 r. zaczęto
zalesiać nieużytki Olszynki. Pamiętam, a byłem wówczas
uczniem grochowskiej szkoły nr
168, że kilkakrotnie cała klasa
uczestniczyła w zalesianiu. „Nowi” warszawiacy w latach 70.
XX w. uznali, że to co rośnie, jest
pozostałością olszyny, w której
walczyli i ginęli nasi przodkowie. Zagajnik otrzymał status
rezerwatu i od tego czasu jest
prawnie chroniony. Chroniony
jest na tyle skutecznie, że bobry
– także chronione – zawładnęły
całym terenem. Budują żeremie
ze ścinanych drzew, kopią nory
przywracając teren do stanu
sprzed setek lat.
ważam, że należy odwiedzać rezerwat Olszynka Grochowska
ze względów patriotycznych,
ale warto też tam bywać, aby
dostrzec potęgę przyrody, która w zaledwie siedemdziesiąt
lat przywróciła zdegradowane wygony niemalże do stanu
pierwotnego.
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PIOSENKA W TONACJI PIS-dur
na melodię piosenki Majteczki w kropeczki
Sławomira Świerzyńskiego (Bayer Full, 1995)
W szkole w Michałowie na Podlasiu powstaje klasa o specjalności disco polo.
1
Gdy sześć lat skończyłeś, do szkoły już czas.
Michałów zaprasza. W sam raz coś dla mas.
Piosenki z Podlasia, znad morza i z gór,
Będziemy śpiewali w tonacji pis-dur.
Jest tylko dylemat, kto mistrz a kto król?
Czy Zenka piosenka czy gość z Bayer Full?
Refren:
Piosneczki znad rzeczki, ło ho, ho, ho.
Ludowe poleczki, ło ho, ho, ho.
Maleńki śpiewniczek, ło ho, ho, ho.
W nim same są kicze, a no to co?
Banalne strofeczki dla naszych pań,
Z najniższej półeczki, to hit bez dwóch zdań.
2
Podobno dziś trzeba jak Sławek mieć gust,
Gdy mówi Prezydent, miód kapie mu z ust.
Jak pyłek kwiatowy z warg spijaj ten miód,
Bierz przykład ze Sławka, a zdarzy się cud.
Chcesz zrobić karierę, zasłużyć na bis?
Tańcz w rytm disco polo i głosuj na PiS.

3
Ja lat siedemdziesiąt skończyłem już pięć,
I pójść w ślady Sławka od dzisiaj mam chęć.
Majteczki w kropeczki po prostu chcę skraść.
Że też na to wcześniej nie mogłem sam wpaść!
Choć lata minęły i szybko biegł czas,
Znów wmówię dziewczętom, że to pierwszy raz.
Refren: Piosneczki znad rzeczki…
Coda: Piosneczki znad rzeczki śpiewajmy na bis.
Posłuszne owieczki głosują na PiS.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Szaleństwo z Alibabą
iedawno obejrzałem film na YouTube przedstawiający zabawki i gadżety, które można kupić w coraz bardziej popularnym portalu AliExpress.
Tym, którym nazwa ta niewiele mówi wyjaśniam, że jest to chiński serwis sprzedażowy, należący do Alibaba Group. W naszym kraju zyskuje coraz
więcej zwolenników. Jednym z powodów są niskie ceny większości produktów.
Kupić tam można niemal wszystko, począwszy od saszetek herbaty po wyrafinowany sprzęt elektroniczny. Dostawcami towarów są głównie małe lub średnie firmy z Chin. Jak przystało na takiego handlowego giganta, zalewa on znaczną część naszego globu chińskimi towarami.
Skala tego przedsięwzięcia może przyprawić o zawrót głowy. Niemal wszystko można kupić. Kilka lub kilkadziesiąt milionów sztuk nie jest tu niczym niezwykłym, chociaż może to robić wrażenie
na zwykłym Kowalskim, któremu zazwyczaj wystarczy jedna sztuka lub w najlepszym razie kilka.
Od razu chcę wyjaśnić, że filmiki poświęcone rozmaitym „wynalazkom” czy gadżetom nie są odosobnione. Przeciwnie, jest ich naprawdę dużo. Wystarczy wyszukać odpowiednie strony, aby
przekonać się o tym przekonać. Internety są nimi zawalone.
Żeby być bardziej precyzyjnym dodam, że prezentowane w filmach zabawki i gadżety są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak też wszystkich pozostałych grup wiekowych, nie wyłączając odbiorców najstarszych. Czego tam nie ma! Jest niemal wszystko, co zostało wyprodukowane. Nikomu z nas nie wystarczyłoby życia, żeby to przejrzeć, a żeby poznać szczegóły i opisy dotyczące poszczególnych towarów, potrzeba byłoby życia wielu pokoleń.
Coraz liczniejsza rzesza klientów ko„Jak przystało na takiego
rzysta z tej wygodnej formy zakupów.
to zwłaszcza ludzi młodych, lehandlowego giganta, zalewa Dotyczy
piej zaznajomionych z komputerem.
on znaczną część naszego
Zresztą, nie wymaga to wielkich umiejętności. Łatwo jest więc korzystać z
globu chińskimi towarami”
tego rodzaju udogodnień.
O ile samo posługiwanie się aplikacjami do sprzedaży internetowej, kupna, płatności, przesyłki i odbioru nie jest już niczym niezwykłym, o tyle sama oferta może wywołać zdziwienie a nawet szok, bo niektóre produkty na AliExpress przypominają artefakty z innego wymiaru. Wrażenie robią wspomniane zabawki i gadżety. Pokazują, jak ogromna jest przepaść dzielącą osoby
starszego pokolenia od najmłodszych. Starsi zapewne pamiętają przaśne zabawki ze swojego dzieciństwa. Wtedy lalka otwierająca i zamykająca oczy i mówiąca „mama” stanowiła niemal szczyt
możliwości producentów zabawek. Teraz, takie efekty to zwyczajna rzecz. Niektóre z obecnie oferowanych zdają się wykraczać poza obowiązujące prawa fizyki, są na tyle odlotowe – używając
młodzieżowego języka, że równie dobrze można byłoby je uznać za wytwory pozaziemskiej cywilizacji. Są wśród nich samoukładające się magnetyczne, kolorowe klocki, tablety, na których
można pisać czymś przypominającym pisak z magnesem przyciągającym kuleczki układające się
w obraz. Oczywiście, nie brak też modnych dziś dronów. Niektóre z nich przeznaczone są do zabawy we wnętrzu. Dzięki specjalnej obudowie stały się bardziej odporne na uderzenia. Można
nimi sterować ruchem dłoni. Jest cała gama rozmaitych zabawek i gadżetów, wykorzystujących
zjawisko fotoluminescencji, emitujących kolorowe promieniowanie elektromagnetyczne. Są też
praktyczne gadżety kuchenne, jak składane i rozkładane desko-miski, które jednym ruchem ręki łatwo zamienić w miskę lub deskę do krojenia warzyw, owoców i innych produktów.
Wszystkie przedmioty łączy jedno – ktoś je wymyślił. Wspólnym mianownikiem dla nich jest wiedza i pomysłowość wynalazców, którym w sukurs przychodzi współczesna nauka. Wynalazki trafiają do produkcji (masowej, jak w przypadku Chin). Popychają naukę do przodu, skłaniają wszelkiego rodzaju innowatorów do ich udoskonalania i wymyślania nowych rozwiązań.
O tempora, o mores! – te słowa wypowiedziane niegdyś przez Cycerona pasują do sytuacji, z jaką mamy dziś do czynienia. Kolejne pokolenia będą żyły w otoczeniu przedmiotów, o których my,
współcześni nie mamy pojęcia. To nic, że młodzi ludzie nie potrafią odpowiedzieć na proste pytania zadawane przez dziennikarzy pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Za to z pewnością, będą umieli poruszać się w świecie odlotowych gadżetów.

N

Tadeusz Porębski

Na wirus głupoty nic nie pomoże
d jesieni do wczesnej wiosny grypa zbiera każdego roku coraz większe
żniwo. Dlatego już we wrześniu rozpoczyna się akcja szczepień przeciwko tej bardzo niebezpiecznej chorobie. Jesienią ubiegłego roku pędem poleciałem do przychodni i przyjąłem szczepionkę. Nie było kolejki, co mogło dziwić. Zaraz przypomniało mi się lato 2017 r., kiedy przeciwnicy obowiązkowych szczepień zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP
przeszli ulicami Warszawy, protestując przeciwko karom za niezaszczepianie dzieci. Ich zdaniem,
rodzice powinni mieć możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w sprawie zaszczepienia dziecka.
Dzisiaj czekają z chorymi pociechami w tasiemcowych kolejkach do lekarza i zapewne mocno gardłują o kiepskim stanie naszej służby zdrowia.
Nie zazdroszczę polskim medykom, bo poza szczytem zachorowań na grypę przywiało z komunistycznych Chin koronawirusa i zapanowała panika. Przychodnie pękają w szwach, a lekarze zaczynają przypominać znanych z poprzedniego systemu przodowników pracy wykonujących 400 proc.
normy. Tyle że taki przodownik dostawał darmo mieszkanie od państwa, bądź sowitą premię pieniężną plus okolicznościowy medal, a dzisiejsi lekarze wracają do domów na czworakach ze zwichrowaną psychiką. Polski pacjent w przychodni nie jest bowiem zbyt uprzejmy.
Wróćmy jednak do wyposażonych w ponad przeciętną wiedzę oraz wyobraźnię rodziców zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Ludzie ci żądają od
władzy akceptowania ich postulatu, ale ani myślą uszanować stanowiska władz samorządowych
nakładające w wielu miastach w Polsce na dyrektorów obowiązek nieprzyjmowania do publicznych
żłobków i przedszkoli dzieci niezaszczepionych. Wrogowie szczepionek za nic mają zdrowie innych
dzieci i często dochodzi wręcz do awantur, kiedy ich niezaszczepiona progenitura zostaje pominięta podczas naboru. To średniowieczne myślenie staje się niestety coraz powszechniejsze w narodzie.
Postulaty wysuwane przez STOP NOP powodują zderzenie się trzech wartości: a) prawa rodziców
do decydowania o leczeniu własnych dzieci; b) prawa dziecka do bycia skutecznie leczonym, nawet wbrew woli rodziców; c) prawa innych osób do ochrony ich zdrowia. Z całą pewnością niezaszczepione dziecko stanowi potencjalne zagrożenie, szczególnie dzisiaj - w dobie koronawirusa – ponieważ zwiększenie się liczby takich dzieci powoduje, że słabnie tzw. odporność zbiorowa.
rgumenty wysuwane przez członków STOP NOP i sympatyków tej organizacji wręcz szokują. Niejaki Grzegorz GPS Świderski objawia w Internecie, tu cytat: “Człowiek, który nikomu nie szkodzi, nikomu nie zagraża, nikogo nie atakuje, nikogo nie oszukuje, wobec nikogo nie stosuje się przemocy lub groźby jej użycia, ma prawo (naturalne, człowieka, konstytucyjne, moralne, cywilizacyjne) do nienaruszalności cielesnej. Moim zdaniem, takie prawo jest naturalne i mam je bez względu na jakiekolwiek konstytucje, deklaracje, czy karty podstawowe. Przymus szczepień łamie to prawo. Ale łamie też je przymus finansowania służby zdrowia, przymus ubezpieczeń społecznych, przymus szkolny, czy przymus uzyskiwania pozwolenia na kupno leków bądź
prowadzenia samochodu. Wszystkie te przymusy mają taką samą naturę, wszystkie tak samo łamią prawo naturalne, wszystkie służą do tego, by nas hodować jak bydło”. Koniec cytatu.
Jakby wbrew prawdom objawianym przez pana Świderskiego i jemu podobnych w wielu krajach
zaostrzono w ostatnich latach przepisy dotyczące szczepień. Francja oraz Włochy, gdzie szczepienia były dobrowolne, wprowadziły ten obowiązek. We Włoszech wprowadzono też przepis pozwalający na przyjmowanie do publicznych żłobków i przedszkoli wyłącznie tych dzieci, których rodzice przedstawią kartę szczepień. Taką samą drogę obrali Czesi. Włoscy rodzice odmawiający szczepienia dziecka w wieku szkolnym są kara„Wrogowie szczepionek
ni grzywną w wysokości 500 euro. Dzieci,
nie można szczepić z powodu staza nic mają zdrowie innych których
nu ich zdrowia, są zapisywane do klas,
dzieci i często dochodzi
gdzie skoncentrowani są wyłącznie zaszczepieni uczniowie. Cała cywilizowana Eurowręcz do awantur, kiedy
pa stara się walczyć z epidemiami za pomoich niezaszczepiona
cą szczepień. W Finlandii szczepienia nie są
obowiązkowe, mimo to wskaźniki szczeprogenitura zostaje
pień należą tam do najwyższych w Europie.
pominięta podczas naboru” Podobnie jest w Norwegii. Skandynawowie szczepią się dobrowolnie i masowo potwierdzając tym samym, że są społeczeństwem świadomym i zdyscyplinowanym.
W Grecji szczepienia są obowiązkowe. Słowenia ma jeden z najbardziej ostrych systemów z 9 szczepieniami obowiązkowymi. W Niemczech zaostrzono przepisy dotyczące realizacji szczepień i dyrektorzy przedszkoli mogą odmawiać przyjmowania dzieci, których rodzice nie przedstawią dokumentu potwierdzającego zaszczepienie. Przed posłaniem dziecka do żłobka czy przedszkola każdy rodzić ma obowiązek spotkania się z lekarzem, by wysłuchać medycznych argumentów na temat konieczności szczepień. Oporni karani są grzywną w wysokości 2500 euro. W Serbii obowiązek szczepień obejmuje 6 szczepionek podawanych dzieciom do 14 roku życia. Kubańskie społeczeństwo uznawane jest przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) za jedno z najzdrowszych na świecie. Może dlatego, że każde nowo narodzone na wyspie dziecko otrzymuje obowiązkowo szczepionki przeciwko 13 chorobom. Niezaszczepienie dziecka w ustawowym terminie grozi kryminałem.
pidemia koronawirusa spowodowała, że uwaga Polaków jest w większym stopniu skierowana na masowe zachorowania w Chinach oraz przemieszczanie się wirusa po Europie,
niż na realne zagrożenie związane z zarażeniem się wirusem grypy klasycznej. Okazuje się
jednakowoż, iż dla Polaków nieporównywalnie większym zagrożeniem jest dzisiaj właśnie grypa,
a nie chiński wirus. Tak mówią liczby. Wirusa grypy można znacznie zneutralizować poprzez przyjęcie szczepionki. Umiera się nie na grypę, lecz w wyniku powikłań po przejściu tej choroby. Znaczna część społeczeństwa, ze średniowieczem zrzeszonym w organizacji NON STOP na czele, nie wie,
że sama szczepionka nie chroni przed zachorowaniami na grypę, anginę, czy inne choroby górnych
i dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie. Ona chroni organizm przed pogrypowymi
powikłaniami, jak na przykład zapalenie płuc i zapalenie mięśnia sercowego. Po prostu osoba zaszczepiona przechodzi grypę dużo lżej niż niezaszczepiona. W Polsce osoby po 65 roku życia mogą zaszczepić się bezpłatnie, pozostali po zakupieniu w aptece refundowanej szczepionki.
Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy obowiązkowych szczepień przedstawiają swoje racje. Ale
komu należy wierzyć? Ludziom nauki czy internetowym mędrcom? Ja wierzę ludziom nauki, dlatego co roku przyjmuję szczepionkę przeciwko grypie. Na razie nie choruję, od jesieni do dzisiaj nie
miałem nawet kataru. Czy to zasługa szczepionki? Nie mam stuprocentowej pewności, ale mocno
wierzę w jej skuteczność. Jedno wszakże jest pewne: zastosowanie szczepionek zdławiło powojenne epidemie gruźlicy, odry, błonicy, choroby Heinego–Medina, jak również ospy wietrznej, która wielokrotnie dziesiątkowała populacje kilku kontynentów. Należy zatem zadać sobie proste pytanie:
znane są przypadki negatywnego działania szczepionki na człowieka, to prawda. Ale jak one mają się statystycznie do liczby osób, które dzięki przyjęciu szczepionki uniknęły wielu chorób, powikłań, a nawet śmierci?
2018 r. Europę zaatakowała odra, ale na podstawie badań molekularnych wirusa, WHO
ogłosiła Polskę krajem wolnym od odry rodzimej. Decyzja WHO oznaczała, że w Polsce mieliśmy tylko zachorowania przywleczone z zagranicy. Z pewnością duża w tym
zasługa obowiązkowych w naszym kraju szczepień ochronnych. Czyli, albo Polacy, wyjeżdżając
gdzieś za granicę łapią odrę i przywożą ją do kraju, albo przyjeżdżają ludzie z innych państw i przywlekają odrę do nas. W pierwszym półroczu 2018 r. roku w Europie zachodniej na odrę zachorowało ponad 41 tys. osób. W 37 przypadkach choroba doprowadziła do śmierci. Epidemia szła ze
wschodu, tam odra zaatakowała ponad 35 tys. Ukraińców, prawie 3 tys. Białorusinów i ponad 5
tys. Rosjan. Ci ludzie nie byli szczepieni, bo z powodu trwającego od lat w tym regionie konfliktu zbrojnego nie działa tam system nadzoru epidemiologicznego. Dotychczas udało się zidentyfikować 21 szczepów wirusa odry. Corocznie na całym świecie notuje się ponad 40 milionów zakażeń i około 120 tys. zgonów (400 dziennie). Jak do tych liczb ma się koronawirus wywołujący
dzisiaj globalną panikę?
Na koniec zacytuję wypowiedź pana Nedreta Emiroglu, dyrektora Wydziału Ratownictwa Zdrowotnego i Chorób Komunikowanych w Regionalnym Biurze WHO dla Europy: “Każda osoba, która nie jest odporna, pozostaje bezbronna bez względu na to gdzie mieszka, a władze każdego kraju powinny naciskać na swoje służby, by zwiększała się liczba szczepień”.
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Jeden Mazur wiosny na Służewcu nie czyni
Szczepan Mazur to przykład błyskotliwej i rzadko spotykanej
kariery jeździeckiej. Rozpoczynał ją jako szesnastolatek, a w
wieku zaledwie 26 lat ma już na
koncie grubo ponad 500 wygranych gonitw, w tym wiele
najwyższych kategorii. Od 2014
r. w sezonie zimowym dosiada
koni nad Zatoką Perską.
ż pięciokrotnie (w latach
2013, 2014, 2016, 2018 i
2019) wywalczył tytuł czempiona służewieckiego toru. Pierwsze
Derby wygrał w 2012 r. jako 17-letni
kandydat dżokejski na klaczy Natalie
of Budysin. Rok później wszedł szturmem do kategorii dżokejów. Sukces w
Derby powtórzył w 2018 r. na ogierze
Fabulous Las Vegas. W międzyczasie
łupem Mazura padło wiele prestiżowych nagród, m. in. Rulera, Oaks i Wielka Warszawska. Podczas ubiegłorocznej
Jesiennej Gali wygrał 499, 500 i 501
gonitwę w karierze. W 2014 r. pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich trener Ibrahim al Hadrami
zwrócił się do hodowcy Macieja Malinowskiego z prośbą o wskazanie zdolnego polskiego dżokeja mającego chęć
sprawdzenia swoich umiejętności z europejską czołówką jeździecką ścigającą
się zimą nad Zatoką Perską. Wybór padł
na Szczepana Mazura.
o zeszłego roku polski dżokej
wygrał na Półwyspie Arabskim osiem wyścigów. W
styczniu 2019 wziął udział w gonitwie
Al Maktoum Challenge (1600 m) rozgrywanej na torze Meydan w ramach
Dubai World Cup Carnival (łączna pula nagród ponad 10 milionów USD).
Polski dżokej na arabskiej klaczy Wadeeaa (Mahabb - Gaira) rozstrzygnął gonitwę już na starcie dyktując bardzo
ostre tempo i prowadząc od startu do
celownika. Dobry czas gonitwy (1:48.2
sek.) oraz czternastu pokonanych jeźdźców z wysokiej półki mówią same za
siebie. Wśród rywali ogranych przez
Mazura znaleźli się m. in. Fernando Jara, zwycięzca prestiżowego Belmont
Stakes w USA, czy brytyjski czempion
Richard Mullen ścigający się w najwyżej dotowanych gonitwach świata (m.
in. Dubai World Cup 2018). W październiku ubiegłego roku Wadeeaa zajęła
trzecie miejsce w selekcyjnej gonitwie
Qatar Arabian Trophy dla 4-letnich klaczy (G1), co oznacza, że Szczepan Mazur dosiada nad Zatoką Perską wartościowych koni.
tym roku Polak kontynuuje dobrą passę. W połowie
stycznia na torze Meydan
w kapitalnym stylu wygrał na wałachu
Tashweeq (Big Bad Bob - Dance Hall
Girl po Dansili) ze stajni szejka Hamdana bin Rashid Al Maktouma, gonitwę
Lincoln Aviator Handicap na 7 dystansie furlongów (około 1400 m). W 14konnej stawce folblutów Tashweeq był
przedostatnią grą (40/1). Polski dżokej
jechał w środku stawki, wyczekał do
połowy ostatniej prostej i wtedy włączył wałachowi “przerzutkę”, bijąc wymagającą konkurencję o kilka długości. W pokonanym polu znaleźli się faworyci, m. in. Moqarrar pod Jimem
Crowleyem i Stratton Street dosiadany
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przez Richarda Mullena. W dniu 9 lutego Szczepan Mazur zaliczył kolejne
zwycięstwo wygrywając na francuskiej
klaczy Ihtesham gonitwę Arabian Triple
Crown (1600 m).
ybudowany w 2010 r. za
1,25 mld USD kompleks
wyścigowy Meydan jest
największym tego typu obiektem na
świecie. Trybuny toru wyścigowego w
Dubaju są w stanie pomieścić 80 tysięcy widzów. Meydan to nie tylko miejsce konnych gonitw. Nowoczesny i luksusowy obiekt to także pięciogwiazdkowy hotel, przystań i muzeum. W
marcu rozegrany tam zostanie mityng
Dubai World Cup z największą na
świecie pulą nagród.
ymczasem tory służewieckie
powoli budzą się z zimowego
snu. Pierwsza gonitwa nowego
sezonu wyścigowego zostanie rozegrana w sobotę 18 kwietnia, ostatnia w
niedzielę 15 listopada. W styczniu Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego
Klubu Wyścigów Konnych, zatwierdził
tegoroczny plan gonitw, który powstawał w bólach, ponieważ poznański zaciąg zarządzający od jesieni 2018 r. służewieckim hipodromem ma o organizacji wyścigów konnych blade pojęcie. W
okresie od 20 grudnia do 5 stycznia,
kiedy należy mocno pochylać się nad
koncepcją planu, w dyrekcji oddziału
Służewiec Totalizatora Sportowego
przy Puławskiej 266 widziano jedną – w
porywach dwie osoby. Reszta urlopowała. Przy współudziale trenerów, prezesa PKWK oraz jednej pracownicy oddziału Służewiec zaplanowano na warszawskim hipodromie 52 dni wyścigowe. Jak co roku, konie będą ścigać się
także we Wrocławiu i latem w Sopocie. Po raz pierwszy trzy mityngi wyścigowe odbędą się w Krakowie. Porozumienie w tej sprawie zawarli Tomasz
Chalimoniuk reprezentujący PKWK,
Jan Ardanowski - minister rolnictwa i
rozwoju wsi oraz Jacek Majchrowski prezydent Krakowa. Inicjatywa reaktywowania wyścigów konnych na krakowskich błoniach wyszła z gabinetu
prezesa PKWK.
a początku lutego Polski Jockey Club opublikował zestawienie zawierające liczbę koni zgłoszonych do sezonu 2020 z podziałem na rasy i wiek. Jest ich o 73
mniej niż w poprzednim sezonie. Łącznie zgłoszono do wyścigów 1229 koni,
z czego 726 to folbluty. Aż 350 pochodzi z hodowli zagranicznej (111 dwulatków, 90 trzylatków, 149 czterolatków i
starszych). W gonitwach rywalizować
będzie 237 dwuletnich folblutów, 203
konie z rocznika derbowego oraz 286
czteroletnich i starszych. Martwi
zmniejszająca się liczba dwulatków z
300 w 2018 r. do 237 w roku bieżącym.
W gonitwach dla koni arabskich czystej krwi ma wziąć udział 411 koni, w
tym 113 hodowli zagranicznej. Łącznie
wystartuje 225 arabskich trzylatków
(38 hodowli zagranicznej), 97 czterolatków (32) oraz 89 pięciolatków i starszych (43). Stawkę uzupełni 50 koni
półkrwi oraz 42 kłusaki francuskie. Właściciele dwulatków krajowej hodowli
otrzymają w tym sezonie bonus - ma
być dla nich zniesiona opłata za zapis do
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Szczepan Mazur wygrywa we
wrześniu 2019 r. na klaczy
Incepcja gonitwę Westminster
Freundschaftspreis.
gonitwy. Ponadto polskie dwulatki dostaną dodatkowo 40 proc. od nagrody,
trzylatki 25 proc., pozostałe wyhodowane w kraju 15 proc.
ażą się losy służewieckiej
trawy pokrywającej zielony tor. Z informacji uzyskanych z wiarygodnego źródła wynika,
że organizator gonitw “zapomniał” rozpisać przetarg na konserwację toru, która rokrocznie rozpoczynała się na początku marca. “Zapomniano” o rozpisaniu przetargu na jedno z kluczowych
zagadnień przed rozpoczęciem sezonu, mimo że zatrudnienie w służewieckim oddziale TS wzrosło w stosunku
do roku 2017 o ponad 100 proc. Pracowało wówczas 18 osób, dzisiaj zatrudnionych jest 42 pracowników. Czy dyrektor Dominik Nowacki podpisze do
końca lutego zlecenie na wykonanie
wertykulacji, aeracji, wałowania oraz
kilku innych prac konserwacyjnych, by
zapewnić bezpieczeństwo koniom i
jeźdźcom? Wertykulacje oczyszczają
trawnik i zapewniają intensywne odżywienie gleby. Jeżeli nie padają deszcze prace trwają 3 tygodnie, przy opadach ponad miesiąc. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest
niezwykle ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, ponieważ pod jej wpływem
darń trawnika wyrównuje się. Prace
trwają 1-2 dni. Wsiewki trawy i nawożenie to kolejne 1-2 dni, do tego dochodzi czesanie gałęziami oraz wałowanie, które pozwala zagęścić ziemię i wyrównać powierzchnię darni. Na koniec
koszenie. Jedno jest pewne: jeżeli w
wyniku zaniedbania czy zaniechania
powyższe prace nie zostaną rzetelnie
wykonane i dojdzie do kontuzji koni, a
nie daj Bóg do wypadku z udziałem ludzi, odpowiedzialność karna z art. 131
kk spadnie na organizatora gonitw.
ezygnację ze stanowisk dyrektora sprzedaży w Totalizatorze
Sportowym i jednocześnie
prezesa siostrzanej spółki “Traf” organizującej koński totalizator złożył Tomasz
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Kadeci Metra mistrzami Mazowsza!
W dniach 21-23 lutego kadeci trenerów Adam Bigosa, Wojciecha Szczuckiego
oraz Łukasza Wasąga brali udział w finałowym turnieju siatkarskim o mistrzostwo Mazowsza. Po
bardzo dobrej grze, trzech
zwycięstwach bez straty
seta nasi zawodnicy zdobyli złote medale i tytuł
mistrza Mazowsza.
– Rozegraliśmy bardzo dobry
turniej, trzy zwycięstwa bez straty seta i zdobyty tytuł mistrza Mazowsza potwierdziły naszą dominację w wojewódzkich rozgrywkach ligowych które skończyliśmy
na pierwszym miejscu. Wszystkie elementy nad którymi pracowaliśmy przygotowując się do te-

go turnieju były perfekcyjne w naszym wykonaniu. Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, odebrali złote medale, co było dla nich zasłużoną nagrodą za prace jaka wykonali na
treningach. Dziękuję naszym
wspaniałym kibicom – drodzy Rodzice, wasza pomoc jest dla nas
bardzo ważna, wasz doping zawsze pomaga nam w trudnych
momentach. Nasze złote medale
należą się również Wam. Przed
nami turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski, który rozegramy
w Zielonej Górze dniach 27 luty –
1 marca. O dwa miejsca premiowane awansem do półfinału mistrzostw Polski powalczymy z zespołami gospodarzy oraz AZS
2020 Częstochowa, Feniks Le-

żajsk, AZS PWSZ Nysa, Karpaty
Krosno – ocenia turniej trener drużyny kadetów Adam Bigos.
Ostateczna klasyfikacja Turnieju o Mistrzostwo Mazowsza
Juniorów 2019/2020:
1. KS Metro Warszawa
2. MOS Wola Warszawa
3. RCS Czarni Radom I
4. Plas Warszawa
Skład KS Metro Warszawa:
Bartosz Stępień, Adrian Gacek, Szymon Koniuszewski, Wiktor Getka, Krzysztof Nagraba,
Krzysztof Kubiak, Piotr Śliwka,
Michał Łabędzki, Mateusz Michalecki, Kacper Ołeniak, Marcel
Bakaj, Dawid Hajbowicz, Jan
Kubacki, Kacper Rugała, Karol
Januszko, Jakub Linkiewicz.
ksmetrowarszawa.pl

Cekała, wielokrotnie krytykowany na
łamach “Passy”. Koński totalizator oddano w ręce osoby, która podnosząc
systematycznie stawki w poszczególnych zakładach, powodowała odpływ
graczy ze Służewca, co drastycznie zaniżało pule i czyniło grę nieatrakcyjną.
Doszło do tego, że pula “czwórki” w
najgorszym okresie wyniosła około 800
złotych (słownie: osiemset), a “trójki”
nieco ponad 2 tysiące (dwa tysiące).
Czy o tak marne pieniądze warto się
bić? Na początku marca ma zostać powołany nowy prezes “Trafu”, ale na razie brak chętnych na to stanowisko. Ktokolwiek zostanie szefem spółki, będzie
musiał zmierzyć się z nie lada wyzwaniem, które nosi nazwę “ożywienie gry
w totalizatorze”. Zdaniem lwiej części
służewieckich graczy na takie zjawisko
można liczyć jedynie w przypadku obniżenia stawek w grze porządkowej,
trójkowej i triplowej do dwóch złotych
oraz pozostawienia stawki 1 zł w zakładach kwinta i czwórka.
a koniec propozycja “Passy” w
kwestii lokacji automatów do
gry. Na mocy ustawy z kwietnia 2017 r. Totalizator Sportowy uzyskał
monopol na organizowanie gry na automatach poza kasynami. Po ponad
dwóch latach państwowy gigant zamiast planowanych 35 tys. „jednorękich bandytów” wprowadził na rynek…
600 maszyn pochodzących od firmy
“Merkur” z tak zwanego “zakupu interwencyjnego”. Nie był to zakup trafiony, gdyż Krajowa Administracja Skarbowa informowała TS o nieprawidłowym
działaniu systemu dostarczonego przez
niemiecki “Merkur”. Tak więc polski
rząd liczył na miliardy z automatów, a
otrzymuje wdowi grosz. Moim zdaniem, jest to efekt patrzenia na hazardowy biznes z przysłowiowymi klapkami
na oczach. Nie widzi się dóbr, które
znajdują się na wyciągnięcie ręki. Od
kilkudziesięciu lat wnętrze potężnej trybuny środkowej na Służewcu stoi puste.
To idealne miejsce pod kasyno z tysią-
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cami automatów. Jest tam bowiem do
dyspozycji gigantyczny parking, własna ochrona, a brak sąsiadów pozwala
na prowadzenie działalności przez okrągłą dobę. Dodatkowym argumentem
“za” jest znakomita lokalizacja praktycznie w centrum miasta oraz możliwość prowadzenia dochodowej działalności po bardzo niskich kosztach własnych, ponieważ TS ma w dzierżawie
tory służewieckie do 2038 r.
rybuna aż prosi się, by zapełnić
ją od parteru po drugie piętro
całą masą migocących światełkami automatów. Na każdym poziomie jest miejsce na urządzenie gastronomii, a w podziemiach miejsce na
ogromną restaurację z przedwojennym
kręcącym się parkietem tanecznym. W
każdym z państw Zachodu dawno urządzono by w takim obiekcie kasyno, a jego blask byłby widoczny z kosmosu.
Czemu ten ogromny obiekt stoi pusty,
generując koszty utrzymania? Czemu
nie urządzono tam największego w Polsce kasyna gry, by garściami czerpać
stamtąd pieniądze do budżetu? Kto jest
odpowiedzialny za tak spektakularne
zaniedbanie będące owocem m. in.
kompletnego braku wyobraźni? Szuka
się w całej Polsce pod kosztowny wynajem powierzchni na salony i kasyna z
automatami, a nie widzi się dostępnego gratis skarbu położonego o kilka kilometrów w linii prostej od centrali TS.
Pusta, zimna, niewyremontowana trybuna środkowa z ogromnym potencjałem inwestycyjnym, to symbol polskiej
bylejakości, marnotrawstwa, bałaganu
legislacyjnego i tumiwisizmu. Może tematem zainteresuje się pan Jacek Sasin,
minister od aktywów państwowych
kontrolujący spółkę Totalizator Sportowy. W czerwcu kończy się kadencja
obecnego zarządu TS, więc jest nadzieja, że następcy dostrzegą wreszcie gigantyczny potencjał zabytkowego 138hektarowego hipodromu.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 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, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840
KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
POŻYCZKI W 24 H (także
z komornikiem), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SPRZEDAM 36 drzew do
wycinki w Zalesiu Dolnym. Proszę
o oferty, 22 756 84 89
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle, szkło
kolorowe, inne, tel.691 511 221

FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, 504 743 308
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
NAUKA gry na pianinie,
512 485 680

DO WYNAJĘCIA 15 m2 w lokalu
usługowym, 501 143 827
DZIAŁKA z przeznaczeniem pod
zabudowę jednorodz.-rekreac.,
3000 m2, Łęgi za Makowem Maz.
(100 km od W-wy), las,rzeka,
c.49,50 zł/m2, tel.: 512 349 101
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
DZIAŁKI budowlane przy
“Ptasim Azylu” (świętokrzyskie),
504 743 308
KUPIĘ bezpośrednio 3-4
pokojowe do 80 m2, UrsynówMokotów, 537 941 456
WYNAJMĘ dwupokojowe
wyremontowane, 100 m od metra
Imielin. C. 2600 zł/m-c,
tel.: 501 143 821
NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 4 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2
na działce 1300 m2. Cicha,
spokojna okolica, tylko 350 tys.zł,
601 720 840
! Dom wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys.zł,
601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2, ul.
Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum,
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

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

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, ul.
Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TANIE MALOWANIE,
887 815 778

KOMPLEKSOWE PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
Firma Macher,
tel. 500 383 006
KOMPUTERY - pogotowie, ul.
Na Uboczu 3, tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

USŁUGI tapicerskie,
501 283 986

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

OPERATORA prasy
krawędziowej również do
przyuczenia, 602 253 180
POTRZEBNA osoba do
wyprowadzania małego psa,
ul. Szolc-Rogozińskiego.
Wynagrodzenie. Tel.: 606 385 066
PRZYJMĘ fryzjerkę 3000 zł +
procent, 501 143 827

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
CYKLINOWANIE, 510 128 912
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
PASOWANIE DRZWI do
metalowych futryn, firma,
Mokotów, 22 331 28 19
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
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Dziekanowski, Przegląd Sportowy, Telewizja...

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Bogusław Makówka
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

Szlachetna akcja charytatywna „Ursynów gra dla Julka Wróbla” znajdzie w
niedzielę 1 marca swoją kulminację w
SP nr 340 przy Lokajskiego 3. Do akcji –
obok władz dzielnicy – włączyły się m. in.
redakcja „Przeglądu Sportowego, Telewizja Polska, a także tygodnik „Passa”.
Dziewięcioletni Julek ma nieoperacyjnego guza mózgu i trzeba zebrać środki na kosztowną terapię za granicą. W szkole przy Lokajskiego odbędzie się licytacja wartościowych przedmiotów,
którą poprowadzi od 11.30 znany dziennikarz
sportowy Roman Kołtoń. Wśród wspomnianych
przedmiotów ofiarowanych na licytację znajdują
się koszulki z autografami piłkarskiego gwiazdora Roberta Lewandowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie Roberta Korzeniowskiego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w
pchnięciu kulą Tomasza Majewskiego, brązowego medalisty olimpijskiego w kolarstwie Rafała
Majki i byłego mistrza świata w siatkówce Pawła Zagumnego. Ofiarodawcami okazali się też premier RP Mateusz Morawiecki, ministrowie kilku

resortów, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, artyści (Cleo, Artur Andrus) i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak.
Będą także licytowane książki zaofiarowane
przez byłego trenera piłkarskiej reprezentacji kraju Jerzego Engela, kandydata na prezydenta Szymona Hołownię oraz przez redaktora naczelnego
„Passy”, długoletniego dziennikarza „Przeglądu
Sportowego” Macieja Petruczenkę, który przyniesie do SP 340 opracowaną przez siebie biografię największej sportsmenki polskiej Ireny Szewińskiej pt. „Prześcignąć swój czas”.
Jedną z dodatkowych atrakcji będą od 11.30 towarzyskie mecze piłkarskie na przyszkolnym boisku
ze sztuczną trawą najwyższej jakości. Rozegrają je
drużyny Komitetu Rodzicielskiego, Telewizji Polskiej
(kapitan Rafał Patyra) i Przeglądu Sportowego, w
którego barwach wystąpi stały felietonista tej gazety, wielokrotny reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski, od lat związany z Ursynowem.
Nie tylko mieszkańcy dzielnicy będą w godzinach 11.00 - 15.00 mile widzianymi gośćmi na
rk
Lokajskiego.

Co i kto
Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Czwartek, 27 lutego, 19.00:
Kino Dokumentu w Domu Sztuki zaprasza na pokaz filmu „Kapitan” (Polska 2019, 50 min.) i
spotkanie z reżyserem Kryspinem Plutą. Wstęp wolny. Pokaz
zorganizowany we współpracy
ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partner pokazu: Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Bohaterem filmu jest legendarny
żeglarz, swego czasu twórca słynnej „Szkoły Pod Żaglami” na żaglowcu „Pogoria” – Krzysztof Baranowski. Zobaczymy lądowe boje blisko 80-letniego, ale nie wybierającego się na żeglarską emeryturę kapitana o fundusze na
budowę nowego statku szkoleniowego dla przyszłych pokoleń.
Sobota, 7 marca, 18.00: „Kobiecym Głosem” – recital Julity

Kożuszek (wokal) i Dorosty Wasilewskiej (wokal, piano). Bilety
w Domu Sztuki w dniu recitalu
od godz. 16.00.
Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę zdjęć artystycznych wykonanych telefonami komórkowymi „PhotoPhoneArt 5”.
Wstęp wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
27.02 – czwartek – spotkanie z
prof. Mirosławem Nagielskim w
cyklu Z myślą o Niepodległej pt.
„Relacje polsko-tureckie w XVI–XVII wieku: plany wojny z Turcją”
03.03 – wtorek – spotkanie z
p. Joanną Gierczyńską pt.: „War-

szawski Pawiak: więzienie polskich elit”
05.03 – czwartek – spotkanie z dr Kamilem Kopanią w
cyklu Sztuka romańska w Polsce pt.: „Rzeźba romańska:
część II”
10.03 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt.: „Okrutny mistrz
Goya”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!
Kluboteka
Dojrzałego Człowieka
ul. Lanciego 13 lok U9,
tel. 22 370 29 29
27.02, czwartek, godz. 18:00
– Klub Podróżnika „GRECJA” –
Spotkanie poprowadzi Katarzyna MANIA miłośniczka, pasjonatka Grecji.

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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