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Nasza „tysięcznica”

W

ytrzaskaliśmy właśnie
tysiąc numerów bezpłatnego Tygodnika Sąsiadów „Passa”, a w maju naszemu
czasopismu strzeli równo 20 lat.
Cokolwiek o nas myślicie, drodzy
Czytelnicy, pamiętajcie o staropolskiej zasadzie, wedle której darowanemu koniowi nie zagląda się w
zęby. To oczywiście bezczelny żart,
bo tak naprawdę nawet wydanie
jubileuszowego numeru nie powinno chronić redakcji, a zwłaszcza
redaktora naczelnego – przed uzasadnioną krytyką.
eden z moich ulubionych autorów, swego czasu również
zaprzedany gazetom Samuel Langhorne Clemens (1835 1910) poczynił kiedyś ironiczną
uwagę, że klasyczną nazywamy
książkę, którą wszyscy chwalą, ale
nikt nie czyta. Z „Passą” jest najprawdopodobniej odwrotnie. To
znaczy – wszyscy czytają (skoro
bezpłatna), a nikt nie chwali. Z
dwojga złego to chyba lepiej.
la pełnej jasności dodam,
iż ów literat – urodzony w
amerykańskim stanie Misssouri i posługujący się wyjątkowo
ostrym piórem – przeszedł do historii pod przybranym nazwiskiem
Mark Twain, bo tak właśnie
brzmiało wydawane mu często polecenie (zaznacz dwa), gdy zarabiał jako pilot pływający na parowcach po Missisipi i musiał infor-
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mować, czy przed nimi dostateczna głębia, żeby nie osiąść na dnie.
Mądry Samuel zdecydował się też
na swoisty coming out, powiadając: nie zamierzam psuć sobie stosunków ani z niebem, ani z piekłem – mam bowiem przyjaciół w
obu tych miejscach.
r Clemens pozwolił sobie
ponadto na jeszcze jedną
skrajnie obrazoburczą
uwagę: „Żadne inne książki nie
przynoszą takich zysków jak Biblia; jeszcze tylko nieprzyzwoite
książki, dokładniej zaś – inne nieprzyzwoite książki.” A już żeby zupełnie dobić takiego pismaka jak
ja, ten autor „Przygód Tomka Sawyera”, trzeźwo ocenił, iż nawet
najzdolniejszy redaktor stanie się
zupełnie niezastąpiony, jeśli spędzi rok czy dwa w więzieniu. To
doprawdy zastanawiające: skąd
on mógł już wtedy znać losy Adama Michnika?
racając jednak do „tysięcznicy” tygodnika
„Passa”, nie mogę zapomnieć, że w 2000 roku założyliśmy
to czasopismo wraz z Piotrem Machajem jako separatyści, którzy porzucili najstarszą warszawską gazetę sublokalną, założone w 1987
„Pasmo”, a w tej schizmie walnej
pomocy udzielił nam Marek Kondej
i on, na swoje nieszczęście, do dzisiaj
pozostaje wydawcą złośliwego nowotworu, mającego patologiczny
wpływ na zdrowy trzon społeczeństwa, pogłębiany zarazą płynącą z
produkcji Muzycznego Kabaretu
Wojciecha Dąbrowskiego. A ten
ostatni to już – niczym Mark Twain – wszelkie autorytety ma za nic.
Całkiem przeciwnie niż redaktor
naczelny w mojej skromnej osobie.
zanując otóż władzę gminną, jaka jeszcze kilkanaście
lat temu panowała na Ursy-
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towym, więc w wydaniu papierowym wypada je już nieco głębiej
skomentować. Chociaż obecnie gazety starają się w wersji internetowej tylko zachęcać wyimkami z artykułów, by całość publikacji udostępnić po wniesieniu opłaty – albo
za przeczytanie online, albo w wydaniu papierowym, to jednak my
wciąż pozostajemy wspaniałomyślni, proponując od razu lekturę pełnej treści kolejnego numeru – i w
elektronicznej, i w drukowanej postaci. Nie trzeba więc uganiać się za
„Passą” rozkładaną na stoiskach,
jakkolwiek to papier jak najbardziej wartościowy.
iadomo, że od pewnego
czasu dominującą rolę w
społecznym komunikowaniu się zaczęły odgrywać media
społecznościowe, w których wszakże coraz częściej natykamy się na fake newsy, podróbki kont i podstępnie zorganizowaną indoktrynację
polityczną, jaką serwowała na
przykład zorganizowana przez wysokich przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwości farma trolli.
roku 2018, wraz z kolegami po fachu z innych
krajów, miałem honor
rozmawiać w kręgach Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu na temat nadużyć również ze strony
właścicieli social mediów, ciągnących potężną kasę z cudzej pracy i
zabierającym użytkownikom ich
prywatność. Parlament ostatecznie odpowiednio zareagował, chociaż jego uchwała nie przypadła
do gustu rządowi polskiemu. Na
szczęście, jeśli chodzi o rynek medialny, akurat ze strony „Passy”
na pewno nikogo nie spotka choćby najmniejsza krzywda.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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nowie, zrozumiałem, że skoro władza ta wynajęła obszerny lokal na
Kłobuckiej, by urządzono w nim
Targi Erotyczne i próbę pobicia seksualnego rekordu świata – wysłałem tam wszędobylską reporterkę
Magdę T. wraz z fotoreporterem.
Reportaż ich autorstwa okazał się
najprawdziwszym hitem. I tak jak
teraz odwołuje się posiedzenia dzielnicowych rad z powodu epidemii
koronawirusa, tak wtedy też trzeba było je odwoływać, ale tylko dlatego, że radni do tego stopnia zagłębiali się w czytanie najnowszego
wydania „Passy”, iż uniemożliwiało to prowadzenie normalnych obrad. Mogę tylko żałować, że obecnie

ursynowska władza nie decyduje
się na tak intratne wynajmowanie
obiektów dzielnicowych. Wszak płynęłyby z tego całkiem godziwe (albo niegodziwe) pieniądze, a „Passa”
byłaby medium o jeszcze większej
poczytności.
dając sobie sprawę, jak bardzo inteligentny jest sięgający po „Passę” Czytelnik,
proponujemy mu lekturę dotyczącą nie tylko tego, gdzie w sąsiedztwie powstała dziura w asfalcie.
Nasz tupet przekracza wszelkie
granice, z granicami państw włącznie. Może dlatego jako pierwsze
medium w Polsce poinformowaliśmy, ni z gruszki, ni z pietruszki, że
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po kilkudziesięciu latach przerwy
Stany Zjednoczone wznowią za
chwilę stosunki dyplomatyczne z
Kubą, co okazało się szczerą prawdą. I tylko byliśmy trochę źli, że informujące o tym o wiele później
agencja Reuters i „Gazeta Wyborcza” nie powołały się na dużo wcześniejszy przeciek opublikowany
przez Tadeusza Porębskiego na łamach „Passy”.
o cóż, od czasu do czasu
zdarza nam się wybiegać
przed orkiestrę, chociaż na
ogół w jednym wydaniu tygodnika
mamy prawie tyle „views”, co
„news”. Te drugie i tak dostępne są
o wiele szybciej w serwisie interne-
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Wiersze jubileuszowe
300
nr 15 (300), 13 kwietnia 2006
Passa wycięła 300 numerów!
Trzeba to uczcić! Niezły początek!
Stawiam szampana, trochę likieru.
Za te 3 setki - 6 pięćdziesiątek.
Czas wypiąć du-mnie pierś do orderów!
Chwila podniosła i uroczysta.
Proszę o nową setkę... numerów.
O dwie, trzy setki... Jeszcze raz... 300.

I właśnie dziś dotarło do mnie,
Że nie świętujesz, Passo, sama!
Ja też! Bo przyznam się nieskromnie:
10 lat goszczę na twych łamach.
To antidotum jest na nudę:
Co tydzień z Passą – MKWD.
Drukujesz mnie, to twoja strata,
Masz teraz brata-jubilata.
Świat kręci się, Eppur si muove,
My z nim, jak twierdził Galileusz,
Więc ja już dziś zachodzę w głowę,
Jak czcić następny jubileusz?

400
nr 13 (400), 3 kwietnia 2008
Zwykle żartuję. Dziś na serio:
Stawiam rakiję, dwie WZ-ki
I informuję z galanterią,
Że za was piję cztery setki.

800
nr 10 (800), 10 marca 2016
800 wydań! Możemy przysiąc,
Za 4 lata będzie już 1000.
Przyznajcie sami co lepsze dla nas:
Czy dobra Passa, czy dobra zmiana?

500
nr 11 (500), 18 marca 2010
Dziś komplementom nie będzie końca.
Już tylko 10 lat do tysiąca!
Przyjmijcie zatem laurowe wieńce
Za markę w mediach. Nie dla gawiedzi!
Gratulujemy! Jeszcze raz 500!
Bratniej redakcji życzą „Sąsiedzi”.
SZEJSET czyli DWA RAZY CZYSTA!
nr 10 (600), 8 marca 2012
Jakby tu uczcić wasz jubileusz?
Ubrałem smoking, modny kapelusz,
Myślałem: przyjdę, zrobię owację,
Przygotowałem sobie orację.
Bardzo starannie dobrałem słowa.
Dostojna mowa była gotowa.
Chciałem tekst wysłać, siadam do kompa,
Taka okazja! Niech będzie pompa!
Siedzę na fejsie, pacze i pacze,
Że dziś się mówi całkiem inaczej.
Kto by dziś słuchał starego zrzędy?
Czeba nadążać, czeba być trendy.
Powiem wytwornie, nic nie zrozumio,
Więc się przyłanczam, do tych co szumio,
Co tak wołajo i głośno krzyczo,
I po nowemu dobrze wam życzo.
Tak czymać, Miszczu! Już po czynastej.
Czeba się napić! Nie czeba ciastek.
Choć językowe straszo potworki,
Niech od szampana szczelajo korki!
Na zdrowie! Życzeń jest długa lista!
Szejset numerów! Dwa razy czysta!
Za dobrą Passę! Tak świętowałem!
Jeszcze raz czysta! Aśnaebaem!
700
nr 11 (700), 20 marca 2014
To nie do wiary, Passo, że już
Obchodzisz siódmy jubileusz!
Dopiero co był numer pierwszy,
Dziś – siedemsetny – czci ten wierszyk.
Gdy się, jak zwykle, zjawisz w czwartek,
Nie będzie wprost wiwatom końca!
Passo! Sto lat! Eviva l’arte!
Już coraz bliżej do tysiąca!

900
nr 8 (900), 1 marca 2018
Passa mnie wpędzi w alkoholizm!
Znów jest okazja. Szef pozwoli?
Muszę to uczcić! Pretekst świetny:
Dziś wyszedł numer dziewięćsetny!

Sonda jubileuszowa
Wszystkim zadaliśmy te same
pytania:
1. Czy – wobec ogromnego
natłoku elektronicznych i papierowych mediów pisanych – zdarza się panu/pani czytywać Tygodnik Sąsiadów „Passa”?
2. Czy w „Passie” czasem coś
się pani/panu spodobało?
3. Jaka tematyka najbardziej
pana/panią interesuje?
Na pierwsze z nich: Czy zdarza
się panu/pani czytać tygodnik sąsiadów Passa? wszyscy respondenci odpowiedzieli bez wahania: Oczywiście. Niektórzy dodawali natychmiast: nie wyobrażam sobie czwartku bez Passy. To
dla nas bardzo miłe. Dziękujemy.
Odpowiedzi na pozostałe dwa
pytania w większości się pokrywały, nie było żadnych kontrowersji. To by znaczyło, że zdania
o Passie nie są odosobnione i potwierdzają powszechną opinię.
Wypowiedzi miały być spontaniczne, natychmiastowe, udzielane bez zastanowienia, bez głębszej analizy, na zasadzie pierwszego skojarzenia. I oto co nam
odpowiedzieli nasi respondenci:
Andrzej Bukowiecki,
dyrektor Domu Sztuki

18 maja 2000 roku ukazał się pierwszy numer PASSY.
Ursynowie. Najważniejsze jest to, że
z Passy czerpię informacje, co dzieje się w najbliższej okolicy, pismo
dużo uwagi poświęca kulturze, co
pozytywnie wyróżnia Passę na rynku prasowym. Podejmowana tematyka jest różnorodna, dużo uwagi
poświęca się lokalnym twórcom, artystom, muzykom, pisarzom.
Maciej Mazur, dziennikarz
TVN, pierwca Ursynowa:

Przygotowałem gin i tonik.
Naczelny chyba nie zabroni?
Trzeba to oblać! Na bok stresy!
Pora na toast! Za sukcesy!

Passa spełnia moje oczekiwania, chcę wiedzieć, co się dzieje w
mojej dzielnicy i dzięki Passie
mam pełną informację, zapowiedzi filmów, koncertów, wernisaży,
śledzę budowę tunelu i postęp na
innych ursynowskich inwestycjach. Lubię felietonistów i prowadzone akcje dla seniorów.

Zaraz upiję się z radości,
Że Passa u mnie od lat gości,
W dodatku wkrótce, z końcem kwietnia,
Panna już będzie pełnoletnia!
Jak się nie napić? Jest zaszczytem
Wznieść pierwszy toast za Passmitę.
Wlać szklankę rumu do Earl Greya
Za Porębskiego i Kondeja,
I choć już ciut, ciut się zataczam,
Jakże nie wypić za Derkacza?
Za redaktora Mirońskiego…
Świętujmy razem na całego!
Tradycja stara, od Sumerów.
Setka za każde sto numerów.
Stąd się wydłuża drinków lista:
Za dwieście – dwa, a trzy za trzysta…
Taka zasada, przyznam chytra.
Pięćset numerów – to pół litra!
600 numerów – setek sześć.
Kolejny toast trzeba wznieść.
Za siedem, osiem, dziewięć setek…
A za dwa lata? Nowy pretekst:
Okrągły tysiąc. Będzie hit.
Przyjdzie obalić cały litr!

Pismo jest tradycyjne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, jestem usatysfakcjonowany współpracą, dostrzegana jest rola kultury, inicjatywy lokalne, działalność
spółdzielczych Domów Kultury.
Redakcja dość szybko reaguje
na zachodzące na Ursynowie zjawiska, dotrzymuje kroku bieżącym wyzwaniom i potrzebom.
Artykuły historyczne to potrzebna i fascynująca lektura.
Należy nadal dbać o właściwe
proporcje: tyle kultury, ile sportu.

No pewnie, że czytuję “Passę”.
Gdy tylko uda mi się ją złapać w
sklepie, czytam od deski do deski.
I serdecznie gratuluję, bo przecież
kiedyś było i “Pasmo”, i “Południk”, i “Sąsiedzi”, i “Południe”, a
“Passa” wszystkich przetrwała i
nadal świetnie się ma. Jakość broni się sama!W “Passie” podoba mi
się to, że zachowuje dystans
zwłaszcza do politycznych zmian
w naszej dzielnicy. Bo niestety w
mediach społecznościowych, gdzie
toczy się codzienna dyskusja, tego
Elżbieta Igras – piosenkarka,
dystansu bardzo mi brakuje.
wieloletnia radna, organizatorJa zawsze uważałem, że czytelka Ursynowskiej Mufki
ników najbardziej interesuje to,
co jest za rogiem. Czyli po prostu
rzetelne dziennikarstwo opisujące lokalną rzeczywistość, w której wszyscy przecież żyjemy i to
codziennie. I z tego “Passa” świetnie się od lat wywiązuje.

1000
nr 10 (1000), 12 marca 2018

Piotr Janiec – dyrektor
Natolińskiego Ośrodka Kultury

Za pierwszy tysiąc jestem wdzięczny.
Czekam na numer dwutysięczny.
(Numer 2000 ukaże się w roku 2040)

Lidia Stanisławska – aktorka,
piosenkarka, autorka książek

Najważniejsze są bieżące informacje – co dzieje się na Ursynowie,
trzymacie rękę na pulsie, jesteście
blisko ludzi, piszecie zrozumiałym językiem. Podtrzymujcie
tradycję!

Jerzy Engel, były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej

Czytam „Passę” od początku jej
istnienia, bo bardzo wam kibicowałem przy narodzinach. Zawsze
szukam was na gazetowych standach. W końcu jestem starym ursynowianinem, mieszkającym w
okolicy od 1981 roku. Oboje z żoną należymy do tradycjonalistów
i lubimy papierową wersję „Passy”. Jeśli chodzi o poszczególne
rubryki, to w dużej mierze interesuje nas sport, a mnie – jako hodowcę koni – w szczególności rubryka dotycząca wyścigów konnych. A tak poza wszystkim – serdeczne życzenia dla redakcji, obyście przetrwali nawet 100 lat.
Franciszek Maśluszczak –
malarz, z żoną Barbarą

Marek Gaszyński – radiowiec,
dziennikarz muzyczny, autor
książek, piosenek i wierszy

500 wydanie PASSY z 18 marca 2010 roku.

Numery znikają błyskawicznie,
gdy tylko się pojawią, zarówno w
NOK-u, jak i przy wejściu do metra, to świadczy najlepiej o potrzebie i uznaniu czytelników.
Szczególnie wartościowe są prowadzone społeczne konsultacje i
promocja działań samorządowców. Pismo prezentuje rozsądne
spojrzenie na rzeczywistość, podejmuje trudne tematy bez owijania w
bawełnę, prowadzi skuteczne interwencje, bez taniej sensacji, uwzględnia cenne uwagi krytyczne, ma dobry kontakt z czytelnikami, głos
Dzięki Passie dość szybko zado- czytelnika zawsze jest zauważony i
mowiłem się po zamieszkaniu na prezentowany. Oby tak dalej.

Czytamy co tydzień z nawyku,
w pierwszej kolejności felietony,
utwory satyryczne. Pismo jest uniwersalne, potrzebne, akceptujemy wszystko, także szatę graficzną. Prosimy tylko o więcej informacji przed, a nie po imprezach
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Działania informacyjne i profilaktyczne
w ursynowskim urzędzie

Dodatkowe 3 mln złotych na
Ursynowskie Centrum Kultury
Na Ursynowie powstaje
jedna z najnowocześniejszych placówek kultury w
Warszawie – do uruchomienia Ursynowskiego
Centrum Kultury coraz
bliżej.
Decyzją Prezydenta m. st.
Warszawy Rafała Trzaskowskiego Urząd Dzielnicy Ursynów otrzyma dodatkowe środki w wysokości 3 mln zł, które
zostaną przeznaczone na wyposażenie obiektu: sali widowiskowej, sali wielofunkcyjnej
oraz pomieszczeń edukacyjnych i biurowych. Pozytywna
dla mieszkańców Ursynowa
zmiana wymaga jeszcze zatwierdzenia przez radnych.
Dlatego burmistrz Robert Kem-

pa zwrócił się z wnioskiem o
zwołanie nadzwyczajnej sesji
Rady Dzielnicy. Następnie decyzję w tej sprawie podejmie
Rada Miasta na posiedzeniu w
dniu 19 marca.
- Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, na Ursynowie
powstaje najnowocześniejszy w
stolicy dom kultury. Dodatkowe
środki pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia obiektu.
Rozstrzygnęliśmy już przetarg
na dostawę i uruchomienie technologii sceny. Mam nadzieję, że
umowę podpiszemy jeszcze w
marcu, tak aby wykonać te prace do końca czerwca. Ten obiekt,
tak jak obiecywaliśmy w 2018
roku, ma pełnić także rolę teatru, dlatego zamontowanie naj-

Powiększalnik w ratuszu

nowszej technologii jest tak ważne – mówi burmistrz Kempa.
Kolejnym krokiem będzie
montaż foteli w sali widowiskowo – teatralnej, który można rozpocząć po uruchomieniu technologii sceny. Jesienią planujemy
ogłoszenie konkursu na dyrektora placówki i dalsze prace związane z jej wyposażaniem.
Urząd Dzielnicy Ursynów w
postępowaniu przetargowym,
zakończonym 28 lutego 2020 roku, wyłonił wykonawcę prac, które będą obejmowały dostawę,
montaż i uruchomienie systemu
technologii scenicznej dla Ursynowskiego Centrum Kultury. Zadanie ma być wykonane do końca czerwca 2020 roku, a wartość
prac to 5 541 489,48 zł brutto.
W budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów zainstalowano powiększalnik – urządzenie ma
pomagać osobom słabo widzącym. Jest to kolejne udogodnienie dla klientów urzędu, tak
aby wizyta przy al. KEN 61 była jak najbardziej komfortowa.
Powiększalnik jest to nowoczesne urządzenie przeznaczone
dla osób słabo widzących, ułatwiające oglądanie przedmiotów lub czytanie tekstów w dużym powiększeniu. Po położeniu tekstu lub przedmiotu pod
kamerą takiego powiększalnika
można zobaczyć obraz na jego
monitorze.

Mieszkańcy ul. Arctowskiego na swoim?
Zarząd Dzielnicy Ursynów
z determinacją zabiega o
regulację gruntów, których
stan prawny wymaga „wyprowadzenia na prostą”.
Na ostatniej sesji Rada m. st.
Warszawy wyraziła zgodę na
udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Arctowskiego” bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste terenów pod zabudową szeregową, oczekujących na regulację
od blisko 30 lat. Bonifikata wyniesie 99%. Dzięki otrzymanej
pomocy mieszkańcy osiedla przy
ul. Arctowskiego poczują się we
własnych domach jak u siebie,
bez konieczności wnoszenia
opłaty wynoszącej – według
ostatnich szacunków – około 90
tys. złotych na rodzinę.
– To sprawa, która od prawie
3 dekad nie mogła znaleźć szczęśliwego finału. Bonifikata dla
spółdzielni pozwoli na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zamieszkiwanych
przez około 20 rodzin. Większość członków spółdzielni jest w
wieku emerytalnym, więc bez
bonifikaty nie mieliby szans, aby
wreszcie odetchnąć z ulgą i poczuć się we własnym domu jak u
siebie. Obecny stan prawny nie
pozwoliłby im nawet uzyskać
kredytu na spłatę należności w
pełnym wymiarze zabezpieczonego hipoteką na domach, w

których mieszkają – mówi zaSpółdzielnia liczy około 20
stępca burmistrza, Jakub Berent. członków i prowadzi jedynie
działalność eksploatacyjną związaną z utrzymaniem zasobów
mieszkaniowych. Łączna wartość 99% bonifikaty od pierwszej opłaty dla wszystkich nieruchomości spółdzielni wyniesie 1 746 692,64 zł.
Regulacja stanów prawnych
nieruchomości położonych na
terenie Ursynowa i oddanych w
związku z zaszłościami sprzed
wielu lat w krótkoterminową
dzierżawę to jeden z priorytetów prezydenta m. st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz
władz dzielnicy.
Pomimo trwających postępoSpółdzielnia w uzasadnieniu wań zwrotowych toczą się prawniosku o bonifikatę podała, że ce zmierzające do podziałów
jest aktualnie w trudnej sytuacji fi- geodezyjnych terenów niezbędnansowej, która nie pozwoli jej nych do obsługi budynków i wyna nabycie przedmiotowych odrębnienia nieruchomości
gruntów bez bonifikaty. Spół- wolnych od roszczeń, które modzielnia poinformowała również, gą być oddane w użytkowanie
że nie posiada lokali użytkowych wieczyste w pierwszej kolejnoi nie ma przychodów z tego tytu- ści. Wydzielona została np.
łu. Swój wniosek uzasadniała sys- część osiedla „Stokłosy” w zatematycznie rosnącymi kosztami kresie budynków położonych
utrzymania budynków, które są z przy ul. Symfonii 1-5, w przytrudem pokrywane z opłat czyn- padku których są szanse na odszowych członków spółdzielni, a danie w użytkowanie wieczyznaczące podniesienie czynszów ste na rzecz Spółdzielni w bieżąnie jest możliwe, ponieważ więk- cym roku.
szość członków spółdzielni jest w
Na terenie Dzielnicy Ursynów
wieku emerytalnym i nie posiada regulacji podlega ok. 100 ha
środków na pokrycie wyższych gruntów na rzecz kilkunastu
opłat czynszowych.
spółdzielni.

W Urzędzie Dzielnicy Ursynów wdrożono
procedury oraz rozwiązania których celem i oczekiwanym skutkiem jest zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
W Wydziale Obsługi Mieszkańców zastosowano dodatkowe wygrodzenia zwiększające dystans
pomiędzy klientem a obsługującym urzędnikiem
– tym samym zmniejszające ryzyko przenoszenia się wirusa. Bariery zwiększające dystans zastosowano także w punkcie informacji oraz obok
stanowiska ochrony.
Dodatkowe działania wdrożone w budynku
Urzędu Dzielnicy Ursynów:
– Pracownikom urzędu są na bieżąco przekazywane aktualne informacje o koronawirusie SARS-CoV-2. Wdrożono procedurę polegającą na tworzeniu list pracowników, którzy w ciągu ostatnich

14 dni wrócili z regionów zagrożonych lub mieli
kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Stan
zdrowia pracowników jest na bieżąco monitorowany przez bezpośrednich przełożonych.
– W budynku urzędu dostępne są informacje
dotyczące zarówno profilaktyki jak i instrukcje
zachowania po zaobserwowaniu objawów koronawirusa zawierające m.in numery telefonu do
najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz
najbliższego oddziału zakaźnego.
– W budynku urzędu klamki drzwi, poręcze,
przyciski w windach są dezynfekowane raz dziennie przez serwis sprzątający płynami, których zawartość alkoholu przekracza 60%. W toaletach
oraz pomieszczeniach socjalnych umieszczono informacje zawierające instrukcje w jaki sposób skutecznie myć ręce. W strefie wydziału obsługi mieszkańców dostępne są środki do dezynfekcji rąk.

Wydarzenia odwołane w związku
z zagrożeniem epidemicznym
W związku z zagrożeniem epidemicznym
wywołanym koronawirusem, w trosce o
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
dzielnicy, Urząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o odwołaniu wydarzeń organizowanych przez urząd i jednostki mu
podległe do 22 marca 2020 roku.
Wprawdzie zaplanowane wydarzenia nie mają charakteru imprez masowych, ale aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa zdecydowaliśmy się na podjęcie takiej decyzji. Urząd
Dzielnicy będzie na bieżąco monitorował sytuację i informował o ewentualnych nowych terminach tych wydarzeń.
Bezpłatne karty wstępu na seanse i spektakle zostają anulowane. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety z dofinansowaniem Urzędu Dzielnicy, zgodnie z regulaminem portalu biletyna.pl, nastąpi w
terminie do 10 dni.
Ponadto Urząd Dzielnicy Ursynów apeluje do
organizatorów wydarzeń organizowanych przez
inne podmioty o rozważenie podjęcia podobnej
decyzji.

Burmistrz Robert Kempa zwrócił się także do przewodniczących Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz Ursynowskiej Rady Seniorów o rozważenie odwołania planowanych spotkań tych gremiów.
Wykaz odwołanych w dniach 11-22 marca 2020
roku wydarzeń:
– Zawody w wieloboju łyżwiarskim „Błękitna
Sztafeta” i „Złoty Krążek” w ramach Olimpiady
– Młodzieży na Ursynowie (11.03)
– Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację
(11 .03)
– Seans Filmowy dla dorosłych „Cóż za piękny
dzień” (11.03)
– Ursynowski Kalejdoskop Teatralny (12-22.03)
– Impreza charytatywna „Gramy dla Julka”
(14.03)
– Wolny Uniwersytet Ursynowa (21.03)
– XXIV Edycja Grand Prix Ursynowa w pływaniu III Mityng (21.03)
Urząd Dzielnicy będzie na bieżąco informował
o kolejnych decyzjach podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem.

Zawieszenie placówek oświatowych
Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Od 12 do 25 marca br. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Ta decyzja wynika z
konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
„Lekarze, specjaliści, eksperci
WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić
zdrowiu obywateli. Dlatego na
podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które
czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski” – czytamy w piśmie Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

Od 12 marca uczniowie szkół
ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. W przypadku
przedszkoli i szkół podstawowych 12 i 13 marca to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
a jedynie działania opiekuńcze.
Wychowankowie i uczniowie nie
przychodzą do przedszkoli i
szkół od 16 marca.
Nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do
samodzielnej pracy uczniów w
domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże za pomocą
platformy e-podręczniki informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i
nauczyciele. Zachęcajmy dzieci
do samodzielnej nauki w czasie
gdy nie będzie lekcji w szkole.
Jeśli masz dziecko w wieku
do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek
opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na
stronie internetowej ZUS.
Pamiętaj! Rygorystycznie
przestrzegaj zasad higieny i czy-

stości pomieszczeń, w których
przebywasz. Na bieżąco śledź
strony internetowe Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej i informacje o sytuacji epidemicznej w
kraju.
Zawieszenie zajęć dotyczy
przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Zawieszona została także
działalność instytucji kultury
wszystkich szczebli: teatrów, filharmonii, muzeów, kin, a także
uczelni artystycznych do czasu
wydania kolejnych decyzji. Nie
działają także pływalnie, sauny
oraz siłownie.
Rząd działa na podstawie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
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Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w
Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne,
apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych
służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad
higieny. Rekomendujemy unikanie uczestniczenia
w imprezach masowych oraz zaniechania podróży,
zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się
koronawirusem.
Koronawirus jest podatny na
rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej
30-sekundowe mycie rąk wodą
ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi
osobami.
Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł
informacji o koronawirusie, któ-

re znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na
stronach:
www.gis.gov.pl,
gov.pl/koronawirus i dzwoniąc
pod numer bezpłatnej infolinii
NFZ 800-190-590.
Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw
urzędowych, a także po prostu
rozmowę. Służby sanitarne i
opieka zdrowotna pracują całą
dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeń-
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stwo zdrowotne w Polsce. Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb
sanitarnych i profesjonalistów
medycznych.
Duże skupiska ludzi sprzyjają
rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach
publicznych i poprosić bliskich o
pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw
urzędowych i pocztowych.
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym
myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami
na bazie alkoholu (min. 60%).
Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego
częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa
i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie
się wirusa z powierzchni na
siebie.

drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie
kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Regularnie myj lub dezynfeNależy zachować co najmniej
kuj powierzchnie dotykowe
1-1,5 metr odległości z osobą,
Powierzchnie dotykowe w która kaszle, kicha lub ma gotym biurka, lady i stoły, klamki, rączkę.
włączniki światła, poręcze muStosuj zasady ochrony podszą być regularnie przecierane
z użyciem wody i detergentu czas kichania i kaszlu
lub środka dezynfekcyjnego.
Podczas kaszlu i kichania naleWszystkie miejsca, z których ży zakryć usta i nos zgiętym łokczęsto korzystają domownicy ciem lub chusteczką – jak najpowinny być starannie dezynfe- szybciej wyrzuć chusteczkę do zakowane.
mkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynRegularnie dezynfekuj swój fekować je środkami na bazie altelefon
koholu (min. 60%). Zakrycie ust
Na powierzchni telefonów i nosa podczas kaszlu i kichania
komórkowych bardzo łatwo zapobiega rozprzestrzenianiu się
gromadzą się chorobotwórcze zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę.
Unikaj wysoko przetworzonej
żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji
warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów
(najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują,
że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych
źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch
w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
w w w. g i s . g o v. p l
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Nowoczesne zarządzanie zielenią
Warszawa wprowadza internetową
inwentaryzację miejskich drzew. Serwis
mapowy ułatwi zarządzanie zielenią.
Można tam sprawdzić np. gatunki
drzew, zasięg koron, ich kondycję
i wycinki. Trwają prace nad Kartą Praw
Drzew ze standardami kontroli, pielęgnacji i realizacji inwestycji w pobliżu
roślin.
– Cyfryzacja pozwala nam lepiej zarządzać warszawskim drzewostanem. Na terenie stolicy znajduje się około dziewięć milionów drzew, z czego
duża część została posadzona tuż po wojnie. Kondycja wielu z nich nie jest najlepsza. Mapa Koron
Drzew umożliwi nam podejmowanie racjonalnych decyzji. Na jej podstawie można określić na

nadawania im klas ryzyka – te zdefiniują, jak często dane drzewo powinno być monitorowane.
Dzięki temu warszawscy ogrodnicy będą wiedzieli, gdzie muszą szczególnie skupić swoje wysiłki
przy kontroli i pielęgnacji.
Dokument będzie zawierał wymogi poprawiające warunki siedliskowe zwierząt, wpływające
na żywotność drzew oraz zwiększające ich bezpieczeństwo. Wypisane też będą standardy inwestycyjne, projektowe i warunki udostępniania terenu
czy ochrony zieleni podczas robót budowlanych.
Karta Praw Drzew obecnie jest w etapie ostatecznej redakcji, a w najbliższych tygodniach trafi pod
głosowanie Rady m.st. Warszawy.
Miejscy programiści wspólnie z pracownikami
od ochrony środowiska i zieleni przygotowali we-

przykład, gdzie są pilnie potrzebne dodatkowe
nasadzenia – mówi Justyna Glusman, dyrektorka
koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i
zieleni m.st. Warszawy.
Mapa Koron Drzew zawiera rozmieszczenie i
zasięg koron drzew. Można też na niej sprawić
m.in. powierzchnię drzew i krzewów, wysokości
drzew, ich gatunki oraz przebarwienie liści i kondycję biologiczną roślin. Mapa jest już w pełni
funkcjonalna dla północnej części Warszawy, a
do końca roku 2020 będzie można sprawdzić stan
drzewostanu całego miasta. Służy do kontroli stanu zdrowotnego zieleni oraz przestrzennego planowania inwestycji. Na przykład, na jej podstawie
można zauważyć, że drzewa rosnące na miejskich
podwórkach czy w parkach są w lepszym stanie
zdrowotnym, niż te w pobliżu ulic. Mapa dostępna jest w zakładce „Zieleń” na stronie mapa.um.warszawa.pl.
W planie jest także szersze wykorzystanie danych Mapy Koron Drzew np. do wyceny i oszacowania skali usług ekosystemowych tzn. sprawdzenia, ile zbadane drzewa mogą pochłonąć szkodliwych substancji albo jak dużo wody są w stanie
zmagazynować.
– Obecnie mamy skomplikowany system i wiele jednostek zarządzających terenami zielonymi.
Chcemy ujednolicić metodologię monitorowania
stanu drzew – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju
i zieleni m. st. Warszawy.
Sposobem na rozwiązanie tego wyzwania będzie dokument określany Kartą Praw Drzew. Zawiera m.in. osiem praw każdego drzewa: do życia, do przestrzeni, do warunków umożliwiających prawidłowy wzrost, do tego, by proces inwestycyjny nie wpływał negatywnie na jego
trwanie, do czystego środowiska, do życia w grupach, do istnienia jako złożona całość ekosystemu i do opieki.
Drzewa tworzą miejsce przyjazne do życia i adoptują miasto do zmian klimatu. Jednolite standardy podkreślają istotną rolę drzew w stolicy, jak i regulują ingerencję w roślinność. Zasady towarzyszące Karcie Praw Drzew zawierają instrukcję dokonywania przeglądów drzew w Warszawie i

wnętrzną aplikację do inwentaryzacji drzew. Do
platformy „Mo-Drzew” urzędnicy wprowadzają informacje z bieżących przeglądów. Na ich podstawie przygotowywane będą diagnozy stanu zieleni wysokiej, klasy ryzyka dla danego drzewa czy
parametry i terminy wykonania kolejnego przeglądu. Częstotliwość kontroli zależy od wieku, kondycji zdrowotnej i lokalizacji drzewa.
– Nie wycinamy drzew, które nie stanowią zagrożenia. Zawsze poszukujemy równowagi między ochroną drzewostanu, a rozpoznaniem zagrożeń. Wiemy, że stare drzewa świadczą ogromne usługi dla ekosystemu, ale mamy też obowiązek dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Wieloletnie, uszkodzone już klony czy topole mogą być
niebezpieczne np. w parkach czy przy chodnikach – tłumaczy Justyna Glusman, dyrektorka
koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i
zieleni m.st. Warszawy.
Mieszkańcy mogą korzystać z unowocześnionej
wersji strony “Wiem o wycince”. Infrastruktura
systemu działa już dla całego miasta, choć na początku wypróbują ją dzielnice, które zgłosiły się do
pilotażu projektu. Informacje o wycinkach już
widnieją dla terenów zarządzanych przez Zarząd
Zieleni. Każdy ze swojego komputera czy smartfona może zapoznać się z wnioskami o wycinkę,
decyzjami oraz ekspertyzami.
Tuż po wojnie sadzone były krótkowieczne gatunki drzew, które są podatne na uszkodzenia ze
względu na szybkie tempo wzrostu – m. in. klony
srebrzyste, topole i jesiony pensylwańskie. Obecne nasadzenia to przede wszystkim gatunki, które mają wysoką tolerancję na zmiany klimatu i
miejskie warunki. W śród nich są platany klonolistne, kasztanowce czerwone, graby kolumnowe i małe kwitnące gatunki – wiśnie, jabłonie głogi i grusze drobnoowocowe.
W ubiegłym roku miejscy ogrodnicy z Zarządu
Zieleni wspólne z dzielnicami i Lasami Miejskimi
posadzili ok. 130 tysięcy drzew. Dla porównania
w roku 2018 posadzono ich około 30-40 tysięcy.
Nowe przyuliczne rośliny i zielone korytarze można sprawdzić tutaj.
RK
f o t . F i l i p K w i a t ko w s k i

Kominiarze pomogą w wymianie kopciuchów
Stolica podpisała z Krajową Izbą Kominiarzy porozumienie o współpracy
przy inwentaryzacji bezklasowych pieców i kotłów
grzewczych. Kominiarze
rozpoczną wizyty w domach warszawiaków już
w marcu. Podczas przeglądów będą zachęcać do korzystania z miejskich dotacji do wymiany „kopciuchów”.

przewodów kominowych i wentylacyjnych. Regularne przeglądy, w tym przede wszystkim
czyszczenie przewodów kominowych, pozwalają na znaczne
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki inwentaryzacji Warszawa uzupełni swoją mapę lokali ogrzewanych przestarzałymi piecami i
kotłami grzewczymi.
Na walkę ze smogiem stolica
przeznaczyła rekordową sumę -

W Warszawie jednym ze źródeł zanieczyszczenia są przestarzałe piece i kotły grzewcze. Krajowa Izba Kominiarzy przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła w lokalach w budynkach,
które nie są podłączone do sieci
gazowej lub sieci ciepłowniczej
na terenie stolicy.
Podczas wizyt kominiarze
przypomną mieszkańcom o
warszawskim programie dotacji, który pozwala na pokrycie
do 100% kosztów wymiany źródła ogrzewania do końca tego
roku. Przy okazji, kominiarze
będą też podkreślać, jak ważna
jest bezpieczna eksploatacja

300 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in.
dotacje na likwidację starych pieców. Mieszkańcy mają okazję do
końca 2022 roku skorzystać z
miejskiego dofinansowania na
wymianę źródła ciepła i instalacji grzewczej.
Miasto oferuje do 100% dofinansowania na wymianę pieca –
pod warunkiem, że wniosek o
dotację złożymy do końca 2020
r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów
wymiany pieca, a w 2022 r. do
70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r.,
będą musiały pokryć koszt wy-

miany kopciucha w całości z własnej kieszeni.
System dotacji ma zmobilizować mieszkańców do jak najszybszego pozbycia się pieców,
które przyczyniają się do złej jakości powietrza. Mieszkańcy mają do wyboru kilka ekologicznych możliwości: podłączenie
do miejskiej sieci cieplnej, instalację pieca gazowego, pompy ciepła lub pieca elektrycznego.
Dofinansowanie od miasta
może sięgać nawet 200 tys. zł w
przypadku wspólnot mieszkaniowych i nawet 95 tys. zł dla
indywidualnego mieszkańca.
Tak wysokie dotacje trafią do
osób, które oprócz wymiany pieca zdecydują się dodatkowo na
wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii połączonych
z nowym źródłem ogrzewania.
Decydujący jest termin złożenia wniosku, bo samą inwestycję
można zrealizować już w roku
kolejnym. Składając wniosek już
w tym roku można oszczędzić
pieniądze, a co jeszcze ważniejsze – zadbać o zdrowie swoje i
swoich bliskich.
Dokumenty można złożyć w
dowolnym urzędzie dzielnicy
lub w Biurze Ochrony Powietrza
i Polityki Klimatycznej. Wnioski
przyjmowane są przez cały rok
(do 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły dostępne na stronie zielona.um.warszawa.pl.
Zgodnie „uchwałą antysmogową” w 2023 roku w życie
wchodzi zakaz używania bezklasowych pieców i kotłów na
terenie Mazowsza. Z kolei pod
koniec 2023 roku w Warszawie
wprowadzony zostanie zakaz
palenia węglem i drewnem w
indywidualnych
źródłach
grzewczych (tym drugim przypadku, w dniach prognozowanych przekroczeń norm jakości
red.
powietrza).
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
dla dziecka na czas opieki

Walka z wirusem
COVID-19...

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-1
19
żłobka – klubu dziecięcego -–– przedszkola – szkoły?
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
– na czas opieki opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
– są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
– Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14
dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na
opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.
Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla
rodziców?
– Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie
dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.
Przykład:
Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w
związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca
2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca
2020 r.
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
– Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór
oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS
www.zus.pl
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.
Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?
– Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć
z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np.
sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.
Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
– Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.
Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?
– W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.
Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
– Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od
liczby dzieci wymagających opieki.
Kto finansuje zasiłek?
– Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany),
wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.
Infolinia ZUS – jaki numer?
– Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii
ZUS.
Numer: 22 560 16 00.
Wydzielimy dwie dedykowane linie:
! „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli
uzyskać informacje m. in. dotyczące ulg w spłacie należności,
umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
! „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla
opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w
tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
Wzór oświadczenia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku
epidemią koronawirusa do pobrania na stronie internetowej ZUS.
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Argentyńskie tango Tadeusza Dębskiego

Absolwent SGGW z zapałem artysty
Kiedyś Wilanów zdominował król Jan III
Sobieski, a od ćwierć wieku swój styl,
swoje pomysły i swoje inicjatywy narzuca obecnej dzielnicy Warszawy Tadeusz
Dębski, przedstawiony w Wikipedii jako
artysta malarz, rzeźbiarz i tancerz, promujący w Polsce tango argentyńskie.
Tego wiecznego entuzjastę, z wykształcenia
technologa żywienia po studiach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odwiedziłem w jego domu przy ul. Królowej Marysieńki. Dom tonie
w obrazach, tworzących Galerię Autorską. Spod
pędzla mojego gospodarza wyszło ponad 1400
dzieł, z których – jak powiada – mnóstwo sprzedał za całkiem dobre pieniądze. Swego czasu wystawiał je w galerii Flik przy Puławskiej, gdzie w
pierwszej połowie lat 90-tych miałem okazję do
przeprowadzenia wywiadu z Marzeną Domaros,
słynną skandalistką, mającą uwodzić posłów w
Sejmie RP, legitymującą się akredytację dziennikarską i przedstawiającą jako hrabina Anastazja

rzył o wzniesieniu wielkiej budowli w kształcie buławy wysokiej na 72 metry z tarasem widokowym na szczycie. Ostatecznie zgodzono się na
ustawienie mniejszej, tylko 9-metrowej buławy
widocznej u wrót Miasteczka Wilanów. Tam też
stanęła zaprojektowana przez Dębskiego Piramida Potrzeb Człowieka, którą jednak przeniesiono już do Powsina.
W epilogu swojej książki pt. „Emocje tanga” Tadeusz Dębski powiada wszakże: „Póki żyję, sprawa dużej Buławy Sobieskiego nie jest zamknięta.
Sam artysta odpiera zarzuty krytyków i dziennikarzy, którzy nazwali małą buławę „trzepaczką do
bicia piany”
Inicjatywność pana Tadeusza nie ma granic.
W swojej karierze zawodowej organizował już
liczne pokazy mody i występy stand-up’erów.
Oprócz „Emocji tanga” napisał też opowieść
„Wredna suka”, a w 2019 wydał własnym sumptem dzieło pt. „Rody Wilanowa i okolic, opowieści rodzinne”.

Filmowy portret wilka morskiego
Kino Dokumentu w Domu Sztuki SMB
„Jary” na Ursynowie pokazało film Kryspina Pluty „Kapitan”. Młody reżyser
kreśli w nim portret sławnego żeglarza
kapitana Krzysztofa Baranowskiego
uchwycony w momencie, w którym ten
dziś już starszy pan próbuje jeszcze raz
złapać wiatr w żagle.
Nie, nie wypływa w dalekomorski rejs. Na lądzie, wspierany przez żonę – sławną prezenterkę telewizyjną Bogumiłę Wander , puka od
drzwi do drzwi, zabiegając o budowę statku
szkoleniowego dla młodych żeglarzy. Jednostka mogłaby służyć utworzonej przez Baranowskiego „Szkole Pod Żaglami”, podobnie jak zbudowany z jego inspiracji w 1980 roku statek
„Pogoria”.
Mogłaby, gdyby powstała. Potencjalni fundatorzy nie palą się jednak do wsparcia romantycznego projektu starego wilka morskiego. Kapitan na
naszych oczach rozstaje się z marzeniami. Kryspin

Pluta nakręcił film melancholijny, nie tylko o pasji żeglarskiej, ale także o starości.
Z niezwykłą delikatnością pokazał postępujące
osamotnienie bohatera. Dyskretnie zasugerował jego bezradność: Baranowski obstaje bowiem przy
działaniu indywidualnym, tradycyjnymi metodami,
podczas gdy w dzisiejszych czasach, w walce o nowy
żaglowiec pewnie bardziej skuteczna byłaby praca zespołowa z większym wykorzystaniem internetu.
Widzowie w Domu Sztuki chwalili obecnego
osobiście Kryspina Plutę nie tylko za pogłębioną
treść, ale również za formę filmu. Docenili zwłaszcza konstrukcję dramaturgiczną, celne wykorzystanie materiałów archiwalnych (zdjęcia filmowe sprzed lat sprawiają wrażenie wspomnień samego Baranowskiego) oraz wyjątkowo piękną
muzykę Mikołaja Majkusiaka. Pokaz został zorganizowany wspólnie ze Studiem Filmowym Kalejdoskop. Partnerem pokazu było Stowarzyszenie
ABU
Filmowców Polskich.
F O T. C e z a r y Ko p c z y ń s k i

Z Erasmusem+ w Hiszpanii

Potocka, korespondentka francuskiego dziennika
„Le Figaro”.
W przeciwieństwie do fałszywej hrabiny Potockiej – Tadeusz Dębski jest postacią w pełni autentyczną. Sentyment do Wilanowa ma choćby z tego powodu, że jego ojciec Piotr, stolarz z zawodu,
był po drugiej wojnie światowej konserwatorem
mebli w stanowiącym zabytek tamtejszym pałacu
króla Jana III Sobieskiego.
– Od dziecka żyłem w otoczeniu pałacu, a dom,
w którym rozmawiamy odziedziczyłem po ojcu –
informuje mój gospodarz. Jego idée fixe to było
szczególne uhonorowanie Sobieskiego jako
pierwszego lokatora Wilanowa. Stąd w 1996
wzięła się złożona przez niego władzom ówczesnej gminy Wilanów propozycja, by wybudować
pomnik króla, pogromcy Turków pod Wiedniem
w 1683 roku. Przewodniczącym gminnej rady
był wtedy znany polityk, późniejszy kandydat na
prezydenta RP Andrzej Olechowski. Pomimo
oporów dyrekcji pałacu Dębski w dużej mierze
zrealizował swój cel. Założywszy w 1997 Fundację Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego,
doprowadził do zorganizowania konkursu, w
którym odbyło się głosowanie na poszczególne
projekty. w konkursie 26 głosów mieli mieszkańcy Wilanowa, 22 wilanowscy radni, również 22
Rada Fundacji, 20 – darczyńcy i 10 burmistrz.
Zwyciężył projekt pomnika, przedstawiający Sobieskiego z królową Marysieńka i dwoma psami. Przy ogłoszeniu wyników konkursu czas zebranym umilał mieszkający w Wilanowie artysta
kabaretowy Jan Pietrzak. Znaleźli się sponsorzy
– PZU-Życie SA i KGHM, który zaoferował 2 tony
miedzi. Pomnik Sobieskiego autorstwa Edwarda
Jelińskiego odsłonięto w dniu Święta Wilanowa
w 1999 roku.
Sam Dębski postawił zaś skonstruowany ze
stali molibdenowej pomnik naszego wejścia do
Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak ma-

To eleganckie wydawnictwo ma upamiętnić
akurat już nie jakichkolwiek arystokratów, tylko
głównie rodziny chłopskie. Ale nie tylko. W sumie
zebrały się historie 42 rodów.
– Miasto stopniowo wchłania chłopską część
Wilanowa i za chwile nie będzie po niej śladu,
chciałem więc upamiętnić tę część mieszkańców
– wyjaśnia autor.
W tym zbiorze opowieści o poszczególnych rodach szczególnie ciekawy wydaje się wywód dotyczący potomków uczestnika bitwy pod Grunwaldem – Ciołka z Żelechowa, pod którego rozkazami walczył nie mniej sławny siłacz Powała z
Taczewa. Potomkowie tego pierwszego mieszkają do dzisiaj w okolicach Wilanowa, Powsina,
Kabat (a raczej Kabatów), Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii, Czerska, pamiętając kursującą w tamtym rejonie kolejkę wąskotorową. Warto wspomnieć, że Ciołek z Żelechowa był ojcem
Stanisława, późniejszego podkanclerzego i biskupa poznańskiego.
Czytając książkę Tadeusza Dębskiego, warto
się też zapoznać z historią rodu Latoszków, co do
którego zachowały się dokumenty podpisane
przez samego Jana Pawła Woronicza, wówczas
jeszcze proboszcza parafii powsińskiej. Istnieje
rejestr z 1807 roku o nazwie: „Tabela statystyczna wsiów Klucza Wilanowskiego” .
Latoszkowie mieli liczne zasługi gospodarcze i
patriotyczne. Jan Latoszek, swego czasu więzień
łagrów sowieckich, walczył potem w armii Władysława Andersa pod Monte Cassino. Urodzony w
1965 Jacek Latoszek nadal prowadzi gospodarstwo rolne w obrębie Ursynowa.
A Tadeusz Dębski powiada z dumą, że jego rodzina również zapuściła korzenie w okolicy. Z żoną Bożenną doczekał się trojga dzieci i sześciorga
wnucząt – a cała ta czeredka mieszka w Miasteczku Wilanów.
M a c i e j P e t r u c z e n ko

W lutym uczniowie z klas
ósmych wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej
nr 336 im. Janka Bytnara
„Rudego” w Warszawie
przebywali w Hiszpanii, w
miejscowości O Barco de
Valdeorras, w ramach
projektu Erasmus+: „Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”.
Tematem wizyty w partnerskiej
szkole IES Martaguisela były tradycyjne instrumenty muzyczne.
Temat nie był przypadkowy.
Miejscowość O Barco de Valdeorras położona jest w Galicji, regionie znanym ze szlaku św. Jakuba prowadzącego do miasta
Santiago de Compostela, w którym znajduje się katedra św. Jakuba. Wejście do katedry zdobi
XII wieczny, niedawno odrestaurowany Portal Chwały (Pórtico
de la Gloria), gdzie możemy zobaczyć postaci 24 Starców Apokalipsy trzymających instrumenty.
Właśnie te instrumenty były inspiracją do ciekawych, multimedialnych warsztatów, w których brali udział nasi uczniowie wraz z
innymi uczestnikami projektu.
Uczniowie z sześciu unijnych krajów projektu: Chorwacji, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Polski i Rumunii wspólnie odtwarzali muzykę
wydobywanych z tych antycznych instrumentów na specjalnie
stworzonej aplikacji, której tajniki również wspólnie zgłębiali. Była to wspaniała lekcja pracy zespołowej, zastosowania w praktyce znajomości języka angielskiego, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, aby poznać
wspólne europejskie dziedzictwo
kulturowe. Wszystko realizowane w sposób najciekawszy z możliwych, bo poprzez praktykę! Takiej nauki nie da się zapomnieć.
Tradycyjne gry podwórkowe, w
które bawiono się dawnej w hiszpańskiej Galicji, sprawiały wszystkim uczniom wiele radości, nie
mniej niż gra internetowa!
W Hiszpanii czekały na młodzież również inne historyczne
atrakcje. Uczniowie poznali XIII
wieczny zamek w miejscowości
Ponferrada, dawnej siedzibie zakonu Templariuszy, który ochraniał pielgrzymów przemierzają-

cych szlak św. Jakuba. Widząc
na własne oczy tyle wspaniałości: od starych ksiąg po ówczesne
ubrania i broń – historia sama
„wchodziła” do głowy.
Kolejnym punktem programu
była wizyta w Las Medulas - miejscu, gdzie starożytni Rzymianie
wydobywali złoto. Aby wydobyć
złoto, najpierw należało stworzyć
sieć wodną - sztuczne zbiorniki
zbierające wodę i tunele o odpowiedniej głębokości i szerokości
oraz odpowiednim kącie nachylenia, przez które przepuszczano
wodę. W rezultacie powstałego
ciśnienia wody skały były osłabione, rozpadały się. Kruszec był
wymywany przez wodę. Dla nas,
współczesnych, pozostał niesamowity krajobraz złotych gór,
efekt ludzkiej gospodarności w
pierwszych wiekach naszej ery.
Nic dziwnego, że miejsce zostało
wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Spacer wśród starych, powyginanych w przedziwne kształty kasztanowców wokół wzgórz
o ceglanej, mieniącej się wszystkimi kolorami złota, barwie oraz
podziwianie pięknych górskich
widoków to nie tylko przeżycia
duchowe, ale znowu praktyka –
osobiste doświadczenie, które
przekłada się na wyniki każdego
egzaminu z geografii.
Erasmus+ to poznawanie kultury, to nauka, która jest największą przyjemnością. Nie do zastąpienia żadnym podręcznikiem.
Współpraca międzynarodowa po-

zwala na atrakcyjną realizację podstawy programowej, wzmacnia
kompetencje kluczowe uczniów i
nauczycieli. W programie Erasmus+, przewidzianym na lata
2014-2020 wśród priorytetów europejskich w obszarze edukacji
szkolnej znalazło się m.in. rozwijanie umiejętności podstawowych.
Standardowe lekcje, podczas których korzystamy z podręczników,
zeszytów ćwiczeń, nagrań audio i
wideo są szkolną codziennością.
Nawet najlepsza lekcja w sali
szkolnej nie zastąpi działań praktycznych. Lekcja bez zastosowania w rzeczywistości, realnej sytuacji z życia wziętej, to tak, jak nauka gotowania w teorii. Można
znać na pamięć receptury, wiedzieć co i jak się robi, a jak przychodzi do praktyki, okazuje się, że gotowanie jest dużo bardziej skomplikowane, nie zawsze wychodzi,
nawet tym, którzy mają wiedzę
na najwyższym poziomie.
Pobyt w Hiszpanii był niezwykle udany. Uczniowie SP 336 wrócili pewniejsi swojej wiedzy i
umiejętności jej zastosowania
podczas pracy w grupie międzynarodowej. Byli zachwyceni zarówno ciepłym, życzliwym przyjęciem rodzin hiszpańskich, jak i
smaczną kuchnią oraz pięknem
tamtejszego krajobrazu. Nic dziwnego, że pożegnaniom towarzyszyły łzy i słowa: do zobaczenia.
Do następnego spotkania w maju,
tym razem w Warszawie.
Agnieszka Dzierżanowska
Ewa Rysińska
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Nowy odcinek ul. Woronicza już przejezdny
Kierowcy mogą już korzystać z nowo wybudowanego fragmentu ulicy J.P.
Woronicza, która połączyła Mokotów z Ochotą. Odcinek drogi, wybudowany
między ul. Etiudy Rewolucyjnej a Żwirki i Wigury,
znacząco poprawi komunikację na Wyględowie.

Inwestycja za 24,5 mln zł została zakończona kilka miesięcy
przed terminem.
– Charakter Służewca się
zmienia. Obok dużej liczby biur,
powstaje coraz więcej osiedli.
Obserwując te przemiany chcemy jeszcze lepiej odpowiadać na
potrzeby komunikacyjne mieszkańców. W ubiegłym roku otwo-

rzyliśmy przebudowaną ulicę
Marynarską, a dziś kierowcom
udostępniamy nowy fragment
ulicy Woronicza – mówi Robert
Soszyński, wiceprezydent m.st.
Warszawy.
– Długo czekaliśmy na ten moment i cieszę się, że droga jest
już dostępna dla kierowców. Realizacja tej inwestycji wymagała

wielu uzgodnień m. in. usuwania kolizji z sieciami podziemnymi, jednak udało się rozwiązać problemy i mogliśmy otworzyć tę ulicę kilka miesięcy przed
terminem zapisanym w umowie
– podkreśla burmistrz Mokotowa, Rafał Miastowski.
W ramach zadania wybudowano blisko 900 m drogi, w tym

dwa ronda oraz 1700 m chodników. Obok nowej ulicy powstała
także ścieżka rowerowa, a całości inwestycji dopełniła zieleń 7500 m2 trawników, 52 drzewa
oraz ponad 1100 krzewów
ozdobnych. Wybudowanie nowego fragmentu ulicy Woronicza kosztowało blisko 24,5 mln.
– Połączenie ulicy Woronicza
z ul. Żwirki i Wigury poprawi
dostępność Służewca, ograniczając jednocześnie utrudnienia
związane z nadmiernym ruchem na ul. Racławickiej i Etiudy Rewolucyjnej. W tej okolicy,
w rejonie centrum biurowego
codziennie porusza się samochodami, rowerami, pieszo blisko
100 tys. osób. Tłok, korki były
dużą uciążliwością dla dojeżdżających tu do pracy jak i dla mieszkańców Wylęgowa. Długi dojazd
do pracy to mniej czasu dla bliskich i na własny odpoczynek.
Rada miasta nadając priorytet
inwestycji podkreślała potrzebę
zniwelowania tych niedogodności. Należy też podkreślić, że znaczenie tej inwestycji będzie rosło
wraz z dalszym rozwojem tych
terenów – mówi Agnieszka Borowska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.
– Połączenie ul. J.P. Woronicza
z ul. Żwirki i Wigury to niespełna
kilometr asfaltu, ale zarówno dla
mieszkańców Mokotowa i Ochoty jak i dla pracowników okolicz-

Stypendia dla najlepszych uczniów
efektywności kształcenia zawodowego umożliwia absolwentom wejście na dzisiejszy rynek
pracy z kompetencjami dostosowanymi do jego potrzeb.
W
roku
szkolnym
2019/2020 stypendium otrzyma 518 stypendystów w wysokości około 5000 zł. W ZSLiT
nr 1 stypendium otrzyma aż
93 uczniów. Według danych
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
budżet
projektu
na
2019/2020r.
wyniesie
2.892.876.00 zł z czego dofinansowanie UE wyniesie
W sobotę przy ul. Mary2.314.300,80 zł.
narskiej 2/6 odbył się Turniej Szachowy z okazji 30lecia LXV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Warszawie
oraz 30-lecie działalności
szachowej Andrzeja Szewczaka.
Turniej odbył się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Szachowego arcymistrza Radosława Jedynaka oraz burmistrza dzielnicy Mokotów Rafała
Miastowskiego.
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego z inicjaty- była się także kolejna edycja „Dykwy Służewskiego Domu Kultury tanda nad Dolinką”. Wydarzenie
oraz Fundacji Języka Polskiego od- oficjalnie zainaugurował burmistrz

nych biurowców to kilometr o
wielkim znaczeniu. Mokotowscy
Radni przez wiele lat walczyli o tę
inwestycję i teraz, kiedy została
ona ukończona, czujemy ogromną satysfakcję. Liczymy, że komunikacja w tej części dzielnicy
będzie odbywać się płynniej z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych – mówi Michał Mycka,
radny dzielnicy Mokotów i przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska.
Z realizacją inwestycji wiązała się również budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, a
także przebudowy kolidującej
sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Wykonawcą inwestycji była, wyłoniona w przetargu, firma “FAL-BRUK”.
Dobrą informacją dla mieszkańców jest fakt, że ZTM planuje zmienić częściowo trasę linii
autobusowej 136, która zostanie skierowana w obu kierunkach ulicami: …Wołoska – Konstruktorska – Racjonalizacji –
Woronicza– Wyjazd – Żwirki i
Wigury – Banacha…
Obecnie dzielnica Mokotów
prowadzi też szereg innych inwestycji drogowych. Wśród nich
należy wymienić przebudowę
ul. Goraszewskiej, a w planach
jest rozpoczęcie modernizacji ul.
Jadźwingów, Bukowińskiej
RK
i Kraushara.

Dzień Kobiet
na Mokotowie
W niedzielę w hali OSiR Mokotów odbył się Dzień Kobiet na
Mokotowie. Przygotowano mnóstwo atrakcji! W programie znalazły się m. in. strefa dla najmłodszych z dmuchanym zamkiem, animacjami i grami, a także strefa konsultacji z kosmetyczką, wizażystką, dietetyczką
czy brafitterką.

Turniej Szachowy i Dyktando nad Dolinką

5 marca uczniowie i
uczennice z Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych
Nr 1 w Warszawie otrzymali dyplomy w ramach
projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół
zawodowych”.
Dyplomy stypendystom wręczył zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu Marcin Pawlak oraz dyrektor szkoły Sławomir Kasprzak.
Projekt stypendialny poprzez
podnoszenie skuteczności oraz

Rafał Miastowski, który objął patronat honorowy nad konkursem.
Gratulujemy zwycięzcom!

11

Ponad pół wieku telewizji na Mokotowie
Otwarte 18 lipca 1969 Centrum
Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza do dzisiaj stanowi jeden z najbardziej
charakterystycznych punktów
dzielnicy. Zajrzyjmy więc w
świat hal produkcyjnych i talerzy satelitarnych.
Otwarte na Mokotowie centrum było jednym z najnowocześniejszych ówcześnie na całym świecie, zaś Telewizja
Polska zyskała doskonałe zaplecze. Władzy zależało na propagandzie, stąd na
Woronicza wymyślano bajki o... ósmej
gospodarce świata.
Zanim jeszcze na murach pojawiły
się napisy “Telewizja Kłamie”, powstawała koncepcja wykorzystania terenu
na hale produkcyjne, garderoby, biura
i inne potrzebne do funkcjonowania
medium pomieszczenia.

Reżim nie szczędził
pieniędzy
Próby przesyłu telewizyjnego w Polsce przypadły na ostatnie miesiące
przed II wojną światową, ale dopiero od
roku 1952 telewizja w Polsce funkcjonuje nieprzerwanie. Powoli stawała się
coraz większym tworem, dzięki sowitym dotacjom i pieniądzom z abonamentu, który istnieje już od 1957 roku.
„Od samego początku telewizja stała się istotnym elementem ówczesnego systemu politycznego oraz narzędziem w rękach kierownictwa partyjnego” – twierdzi Katarzyna Pokorna-Ignatowicz w rozprawie „Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem”.
W lipcu 1969 telewizja już nie musiała zajmować niewielkich, porozrzucanych po Warszawie budynków. Skończyła się bowiem trwająca od 1962 roku budowa na 16 hektarach przy ul. Jana Pawła Woronicza na warszawskim
Mokotowie. Na miejscu były studia informacyjne, sportowe, hale do produkcji filmów fabularnych, garderoby, sale
nagrań, miejsce na postprodukcje obra-

zu, garderoby i inne potrzebne elementy zaplecza. Na miejscu pracę znalazło
kilkaset osób, zaś dostępu bronił płot.
Dla mieszkańców Mokotowa teren ten
był bowiem niedostępny i tylko z balkonów pobliskich bloków można było zobaczyć przemykających pracowników.
Lata 70. to specyficzny okres dla TVP. Z
jednej strony pokazywano Teatr Telewizji,wiele filmów i seriali, z drugiej zaś do
nadawcy publicznego przylgnęła opinia kłamliwego propagandysty.

Kochane przez
wszystkich produkcje
W latach 70. kompleks budynków przy
Woronicza zagrał w wielu filmach, m.
in. w “Człowieku z marmuru”, “Najważniejszym dniu życia” czy “Motylem jestem - czyli romans czterdziestolatka”.
Korytarze, budynki i biurowce były najlepszymi, bowiem darmowymi lokalizacjami. W tej dziedzinie telewizja ma zresztą sukcesy i dzisiaj, czego dowodem może być sztuczny lasek z obozowiskiem
postawiony na trawniku TVP dla potrzeb
serialu “Korona Królów”. Telewizja to
jednak przede wszystkim produkcje publicystyczne, informacyjne oraz formaty dla dzieci i dorosłych. Tuż po otwarciu
kompleksu na Woronicza 17, w październiku 1970 r. rozpoczęto emisję programu
telewizyjnej “Dwójki”.
Przez kolejne lata bardzo dużą popularnością cieszyły się choćby liczne
programy skierowane do dzieci i młodzieży, takie jak Domowe Przedszkole, Teleranek, 5-10-15, Pan Tik Tak,
Ciuchcia, Ekran z bratkiem, Zwierzyniec, Piątek z Pankracym, Tata a Marcin
powiedział – czy Walt Disney Przedstawia; programy dokumentalne i naukowe, jak np. Z kamerą wśród zwierząt,
Kwant, Eureka, Sonda, Zrób to sam,
Sensacje XX Wieku oraz seria filmów
przyrodniczych Davida Attenborough.
Na Woronicza powstawały programy
satyryczne, jak Za chwilę dalszy ciąg
programu, Studio Gama, Kabaret Starszych Panów, Kabaret Olgi Lipińskiej,

było to stworzone pod skrzydłami Porionu studio telewizji kablowej Ursynat,
ale to dopiero przeobrażenia gospodarczo-polityczne w 1989 przyniosły zmianę. Radiokomitet zastąpiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pojawiły się
również konkurencyjni, niepubliczni
nadawcy. Niemniej TVP wciąż mogła
liczyć na pieniądze z abonamentu i
wciąż walczyła o status największego
gracza. By pokazać hegemonię publicznej, przystąpiono do budowy na Mokotowie nowej siedziby głównej. Projektantem budynku, krytykowanego
przez dużą część środowiska architektów,był Czesław Bielecki. Szklana eleWolny rynek
wacja i kamienne płyty miały prowadzić
zmienia wszystko
dialog z architekturą, ale są uważane za
Co prawda, pierwsza, niepubliczna nie do końca udane estetycznie. Media
stacja powstała w 1987 na Ursynowie – atakowały również telewizyjnego in-

MDM czyli Mann do Materny Materna
do Manna, Polskie ZOO, Zulu Gula,
Śmiechu Warte czy Dziennik Telewizyjny Jacka Fedorowicza; teleturnieje, jak
Randka w ciemno, Czar Par czy Miliard
w rozumie; programy publicystyczne
jak Forum, Tok Szok, Puls Dnia, Gość Jedynki czy Zawsze po 21; programy rozrywkowe i kulturalne, jak Pegaz, Muzyczna Jedynka, relacje z koncertów w
Opolu czy Sopocie, a także wiele innych
magazynów ze wszelkich dziedzin życia.
Na antenie TVP 1 zadebiutowało wiele
znanych polskich oraz zagranicznych
seriali i filmów fabularnych.

westora, pisząc między innymi, że na
trwającą siedem lat budowę wydał prawie 190 milionów złotych, czyli cztery
razy więcej niż pierwotnie zakładano.
Ówcześnie była to naprawdę znacząca
suma. Ostatecznie budynek oddano do
użytku w 2008 roku i TVP zyskało na
Mokotowie 31 tysięcy metrów powierzchni redakcyjno-biurowej. To jednak nie koniec zmian przy ul. Woronicza w XXI wieku. W 2015 rozebrano
dawny biurowiec z siedzibą rady nadzorczej i na jego miejscu powstała siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Z pewnością w najbliższych latach
na Mokotowie TVP dokona kolejnych
zmian. Kwestią zasadniczą jest jednak
finansowanie telewizji publicznej i jej
kształt w przyszłości.
Piotr Celej

Obowiązkowa segregacja odpadów i nowe stawki opłat od marca
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
obowiązują od 1 marca
2020 r. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych - 94 zł za gospodarstwo.
Warszawa przygotowała też
pomoc osłonową. Właściciele
nieruchomości do 10 kwietnia
mają złożyć nową deklarację.
Selektywna zbiórka odpadów
na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie
z ustawą, na terenie całego kraju
od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie wchodzą od 1 marca 2020 r.
Stawki opłat dla nieruchomości:
– wielorodzinnej - 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,
– jednorodzinnej - 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,
– rekreacyjno-wypoczynkowej - 169,30 zł/rok,
– dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon
fryzjerski w kamienicy) - 1,35

zł/m2 powierzchni użytkowej
lokalu/miesiąc,
– z usługami hotelarskimi - 11,85
zł/m3 zużytej wody/miesiąc,
– niezamieszkałej, gdzie powstają odpady komunalne, zależne od pojemności pojemników:
120 litrów - 5,90 zł,
240 litrów - 11,81 zł,
660 litrów - 32,50 zł,
770 litrów - 37,91 zł,
1100 litrów - 54,17 zł,
2500 litrów – 123,11 zł,
3500 litrów – 172,35 zł,
4000 litrów – 196,98 zł,
5000 litrów – 246,22 zł,
7000 litrów – 344,71 zł,
10000 litrów – 492,45 zł,
12000 litrów – 590,94 zł,
14000 litrów – 689,43 zł,
16000 litrów – 787,92 zł,
20000 litrów – 984,90 zł,
36000 litrów – 1 772,83 zł.
Mieszkańcy zamieszkujący
domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów
płacą o 4 zł mniejszą stawkę za
miesiąc, czyli 90 zł.

Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych
opłat za niesegregowanie. Warszawscy radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, czyli wyniesie dwukrotność
stawki podstawowej opłaty.
Formularze deklaracji, harmonogramy odbioru odpadów, informacje związane z nowym sys-

temem opłat można zaleźć na
nowej odsłonie strony czysta.um.warszawa.pl. Znajduje się
za tam również wyszukiwarka z
blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji.
W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np.

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Należy je złożyć do 10
kwietnia 2020 r. w Wydziałach
Obsługi Mieszkańców urzędów
dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź
wysłać w formie elektronicznej
w ramach platformy (ePUAP).
Mieszkańcy bloków nie składają
deklaracji. Więcej informacji w
zakładce „Złóż deklarację”.
Pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami
należy wnieść do 28 marca 2020
r. Potem do 28. dnia każdego
miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach
urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych
(adresy dostępne tutaj).
Wszelkie nieprawidłowości i
pytania mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum
Kontaktu Warszawa 19115. O
przypadkach oszustw i próbach
wyłudzania pieniędzy „na odpady” należy powiadomić policję.

W trosce o mieszkańców w
trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe
wsparcie w związku z nowymi
stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Finansowa pomoc pokryje
minimum 50% bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. Mogą na nią
liczyć warszawiacy prowadzący
gospodarstwo jednoosobowe z
miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł
netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością.
Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy
utrzymujący się wyłącznie z
renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1
752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku
mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca
RK
2020 r.
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Cyrk uliczny na Kabatach
Rok temu mieszkańcy Kabat
nad skarpą w sąsiedztwie Natolina zostali powiadomieni przez
Urząd m. st. Warszawy poprzez
Biuro Geodezji i Katastru, o planowanej akcji zmiany dotychczasowych nazw ulic i numerów przyległych posesji. Zmiana, zdaniem
urzędu, miała na celu uporządkowanie chaosu adresowego panującego w tym rejonie.
Zamęt w tej materii panował
nielichy, gdyż w wyniku parcelacji
dotychczasowych działek rolnych
wyrosły tu nowe domy lub osiedla, przypisane do ulic, które już
przestały istnieć (np. Nowoursynowska w tym rejonie) lub nie zdążyły zaistnieć. Plan zagospodarowania tego rejonu był uchwalony
w latach 90-tych, ale Biuro Geodezji i Katastru ocknęło się dopiero,
gdy bałagan osiągnął apogeum.
Posesjom odległym o 100, 200 i
więcej metrów od ulic: np. Rosoła,
Relaksowa, Gąsek, nadawano ich
adresy. Do tego, na starych siedliskach widniały adresy ulic: Nowoursynowska, Gąsek, mimo że nie
miały z nimi wiele wspólnego.

Na domiar złego, nikt z miejskich urzędników nie pomyślał,
że ubiegłoroczna rozbudowa ul.
Rosoła przyniesie nowe wyzwania w zakresie nazewnictwa i adresacji w tym rejonie. Dla nie wtajemniczonych trafianie pod adresy ul. Gąsek, czy Nowoursynowskiej kończyło się zazwyczaj w
okolicach Lasu Kabackiego lub
Parku Kultury w Powsinie. Zatem akcja uporządkowania tej
materii wydawała się ze wszech
miar wskazana i pożądana.
Mieszkańcom Urząd Warszawy
zaproponował nazwy nowo powstałych ulic, a ci w wyniku plebiscytu zaproponowali swoje nazwy i ich przebieg.
Komisja nazewnictwa przy Radzie
Warszawy
Uchwałą
XXI/583/2019 z listopada 2019
r. arbitralnie ustaliła przebieg, nazwy nowych ulic i nową numeracje posesji. Uchwałę objawiono
mieszkańcom z nakazem wymiany tablic adresowych na budynkach, oczywiście własnym sumptem i na własny koszt. Z początkiem 2020 roku pojawiły się tablice z nowymi nazwami ulic: Nad
Wąwozem i Wąski Jar. Niestety,

W prawo czyli w lewo

zapomniano nazwać „sięgacza”
łączącego ulicę Rosoła z ul. Nad
Wąwozem, wybudowanego w ub.
roku. Ulica Wąski Jar kończy się
nie wiadomo gdzie, bo okazało się,
że uliczka, przy której leży siedem
posesji z nowym adresem Wąski
Jar, pozostała jako „droga bez nazwy”. Z kolei zabytkowy wąwóz
czeka, nie wiedzieć czemu, na
nadanie nazwy „Wąski Jar”. I znowu GPS-y wariują, a próbujących
do nas trafić naprowadzamy telefonicznie: …z ulicy Rosoła, na
światłach do Lidla (czekaj 3 – 5
minut) skręć w lewo, następnie,
jedź jak do Lidla, ale nie do Lidla,
tylko prosto do oporu, potem w lewo, będzie „Nad Wąwozem”, na
rozstaju w „Wąski Jar”, dalej prosto, tylko nie zjedź do wąwozu bo
zakaz dla aut, a rowerem zjedziesz
do Parku Kultury w Powsinie, itd.
Na szczęście mieszkańcy, kurierzy,
listonosze i służby kierują się topografią. Dojazd do Ulicy Wąwozowej (ok. 300 m) zajmuje 5 do 8
minut, ale do wszystkiego, podobnie jak urzędniczej indolencji, można się w końcu przyzwyczaić.
Z poważaniem
Wa s z c z y t e l n i k

Mirosław Miroński

Wirus zmienia nasze życie
nany od trzech miesięcy koronawirus dotarł także do nas. Nie tylko pojawił się już w naszym kraju, ale wpływa na nasze życie. Aby skutecznie
mu się przeciwstawić, konieczna jest zmiana niektórych zwyczajów.
Osoby, które do tej pory nie dbały o higienę, teraz chcąc uniknąć zakażenia muszą zmienić swoje nawyki, szczególnie jeśli chodzi mycie rąk wodą i mydłem po
każdym pobycie w miejscu publicznym. Powinny też dostosować swoje przyzwyczajenia do nowej
sytuacji, np. wyrobić sobie odruch zasłaniania się podczas kichania i kaszlu. Jak wiadomo, nie należy zasłaniać się dłonią, jak było to powszechne dotychczas. Najlepiej robić to w zgięciu ręki (wewnątrz łokcia). Nie są to bardzo uciążliwe wymagania, zważywszy na realne zagrożenie dla zdrowia i życia spowodowane zakażeniem. Kontrole sanitarne na przejściach granicznych oraz ograniczenie imprez masowych powyżej tysiąca osób to dodatkowe obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się epidemii. W miejscach zagrożonych epidemią zastosowano już dodatkowe ograniczenia jak zamykanie szkół i przedszkoli. Zawieszono działalność placówek kultury: muzeów, kin, teatrów. Wprowadzono też zamianę pracy stacjonarnej na zdalną. Te środki oraz
izolowanie osób chorych mają na celu przerwanie łańcuch zakażeń, czyli transmisję wirusa. Jeśli
to się nie uda na wczesnym etapie epidemii, sytuacja może wymknąć się spod kontroli.
Plagi i epidemie towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Nie tylko my ewoluujemy jako gatunek.
Wraz z nami ewoluują nękające nas mikroorganizmy, patogeny, a wśród nich wirusy. Historia jest
pełna wielu dramatycznych przykładów, kiedy to śmiercionośne drobnoustroje atakowały naszych
przodków. W połowie VI wieku, po rozpadzie Cesarstwa Bizantyjskiego na terytoriom dawnego imperium pojawiła się dżuma nazwana dżumą Justyniana. Jednym z jej charakterystycznych objawów
była martwica kończyn. Zebrała ona śmiertelne żniwo nie tylko w granicach Bizancjum, ale i w znacznej części ówczesnego cywilizacyjnego świata. Pandemia ta najprawdopodobniej przywędrowała
z Etiopii lub Egiptu. Jej tragiczne skutki to ogromna ilość ofiar. W samym Konstantynopolu umierało 5 tys. osób dziennie. Z tego względu, władze były zmuszone uprościć przepisy prawa spadkowego. Brakowało miejsc do pochówków. Zaraza miała też wymierne skutki polityczne - cesarz nie
mógł kontynuować zwycięskiej kampanii przeciw barbarzyńcom. Zaraza pochłonęła około 100 mln
ludzi, co w tamtych czasach stanowiło ogromny odsetek światowej populacji.
W następnych wiekach pojawiła się kolejna dżuma, równie straszna. Najprawdopodobniej wybuchła w Chinach, a stamtąd poprzez
„Plagi i epidemie towarzyszą Krym zawlekli ją do Europy kupcy węJedwabnym Szlakiem. Zyskała
ludziom od zarania dziejów. drujący
sobie groźnie brzmiącą nazwę - czarna
Nie tylko my ewoluujemy
śmierć. Czarna śmierć od 1346 r. zbierała obfite żniwo. Istnieje pogląd, że
jako gatunek”
Mongołowie użyli zarażonych zwłok,
jako broni biologicznej podczas oblężenia. Co ciekawe, zaraza ta ominęła szczęśliwie terytorium ówczesnej Polski. Dotknęła znaczny obszar Europy, Bliski Wschód, Azję, i część Afryki. Szacuje się, że
trwająca 4 lata pandemia pochłonęła około 200 mln istnień, w tym wymarcie niemal połowy europejskiej populacji. W XVI i XVII wieku konkwistadorzy zawlekli do liczącej około 25 mln społeczności Indian zamieszkujących obszar dzisiejszego Meksyku niespotykane tam groźne choroby, takie jak: ospa, tyfus, odra. Przetrzebiły one lokalną populację nawet w 90 procentach. Nie jest pewne, czy wszystkie te plagi zostały przywleczone przez Europejczyków. Choroby, które nawiedzały
już Europę, Azję i Afrykę, dotarły i spustoszyły nawet odizolowane od głównych ośrodków cywilizacyjnych populacje. Było to tragiczne dla rdzennej ludności zamieszkującej kontynent amerykański. Mieszkańcy tzw. Nowego Świata nie wykształcili naturalnych mechanizmów obronnych. Podczas kontaktów z konkwistadorami czy misjonarzami stykali się po raz pierwszy z zabójczymi dla
nich patogenami, które zdziesiątkowały nawet plemiona izolujące się w gąszczu dżungli.
Kolejną znaną z historii epidemią była ospa, która w XVIII wieku spustoszyła Amerykę. Kolonizatorzy wykorzystywali ją jako skuteczny sposób pozbycia się Indian. Ospa ta wycofała się z kontynentu amerykańskiego i Europy dopiero po wynalezieniu skutecznej szczepionki. Niemniej w samej Europie zebrała śmiertelne żniwo w postaci około 60 mln ofiar. Przez kolejne wieki była wykorzystywana jako broń biologiczna. Ostatnie naturalne zachorowania odnotowano w 1977 roku.
Próbki ospy są dziś przechowywane w instytutach naukowych w Rosji i USA. Równie groźną epidemię przyniósł światu wiek dziewiętnasty. Sprawcą była bakteria cholery. Epidemii było aż sześć.
Sprzyjały im obszary ubóstwa i towarzyszący im brak higieny. Określano je jako choroby biedy i brudu. To tam dochodziło często do zakażenia fekaliami wody lub żywności. Epidemie dotarły do dużych skupisk ludzkich, takich jak ówczesny Londyn czy Chicago. Pochłonęły kilkadziesiąt milionów
istnień ludzkich. Niestety, nie była to jedyna pandemia w XIX wieku. Sprawcą kolejnej, która miała swój początek wśród Chińczyków, była pałeczka dżumy. Zaraza rozprzestrzeniła się niemal na
wszystkie kontynenty. Największe spustoszenia spowodowała w Azji, głównie w Chinach oraz w Indiach, gdzie zebrała kilkadziesiąt mln ofiar. Udało się ją opanować dopiero w połowie XX wieku.
Kolejnym globalnym zagrożeniem były epidemie wirusowe. Grypa hiszpanka – wbrew nazwie
– trafiła do Europy wraz z amerykańskimi żołnierzami. W latach 1918 – 1919 zebrała wg różnych
szacunków od 50 do 100 mln ofiar. Epidemie grypy nawiedziły Chiny w latach 50. XX w. Uśmierciły one około 4 mln ludzi. W latach 80. XX wieku świat stanął w obliczu nowego zagrożenia – wirusa HIV. Został on wyizolowany w 1983, ale jego historia jest najprawdopodobniej dłuższa. Jest
sprawcą około 25–30 mln zgonów. Jak potoczy się historia koronawirusa atakującego dziś świat i
Polskę? W dużej mierze zależy od nas samych, od przestrzegania zaleceń specjalistów. Najskuteczniejszą metodą jest w tym wypadku zdrowy rozsądek i unikanie niepotrzebnego ryzyka.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

My, czwarta władza...
o cóż, panie Kierka, trzydzieści lat, a jak z bicza strzelił – tak w kultowym
serialu „Alternatywy 4” urzędnik magistratu szyderczo skwitował fakt
wręczenia najstarszemu stażem członkowi spółdzielni przydziału na
mieszkanie po upływie... zaledwie trzech dekad oczekiwania. Przy okazji 1000.
wydania tygodnika „Passa” ja mogę dzisiaj powiedzieć całkiem serio, że 16 lat pracy w tej redakcji faktycznie upłynęło mi jak z knuta trzasnął. Przez te lata pomieszczenia redakcyjne stały się moim drugim domem, a to znaczy wiele. Jest to zasługa przede wszystkim niespotykanej nigdzie indziej atmosfery. Tworzą ją m. in. ludzie, ale w medium prywatnym głównym twórcą
atmosfery jest właściciel. Nie mam zamiaru wykorzystać jubileuszu gazety, by się szefowi bezwstydnie przypochlebić, ale informuję uprzejmie obywatelstwo południowej Warszawy, że takiego pracodawcy jak Marek Kondej nigdy nie miałem i miał nie będę. Kropka.
Co do naczelnego gazety, to pragnę donieść, że często mnie irytuje, bo żąda ode mnie każdorazowo dużego pisania, a ja wraz z upływem czasu popadłem w lenistwo. Ale Maciej Petruczenko –
znany z Przeglądu Sportowego i sportowych kanałów telewizyjnych ekspert od lekkiej atletyki –
to facet z wysokiej półki. Bez mojej wiedzy nie zmieni w artykule przesłanym mu do akceptacji nawet jednego słowa. Określam takie postępowanie słowem „przyzwoitość”. Poza tym Maciek Petruczenko jest wybitnym dziennikarzem, laureatem Złotego Pióra, a tej prestiżowej nagrody byle komu nie dają. Z Iwoną Kondej, zajmującą się w redakcji administracją i po części księgowością, pogęgamy sobie przy kawusi o poranku o sprawach ważnych i mniej ważnych, a Magda Jaworska –
prawdziwa alfa i omega w redakcyjnej recepcji – podrzuci nam od czasu do czasu coś słodkiego. I
tak płyną dni oraz nasze teksty adresowane od dwudziestu lat do Czytelników. Tydzień w tydzień
po kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Ile łącznie egzemplarzy rozkolportowaliśmy przez 20 lat? Trudno zliczyć, ale będzie tego grubo ponad 20 milionów.
Nie sposób przy jubileuszu gazety nie wspomnieć o tych, którzy odeszli. Dwaj sekretarze redakcji Rysio Kochan i Jacek Chudzik byli postaciami ulepionymi z nie byle jakiej gliny. Rysio, arabista
z wykształcenia, to był komputerowy geniusz, brydżowy mistrz, fan szachów i sudoku, człowiek
wielu talentów, otwarty i zawsze gotowy do niesienia kolegom pomocy. Rzadko się irytował, unikał kolokwializmów i wulgaryzmów (w odróżnieniu ode mnie, faceta, który nie pozwala zakuć się
w kajdany poprawnej polszczyzny). Rysia zmogła ciężka choroba, walczył z nią dzielnie, biedaczek,
ale nie dał rady. To był dla nas wszystkich wielki wstrząs. Bardzo nam Rysia brakuje. Jacek był Jego przeciwieństwem – impulsywny nerwus z bardzo krótkim lontem. Szybko wybuchał i równie szybko gasł. Obaj byli zajadłymi palaczami tytoniu, przepędzanymi z redakcyjnych pomieszczeń na zewnątrz. Jaranie na powietrzu zimą i późną jesienią to żadna przyjemność, ale dla Rysia i Jacka aura nie miała specjalnego znaczenia. Ważniejsze było sztachnięcie się papierosowym dymem.
ak idzie o Passę często spotykam się z określeniem „gazeta krnąbrna”. Krnąbrna? Czy ja
wiem… Chyba bardziej odpowiednie określenie to „gazeta niebojąca się trudnych tematów”.
Oferujemy Czytelnikom dużo publicystyki, naczelny jest wielbicielem felietonów i ma rację,
bo są one nad wyraz chętnie czytane. Jeśli trafimy na nieprawości jesteśmy nieustępliwi. Nie kończymy tematu na jednej czy dwóch publikacjach, ciągniemy go do końca. Tak było m. in. w przypadku reprywatyzowanej kamienicy przy ul. Narbutta 60 na Mokotowie. A mieliśmy za przeciwników wszechwładne i do cna skorumpowane stołeczne Biuro Gospodarowania Nieruchomościami, leniwych i niechlujnych prokuratorów z Mokotowa oraz byłego (na szczęście) wiceburmistrza
dzielnicy Mokotów, który swego czasu nosił na grzbiecie togę, na szyi sędziowski łańcuch, prywatnie zaś jest… mężem jednej z mokotowskich prokuratorek.
To była najtrudniejsza sprawa, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia. Ulica Narbutta po wojnie była gruzowiskiem. Na zdjęciach lotniczych widać ruiny kamienicy Narbutta 58 – bez dachu, z
wypalonym wnętrzem. Właśnie w tych spalonych murach Zygmunt Anyżewski, przedstawiający się
jako zastępca notariusza Bronisława Czernica, miał w styczniu 1947 r. przy trzaskającym mrozie, w
ciemnościach rozświetlanych świecą, sporządzić akt przeniesienia własności do numeru 60, wówczas pustej działki, dzisiaj wartej miliony. Jerzy Mrygoń, były zastępca dyrektora BGN, wydał 26 maja 2014 r. decyzję o oddaniu prywatnym właścicielom w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem Narbutta 60. Ludzie ci byli w posiadaniu odpisu dokumentu i przedstawiali się jako spadkobiercy kupującego nieruchomość. De„Ile łącznie egzemplarzy rozkol- cyzja pozwalała nowym dzierżawcom na wykupienie 10 z 14 lokali
portowaliśmy przez 20 lat?
znajdujących się w budynku. PoTrudno zliczyć, ale będzie tego wołana przez poprzedni zarząd
dzielnicy rzeczoznawczyni wycegrubo ponad 20 milionów”
niła 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 465,85 mkw, w kompleksowo zmodernizowanym kameralnym budynku, zlokalizowanym w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w stolicy państwa, na, uwaga! – 1.885,090 zł,
czyli po około 4 tysiące zł za jeden mkw. Jeśli dodam, że budynek wcześniej został przez dzielnicę
kompleksowo wyremontowany za pieniądze podatników, wyłania się urzędniczy megaskandal.
„Mokotowski tygodnik Passa przeprowadził dziennikarskie śledztwo i zmusił pracowników ratusza,
urzędu dzielnicy, kilka ministerstw oraz prokuratorów do wyjaśniania rażących nieprawidłowości przy
podejmowaniu decyzji o zwrocie kamienicy przy Narbutta 60” – doniosła 26 maja 2017 r. Gazeta Prawna w obszernej publikacji poświęconej tej bulwersującej sprawie. Rzeczywiście, po dwóch latach boju na śmierć i życie, przede wszystkim z prokuraturą na Mokotowie i stołecznym ratuszem, zdołaliśmy
doprowadzić do wstrzymania wykonania decyzji o reprywatyzacji nieruchomości Narbutta 60. Temat
ten miał być omawiany na posiedzeniu sejmowej komisji reprywatyzacyjnej, ale jakoś się omówienia
nie doczekał. Dzisiaj wiadomo jedynie, że śledztwo w sprawie skandalicznej reprywatyzacji mokotowskiej nieruchomości prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Pomnika, ani nawet zwyczajowej flaszki nam nie postawiono, ale lokatorzy budynku Narbutta 60 mogą spać spokojnie.
ie sposób w krótkim felietonie wyliczyć nawet części interwencji, które podjęliśmy w
obronie społecznego interesu przez 20 lat funkcjonowania na lokalnym prasowym rynku. Wielokrotnie ścieraliśmy się z władzami Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa, jak również miasta stołecznego Warszawy. Jednocześnie broniliśmy zasłużonych samorządowców oprymowanych przez tajną policję. Takich jak Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowoli, którą CBA
chciało koniecznie wtrącić do kryminału. Starannie przygotowana akcja spaliła jednak na panewce, bo Wysoki Sąd popędził tajniaków. Nie mogliśmy spokojnie patrzeć, jak poniewierana jest kobieta, która przez kilka ledwie kadencji samorządu przekształciła mocno siermiężną Lesznowolę
w Wielką Lesznowolę, najbogatszą gminę wiejską w skali całego kraju.
Ostatnio na południu Warszawy sytuacja w samorządzie unormowała się, społeczne protesty skończyły się jak nożem uciął. Pojawili się nowi ludzie, tacy jak urzędujący burmistrz Ursynowa, niebywale pracowity Robert Kempa, nazywany przeze mnie El Flaco, czyli z hiszpańskiego chudy, bo w
kilka miesięcy zmizerniał o prawie 20 kg. Nowe rozdanie na Mokotowie z Rafałem Miastowskim
na czele, wybranym ostatnio najlepszym burmistrzem stolicy, daje nadzieję, że ta piękna dzielnica, największa w Warszawie, wreszcie odzyska należny jej prestiż. W Wilanowie Ludwik Rakowski i jego drużyna to samograj, podobnie jak Jolanta Batycka-Wąsik i Lesznowola. Cierpi na tym moja bojownicza natura, bo chciałbym komuś przywalić – jak za dawnych lat – ale nie mam komu.
Za to jest korzyść: od kilku ładnych lat nie stanąłem przed sądem, a byłem pozywany 13 razy za naruszanie dóbr osobistych i zniesławianie. Pozywali mnie radni, prezesi spółdzielń mieszkaniowych, burmistrzowie, ich zastępcy, a nawet sama prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która żądała
ode mnie 30 tys. złotych zadośćuczynienia i przeprosin w gazecie. Nie dostała ani grosza, nie doczekała się przeprosin i musiała zapłacić koszty sądowe. Na 13 spraw sądowych przegrałem tylko jedną przez
niedopatrzenie w terminie rozprawy i błąd proceduralny. Straciłem na sądowych korytarzach mnóstwo
nerwów, ale nie żałuję i gdyby cofnąć czas, nie zmieniłbym nic w swoim postępowaniu. Passa ma bowiem wspierać pokrzywdzonych, reagować na samorządowe patologie, ujawniać łajdactwa władzy, poddawać ostrej krytyce decydentów za popełniane błędy, ale także dostrzegać ich sukcesy oraz wspierać
trafione przedsięwzięcia służące dobru mieszkańców. Gwarantuję niniejszym w imieniu swoim, wydawcy gazety i naczelnego redaktora, że powyższe priorytety zostaną utrzymane przez kolejnych 20 lat. A
ja będę chciał funkcjonować w tej redakcji dopóty, dopóki umysł mój będzie sprawny.
A teraz idę się napić za pomyślność Passy. Jestem na kuracji w uzdrowisku, więc wolnego czasu nie brakuje. Donoszę poufnie, że kelnerka bynajmniej nie postawi na stole maślanki czy kefiru, tylko coś o wiele
wyższego. Wszak jubileusz w postaci 1000. wydania gazety zdarza się tylko raz, więc należy to godnie uczcić.
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Blaski i cienie Warszawy w 2019 r. w świetle statystyki
Marian Marek Drozdowski
Ostatni numer „Przeglądu Statystycznego” (03/2019), opracowanego przez Urząd Statystyczny w Warszawie w listopadzie
2019 r. pod kierunkiem Tomasza Zegara, pozwala na wiele
interpretacji na temat kondycji
społecznej naszego miasta
ieszyć nas powinna dobra koniunktura na warszawskim
rynku pracy. Produkcja sprzedana warszawskiego przemysłu w stosunku do roku 2018 wzrosła o 4,1 %,
wynosząc na jednego zatrudnionego
530,6 tys. złotych. Największy przyrost
sprzedaży artykułów przemysłowych
wystąpił w dziale komputerów i wyrobów elektronicznych (63,8 %), odzieży (39,0 %) oraz artykułów spożywczych (11,1% ). Mimo tego wzrostu
przeciętne zatrudnienie w przemyśle
warszawskim w I- III kwartale 2019 r
.było o 2,4 % niższe niż w 2018 r., chociaż przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w tym dziale gospodarki warszawskiej wzrosło o 5,7 % .
Zatrudnienie w budownictwie
zmniejszyło się o 1,1 %, w handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowym o 1,5 %. Są to pierwsze
symptomy wpływu spowolnienia koniunktury w Unii Europejskiej na gospodarkę warszawską. Zatrudnienie
w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyło się o 4, 9 %.
Stan ten nie uwzględnia sytuacji, będącej rezultatem awarii wodociągów warszawskich.
łęboki kryzys we współczesnej Warszawie przeżywa budownictwo komunalne (12
mieszkań) i zakładowe (18 mieszkań).
Produkcja sprzedana w budownictwie
wzrosła w 2029 r. w stosunku do 2018
r. o 11,3 %, wynosząc na jednego zatrudnionego 738,9 tys złotych. Warszawiacy wolą lokować swoje oszczędności w budownictwie mieszkaniowym
z przeznaczeniem na wynajem niż inwestować w pozostałe dziedziny gospodarki narodowej. Jest to problem w
skali krajowej – niechęć przedstawicie-

C

G

li prywatnego kapitału do lokowania
swych oszczędności w kluczowych pod
względem znaczenia inwestycjach służących służbie zdrowia, ekologicznej
energetyce, czy innym nowoczesnym,
pod względem technologicznym, gałęziach polskiego przemysłu.
Mobilizacja środków państwa, samorządu i kapitałów prywatnych na
te kosztowne inwestycje wymaga poważnego przygotowania, efektywnego wykorzystania czasu roboczego,
odejścia od popularnych długich urlopów towarzyszącym świętom państwowy i religijnym, kiedy przez wiele dni
zakłady produkcyjne i usługowe pracują na „pół gwizdka”.
okieteria wyborcza upowszechniła hasło „nam się należy”, a problemy etosu pracy
rodaków, ich powinności i odpowiedzialności za przyszłość gospodarczo
społeczną Polski, za przyszłość ich dzieci i wnuków zostały potraktowane marginesowo. Warto więc zwrócić uwagę
na bohaterów polskiego etosu pracy ,
polskich osiągnięć cywilizacyjnych, którzy z niepokojem analizowali rosnący
dystans Polski wobec krajów zachodnioeuropejskich w dziedzinie stopnia
uprzemysłowienia, poziomu technologicznego, nasycenia nowoczesnymi
usługami społecznymi, a także wydajności pracy.
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wzrosła w
Warszawie w ostatnim roku z 433823
do 451942, a więc o 4,0 %. Największy
przyrost odnotowano w dziale wytwarzania, zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną (8,7 %) oraz
w dziale informacji i komunikacji (7,2
%) i edukacji .
Wszystkie warszawskie sekcje gospodarki narodowej w pierwszym półroczu 2019 wykazały wzrost rentowności z wyjątkiem budownictwa Największy wzrost rentowności wykazały podmioty gospodarcze zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i gazowej, dostawami wody i ,gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz obsługą rynku nieruchomości..
arszawa – na tle pozostałych miast wojewódzkich –
ma obecnie bardzo niską
stopę bezrobocia (1,4.). W takich miastach jak Białystok wynosi ona 5,9; Łódź
, Kielce, Lublin 4,9, , Rzeszów 4,8., Toruń 4,0. Mniejszą od Warszawy stopę
bezrobocia mają Katowice (1,O) i Poznań (1,1). Zjawiskiem niepokojącym w
Warszawie jest bardzo wysoki odsetek
wśród bezrobotnych osób z wyższym
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wykształceniem – 34,2 oraz z wykształceniem policealnym i średnio zawodowym 20,4 . Wyprodukowaliśmy, przede
wszystkim w wyższych szkołach prywatnych, nadmiar humanistów, a potrzeby społeczne sygnalizują deficyt inżynierów i lekarzy, których znaczna
część po ukończeniu w Polsce drogich
studiów opuszcza kraj i szuka wyższych zarobków w Europie Zachodniej.
Odpłatność tych studiów, od wielu lat
postulowana, przypomina o bezradności Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w sytuacji, kiedy coraz większy odsetek szpitali zamyka część swoich usług ze względu na brak lekarzy i
pielęgniarek.
ajbardziej dyskusyjnym działem warszawskiej statystyki
jest dział poświęcony cenom
detalicznym, a więc rozmiarowi współczesnej inflacji. Autorzy nie podają
wskaźnika inflacji w skali ogólnej, natomiast pokazują niepokojące zjawisko
związane z rocznymi podwyżkami
wielu towarów i usług . Gdy rok 2018
przyjmiemy za 100, wskaźnik 1 kg
ziemniaków osiągnął 214,7, kg cebuli
147,2, cukru białego kryształu 134,0,
mięsa wieprzowego bez kości 131,5,
jabłek 117,6, szynki wieprzowej gotowanej 113,2, mąki pszennej 112,1, oleju rzepakowego 107,4. A więc ceny
podstawowych artykułów spożywczych w trakcie 2019 roku poważnie
wzrosły. Wizyta u lekarza specjalisty
wzrosła do 111,3 zł, przejazd taksówką osobową do 112,2. Bilety do kina w
sobotę wzrosły do 105,6. Znaczny odsetek podwyżek płac i świadczeń socjalnych pochłonęła w 2019 r . inflacja,
bardzo dyskusyjnie traktowana przez
warszawską statystykę.
iedy mowa o płacach, a konkretnie o przeciętnym wynagrodzeniu brutto, to warszawiacy w tej dziedzinie wiodą prym,
dysponując przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniem brutto w wysokości
6422, 21 zł. Dalsze miejsca zajmują:
Gdańsk (6224,34 zł ), Katowice
(6026,88 zł. ), Kraków (5739,72 zł. ),
Poznań (5658,13 zł) i Wrocław
(5573,41 zł ). W takich miastach, jak
Białystok, Kielce, Zielona Góra – rzeciętne wynagrodzenie brutto nieznacznie przekracza 4100 zł.
W samej Warszawie w 2019 roku
wzrosły poważnie odchylenia w miesięcznym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych sektorach przedsiębiorstw. Wynagrodzenie w informacji
i komunikacji o ponad 50% było wyższe od wynagrodzeń przeciętnych, w
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działalności naukowej i technicznej o
40 %, w obsłudze rynku nieruchomość
o 12 %. Na dnie miesięcznych wynagrodzeń znajduje się administracja
warszawska (35 % poniżej przeciętnych), a następnie zakwaterowanie i
gastronomia, transport i gospodarka
magazynowa, no i działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. W
samym przemyśle warszawskim wynagrodzenia są o kilka procent niższe
od przeciętnych. Wspomniane dysproporcje w wynagrodzeniach zapowiadają nowe napięcia socjalne.
ajwiększy niepokój obywatelski w Warszawie winna budzić, moim zdaniem, jej sytuacja demograficzna.Za kilka lat ludność w wieku nieprodukcyjnym zrówna się w Warszawie z ludnością w wieku produkcyjnym, Najszybciej to zrównanie może wystąpić na Mokotowie
Bielanach, Bemowie, Ursynowie, Żoliborzu, Targówku i Pradze Południu.
Już dzisiaj w dzielnicach tych na 100
osób w wieku produkcyjnym przypada od 80 do 75 osób w wieku nieprodukcyjnym. Lepsza sytuacja występuje
w Białołęce, Pradze Północ, Rembertowie , Wesołej i we Włochach.
Jakie są źródła tego stanu rzeczy”?.
Przede wszystkim polskie przepisy
emerytalne, które do grupy osób nieprodukcyjnych zaliczają tysiące osób o
dużej sprawności produkcyjnej, w tym
znaczny odsetek kobiet. Przepisy te
nie uwzględniają doświadczeń i prawodawstwa emerytalnego wielu bogatych krajów europejskich.. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym i zagranicznym jest bardzo skromne, wynosząc w I półroczu 2019 r. – jeśli chodzi
o migrację zagraniczną – tylko 605, a
ogółem 4887 osób. Nie wpływa to w
sposób istotny na poprawę sytuacji.
Statystyka warszawska ostatnich lat
nie obejmuje napływu cudzoziemców,
bez obywatelstwa polskiego, szczególnie Ukraińc, do warszawskiego rynku pracy.
zczególny niepokój obywatelski winien wywoływać niski
wskaźnik przyrostu naturalnego, wynoszący w 2019 r. O,52 na 1000
ludności . Nie pomogły ostatnie państwowe zachęty do podniesienia rozrodczości w rodzinach warszawskich.
Ujemny przyrost naturalny występuje
w bogatszych dzielnicach Warszawy:
Śródmieściu, Mokotowie. Jest także
ujemny na Bielanach, Ochocie. Pradze Północ i Południe oraz Woli. Najwyższy przyrost naturalny występuje w
Wilanowie (1477) i Białołęce. Warsza-
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wa, mając deficyt mężczyzn w wieku
produkcyjnym, przy olbrzymiej przewadze kobiet, wykazuje niski wskaźnik małżeństw (3, 91) zawartych w majestacie prawa, wysoki wskaźnik, nie
ujęty statystycznie, tzw. małżeństw koleżeńskich, w których sprawy posiadania dzieci nie zawsze mają priorytetowy
charakter i niski wskaźnik urodzeń żywych (11,53).
zy zmiany klimatyczne wpływają na kondycję ekonomiczno-społeczną współczesnej
Warszawy? Tych zmian, moim zdaniem, nie można lekceważyć. Średnia
temperatura w stopniach Celsjusza w latach 2017- 2019 sukcesywnie wzrastała z 9,4 do 12,2, opady w mm zmniejszyły się w tym czasie z 706 do 323, a
zachmurzenie w oktanatach z 5. 6 do
4,9 . Wzrosło także usłonecznienie w h
z 1352 do 1432. Panująca dwuletnia
susza wpłynęła w sposób istotny na obniżenie zbiorów jarzyn i owoców, pogorszyła ich jakość i pogłębiła deficyt
wody w wielu studniach warszawskich,
obniżając radykalnie żeglowność Wisły.
Opanowanie deficytu wody to wielkie
i kosztowne zadnie dla naszej gospodarki narodowej, w tym gospodarki stołecznej. Przy poprawie standardów życia, wzroście konsumpcji artykułów
spożywczych, nastąpił poważny wzrost
konsumpcji alkoholu.
Komenda Główna Policji Państwowej odnotowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 37,3 tys. przestępstw, w
tym 71,9 % stanowiły przestępstwa kryminalne, a 21,6 tys. przestępstwa gospodarcze. Łącznie z przestępstwami
drogowymi było ich znacznie więcej
niż w roku 2018. Wykrywalność sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym jest skromna, wynosi 46,3
%.. Jeśli chodzi o przestępstwa drogowe – 96, 3 %
e smutkiem stwierdzam, że zarówno w mediach rządowych,
jak i też opozycyjnych, kluczowe problemy kondycji społecznej miasta stołecznego rzadko są poruszane..
Wymagają one od dziennikarzy gruntownych analiz danych zawartych w
dokumentacji statystycznej miasta stołecznego Warszawy, która, niestety, nie
potrafi odpowiedzieć na wiele pytań,
np.: jaki jest stan zdrowotny ludności
Warszawy, jaki jest udział cudzoziemców, bez obywatelstwa polskiego, na
warszawskim rynku pracy; w jakim
stopniu Warszawa wykorzystuje dotacje unijne; jakie są skutki i koszty społeczne rosnącej konsumpcji alkoholu
przez mieszkańców stolicy.
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! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów,
Wilanów, Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
CHWILÓWKI-P
POŻYCZKIKREDYTY bez BIK.
Tel. 577 669 466
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 tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle, szkło
kolorowe, inne, tel.691 511 221

ANGIELSKI doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574
FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA, FIZYKA,
korepetycje, matury, 605 783 233
NAUKA gry na pianinie,
512 485 680

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61
SPRZEDAM działkę z domkiem
całorocznym w ROD Chylice
k.Konstancina, 694 305 196;
882 11 461

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, 3 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! 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

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 Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 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
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 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

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
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
KOMPLEKSOWE PRACE
WYKOŃCZENIOWE.
Firma Macher,
tel. 500 383 006
KOMPUTERY - pogotowie,
ul. Na Uboczu 3, tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE - Tanio,
887 815 778
MALOWANIE - Wolne Terminy,
887 815 778
MOSKITIERY, 602 380 218
MYCIE OKIEN, pranie
dywanów, 669 945 460

Szkoła Podstawowa im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni sekretarza szkoły do
spraw kadr (pełen etat)..
Telefon kontaktowy (22) 462-85-20.
CV proszę przesyłać na adres
e-mail: praca@spwmy.edu.pl

REMONTY, malowanie,
669 945 460
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
REMONTY
budowlane, ogrodzenia,
513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

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

Nasza dobra „Passa”
Tygodnik Sąsiadów „Passa” ruszył w maju 2000 roku,
czyli powstał jeszcze w XX wieku, żeby wkroczyć w XXI
wiek z naczelnym redaktorem Maciejem Petruczenką,
który poprzednio – oprócz stałego zatrudnienia w
Przeglądzie Sportowym – był od 1991 naczelnym tygodnika „Pasmo”. A „Pasmo” to było „nieślubne” dziecko Andrzeja Ibisa-Wróblewskiego i Marka Przybylika,
dwóch redaktorów „Życia Warszawy”. Pełen inicjatywy Ibis budował zręby życia kulturalnego na Ursynowie, doprowadził m. in. do powstania pierwszego w
Polsce studia telewizji kablowej Ursynat, z którego wyszła jako spikerka Jolanta Pieńkowska.
Pasmo i Passa, w których Ibis pisywał, zawsze starały się przestrzegać kanonów tak dzisiaj wykoślawianej polszczyzny i pilnować niezależności dziennikarskiej. Ibis do końca życia pisywał w Passie felietony.
Pomysł stworzenia pisma konkurencyjnego w stosunku do utrwalonego w świadomości ursynowian “Pasma” okazał się strzałem w dziesiątkę. „Pasmo” upadało w atmosferze kłótni o tytuł własności. Traciło poziom i wiarygodność. Musiało się stać coś, co oczyści atmosferę. I stało się. Ruszyła “PASSA”.
Ibis, mój świętej pamięci mąż, lubił ludzi, zawsze im pomagał, więc wspierał „Passę” swoim piórem i autorytetem od początku do ostatnich dni swego życia.
W poczuciu odpowiedzialności za integralność “małej ojczyzny” – Ursynowa, broniąc praw mieszkańców do bycia równorzędnym partnerem w starciu z interesami władz spółdzielni, prawa do kultury, sztuki, infrastruktury godnej ludzi XX wieku. W poczuciu potrzeby dobrosąsiedzkich stosunków na co dzień, pisywał swoje felietony i walczył z władzami o te prawa.
Władysław Kopaliński zaliczył gazetę do narzędzi porozumienia. W wydaniu lokalnym wypełnia ona tę definicję doskonale. Pierwsza polska gazeta powstała w roku 1661 na dworze Jana Kazimierza i królowej Marii Ludwiki. Merkuriusz Polski Ordynaryjny miał łącznie 41 numerów. Dziś
PASSA ma swój tysięczny numer. W tej coraz bardziej publicystycznej gazecie przeczytacie recenzję z wydarzenia kulturalnego, sportowego, informację – gdzie i co można naprawić, kupić, gdzie
warto spędzić wolny czas, co ciekawego kryje się w naszej okolicy.
Ideą PASSY jest wiedza i informacja za darmo, a nade wszystko – NIEZALEŻNOŚĆ od jakiejkolwiek władzy oraz rzetelność dziennikarska.
Celem tego czasopisma jest integracja społeczności lokalnej. Kiedy w przychodni, sklepie, na portalu internetowym czytam PASSĘ, robi mi się ciepło na sercu. Świat wie, co się u nas dzieje. Maciej Petruczenko – Passmita donosi nam w słowie wstępnym, co się dzieje na świecie i w kraju, a
ja? Czuję przynależność do tej naszej „małej Ojczyzny”, słyszę dźwięki fortepianów, które dla ursynowskich domów kultury załatwił Ibis – grałam na nich. Słyszę wrzaski uczniów wybiegających
ze szkoły na Hirszfelda, która powstała z mojej inicjatywy wspartej przez rodziców z trzech szkół
podstawowych. Widzę uśmiechy dzieci z konkursu recytatorskiego, którego już nie ma. I tylko czasem mi żal, że coraz kolejne władze Ursynowa nie czują potrzeby dbania o tradycję dzielnicy, chociażby poprzez utrwalenie pamięci o Ibisie, który tak wiele dla nas zdziałał. Jeszcze tylko Passa o
Nim pamięta. Zatem – wszystkiego dobrego PASSO!
Stu tysięcy numerów „do końca świata i jeszcze dzień dłużej”!
E l ż b i e t a Wo j n o w s k a

Ursynów

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

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

Fałszywy kurier
Ursynowscy kryminalni zatrzymali 30-latka podejrzanego o kradzież dwóch paczek z
sortowni firmy przewozowej.
Mężczyzna, niepracujący już w
tym zakładzie, wszedł na jego
teren, podając ochronie dane
swojego kolegi. Stamtąd wziął
dwie przesyłki warte około
1600 zł i zawiózł je adresatom.
Tam odebrał pieniądze za dostarczony towar i zniknął.
Policjanci mający wszelkie
dowody, że 30-letni mieszkaniec Mysiadła dopuścił się kradzieży paczek z jednej z firm kurierskich postanowili go odwiedzić. Mężczyzna wiedział czym
mogła być spowodowana wizyta. Mimo pukania do drzwi nie
zamierzał ich otworzyć. Przekonało go wsparcie strażaków
pożarnych i perspektywa wejścia policjantów do domu bez
zaproszenia. Po wejściu do środka kryminalni poinformowali
podejrzanego czym jest spowodowana ich obecność, a następnie zatrzymali go i przewieźli
do policyjnego aresztu. Po drodze przeszukali jego auto, w którym znaleźli listy przewozowe
skradzionych przesyłek.
Mężczyzna przyznał się do
przestępstwa tłumacząc, że nie
miał pieniędzy, dlatego postanowił wejść na teren sortowni,

Kolejne narkotyki
na Ursynowie
Ursynowscy kryminalni zatrzymali 29-latka podejrzanego
o posiadanie znacznej ilości syntetycznego narkotyku będącego odpowiednikiem kokainy. Policjanci mieli informację, że mężczyzna może zajmować się dystrybucją tego bardzo groźnego
środka odurzającego. W jego
mieszkaniu w pojemniku na odżywki dla sportowców oraz w
sejfie ukrytym w szafie znaleźli
ponad 70 porcji przygotowanych
do sprzedaży, 23 tabletki, aptekarską wagę elektroniczną oraz
akcesoria świadczące o prowadzeniu działalności.
Policjanci operacyjnie ustalili, że 29-latek zamieszkujący na
jednym z ursynowskich osiedli
może zajmować się rozprowa-

dzaniem środków odurzających
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mając wszelkie podstawy do tego, żeby odwiedzić
mężczyznę w jego mieszkaniu,
pojechali pod wskazany adres.
Po przedstawieniu powodów
wizyty kryminalni dokonali
przeszukania. W jednym z pomieszczeń w pojemniku na odzywki dla sportowców znaleźli
30 strunowo zamykanych torebek foliowych z białym proszkiem. W szafie ubraniowej natomiast ujawnili ukryty sejf, a w
nim kolejne 42 porcje białego
proszku, 30 tabletek oraz kilkaset złotych gotówki. Mężczyzna
mieszkający z małżonką powiedział, że wszystko co znaleźli
policjanci to środki psychoaktywne, które należą do niego.
Jego żona o niczym nie miała
pojęcia. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Około 115 gramów narkotyków trafiło do depozytu, jako dowód w sprawie.
Po zbadaniu proszku w policyjnym laboratorium kryminalistyki okazało się, że zabezpieczony proszek to Hexen będący
ketonowym zamiennikiem kokainy. Środek znajduje się na
liście zabronionych substancji
psychoaktywnych.
Dysponując wszelkimi dowodami, że zatrzymany mężczyzna posiadał znaczne ilości narkotyków oraz mógł udostępniać
je innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
policjanci przekazali go w ręce
prokuratora, który przedstawił
mu zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora mokotowski sąd zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w
postaci 3 -miesięcznego aresztu. Mężczyźnie grozi kara do
10 lat więzienia.

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

Kronika Stróżów Prawa
którą doskonale znał z racji tego, że kiedyś tam pracował.
Stamtąd wziął dwie wartościowe paczki za tak zwanym pobraniem i pojechał do adresatów aby je dostarczyć. Podał się
za kuriera i od jednego z odbiorców przyjął 1000 zł, a od
drugiego 600 zł. Pieniądze
przeznaczył na bieżące zakupy
domowe. Pomysłowy były już
kurier usłyszał zarzuty, za które sąd może go teraz skazać nawet na 5 lat więzienia.

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

Konstancin-Jeziorna

Co i kto

Salonik muzyczny na Ursynowie przy ulicy Cybisa 4,
działa dopiero od miesiąca, ale za to z jakim
rozmachem!
Zainaugurował swoją działalność w połowie lutego uroczystym koncertem poświęconym Annie German z okazji 84 rocznicy jej urodzin, gościł znanego z telewizyjnego programu Voice of Senior śpiewającego barda Eugeniusza Tiemnikowa, zorganizował wieczór dwóch osobowości muzycznych Józwy Mintofta i Andrzeja Rejmana, a w ubiegłą sobotę wystąpiła w nim
osobiście szefowa prowadzącej Salonik Fundacji Diamentowy
Głos – Ludmiła Piechowska. Jej wieczór romansów rosyjskich i
cygańskich oraz piosenek o miłości był prawdziwą ucztą dla
ducha. Piosenkarka, urodzona na Kaukazie, ma wyjątkowe predyspozycje głosowe i umiejętność prezentowania utworów tego gatunku, potrafi stworzyć niepowtarzalny nastrój i zachwycić interpretacją piosenek, nadając tradycyjnym brzmieniom
lekko jazzujący charakter.
Podobne nastrojowe kameralne wieczory odbywać się będą w
każdą sobotę. Najbliższe już 14 marca o godz. 18. Tym razem wystąpi Bogdan Halicki w programie Relaksujący jazz (Jazz Chiilout). Zapraszamy. Informacje i rezerwacje miejsc: tel. 606 447 272.

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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