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Mieć pałę i łeb zakuty – to za mało
wodowanego nie tylko ciemiężeniem przez zaborców, lecz także
przedłużającą się dominacją szlachetczyzny, czyli grupy uprzywilejowanych pasożytów, którzy
utrwalali polski Ciemnogród – chociażby na Ukrainie.
o cóż, ów pamiętny, pozytywistyczny prąd, symbolizowany budową portu w Gdyni, a także stopniowym
uprzemysłowianiem Polski – napotkał w pewnym momencie na
opór politycznych siłaczy, którym
autorytaryzm był milszy od demokratycznego działania. Wspaniały rozwój nauki i kultury –
przy harmonijnej współpracy Polaków i Żydów – został przyhamowany poprzez jawny antysemityzm, którego nie zabrakło
również na wyższych uczelniach.
Z kolei niewygodnych politycznie
obywateli zsyłało się do obozów
karnych (oficjalnie – miejsc odosobnienia), najpierw w Twierdzy Brzeskiej, potem – w Berezie
Kartuskiej, do której trafił między innymi czołowy publicysta,
redaktor wileńskiego „Słowa” –
Stanisław Cat-Mackiewicz.
dy niedawno władze dzisiejszej Polski zatrzymały
adwokata Romana Giertycha, sytuacja z czasów Berezy
wydała nam się niemal – wypisz,
wymaluj – identyczna. Ludzie, z
którymi jeszcze kilkanaście lat temu pozostawał on w politycznym
aliansie, teraz najwyraźniej postanowili go obezwładnić od strony zawodowej. Tak to niedawny
liberalizm współczesnej Polski zaczyna przybierać powoli autorytarną postać.
dy w restauracji „Sowa i
przyjaciele”, wybuchła tzw.
afera taśmowa, mająca
skompromitować przedstawicieli
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rofesorowie wykładający historię średniowiecza mawiali czasem żartobliwie, że rycerzem mógł być wtedy każdy, kto
miał konia i łeb zakuty. Dziś w Polsce, a głównie w Warszawie, nader często rzucają się nam w oczy
zwarte szeregi osobników, którzy –
dla odmiany – mają pały i łby poniekąd zakute, jeśli tak można
określić używane przez nich hełmy (kaski). I to oni tworzą nam
krajobraz zbliżający Polskę do
obecnej Białorusi. Zwłaszcza wtedy, gdy zajmują się osaczaniem kobiet, którym nie darowali nawet
w dniu ich międzynarodowego
święta, a które w 1918 – na mocy
dekretu naczelnika państwa Józefa Pisudskiego – dostąpiły obywatelskiego równouprawnienia z
mężczyznami, uzyskując takie same prawa wyborcze.
aka mnie akurat naszła refleksja, którą po części wiążę z zamieszczonym na str
13 artykułem prof. Mariana Drozdowskiego, przypominającego
krótki okres zgody narodowej po
wojnie z bolszewikami, uchwalenie
w 1921 demokratycznej Konstytucji Marcowej, popieranie wybitnych przedstawicieli inteligencji, a
przede wszystkim – pracę pozytywistyczną polskich inżynierów,
tworzących nowoczesną infrastrukturę kraju. Dźwigaliśmy się
wtedy z okrutnego zacofania, spo-
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wspólnego z poskramianiem
przestępczości, uderzających natomiast w wolnych obywateli. Co
gorsza jednak, stolica wraz z
opłotkami – podobnie jak inne
wielkie miasta, pozostające pod
rządami opozycyjnych partii –
została celowo pozbawiona dostępu do Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym trzeba
było od razu zrezygnować z rozbudowy Szpitala Bielańskiego i
opóźnić zagospodarowanie Szpitala Południowego na Ursynowie.
Dobrze, że w tym drugim wypadku rząd poniewczasie wyciągnął
rękę (kasę) z pomocą wojewody,
bo placówka ta okazała się bardzo potrzebna dla zwalczania koronawirusa.
owym powodem spięcia
między rządem a samorządami niektórych województw jest podział pieniędzy unijnych na Regionalne Programy
Operacyjne. Do dyspozycji jest 28
mld euro, z czego rząd dużo hojniej
chce obdarować sprzyjające mu
miasta i terytoria, a na wszelki
wypadek zostawia sobie do późniejszego rozdziału niebagatelną
kwotę 7 miliardów. Tym sposobem
tworzy mechanizm kija i marchewki, chcąc zmusić nieposłuszne samorządy do uległości. Wiadomo, że na skutek takiej polityki
na pewno ucierpi Warszawa, bo
dawno już zapomniano o bohaterstwie jej mieszkańców w 1944
roku, o całkowitym zniszczeniu
miasta przez niemieckiego okupanta i o nad wyraz szczytnym
powojennym haśle: „Cały naród
buduje swoją stolicę”. Dziś – dla
czyjegoś partykularnego interesu
– lepiej ją rujnować niż budować.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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rządzących naówczas partii, wysłannicy prokuratury wkroczyli do
redakcji tygodnika „Wprost”, próbując wydrzeć materiały objęte tajemnicą dziennikarską. Pamiętam,
że wtedy cały światek medialny, niezależnie od zapatrywań, stanął murem w obronie napastowanych. Dzisiaj takiej jedności nie sposób sobie
wyobrazić. Zbyt wielka jest różnica
finansowych interesów. Nic dziwnego więc, że publicysta prorządowego tygodnika określa treści najszerzej cytowanej za granicą polskiej gazety jako „sen wariata”, a
jego polityczny idol twierdzi na tych
samych łamach, że wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera
Jourova „opowiada farmazony”.

W

pamięci Polaków pozostała tragedia, jaką było
zamordowanie w grudniu 1922 pierwszego prezydenta
RP Gabriela Narutowicza. Wiele
lat później grupa cyników spróbowała zrobić polityczny interes na
śmierci, jaką poniósł w wypadku
lotniczym kolejny prezydent – Lech
Kaczyński, który stracił życie pod
Smoleńskiem wraz z 95 innymi
osobami. Z dramatu tego uczyniono tragifarsę poprzez badania komisji pod kierownictwem lotniczego ignoranta Antoniego Macierewicza. Badania pochłonęły ciężkie
miliony złotych, nie wnosząc nic
nowego poza tym, że w trakcie
wkładania pokawałkowanych

zwłok ofiar do trumien pomylono
niektóre części ciała. Owo „dochodzenie do prawdy o katastrofie¨
stało się za to inicjacją swoistej „religii smoleńskiej”i pozwoliło na
stworzenie skutecznej trampoliny
w wyborach do parlamentu. No i
mamy efekty tego politycznego manewru: z konstytucyjnego trójpodziału władzy uczyniono cyrk, niezależnych sędziów usiłuje się zastraszyć dyscyplinarkami albo całkowicie odsuwa od rozpatrywania spraw.
ako mieszkańcy Warszawy
obserwujemy skutki obecnych rządów nie tylko przez
pryzmat coraz częstszych policyjnych akcji, niemających nic
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Rekordowe wykonanie budżetu na Ursynowie

Jak parkować przy Moczydłowskiej?
Osobom wybierającym się od Lasu Kabackiego od strony ul. Moczydłowskiej
Urząd Dzielnicy Ursynów przypomina,
że ta ulica jest objęta strefą zamieszkania. Oznacza to, że samochody można
parkować wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. Należy spodziewać się
regularnych kontroli parkowania w tym
rejonie.

Ul. Moczydłowska to deptak
Na ul. Moczydłowskiej – na odcinku od ul. Ziemskiej do wejścia do Lasu Kabackiego – nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania. Oznacza to, że
parkowanie tam jest zagrożone mandatem do
100 zł oraz 1 punktem karnym. Na prośbę Urzędu Dzielnicy Ursynów parkowanie niezgodne z
przepisami na ul. Moczydłowskiej objęte jest nadzorem Straży Miejskiej m.st Warszawy.
W Urzędzie Dzielnicy Ursynów przygotowywane są zmiany, które mają doprowadzić do ograniczenia nielegalnego parkowania na ul. Moczy-

dłowskiej. Planowane są pewne zmiany w organizacji ruchu, urzędnicy chcą poprawić infrastrukturę uniemożliwiającą nielegalne parkowanie, a
także prowadzić działania o charakterze edukacyjnym, gdyż wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń obowiązujących w strefie zamieszkania. Zmiany będą realizowane w najbliższych miesiącach.
Jeżeli ktoś planuje wycieczkę do Lasu Kabackiego od strony ul. Moczydłowskiej, zachęcamy do
skorzystania z miejsc parkingowych dostępnych w
okolicy skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Belgradzką. W tamtej okolicy można znaleźć wolne
miejsca m.in. na parkingu przed kościołem pw.
Ofiarowania Pańskiego, na parkingach po wschodniej stronie ul. Stryjeńskich (wzdłuż szkolnych
obiektów sportowych) oraz przy ul. Belgradzkiej.
Z tych miejsc można dojść spacerem ul. Moczydłowską do Lasu Kabackiego – nie zajmie to więcej niż 10-15 minut.

liczba łóżek dla pacjentów
„cowidowych”.
Pracownicy szpitala zachęcają pacjentów odwiedzających
punkt szczepień do korzystania
z parkingu znajdującego się w

bliskim sąsiedztwie Szpitala Południowego, czyli zlokalizowanego po drugiej stronie skrzyżowania, obok Areny Ursynów. To
duży parking na którym zawsze
są wolne miejsca.
- Od 25 stycznia nieprzerwanie
realizujemy na terenie Szpitala Południowego szczepienia przeciw
COVID-19. W tym tygodniu
zwiększymy liczbę łóżek o 100%.
Oznacza to, że Szpital Południowy
będzie w stanie przyjąć do 60 pacjentów. Robimy wszystko co możliwe, aby liczba dostępnych łóżek
zwiększyła się w kolejnych tygodniach. Trwa również intensywny
proces rekrutacji, którego celem
jest pozyskanie lekarzy i pielęgniarek – mówi Artur Krawczyk, członek zarządu Spółki Szpital SOLEC, odpowiedzialnej za funkcjonowanie Szpitala Południowego.

„Malowanie moja pasja” na Imielinie
Zapraszamy na wystawę
prac plastycznych Hanny
Szadkowskiej, którą to
wystawę można oglądać
do 26 marca w Galerii
Ucznia w Domu Kultury
SMB „Imielin”, przy ul.
Dereniowej 6. Zobaczymy
tam wyjątkowe pejzaże,
martwą naturę i portrety.
Hanna Szadkowska jest
mieszkanką Imielina, absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
członkinią Plastyków Nieprofesjonalnych, od 2010 roku związaną z Pracownią Plastyczną
Klubu A4 SMB „Imielin”. W wieku 13 lat otrzymała wyróżnienie w konkursie malarskim w
Państwowym Muzeum Archeologicznym, szkoliła się w Staromiejskim Domu Kultury. W trakcie studiów odbyła się pierwsza
wystawa jej olejnych obrazów.
Doskonaliła swój talent u prof.
Marii Rotwandowej.

nych. Najwyższe wykonanie miało miejsce w 2019 roku. Co oznacza, że ubiegłoroczne wykonanie
było drugim najwyższym.
- Dobrze wykonany budżet inwestycyjny, to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Ursynowa. Z radością informuję, że
wśród wszystkich 18 dzielnic jesteśmy na 1 miejscu. Cieszę się z
tego wyniku, tym bardziej, że
był to dla nas wszystkich bardzo
trudny rok - mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Największy udział w wydatkach inwestycyjnych wystąpił w
sferze edukacji. Była to historycznie najwyższa wartość nakładów inwestycyjnych i wyniosła blisko 44,5 mln zł). Największe kwotowo zadania inwestycyjne w 2020 roku to budowa
kompleksu oświatowego przy ul.
Zaruby, budowa Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” oraz modernizacja Szkoły
Podstawowej nr 330 przy ul.
Mandarynki.

Gdzie zaparkować samochód?

Więcej pacjentów w Szpitalu Południowym

Trzecia fala zachorowań
na COVID-19 powoduje
znaczący wzrost liczby hospitalizacji w stołecznych
szpitalach. W Szpitalu Południowym zwiększy się

W 2020 roku dochody
Dzielnicy Ursynów wzrosły do kwoty 50 mln 272
tys. zł, czyli 180% w porównaniu do kwoty pierwotnej planu dochodów
na 2020 rok. Świetne jest
też wykonanie zaplanowanego na ubiegły rok budżetu – to 108,2% kwoty planu pierwotnego, czyli w
sumie 691 mln zł. W dniu
9 marca 2021 roku pozytywną opinię na temat wykonania budżetu na 2020
rok wyraziła Rada Dzielnicy Ursynów.
Dwie najważniejsze pozycje
w wydatkach bieżących to edukacja (52,1%) oraz ochrona
zdrowia i pomoc społeczna
(34,7%). Zatem wydatki poniesione w 2020 roku w tych dwóch
sferach stanowiły ok. 87%
wszystkich wydatków bieżących.
W przypadku zadań inwestycyjnych osiągnięto wykonanie na
poziomie 108,3% w stosunku do
planu początkowego (kwota ujęta
w planie pierwotnym budżetu wynosiła 60,5 mln zł, a wykonano
powyżej 65 mln zł). Od 2015 roku
obserwujemy wzrost wykonania
kasowego wydatków inwestycyj-

Od 2010 roku artystka wzięła
udział w 15 wystawach zbiorowych organizowanych w Galerii
Ucznia. Maluje głównie pejzaże,
kwiaty, martwą naturę oraz portrety. W jej obrazach bardzo ważny jest kolor, światło i cień. Doskonale operuje plamą i linią, jest

świetną kopistką. Niezwykle urokliwe są malowane soczystymi
barwami pejzaże. Prezentowane prace powstałe w plenerze są
malowane olejem i akwarelą, natomiast martwe natury i portrety wykonane zostały w technice
tempery jajowej i akrylu.

21 nowoczesnych pociągów dla SKM
Ruszyła produkcja 21 nowoczesnych pociągów dla
SKM. Nowe składy zapewnią pasażerom wysoki
komfort podróży oraz
przede wszystkim więcej
miejsc w godzinach szczytu. Pierwsze pociągi powinny przyjechać do Warszawy wiosną 2022 roku.
– Zakup nowych pociągów dla
SKM, których produkcja właśnie
ruszyła, to jeden z elementów realizowanej przez nas polityki
ekologicznego transportu w Warszawie. Po ulicach stolicy już kursują elektryczne i niskoemisyjne
autobusy – czekamy również na
dostawę nowych składów dla
metra i tramwajów. Będziemy

dróży – pociągi będą wyposażone w WI-Fi, ładowarki USB czy
ratujące życie defibrylatory AED.
Co ważne będą dostosowane
również do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością oraz opiekunów z dziećmi – dodał prezydent Rafał Trzaskowski.
Nowe elektryczne zespoły
trakcyjne w barwach Szybkiej
Kolei Miejskiej będą posiadały
udogodnienia takie jak: hotspot
Wi-Fi, ładowarki USB, nowoczesny system informacji, automaty biletowe czy ratujące życie defibrylatory AED. Każdy pojazd
będzie klimatyzowany i w pełni
dostosowany do potrzeb osób z
ograniczoną możliwością poruszania się. Wygodnie pojedzie

zazieleniać też kolejne kilometry torowisk tramwajowych – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Nowe pociągi zapewnią ponad 1600 miejsc, czyli o około
60% więcej niż Elfy i Impulsy,
którymi teraz dysponuje Szybka Kolej Miejska. W godzinach
szczytu będą uruchamiane w tak
zwanym podwójnym zestawieniu, co oznacza, że dwa pojazdy
będą ze sobą połączone. Takie
rozwiązanie podniesie jakość podróżowania mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz zachęci do rezygnacji z dojazdów
samochodem na rzecz ekologicznej kolei. Dzięki inwestycji możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń do Piaseczna
oraz Zegrza Południowego.
– Z nowych pociągów skorzysta cała aglomeracja warszawska. Zakup został sfinalizowany
przy pomocy funduszy europejskich. 21 nowoczesnych składów
pomoże w rozwoju oferty Szybkiej Kolei Miejskiej, ale też poprawi komfort codziennych po-

nim rodzic z wózkiem dziecięcym czy pasażer z rowerem.
W ostatnim tygodniu lutego
ruszyła produkcja w nowosądeckich zakładach należących do
Newagu. Zgodnie z harmonogramem producent przekaże
przewoźnikowi pierwsze pojazdy wiosną 2022 roku.
Wiosną 2022 roku pierwsze
nowe pociągi pojawią się w Warszawie, a nasi pasażerowie pojadą nim już w lecie na trasie łączącej lotnisko im. Fryderyka Chopina z Sulejówkiem – mówi Alan
Beroud, prezes zarządu Szybkiej
Kolei Miejskiej.
– Kolejne pojazdy będziemy
sukcesywnie wprowadzać do rozkładu jazdy. Wszystkie jednostki
zostaną nam przekazane do końca roku – dodaje Alan Beroud.
Umowa z Newagiem obejmuje także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi pociągów
oraz siedmioletnie serwisowanie.
Wartość kontraktu realizowanego przez Newag wynosi blisko 668 milionów złotych brutto, z czego blisko 203 miliony

pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Nowe
pociągi będą stacjonowały na terenie zaplecza SKM na warszawskich Odolanach, które także zostało zmodernizowane dzięki
środkom unijnym.
Pociągi SKM przewożą ponad
22 mln pasażerów rocznie i stanowią istotny element Warszawskiego Transportu Publicznego.
Można nimi podróżować po
Warszawie, dojechać do Lotniska Chopina i podwarszawskich
miejscowości: Otwocka, Legionowa, Radzymina, Sulejówka
czy Pruszkowa.
W 2020 r. udało się otworzyć
kolejne stacje metra, zakupić rekordową liczbę elektrycznych autobusów czy zazielenić kolejne kilometry torowisk tramwajowych.
W tym roku miasto kontynuuje
prace i czeka na pierwsze dostawy – do końca roku do Warszawy
powinien dotrzeć pierwszy z 37
nowoczesnych i ekologicznych
pociągów dla Metra Warszawskiego, na 123 nowe składy czekają również Tramwaje Warszawskie. Poza zakupem ekologicznych składów, Tramwaje Warszawskie zazieleniają również kolejne torowiska – w najbliższych
latach powstanie nawet 20 km
nowych, zielonych tras.
Trwają również zaawansowane prace nad budową kolejnych
5 stacji metra na Bemowie i Targówku. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nich już w drugiej
połowie 2022 r.
To nie koniec ekologicznych
inwestycji – wciąż rozwijany jest
system „zielonej fali” dla tramwajów, pod koniec 2020 r. ogłoszony zostanie też przetarg na
nowoczesną zajezdnię tramwajową na Annopolu – będzie to
najnowocześniejszy tego typu
obiekt w Polsce. Zajezdnia zostanie wyposażona między innymi w inteligentny system do
zarządzania serwisowaniem
tramwajów.
Na samym początku tego roku
do użytku oddane zostały też kolejne punkty ładowania samochodów elektrycznych, dzięki czemu
kierowcy mają do dyspozycji już
26 punktów na dziewięciu parkingach zarządzanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, zlokalizowanych w różnych częściach Warszawy. W ostatnim czasie Rada Warszawy przyjęła też
plan budowy stacji ładowania poKG
jazdów elektrycznych.
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Dużo większa kwota dla
organizacji pozarządowych
i klubów sportowych
Z ogromną satysfakcją informujemy, że przeznaczyliśmy w tym roku na konkursy dotacyjne z dziedziny
sportu i rekreacji ponad 200 tysięcy złotych więcej niż
w zeszłym roku! Zatem będzie więcej imprez sportowych na Mokotowie!
Na zadania takie jak: “Organizowanie Imprez Sportowych i Rekreacyjnych”, “Organizowanie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży”, “Organizacja otwartych zajęć sportowych odbywających się na
terenie dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy”, “Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w
ramach akcji „Lato w Mieście””, “Organizacja sportu osób z niepełnosprawnościami”, “Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z mokotowskich
przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5- i 6-latki oraz 3- i 4-latki” została zabezpieczona kwota 646 tysięcy złotych.
Bardzo ciekawe propozycje zajęć zostały złożone w konkursie dotyczącym organizacji otwartych zajęć sportowych dla mieszkańców
odbywających się na terenie dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności
fizycznej mieszkańców dzielnicy. Na 23 projekty pozytywną ocenę
komisji konkursowej otrzymało 11 podmiotów.
Mieszkańcy Mokotowa mogą liczyć na udział w zajęciach rodzinnych takich jak: Siekierkowska Ogólnorozwojówka Rodzinna
organizowana przez Fundację Bo Warto, jak i zajęć dla różnych grup
wiekowych począwszy od dzieci poprzez młodzież, dorosłych i seniorów. Nowością będą zapewne zajęcia na SUPach, które odbędą
się na Jeziorku Czerniakowskim (Warsaw Rowing Club).
Jeśli chcemy nauczyć się strzelać jak Robin Hood to koniecznie trzeba zapisać się na zajęcia z łucznictwa (MKŁ „Strzała”). Dla bardziej
statecznych przeznaczone są zajęcia w Bule (Stowarzyszenie „Grom”).
Tych najaktywniejszych zapraszamy nad Dolinkę Służewiecką na
treningi biegowe oraz Nordic Walking organizowane przez Fundację Bieganie, zaś jeśli dzieci i młodzież czują w sobie zew rywalizacji
sportowej, to najodpowiedniejsze będą zajęcia prowadzone przez Fundację Roberta Korzeniowskiego z biegania oraz gier zespołowych.
Dla chętnych w każdym wieku odbędą się zajęcia z zumby prowadzone przez Oktawiana Zagórskiego ze stowarzyszenia „Zawsze w formie”. Seniorów serdecznie zaprasza Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina na gimnastykę i zajęcia ruchowe. Pływać każdy może! Dlatego Fundacja „Hasten” zaprasza dorosłych powyżej 18 roku życia na
zajęcia z nauki pływania.
Jeśli jesteście wojownikami i chcecie spróbować swych sił to zapiszcie się na zajęcia Aikido prowadzone przez UKS „Sadyba”. Na
dorosłych zwolenników fitness czeka z zajęciami Klub sportowy
„Hand to Hand”.
O organizowanych zajęciach dowiecie się z naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku z odpowiednim wyprzedzeniem. Już dziś zapraszamy serdecznie na wszystkie zajęcia!

Wójt Lesznowoli zdecydowanie odpiera zarzuty
W kolejnym dniu procesu,
toczącego się przed Sądem
Okręgowym w Warszawie
przeciwko wójt Lesznowoli Jolancie Batyckiej-Wąsik oraz trojgu innych
urzędników z tamtejszego
ratusza, wyjaśnienia składali oskarżeni.
Prokuratura postawiła im
między innymi zarzut niegospodarności, a samej wójt Jolancie
Batyckiej-Wąsik, która wyraziła
zgodę na publikację wizerunku
oraz nazwiska – zarzut wyrządzenia gminie Lesznowola szkody majątkowej znacznych rozmiarów oraz przekroczenia
uprawnień służbowych w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz
których wydawano niekorzystne
z punktu widzenia interesów
gminy decyzje o umarzaniu zaległości podatkowych od nieruchomości.
W poprzednich odsłonach
procesu okazało się, że prokuratura dysponuje bardzo kruchym materiałem dowodowym.
Świadkowie nie potwierdzili
przed sądem rzekomej niegospodarności wójt Batyckiej-Wąsik, a szczególnie zarzutu “prze-

kroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych przez podmioty,
na rzecz których wydawano niekorzystne z punktu widzenia interesów gminy decyzje o umarzaniu zaległości podatkowych
od nieruchomości”.
Wójt nie przyznała się do winy w ani jednym punkcie postawionych jej zarzutów, podobnie
jak troje jej byłych współpracowników. Wyjaśniła, że w kwestii
zbycia części z 83,5 ha gruntu
przy ul. Puławskiej, który decyzją wojewody został w 2011 roku nieodpłatnie przekazany gminie Lesznowola na cele statutowe, urząd ogłosił aż cztery przetargi nieograniczone. Chodziło o
4,6 ha, które gmina zdecydowała się sprzedać. Mimo systematycznego obniżania stawki za
metr kwadratowy z 800 aż do
400 złotych nie zgłosił się żaden
oferent. Powodem była częściowo obciążona hipoteka nieruchomości. Wtedy rada gminy zadecydowała o oddaniu gruntu
w 30-letnią dzierżawę w trybie
bezprzetargowym, wyceniając
1 mkw. na 430 zł. Wynegocjowano, że dzierżawca zapłaci z góry
za 30 lat dzierżawy. Spisano

umowę przedwstępną, w której
wyznaczono termin zawarcia
umowy ostatecznej. Termin nie
został przez gminę dotrzymany,
ponieważ okazało się, że w sądzie hipotecznym w Piasecznie
nie ma ksiąg wieczystych, gdyż
zostały przeniesione do innego
postępowania gdzieś w Polsce.
Działki mogły zostać wpisane do
ksiąg wieczystych dopiero dwa
lata później.
Po upływie terminu, wyznaczonego w umowie przedwstępnej, oferent zażądał zwrotu kwoty za 30-letnią dzierżawę, wpłaconej do kasy gminy. Zdaniem
wójt Batyckiej-Wąsik, problem
nie powstał w wyniku jakiegokolwiek zaniechania czy niedopełnienia obowiązków służbowych, lecz w wyniku opieszałości procedury w sądzie hipotecznym, czego nie sposób było przewidzieć. Jednocześnie wójt poinformowała, że 26 lutego br. w
sądzie w Piasecznie gmina Lesznowola zawarła notarialną ugodę ze spadkobiercami byłych
właścicieli części ze znacjonalizowanych 83,5 ha. Nie ma już
żadnych przeszkód, by lesznowolski samorząd mógł w sposób
dowolny dysponować resztą tej

wyjątkowo atrakcyjej nieruchomości. Wójt Batycka-Wąsik odrzuciła również zarzut o przekroczeniu uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych przez podmioty,
na rzecz których wydawano niekorzystne z punktu widzenia interesów gminy decyzje o umarzaniu zaległości podatkowych
od nieruchomości. Wyjaśniła, że
każda decyzja o umorzeniu, częściowym umorzeniu, bądź odroczeniu płatności podatku była
drobiazgowo analizowana przez
gminny referat podatkowy oraz
przez skarbnik gminy.

W wiejskiej gminie Lesznowola funkcjonuje ponad 8 tys.
podmiotów gospodarczych, co
jest ewenementem w skali kraju. W latach 2012 – 2016 umorzenia podatków stanowiły ledwie 0,02 proc. w stosunku do
ogólnych dochodów gminy w
tym okresie (około 1 mld złotych). Wójt dowodziła, że dekoniunktura gospodarcza, podwyżki cen materiałów budowlanych i ogólnoświatowy kryzys
po 2008 r. spowodowały znaczny spadek kondycji finansowej
wielu lokalnych firm, którym
gmina miała obowiązek udzielić

wsparcia. Dzięki temu przetrwały, spłaciły podatkowe zaległości
i nadal funkcjonują, płacąc podatki i dając miejsca pracy. Zaznaczyła też, iż od 2016 r. nikt
nie wnioskował o umorzenie podatków. Niektóre media stawiały zarzut, że umorzono podatki
podmiotom, które wykazywały
zyski. Podczas analizowania
wniosków okazywało się jednak, że zobowiązania firm przekraczały zyski i groziła im utrata płynności finansowej.
Na koniec wójt Batycka-Wąsik odniosła się do katastroficznych wizji bankructwa gminy z
powodu rzekomego zadłużenia,
które krążą w mediach społecznościowych. Zapewniła, że Lesznowoli nigdy nie groził zarząd
komisaryczny, a zobowiązania
gminy stanowią tylko 3,5 proc.
dochodów. Lesznowolski samorząd nadal prężnie funkcjonuje,
m.in. w Zamieniu planowana
jest budowy szkoły na miarę XXI
wieku wraz z boiskami sportowymi. Mowy końcowe wyznaczone zostały na 12 kwietnia,
wyrok w I instancji zapadnie
prawdopodobnie na przełomie
kwietnia i maja.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Powstrzymać śmieciową podwyżkę

Współpraca Warszawy z SGGW
Porozumienie, podpisane we wtorek, 9
marca, przez Rafała Trzaskowskiego –
prezydenta m.st. Warszawy oraz przez
rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie wzmocni dotychczasową współpracę miasta ze środowiskiem naukowców i ekspertów uczelni.
Jak podkreślił prezydent Trzaskowski, SGGW od
wielu lat aktywnie uczestniczy w inicjatywach podejmowanych przez miasto, a studenci uczelni są w gronie laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju stolicy.
– Porozumienie, które dzisiaj zawarliśmy z
SGGW, jest ukoronowaniem naszej dotychczasowej, wieloletniej współpracy, a jednocześnie rozpoczyna jej nowy etap. Podobnie jak w przypadku innych dużych miast, najbliższe lata przyniosą w
rozwoju Warszawy wiele wyzwań – takich jak
ochrona środowiska w obliczu zmian klimatu, zapewnienie dostępu do żywności i wody, projektowanie przestrzeni przyjaznej i dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Chcemy mierzyć się z tymi wyzwaniami, mając u boku najlepszych ekspertów w
kraju – podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski. –
Zachęcam również społeczność akademicką,
zwłaszcza studentów i doktorantów, do kierowania swoich zainteresowań badawczych w stronę
Warszawy. W tym celu ustanowiłem Nagrodę Prezydenta za najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju Warszawy. Studenci z
SGGW już teraz odnoszą w tym konkursie ogromne sukcesy - spośród 40 laureatów nagrodzonych
w dotychczasowych pięciu edycjach, aż 8 osób
broniło prace właśnie na tej uczelni – dodaje.

Dotychczas Warszawa podpisała porozumienia
o współpracy z Uniwersytetem Warszawskiem
(2017 r.) oraz Szkołą Główną Handlową (2019 r.).
Od 2007 roku zespół ekspertów z SGGW wspiera merytorycznie miejską kampanię „Wiem, co
jem” na rzecz prawidłowego żywienia dzieci i
młodzieży w placówkach oświatowych. W ramach akcji Warszawa wyznacza standardy organizacji żywienia w placówkach oświatowych, edukuje oraz wspiera dyrektorów oraz nauczycieli
szkół i przedszkoli. Miasto podejmuje również
działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu opracowującego jadłospisy i przygotowującego posiłki oraz bada organizację żywienia w
warszawskich placówkach oświatowych.
We współpracy z ekspertami SGGW powstaje
również program ochrony środowiska. Nowy dokument obejmie kluczowe obszary, m.in.: jakość powietrza i ochronę klimatu, hałas, gospodarowanie wodami, ochronę powierzchni ziemi przed degradacją,
gospodarowanie odpadami, świadomość ekologiczną mieszkańców, partycypację społeczną, edukację
ekologiczną oraz adaptację do zmian klimatu.
Naukowcy z SGGW uczestniczą też jako eksperci w przygotowaniu polityki żywnościowej m.st.
Warszawy. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w
Polsce. Polityka żywnościowa ma określić kierunki
rozwoju systemu żywnościowego dla Warszawy.
Chodzi o to, aby miasto było w stanie zapewnić
wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do
wysokiej jakości żywności w przystępnych cenach,
jednocześnie ograniczając straty żywności, wody i
energii, zmniejszając ilość odpadów i wykorzystując po przetworzeniu w gospodarce cyrkulacyjnej.

Śmieszy mnie bajka o konflikcie interesów

„Ogromne wojska, bitne
generały, Policje – tajne,
widne i dwu-płciowe. Przeciwko komuż tak się pojednały? Przeciwko kilku
myślom... co nienowe!” –
pisał Norwid. Z zachowaniem właściwych proporcji – te nasze małe,
lokalne i mściwe niby
–„generały” pojednały
się przeciwko mnie.
A nie nowe jest to, że niektórzy ludzie mają, tak jak ja, chęć
działania, zamiast chęci trwania
za wszelką cenę. Chcę uratować
Bazarek na Dołku. Przed szkodzącym Kupcom Stowarzyszeniem, przed kompromitacją i
utonięciem w błocie. Ale niektórzy twierdzą, że nie mogę, bo
czego bym nie zrobił, to czeka
mnie… konflikt interesów. Taki
termin wytrych. Każdy używa
go, jak chce.
Pierwszy przykład z brzegu.
Dosłownie przed chwilą jedno
z lokalnych mediów, gdy próbowałem prostować nieprawdy, napisane na mój temat, zakomunikowało mi w mailu,
coś, co w moim odczuciu ma
charakter groźby: ktoś może
udowodnić, że się… zmówiłem z miastem. Proszę Państwa! Wolne żarty! Zmówiłem
się z miastem, uczestnicząc w
licytacji na dzierżawę terenu

Bazarku na Dołku, która przekroczyła trzykrotnie dotychczasowy czynsz, i gdy wygrany,
czyli zarząd Stowarzyszenia
Kupców, zrezygnował, zadeklarowałem, że jako drugi w
kolejce, podpiszę umowę na
taką kwotę?! Rozumiecie bezsens tych zarzutów?
Biorę na siebie ratowanie Bazarku pomimo tak gigantycznej
kwoty, bo bardziej mi się opłaca
czynsz 90 tys. zł niż trzy razy
mniejszy, czyli taki, jak dotychczas?! A może odkryłem na tym
terenie żyłę złota? A może chcę
tam budować dwie wieże?
Zwracam się do redaktora tegoż
internetowego medium – Panie
kochany, omamy się leczy. Manię prześladowczą też. Za to
groźby tego typu, jak je odebrałem, ściga się z urzędu. Tak na
marginesie.
Jaki interes ma Zarząd Stowarzyszenia Kupców, by słać
po Warszawie pisma szkalujące
mnie? Mianowicie taki, że uderzyłem w czuły punkt, jeśli chodzi o funkcjonowanie Bazarku.
Pokazałem, że jeden człowiek
może zarządzać tym terenem
równie dobrze, a najpewniej lepiej, niż ta cała czapa stowarzyszeniowa, która drenuje
portfele Kupców, a w zamian
daje im błoto i parkowanie na
chodnikach. Po co Kupcom taki pośrednik, który jeszcze, o
ironio, nazywa się Stowarzyszeniem Kupców. Tak, byłem w
nim kiedyś, ale im bardziej
chciałem zmian i nowoczesności, tym bardziej mnie tam nie
chciano. W efekcie odszedłem,
licząc jednak na to, że Stowarzyszenie uratuje jednak Bazarek zgodnie z planem, który
rozpisałem. Ależ skąd! Bardziej
liczyły się stanowiska i „waadza” nad Kupcami. Liczy się

zresztą nadal, bo okazuje się,
że Zarząd Stowarzyszenia Kupców plan miał prosty – licytować tak wysoko, żebym odpadł,
a potem odmówić podpisania
umowy i zajmować ten teren
bezumownie – za dwu, a nie
trzykrotność dawnej kwoty
dzierżawy. Że taka samowolka
nie potrwa długo? A co to obchodzi Zarząd Stowarzyszenia,
które oczywiście zarzuca mi
konflikt interesów. Bo ośmieliłem się stanąć przeciwko nim
do walki o Bazarek. Przecież,
gdy Zarząd Stowarzyszenia dowiedział się, że jako ten drugi
chcę podpisać umowę, ponieważ oni odmówili podpisania,
wniósł o unieważnienie licytacji! To na kilometr pachnie prymitywnym szwindlem! Wymierzonym w Zarząd Mienia, w
Kupców, także we mnie.
No ale dajmy temu spokój.
Napiszę Państwu tak prosto i
po ludzku, jak jest z tym konfliktem interesów, który różni
ludzie próbują mi przykleić. Zostałem radnym, bo lubię działać, nie dla pieniędzy czy wpływów. Dlatego, jak ponownie
wyborcy dali mi mandat radnego, a gdy Bazarek przeniósł
się na gminny teren, to odszedłem z jego struktur. Teraz natomiast, gdy rzeczywiście dojdzie do podpisania umowy na
dzierżawę terenu, złożę swój
mandat. Nie będzie okazji do
konfliktu interesów, a ja będę
się czuł wyśmienicie, bo zyskam szansę ocalenia Bazarku.
Trzykrotny czynsz spowoduje
drastyczny wzrost opłat handlowych dla Kupców i w efekcie
wzrost cen? Zorganizuję to tak,
żeby Kupcy nie odczuli podwyżek, a zmiany, jakie nastąpią,
to tylko na lepsze!
Piotr Karczewski

Od momentu, gdy w 2019
roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, poszczególne samorządy zmuszone zostały dostosować swoje systemy gospodarki śmieciami
do nowych przepisów.
W konsekwencji tych zmian
m.st. Warszawa 1 marca 2020
roku wprowadziło stawki w wysokości 65 zł za lokal mieszkaniowy i 94 zł za dom jednorodzinny. 1 kwietnia 2021 roku
planowana jest jednak kolejna
podwyżka! Tym razem Ratusz
chce naliczać opłaty za śmieci w
wysokości 12,73 zł/m3 zużytej
wody. Wg danych GUS oraz Ratusza, przeciętny Warszawiak
zużywa 4 metry sześcienne wody miesięcznie. Oznacza to, że
dwuosobowa rodzina zapłaci
około 100 zł, zaś czteroosobowa
aż 200 zł za miesiąc.
Ustawa dopuszcza 4 sposoby
naliczania opłat za odpady komunalne. Ryczałt – niezależny
od liczby lokatorów, stawkę uzależnioną od liczby osób, opłatę
uzależnioną od liczby metrów
kwadratowych mieszkania oraz
ostatni, wprowadzany w stolicy,
stawkę w przeliczeniu za metr
sześcienny zużytej wody. Najsprawiedliwszy wydaje się być
system proporcjonalny do liczby lokatorów, jednak problem
polega na tym, że bardzo często
jest ona zaniżana i trudno zweryfikować liczbę osób faktycznie zamieszkujących lokal. Przykładem są choćby studenci wynajmujący mieszkania. Stąd system uzależniony od ilości zużytych metrów sześciennych wody wydaje się dość dobrze „wyłapywać” wszystkich niezameldowanych lokatorów. Ma on jed-

nak pewne wady. Po pierwsze
istnieje różnica w odczytach z
liczników w poszczególnych
mieszkaniach oraz z liczników
zbiorczych. Wynika to m.in. z
awarii, różnic w jakości liczników i ich sposobie montażu. Po
drugie to, że ktoś zużywa dużo
wody, nie oznacza że produkuje
dużo śmieci i odwrotnie.
To co budzi jednak sprzeciw
radnych ze stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW, to fakt, że miasto stołeczne chce wprowadzić
od 1 kwietnia maksymalną dopuszczoną w ustawie stawkę za
śmieci, czyli 12,73 złotych za
metr sześcienny zużytej wody.
Podwyżka uderzy przede
wszystkim w rodziny, które rocznie będą musiały zapłacić za odpady komunalne nawet 2000 zł
lub więcej. Ceny w Warszawie
będą najwyższe spośród wszystkich miast w Polsce powyżej 100
tys. mieszkańców. W Szczecinie
jest to 7,5 zł/metr sześcienny, w
Krakowie 25,51 zł/osobę, we
Wrocławiu 25,50 zł/osobę, w
Łodzi 24 zł/osobę, w Poznaniu
14 zł/osobę. Jeśli podwyżka wejdzie w życie, Warszawa będzie
droższa o 30% nawet od bogatego Berlina.
Dlaczego tak jest? Miasto oficjalnie zasłania się tym, że system gospodarki odpadami musi
się bilansować. Niestety przez
lata nie rozbudowano spalarni
śmieci na Targówku, przez co
jak przyznał na ostatnim posiedzeniu Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska Rady
Dzielnicy Ursynów, dyrektor Biura Ochrony Środowiska, odpady z Warszawy muszą być wywożone kilkaset kilometrów od
stolicy, np. do położonego na
Podkarpaciu Jasła. Dlatego PROJEKT URSYNÓW apeluje w pe-

tycji skierowanej do władz miasta m.in. o pilną budowę spalarni śmieci. Ponadto wnioskujemy
o wprowadzenie ulgi w opłatach
za odpady komunalne dla Warszawiaków uczciwie rozliczających podatek PIT w stolicy.
Petycję wnioskującą o ograniczenie podwyżki można podpisać na stronie: www.stop-podwyzkom.org. Jest ona skierowana do Prezydenta Warszawy, Pana Rafała Trzaskowskiego oraz
do dyrektora Biura Gospodarki
Odpadami, Pana Pawła Lachowicza. Podwyżka stawek za
śmieci jest sporym wyzwaniem
dla wielu domowych budżetów
obciążonych wydatkami związanymi z pandemią. Wielu
mieszkańców Ursynowa skarży
się, że jakość systemu odbioru
odpadów pozostawia wiele do
życzenia, odkąd trzeba je sortować na 5 frakcji. Codziennym
widokiem są przepełnione w niektórych spółdzielczych altanach
śmietnikowych pojemniki, porozrzucane gabaryty i walające
się po kątach kartony. Zorganizowanie dobrego systemu gospodarki odpadami nie jest łatwe, ale w żadnym wypadku jego nadmiernymi kosztami nie
mogą być obciążani zwykli
mieszkańcy.
Maciej Antosiuk
P R O J E K T U R SY N Ó W

Zdaniem radnych

Zmiany w koncepcji Parku Polskich Wynalazców
W ostatnim czasie Urząd
Dzielnicy Ursynów
podsumował dyskusję nt.
koncepcji zagospodarowania Parku Polskich
Wynalazców. W jej wyniku do projektu zostało
wprowadzonych 16
postulatów zgłaszanych
przez mieszkańców.
Zmiany obejmują m.in.: ograniczenie lokalizacji naturalnego
placu zabaw wyłącznie do północnej części lasku; zaprojektowanie oświetlenia w lasku w ten
sposób, że będzie możliwa jego
regulacja ściemniaczem oraz wyłącznikiem czasowym; wprowadzenie na terenie parku przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z
tablicami przyrodniczymi; wprowadzenie na terenie Parku ścieżki edukacyjnej nt. polskiej wynalazczości; uwzględnienie w
upamiętnieniu nie tylko wynalazców, ale również wynalazczyń; uwzględnienie w nowych
nasadzeniach wyłącznie rodzimych gatunków drzew i krzewów; uwzględnienie potrzeby
zachowania jak największej części dotychczasowych łąk kwietnych na terenie górki i urządzanie nowych w miejscach ubogich
w roślinność; zaprojektowanie
dodatkowych budek lęgowych
dla ptaków oraz domków dla jeży na terenie parku.
W wyniku dyskusji w koncepcji Parku zrezygnowano m.in.:
ze stołów do terenowych szachów trzyosobowych; peryskopu
na tarasie widokowym; dwustronnych luster terenowych
oraz z napisu „fluorescencja” i
wykorzystania farby fluorescencyjnej do pokrycia nią podstopnic na schodach prowadzących z
lasku na szczyt górki.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy włączyli się w debatę nad ostateczną koncepcją
Parku Polskich Wynalazców. To
dla nas bardzo ważne, że ostateczna koncepcja jest nie tylko
efektem wizji architektów, ale
również uwzględnia głos oko-

poparcie ursynowskiej Rady Seniorów. Seniorzy docenili, że
Park zostanie zaprojektowany z
uwzględnieniem ich potrzeb.
Na koniec przypominamy, że
ochrona przyrody jest najważniejszą wytyczną dla projektowanego parku. Dlatego Urząd

licznych mieszkanek i mieszkańców. W czasie dyskusji autorzy
koncepcji wykazali, iż naturalny
plac zabaw jest projektowany z
zachowaniem najwyższej dbałości o rosnące w lasku drzewa i
naturalne środowisko. Teren parku - od zawsze przyjazny psom i
ich właścicielom - nadal takim
pozostanie. Ale dzięki realizacji
inwestycji zgodnie z ostateczną
koncepcją park bardziej otworzy
się na rodziny z dziećmi, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Koncepcja budowy Parku
Polskich Wynalazców otrzymała

Dzielnicy Ursynów przewidział
liczne nowe nasadzenia: 65
drzew, 3500 m2 łąk kwietnych,
1200 m2 krzewów liściastych i
iglastych. Uwzględniono również retencjonowanie wody opadowej oraz tzw. hotele dla owadów zapylających.
Jesteśmy przekonani, że Park
Polskich Wynalazców będzie wyjątkowym miejscem nie tylko na
mapie Ursynowa, ale również
całej Warszawy.
Piotr Skubiszewski
Paweł Lenarczyk
Otwarty Ursynów
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Warszawski System
Powiadomień działa!
Warszawiacy od 5 lat korzystają z usługi informacyjnej Miejskiego Centrum
Kontaktu Warszawa
19115, jaką jest Warszawski System Powiadomień.
Warszawski System Powiadomień jest bezpłatnym systemem
informacyjnym prowadzonym
przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

SMS lub push
Powiadomienia są wysyłane
w formie sms lub tzw. push w
aplikacji 19115 dostępnej na
smartfony. Bezpłatne smsy można zamówić poprzez stronę powiadomienia.um.warszawa.pl
lub subskrybując komunikaty w
bezpłatnej aplikacji mobilnej
Warszawa 19115. Powiadomienia posegregowane są według 9
kategorii. Do wyboru są: kultura, sprawy urzędowe, drogi, zieleń, sport, debaty i konsultacje,
budżet obywatelski, komunikacja, awarie, bezpieczeństwo, a
od niedawna również koronawirus. Można wybrać interesujące kategorie oraz obszar, którego dotyczą – całego miasta lub
wybranych dzielnic.

WSP w czasie pandemii

Został stworzony z myślą o
mieszkańcach Warszawy, ułatwiając im codzienne życie w
stolicy. Na bieżąco dostarcza informacji z różnych obszarów życia miasta. Mieszkaniec może
wybrać interesujące go kategorie
oraz lokalizacje - dzielnice, których mają dotyczyć powiadomienia. System automatycznie
przesyłać będzie także komunikaty o lokalnych zagrożeniach.
Przez 5 lat z systemu wysłano
ponad 10 tys. komunikatów. Do
informacji ma dostęp ponad 57
tys. użytkowników aplikacji mobilnej Warszawa 19115. Do 33
tys. docierają także powiadomienia sms. Informacje są również
dostępne na portalu warszawa19115.pl.

Okres pandemii wpłynął także
na zmiany w Warszawskim Systemie Powiadomień (WSP).
Zmieniała się liczba i proporcje
wysyłanych komunikatów. W
ubiegłym roku wysłano 1506 komunikatów, a w 2019 roku było
ich 2141. Związane to było
przede wszystkim z mniejszą liczbą wydarzeń kulturalnych, sportowych. Ze względu na zmianę
sposobu funkcjonowania Urzędu, wzrosła liczba komunikatów
dotyczących spraw urzędowych.
Aby ułatwić dostęp do informacji
związanych z zasadami pracy
urzędu i organizacją życia społecznego w mieście, do WSP
wprowadzono także nową kategorię informacji „Koronawirus”.
W tej kategorii znalazły się bieżące informacje dotyczące zmian
organizacji pracy samorządu
warszawskiego i życia w mieście,
związane ze stanem epidemii.
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Mieszkańcy Wilanowa boją się zalewu śmieci
Radni Wilanowa na komisji, która odbyła się trzeciego marca podjęli temat
planowanej przez spółkę
PGNiG Termika SA inwestycji polegającej na budowie przez PGNiG Termika
SA instalacji wielopaliwowej w EC Siekierki, potocznie nazywanej spalarnią.
W Komisji Strategii, Rozwoju
i Dialogu Społecznego Rady
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udział wzięli: przedstawiciele inwestora (PGNiG Termika SA), Paweł Głuszyński
przedstawiciel organizacji ekologicznej Towarzystwo na rzecz
Ziemi, przedstawiciele Urzędu
Wilanów, radni dzielnicy Wilanów oraz mieszkańcy Wilanowa i Mokotowa. Zaproszeni goście z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy nie mogli
uczestniczyć w spotkaniu.
O planowanej inwestycji, położonej na granicy dwóch dzielnic
Mokotowa i Wilanowa, radni i
mieszkańcy dowiedzieli się dopiero w styczniu br., pomimo, że
jak wynika z dokumentów, co po-

instalacji wielopaliwowej, która
ma być ekologiczna, bezpieczna,
nowoczesna, służyć mieszkańcom, w perspektywie przynieść
korzyści w postaci obniżenia
kosztów za gospodarkę odpadami w Warszawie. Dowiedzieli się
również, że RDF będzie dowożony do EC Siekierki transportem
kołowym (samochody ciężarowe
z naczepą i ruchomą podłogą) w
ilości ok. 60 aut na dobę od poniedziałku do piątku, a więc ok. 30,5
tys. kursów ciężarówek w roku!
Do tego dochodzi wywóz popiołów, również ciężarówkami (ok.
10 aut dziennie), co daje 35,5 tys.
kursów w roku!.
Oznacza to dla dzielnicy Wilanów ogromne zwiększenie ruchu, na już dzisiaj zakorkowanych ulicach, zanieczyszczenie
powietrza i dodatkowy hałas dla
mieszkańców. Na to nie możemy
się zgodzić! – mówi Urszula Włodarska-Sęk, radna KO prowadząca posiedzenie.
Do EC Siekierki prowadzą tory kolejowe, którymi dzisiaj jest
dowożony węgiel. PGNiG planuje wykorzystać transport kole-

Mieszkańcy i radni nie godzą
się na to, aby w Warszawie były
spalane odpady z gmin ościennych, a może nawet z całej Polski, bo inwestor zakłada spalanie
160-180 tys. ton śmieci rocznie.
Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi zwraca uwagę, że pierwotnie PGNiG mówił
o wydajności 90 tys. ton, a dzisiaj
planowana jest inwestycja dwukrotnie większa. To jest niezgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Radnym i mieszkańcom nie
udało się uzyskać od inwestora
konkretnych informacji na temat rodzaju emisji zanieczyszczeń do powietrza i ich składu.
Inwestor zapewniał jedynie, że
instalacja będzie odpowiednio
zabezpieczona i będzie spełniać
standardy emisyjne, zaś emisja
pyłów PM 2,5 i PM10 spadnie.
Dodał, że obecnie 83% pyłów
PM 2,5 pochodzi z gospodarstw
indywidualnych. Gwarantuje
również, że po wybudowaniu instalacji nie będzie efektu zapachowego. Są to jednak tylko zapewnienia ustne inwestora…

Termika SA w aglomeracji warszawskiej? Odpowiedź jest jednoznaczna i wskazuje na najlepsze skomunikowanie poprzez
Południową Obwodnicę Warszawy. Dziś mówi się o kilkudziesięciu samochodach dziennie, ale nie ma gwarancji, że nie
będzie ich znacznie więcej. Moim zdaniem wskazuje to na łatwość dostarczenia odpadów z
dowolnego kierunku całego województwa. jak
i wszystkich sąsiadujących.
Pomijając ruch, zdrowie mieszkańców jest kluczowe w znacznie zanieczyszczonym smogiem
mieście. Rozumiem potrzebę
modernizacji zmian na nowoczesne rozwiązania, ale nie
chcemy by spalane były śmieci,
skoro powstanie na Targówku
jeszcze nowocześniejsza spalarnia, której inwestorem będzie
miasto. Gazociąg, o którym
ostatnio dyskutowaliśmy, miał
zapewniać czystsze paliwo, dlaczego pod płaszczykiem tych
zmian mamy godzić się na
zwiększone zanieczyszczenie ze
śmieci, z plastiku?
FOTO WIKIPEDIA

Neogotycka brama w Wilanowie

Arcydzieło Marconiego
ukryte za drzewami
Założenie pałacowe w Wilanowie swoim zasięgiem
obejmowało teren większy niż współcześnie. Wśród zachowanych obiektów mniej znanym jest brama, która
domykała oś widokową od strony Zawad.
W 1846 roku na polach morysińskich zamknięto aleję położoną
na wschodniej osi pałacu w Wilanowie.
Projektantem neogotyckiej bramy był znany w Warszawie Henryk Marconi. To włoski architekt, już od 1822 tworzący w Polsce,
jeden z najwybitniejszych projektantów pierwszej połowy XIX wieku w naszym kraju. Tworzone przezeń neogotyckie baszty i blanki przypominają zarówno średniowieczną Europę, jak i architekturę forteczną. Brama w Wilanowie, mimo potężnych kształtów, nie
pełniła żadnej funkcji militarnej, jej przeznaczenie było wyłącznie
estetyczne. Niestety, po 175 latach obiekt popadł w ruinę i nieprędko zapewne odzyska dawny blask.

Miejscówka pijaczków

twierdzili podczas obrad też
przedstawiciele PGNiG, proces
jej przygotowania trwa od 2017 r.
Jak informuje inwestor, jest
ona częścią modernizacji infrastruktury EC Siekierki, po wyłączeniu z eksploatacji najstarszych, pochodzących jeszcze z
lat 70-tych, jednostek węglowych niespełniających nowych
standardów emisyjnych oraz realizacją wymagań Dyrektywy
RED II w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycja ma być
oddana do użytku w IV kw. 2025
r., a w czerwcu br. zostaną ogłoszone pierwsze przetargi na jej
realizację.
Jednostka wielopaliwowa będzie spalała węgiel, biomasę i
RDF (ang. Refuse Derived Fuel)
– frakcja o wysokiej kaloryczności odpadów, które nie nadają
się do recyklingu. Węgiel ma być
wykorzystywany tylko w okresie
początkowym. Docelowo udział
biomasy ma wynieść ok. 80%, a
RDF od 40% na początku do
20% docelowo. Odpady zmieszane nie będą spalane.
Podczas komisji przedstawiono założenia technologiczne budowy instalacji wielopaliwowej,
system oczyszczania spalin, filtracji, koncepcję architektoniczną, która zakłada organizację
zielonych dachów i rozstawienie na terenie elektrociepłowni
uli dla pszczół.
Członkowie komisji usłyszeli o
planach budowy nie spalarni, ale

jowy jedynie do transportu biomasy i węgla do czasu rezygnacji z jego spalania.
Radna dodaje, że w „Raporcie
o oddziaływaniu na środowisko.
Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki” określono, że „Elektrociepłownia Siekierki leży w granicach miasta stołecznego Warszawy na terenach przemysłowych
dzielnicy Mokotów”. To świadczy o nierzetelności twórców raportu lub działaniu „na zamówienie” inwestora. Wokół EC
Siekierki mieszkają ludzie! Powstają kolejne osiedla mieszkalne (planowane w rejonie ul. Augustówki), Wilanów Niski, Zawady. Ulice Kobylańska, Zawodzie, Augustówka to dzisiaj bardzo ruchliwe trasy wyjazdowe
z Wilanowa Zielonego. Inwestor
funduje nam Armagedon komunikacyjny - podkreślają wspólnie radni i mieszkańcy.
PGNiG uspokaja, że dostawy
będą raczej głównie z północy,
zachodu i wschodu, co oznacza,
że nie będą blokować Przyczółkowej od POW (dziś permanentnie zakorkowanej przez częściowe otwarcie trasy S-2, bez odcinka ursynowskiego). Jednak
w innym miejscu dyskusji przyznają, że transport będzie odbywał się do dzielnicy drogami
szybkiego ruchu, a więc Południową Obwodnicą Warszawy.
RDF ma być zwożony do elektrociepłowni z całego województwa mazowieckiego.

Radni będą występować o doprecyzowanie i uzyskanie konkretnych danych.
PGNiG Termika SA uzyskał w
dniu 23.08.2019 r. Decyzję Nr
518/OŚ/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka
w dzielnicy Mokotów. Decyzja
została zaskarżona przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi do SKO
stwierdzające uchybienie terminu na wniesienie odwołania od
Decyzji Nr 518/OŚ/2019. W
dniu 20 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga Towarzystwa była zasadna i uchylił
postanowienie SKO.
Anna Auksel - Sekutowicz
R a d n a m . s t . Wa r s z a w y
Komentarz Pawła Czarneckiego, przewodniczącego Komisji
Strategii, Rozwoju i Dialogu
Społecznego:
W moim przekonaniu spalarnia to projekt biznesowy, śmieci nie będzie ubywać, a wręcz
odwrotnie, na co wskazują tendencje światowe. Cena odpadów będzie rosła wbrew opiniom inwestora. Skłania mnie
to do zadawania kolejnych pytań prowadzących do trudnych
odpowiedzi. Jednym z nich jest
wybór lokalizacji spalarni na
Mokotowie, w pobliżu Wilanowa, a nie w jednej z czterech kolejnych elektrociepłowni PGNiG

Komentarz Urszuli Włodarskiej-S
Sęk, wiceprzewodniczącej
Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego:
Zmiana technologii i przejście na bardziej ekologiczne źródła energii niż węgiel, to dobry
kierunek. Niemniej jednak, spalanie śmieci nie wydaje się ekologicznym źródłem energii. Co
więcej, Elektrociepłownia Siekierki zlokalizowana jest w mieście, a wokół niej rozwija się zabudowa mieszkalna. To nie są
żadne przedmieścia! Właściwym kierunkiem byłoby wygaszanie tego typu uciążliwości
przemysłowych i przeniesienie
ich poza miasto, a nie rozbudowa. Nie przekonały mnie zapewnienia PGNiG, że kotły będą właściwie zabezpieczone
przed emisją zanieczyszczeń do
atmosfery, że transport śmieci
nie będzie zwiększał ruchu na
ulicach, że nie będzie żadnych
odczuwalnych odorów z odpadów. W toku postępowania o
uzyskanie decyzji środowiskowej nie zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne, a w mojej ocenie przy „przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko” oraz mając na względzie dobrostan
mieszkańców takie konsultacje
winny się odbyć. Liczę na to, że
SKO podejmie właściwą decyzję
i będziemy mogli zgłosić nasze
uwagi. Tu chodzi o zdrowie nasze i naszych dzieci, komfort życia i spokój.

Neogotycki budynek bramny widać, gdy jedziemy ulicą Vogla w
kierunku Zawad. Za treningowym polem golfowym ukazuje się ruina przypominająca z daleka krzyżackie zabudowania Pomorza. By
dostać się do zabytkowego obiektu, pojechałem rowerem drogą
wzdłuż stawu - Kanału Sobieskiego. Później, mijając koniec pola golfowego, zanurzyłem się w dawną aleję widokową. Niestety, zdewastowane założenie nie jest przystępne dla rowerzystów – szybko musiałem zejść z jednośladu, lawirując między powalonymi konarami,
drutem, gruzem i dziurami – z pewnością lepszym rozwiązaniem
będzie więc podróż piesza. Miejscami droga jest naprawdę trudna, trzeba uważać na kilkumetrowe fragmenty drutu, które – ukryte między roślinnością – są naprawdę niebezpieczne. W końcu docieram do bramy, której widok z bliska rodzi mieszane uczucia.
Z jednej strony zabytek robi wrażenie – potężne mury i smukłe
wieżyczki są dowodem geniuszu Marconiego. Z drugiej, zabezpieczona blachą brama jest w kiepskim stanie technicznym, zaś jej otoczenie nie sprawia przyjaznego wrażenia. Pomazane farbą w sprayu
mury, puszki, butelki i ślady po ogniskach psują obraz miejsca,
gdzie w otoczeniu przyrody spędza się miło czas. Mimo wszystko
warto zobaczyć, jak w XIX wieku pojmowano piękno poprzez synergię ciężkiej cegły i tańczących, ostrych neogotyckich łuków oraz
wieżyczek. Tuż obok znajduje się dawne założenie parkowe w Morysinie i w okolicach bramy nierzadko można zaobserwować tamtejsze zwierzęta. Występują tu chronione i rzadkie ptaki, takie jak
uszatka, puszczyk, dzięcioły, strumienówka, wilga czy świergotek
drzewny. Spośród ssaków zaś spotyka się w lesie lisy, sarny, borsuki, kuny, łasice, norki, wydry, a nawet dziki. Morysin słynie szczególnie z obserwacji łasicowatych, według niektórych autorów widywano tu nawet gronostaje.

Muzeum nie da rady?
Co jednak z przyszłością zabytkowego założenia? Zadaliśmy pytanie kierownictwu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Niestety, do zamknięcia niniejszego numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ciężko jednak w bliskiej perspektywie czasowej, by muzeum było w stanie podjąć działania w kierunku odnowienia obiektu. W maju ubiegłego roku na stronie internetowej palac-wilanow.pl
ukazał się dramatyczny apel. Jest w nim mowa o spadających dochodach z frekwencji, która potrafiła rocznie wynieść 1,6 mln osób
odwiedzających zabytkowy park. Obecnie jest to zaledwie około 1/6
stanu z lat poprzedzających pandemię koronawirusa.
Muzealnicy pisali w apelu: “Ograniczamy do minimum działania generujące wydatki, odwołujemy zaplanowane projekty, redukujemy koszty. Wiemy jednak, że to rozwiązania niewystarczające w stosunku do naszych potrzeb. Substancja zabytkowa (pałac,
historyczna kolekcja dzieł sztuki, architektura i rzeźba ogrodowa,
parki krajobrazowe…) potrzebuje nieustannej opieki, kosztownych zabiegów prewencyjnych i konserwatorskich, szczególnego dozoru i zabezpieczenia.”
Pozostaje więc liczyć na... siebie. Wystarczy, że odwiedzając ten
niezwykły obiekt zabierzemy ze sobą kilka śmieci. Mnie zwykła siatka po pieczywie wystarczyła na kilka metrów kwadratowych. Dzięki takim zachowaniom zyskamy przepiękną “świątynie dumania”
pośród przyrody i wspaniały plener do zdjęć, czego sobie i CzytelPiotr Celej
nikom szczerze życzę.
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O misji domu kultury rozmawiamy z Astrid Jarosławską

Kultura duchowa i przyrodnicza Nad Dolinką
Siedziba Służewskiego Domu Kultury (SDK) w Dolince Służewieckiej zdecydowanie wyróżnia go na tle innych, nie tylko warszawskich, ale i polskich domów kultury. Ale to wcale nie wygląd siedziby SDK, ale przede wszystkim charakter działalności placówki zasługuje na szczególną uwagę i uznanie. O misji domu kultury i jego
aktywności w podejmowaniu inicjatyw rozmawiam z Astrid Jarosławską z działu promocji i PR SDK.
KATARZYNA NOWIŃSKA: Państwa
Dom Kultury to stylizowany na wiejskie siedlisko zespół obiektów o różnych wysokościach i kształtach, które są
rozrzucone na dość sporym terenie,
wśród pięknej zieleni. Wszystkie budynki nawiązują do archetypu domu,
czyli chaty ze spadzistym dachem i są
wykonane z ekologicznych materiałów.
Taki właśnie design obiektów pozostaje w doskonałej wręcz harmonii z charakterem Państwa działalności, która
jest w znacznej mierze ukierunkowana
na ekologię i ochronę środowiska naturalnego. Skąd wzięła się idea, aby pójść
właśnie w tym kierunku i co tak naprawdę było pierwsze – pomysł na proekologiczny projekt architektoniczny,
czy pomysł na zaangażowanie się w tematykę ekologiczną?
ASTRID JAROSŁAWSKA: Tematyka
ekologiczna i silna koncentracja na edukacji i dydaktyce w tym obszarze towarzyszą nam już od początku lat 90-tych,
czyli od momentu powstania Służewskiego Domu Kultury w tej właśnie lokalizacji. Pozwolę sobie dodać, że w tamtym czasie ta tematyka wcale nie była popularna i „na topie”, tak jak to ma miejsce obecnie. Powołanie do życia placówki było wynikiem oddolnej inicjatywy
osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Mieszkańców Służewa. Mieszkańcy postanowili podjąć działania niezwłocznie
po tym, gdy ówczesne władze samorządowe zdecydowały o likwidacji dotychczas działającego w Dolince Służewieckiej domu kultury. Działalność w latach
90-tych zaczynaliśmy jeszcze w barakach, które pozostały w tym miejscu po
pracowniczej stołówce, z której korzystali budowniczy pierwszej linii metra.
Pomysł na szerzenie idei ochrony środowiska naturalnego i na edukację z zakresu ekologii ściśle nawiązuje do historii i charakteru terenów, na których placówka jest zlokalizowana. Ta część Mokotowa przez setki lat była bowiem terenem wiejskim. Okolice, z którymi sąsiaduje SDK, wciąż wyróżniają się na tle
miejskiego krajobrazu Warszawy sporą
ilością zieleni. Po sąsiedzku mamy również Potok Służewiecki, który jest pozostałością po przepływającej kiedyś w tym
miejscu rzece Sadurce. Twórcy instytucji, wytyczając strategiczny kierunek
działań na kolejne lata, zdecydowali, że
nie można pominąć naturalnych uwarunkowań i tradycji tych rejonów. Z perspektywy czasu widzimy, jak bardzo dalekowzroczna była ta decyzja. Obecna
siedziba domu kultury została oddana
do użytku we wrześniu 2014 roku. Stworzona została według projektu dwóch
bardzo znanych ze innowacyjnego i kreatywnego podejścia do architektury warszawskich pracowni - WWAA i 137kilo
(obecna nazwa 307 kilo).
Czy dobrze pamiętam, że obiekt został nawet uhonorowany kilkoma nagrodami w kategorii architektura?
Tak, zgadza się. Siedziba SDK została wyróżniona Nagrodą Architektoniczną tygodnika „Polityka” za 2014

rok oraz Nagrodą Architektoniczną
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto była nominowana do
najważniejszej europejskiej nagrody
architektonicznej imienia Miesa van
der Rohe.
Poza oryginalnym wyglądem samych
pawilonów, uwagę przyciąga również
górujący ponad ich dachami wiatrak?
Jaka jest jego rola?
To nasza elektrownia wiatrowa, stanowiąca alternatywne źródło energii.
Energia wytwarzana przez wiatrak jest
wykorzystywana do oświetlenia części
zewnętrznej elewacji SDK oraz parkingu. Podczas licznych warsztatów w
przestrzeni parkowej mówimy również
o Odnawialnych Źródłach Energii. Posługując się przykładem wiatraka tłumaczymy w jaki sposób energia może
pochodzić z wiatru.

kozy znajdzie się w logotypie naszego
nowo powstającego domu kultury.
A czym jest „Galeria przy Kozach”?
To przestrzeń wystawiennicza, która
jest zlokalizowana dokładnie naprzeciwko koziej zagrody. W „Galerii przy
Kozach” odbywa się wiele wspaniałych
wystaw. Przede wszystkim są to wystawy malarstwa i fotografii, podczas których podziwiać można dzieła współczesnych artystów prezentujących zróżnicowane kierunki i stylistyki. Odbywały się tu, między innymi, wystawy
prac fotograficznych Lecha Majewskiego, ekspozycje plenerowe dzieł Rafała
Olbińskiego czy ilustracji Józefa Wilkonia. Obecnie w wersji on-line wciąż
jeszcze obejrzeć można wystawę prac
Zdzisława Beksińskiego.
Kolejnym ciekawym miejscem na
mapie Państwa siedliska jest ogród, w
którym obok przepięknych kwiatów
uprawiane są różne owoce, warzywa i
zioła. Podobno „władanie ogrodowymi grządkami” oddali Państwo w ręce
mieszkańców Mokotowa?
Tak, to prawda. Na grządkach ogrodu gospodarują przede wszystkim
mieszkańcy sąsiadujących z nami osiedli. Celem istnienia ogrodu jest nie tylko uprawa roślin, ale również budowanie sąsiedzkich relacji i więzi międzyludzkich, czemu bardzo sprzyjają rozmowy i wspólna praca na łonie natury.
W sezonie letnio-jesiennym prowadzimy w ogrodzie warsztaty poświęcone
sadownictwu i ogrodnictwu. Wspólnie
z mieszkańcami Mokotowa przygotowujemy sadzonki, malujemy tyczki do
pomidorów i przygotowujemy kompost,
bo na terenie ogrodu mamy własny
kompostownik.

Kojarzę Państwa dom kultury właśnie z różnymi warsztatami, seminariami i konferencjami o tematyce ekologicznej. Rozumiem, że szeroko pojęta edukacja z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska jest jedną z
głównych misji SDK?
Edukacja ekologiczna wpisana jest
w strategię działalności SDK już od
2000 roku. Prowadzimy szkolenia i
warsztaty w tym zakresie. Organizujemy wizyty studyjne dla pracowników
naukowych oraz studentów uczelni
wyższych zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Mieszkańców Warszawy, a w
A jakie przykładowo owoce, warzyszczególności rodziny z dziećmi, regu- wa i zioła są uprawiane w ogrodzie?
larnie zapraszamy na „Ptasie Spacery”
Z ziół rosną u nas: lawenda, rozmapo Dolince Służewieckiej.
ryn, lubczyk, tymianek i mięta. Mamy
kilka drzew owocowych – jabłonie, wiJak wygląda taki „Ptasi Spacer” i cze- śnie i grusze. Co roku praktycznie udago można się dowiedzieć, biorąc w nim je nam się wyhodować sałaty, dynie,
udział?
cukinie, ogórki, pomidory, czosnek,
Spacery prowadzi Sławomir Kasja- rzodkiew i truskawki. Podejmujemy
niuk z Warszawskiej Grupy Ogólnopol- również różne eksperymenty z bardziej
skiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wymagającymi roślinami, takimi jak
który jest prawdziwym pasjonatem or- szparagi, karczochy czy trukwa.
nitologii i w niezwykle fascynujący sposób przybliża uczestnikom spacerów
Czy przygotowują Państwo jakieś daptasi świat. Pan Sławek opowiada o wy- nia z Waszych plonów?
stępujących w Dolince Służewieckiej
Zasada jest taka, że wyhodowane w
gatunkach ptaków lęgowych i przelot- ogrodzie warzywa i owoce należą do
nych, o różnych typach ptasich siedlisk ogrodników. My korzystamy z ogrodooraz o ważnych powiązaniach pomię- wych zbiorów jedynie podczas organidzy poszczególnymi gatunkami roślin i zowanych w sezonie wakacyjnym
zwierząt. Dzięki cykliczności spacerów warsztatów kulinarnych, podczas któich uczestnicy mają możliwość zaob- rych wspólnie przyrządzamy zdrowe
serwowania istotnych zmian zachodzą- potrawy. Wypiekamy również chleb w
cych w życiu ptaków w kolejnych po- glinianym piecu, który w 2016 roku
rach roku.
został wybudowany na terenie SDK
przez mieszkańców, a środki na jego
Ptaki to nie jedyne zwierzęta, któ- budowę pozyskane zostały z Fundurym poświęcają Państwo sporo uwagi. szu Inicjatyw Obywatelskich „MazowNiewątpliwie wielką atrakcją i powo- sze Lokalne”.
dem do dumy Służewskiego Domu Kultury jest zagroda z kozami. Czy to prawA na deser serwują Państwo pewnie
da, że kozy żyły na tym terenie już w miód z uli, które również mieszczą się
momencie, gdy przystąpili Państwo do na terenie Państwa placówki?
budowy pierwszej siedziby SDK?
Nasz miód jest naprawdę znakomity,
Tak, zagroda z kozami znajdowała bo w okolicy jest wyjątkowo dużo pożysię tutaj już w latach 90-tych. Wtedy wienia dla zapylaczy. Wzdłuż kanału
zdecydowaliśmy, że pozostanie ona in- rosną, na przykład, lipy. W pszczelategralną częścią obiektu, a wizerunek rium mamy cztery ule pszczół miodnych, którymi opiekuje się wyspecjalizowana firma pszczelarska.
Prowadzą Państwo również zajęcia
pszczelarskie. Czego można się na
tych zajęciach nauczyć i jakie stosują
Państwo środki ostrożności, aby podczas takich zajęć ich uczestnicy nie
zostali użądleni przez te pożyteczne,
ale czasami mogące stanowić poważne zagrożenie dla życia człowieka
owady?
Zajęcia prowadzą profesjonalni instruktorzy pszczelarstwa. Tłumaczą oni
uczestnikom spotkań, jak zbudowany
jest ul i jak świetnie zorganizowana jest
praca pszczół w ulu. Edukują również
na temat roli pszczół w przyrodzie oraz
poważnych zagrożeń, które niesie z sobą wymieranie tych pożytecznych owadów. W trakcie zajęć wszyscy uczestni-

Astrid Jarosławska - stypendystka University of Florida. Specjalistka do spraw
promocji i PR. Od 2018 roku związana ze Służewskim Domem Kultury, gdzie odpowiada za komunikację z odbiorcami wydarzeń i mediami oraz za prowadzenie
Facebooka.

cy otrzymują specjalną pszczelarską ma w Warszawie, znawca graffiti i streodzież ochronną.
et artu oraz wydawca publikacji na ten
temat. Od lat zajmuje się promowa„Z miłości do przyrody”, tak chyba niem idei obecności sztuki w przestrzemoże brzmieć kwintesencja sporej czę- ni publicznej. Rozmowy będzie można
ści podejmowanych przez Państwa słuchać na profilu SDK na Facebook’u.
działań i tak też nazwali Państwo swój
28 marca o godzinie 17 zapraszamy
tegoroczny największy projekt ekolo- na spotkanie on-line z Kamilem Baługiczny. Jak wygląda kalendarium tego kiem, autorem książki „Wszystkie dzieprzedsięwzięcia, jakie wydarzenia i ak- ci Louisa”, nominowanej do MediaTOtywności mają Państwo zaplanowane? Rów za 2017 rok. Autor przeprowadził
Uznani w świecie nauki eksperci bę- wnikliwe reporterskie śledztwo dotydą prowadzili seminaria, warsztaty i czące skandalu, który wstrząsnął całą
debaty. Każdy miesiąc, począwszy od Holandią. W niezwykle empatyczny
lutego aż do grudnia, dedykowany jest sposób rozmawiał ze wszystkimi stronainnym istotnym aspektom przyrody i mi dramatu, a z tych rozmów powstał
ochrony środowiska. Luty poświęcony ważny i bardzo wysoko oceniony przez
był wodzie. W marcu koncentrujemy krytyków debiut reporterski.
się na powietrzu. Będziemy więc mówić
29 marca prawdziwa gratka dla mio tym, co zawdzięczamy temu żywioło- łośników muzyki klasycznej – koncert
wi, jak to się dzieje, że ptaki latają, na ja- pasyjny z okazji urodzin Jana Sebastiakiej zasadzie pracują wiatraki, pływają na Bacha. Współorganizatorem konżaglówki, latają szybowce czy latawce, certu jest Katedra Muzyki Dawnej i zejak również o zanieczyszczeniu powie- społu instrumentów dawnych KMD
trza i smogu. 30 marca o godzinie 19 na Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
profilu SDK na Facebooku odbędzie się Chopina pod dyrekcją prof. Lilianny
debata on-line poświęcona sposobom Stawarz.
monitoringu zanieczyszczenia powiePrzez cały marzec będziemy również
trza oraz faktom i mitom związanym ze prowadzili rodzinne warsztaty plastyczsmogiem, którą poprowadzi Krzysztof ne w wersji on-line. Podczas warsztaSkotak z Instytutu Ochrony Środowiska tów, które przeznaczone są przede
Państwowego Instytutu Badawczego. wszystkim dla rodzin z dziećmi w wieWcześniej, 27 marca o godzinie 11 w sa- ku do 12 lat, uczymy nowych technik
loniku literackim, odbędą się warszta- plastycznych, zachęcamy do rozwijaty „Zielone płuca”, które poprowadzi nia kreatywności pokazując w jaki spoŁukasz Skop - ogrodnik, bloger, redak- sób z różnych przedmiotów, które motor autorskiego cyklu felietonów “Se- gą nam się wydawać bezużyteczne
krety Kwiatów”. Pan Łukasz zaprezen- stworzyć małe dzieła sztuki.
tuje gatunki roślin, które są w stanie
znaczenie poprawić jakość powietrza
Z tego, co Pani powiedziała, wyniw naszych domach i mieszkaniach. Do- ka, że wiele wydarzeń organizują Pańradzi jak pielęgnować te rośliny. Wska- stwo w wersji on-lline, a które wydaże, które z nich bardziej nadają się do rzenia, odbywają się lub w najbliższym
naszej sypialni, a które do salonu.
czasie będą odbywały się w tradycyjnej formie, czyli z możliwością przyjścia
A poza działaniami z obszaru ekolo- do Państwa siedziby?
gii co jeszcze będzie się u Państwa dziaZależy nam na zdrowiu i bezpieczeńło w marcu?
stwie wszystkich naszych odbiorców,
Ciągle jeszcze dostępna jest w wersji dlatego w 2021 roku kontynuujemy duon-line wystawa z cyklu „Zdzisław Bek- żą część naszej działalności repertuarosiński – twórca i sąsiad”. Obok fotogra- wej w formie online – dotyczy to spofii rodzinnych artysty, udostępnionych tkań literackich, koncertów i warsztaprzez Muzeum Historyczne w Sano- tów. Gdy tylko to będzie możliwe, otwoku, zobaczyć można również prace rzymy stałe pracownie i SDK znów bęBeksińskiego zreprodukowane na po- dzie tętnić życiem. Wszelkie zajęcia,
trzeby scenografii do filmu „Ostatnia które odbywają się w plenerze typu
rodzina”.
„Ptasie spacery”, prowadzone są w traOd 17 marca udostępnimy on-line dycyjny sposób z przestrzeganiem wywystawę akwarel Doroty Nalewajk za- mogów odnośnie noszenia maseczek i
tytułowanej „Z zachwytu”. Artystka po zachowania odpowiednich odległości
pewnym okresie przerwy postanowiła pomiędzy uczestnikami.
powrócić do pracy twórczej wyłącznie
z zachwytu do piękna natury. Prace poGratuluję Państwu tego, że mimo
wstały na przestrzeni ostatnich 5 lat.
pandemii i tylu związanych z tym komW ramach naszego cyklu „Radio na plikacji nie zwalniają Państwo tempa i
żywo” 23 marca o godzinie 18 gościem że postawili sobie Państwo tak ambitne
Moniki Malkowskiej będzie Marcin Rut- cele do realizacji na 2021 rok!!! Uprzejkiewicz – Fundator i Prezes Fundacji mie dziękuję za rozmowę. Życzę wielu
Sztuki Zewnętrznej, Twórca i kurator sukcesów i mocno trzymam kciuki za
Galerii Forty (40/40) na Fortach Be- powodzenie wszystkich planów.
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Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Porządkowe centrum dowodzenia ZOM
To tu zapadają decyzje o wyjeździe posypywarek, sprzątaniu ulic po kolizjach
czy manifestacjach – Centrum Dowodzenia Zarządu Oczyszczania Miasta działa
przez całą dobę, czuwając nad czystością
stolicy.
- Tegoroczna zima jest jedną z najbardziej intensywnych w ostatnich kilku latach. Warunki atmosferyczne wymagają zdecydowanych działań,
dlatego tak ważne - w kontekście porządku i bezpieczeństwa - jest stworzone w Zarządzie Oczyszczania Miasta Centrum Dowodzenia. To serce ZOM-u - tu podejmujemy decyzje o wyjeździe posypywarek, sprzątaniu ulic po kolizjach czy manifestacjach – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Bezpieczne funkcjonowanie tak dużego miasta, jakim jest Warszawa, wymaga całodobowej
czujności i pracy miejskich służb – w tym również
służb oczyszczania miasta. Ma to szczególne znaczenie zimą, gdy pogoda zmienia się bardzo dynamicznie i łatwo o gołoledź.
To właśnie w takich sytuacjach w Centrum Dowodzenia podejmuje się decyzje o wyjeździe posypywarek czy wysyłaniu ekip odśnieżających na
chodniki i przystanki Warszawskiego Transportu
Publicznego.
Podczas sezonu zimowego szczególną uwagę
zwraca się na pogodę – Centrum Dowodzenia
ZOM całodobowo monitorujemy prognozy. Spływają tu również dane ze stacji meteorologicznych
- w Warszawie jest ich 18. Podają dane m.in. o wilgotności powietrza, temperaturze i opadach. Do
Centrum Dowodzenia docierają też bezpośrednie informacje od kontrolerów ZOM, którzy przez
całą dobę sprawdzają w terenie stan ulic.

Dzięki analizie zebranych informacji służby są
w stanie zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem. Mogą też zdecydować o liczbie pojazdów,
które powinny wyjechać na ulice.
Opady śniegu nie zawsze oznaczają konieczność
działania na wszystkich ulicach - niekiedy wskazane jest posypywanie jedynie mostów, wiaduktów i stromych ulic, gdzie ryzyko powstawania
gołoledzi jest większe.
Praca Centrum Dowodzenia ZOM jest intensywna nie tylko zimą. Przez cały rok całodobowo monitorowany jest stan czystości infrastruktury miejskiej.
Do Centrum spływają informacje o nagłym zaśmieceniu jezdni czy przystanków. Takie zgłoszenia wpływają od kontrolerów ZOM, a także innych służb –
Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
Na sygnał z ZOM-u do działań wyjeżdża Pogotowie Porządkowe, które usuwa np. pozostałości
po kolizjach czy wycieki olejów i paliw.
Centrum Dowodzenia ZOM sprawdza również
jak przebiegają właśnie prowadzone prace. Pługi
i posypywarki, a także zamiatarki i zmywarki wyposażone są w system GPS.
Dzięki temu w czasie rzeczywistym można obserwować, gdzie są pojazdy, z jaką prędkością się
poruszają i czy zraszają jezdnię lub odgarniają
śnieg. Te informacje – wraz z danymi od kontrolerów ZOM obecnych na miejscu prac – pozwalają na
bieżąco kontrolować jakość sprzątania Warszawy.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Przez
telefon, czat czy aplikację o każdej porze można
zgłaszać nieprawidłowości, miejsca wymagające
posprzątania lub naprawienia, a także uzyskać
informacje o funkcjonowaniu miasta.

Tańsze przejazdy w ramach abonamentu i większy budżet, pozwalający
pomóc większej liczbie
osób – to najważniejsze
zmiany w warszawskim
systemie transportu dla
mieszkańców z niepełnosprawnościami. Korzystne
zmiany wejdą w życie natychmiast po zakończeniu
procedur przetargowych.
Od blisko 30 lat na terenie
Warszawy zapewniamy jest specjalistyczny transport dla osób z
niepełnosprawnościami. System
przewozów jest konsekwentnie
udoskonalany - np. w lipcu 2020
roku wprowadzono przewozy
pojazdami osobowymi dla tych
osób z niepełnosprawnością,
które nie potrzebują transportu
specjalistycznego
W tym roku miasto planuje
wprowadzić kolejne, korzystne
dla mieszkańców modyfikacje.
Przede wszystkim nową formułę: przejazdy stałe (abonamentowe) w ramach przejazdów
specjalistycznych; szczególnie
atrakcyjne dla osób, które muszą często i regularnie odbywać
podróże, np. do dziennego
ośrodka wsparcia, do pracy.
Przewozy stałe będą realizowane od poniedziałku do piątku
(czyli przez pięć dni w tygodniu,
z wyłączeniem świąt) dla osób,
które m.in. zadeklarują, że będą korzystać z tej formy wsparcia przez minimum cztery dni
w tygodniu przez cztery tygodnie w miesiącu (w kolejnych
trzech miesiącach). Opłata abonamentowa wyniesie 180 zł
miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu na jeden kurs
opłata wyniesie 4,50 zł za jeden
kurs. Taka kwota jest zbliżona
do ceny biletu jednorazowego
w komunikacji miejskiej. W ramach systemu nadal będzie
można zamawiać przejazdy jednorazowe – opłata za jeden taki
kurs wyniesie 20 zł.
Wprowadzenie przejazdów
abonamentowych nastąpi po
wyłonieniu jednego operatora

usług, który będzie odpowiedzialny zarówno za transport
specjalistyczny jak i osobowy.
Stolica wdroży wówczas także
specjalną procedurę kwalifikacyjną do przejazdów abonamentowych. Nastąpi to niezwłocznie po zakończeniu procedur
przetargowych.
– Z powodu odwołania złożonego do toczącego się postępowania przetargowego przez jednego z wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),
musieliśmy opóźnić wprowadzenie systemu abonamentowego.
Wprowadzenie pełnego systemu planujemy niezwłocznie po
zakończeniu postępowania – tłumaczy zastępczyni prezydenta
m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, odpowiedzialna
za obszar pomocy społecznej.
Nowa, korzystna formuła
opłaty to nie jedyna ważna
zmiana w warszawskim systemie transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Równie
ważne jest zwiększenie budżetu
na realizację tego zadania. Na
wykonanie blisko 46 tys. kursów abonamentowych rocznie
zaplanowano ok. 4 mln zł (ostateczny koszt ich realizacji będzie
znany po rozstrzygnięciu w Krajowej Izbie Odwoławczej). Licząc razem z kursami jednorazowymi, liczbę wszystkich przejazdów w ciągu roku szacuje się
na ponad 62 tys. Na całą usługę
przewozów dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowano

w tym roku 7 mln zł, tj. blisko
dwa razy więcej niż planowano
w roku 2020.
Proponowane przez m.st.
Warszawa zmiany w organizacji
transportu dla osób z niepełnosprawnościami zostały wypracowane wspólnie z Branżową
Komisją Dialogu Społecznego
(BKDS) jeszcze w 2019 roku. To
właśnie na podstawie uzgodnień
ze stroną społeczną miasto
wprowadziło korzystną formułę
abonamentu oraz uruchomienie transportu niespecjalistycznego (osobowego) jako uzupełnienie usługi specjalistycznej.
– Te uzgodnienia były punktem wyjścia do przygotowania
zmiany systemu transportu od
2021 roku. Z uwagi na postulaty strony społecznej, aby wprowadzić nową usługę przewozów
stałych dla osób, które codziennie podróżują do pracy lub placówki wsparcia dziennego i wymagających specjalistycznego
transportu, przygotowaliśmy
postępowanie przetargowe. W
ramach rozmów strony społecznej z przedstawicielami miasta
ustalono również, że transport
dla osób z niepełnosprawnościami nie będzie dla wszystkich
osób z orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), ale dla mieszkańców,
którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej – mówi Aldona
KG
Machnowska–Góra.

Polskie ogrody zoologiczne świętują...
Aż 13 polskich ogrodów
zoologicznych, 13 zwierzęcych maluszków, 1 wspólna misja: ochrona
ginących gatunków. A to
wszystko między 8 a 14
marca, gdy przypada
TyDzień Misji Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów. Dodatkowo, 11 marca to Dzień Misji Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów
oraz 93. urodziny
Warszawskiego ZOO.
Kolejny już rok polskie ogrody
zoologiczne świętują 11 marca
Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, dokładnie w 93.
urodziny Warszawskiego ZOO,
które jest pomysłodawcą święta.

Nie zawsze jest możliwość
prowadzenia hodowli w rezerwatach, blisko miejsca występowania danego zwierzęcia – czasem przeszkodą jest sytuacja polityczna lub katastrofa ekologiczna – wtedy ratunkiem są
ogrody zoologiczne, które utrzymują stabilną populację takiego gatunku. Skuteczność tych
działań zapewnia współpraca
ogrodów.
Akcję wspiera Światowe i Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów
(WAZA i EAZA).

Jak świętujemy?

Wszystkich bohaterów tegorocznego TygoDnia Misji oraz
ciekawostki na ich temat będzie
TyDzień Misji Ogrodów
można poznać na wystawie w
Zoologicznych i Akwariów galerii „W-Z” - przy schodach ruDzięki współpracy polskich chomych obok placu Zamkoweogrodów zoologicznych, jeden
dzień przerodził się w tydzień
obchodów, który w tym roku odbywa się od 8 do 14 marca pod
hasłem „Są maluszki, jest nadzieja”. 13 polskich ogrodów zoologicznych informuje o tym, jaka
jest ich nadrzędna rola i dlaczego nowonarodzone zwierzęta są
nadzieją dla świata. Przychodzące na świat w ogrodach zoologicznych zwierzęta są nadzieją
na ocalenie ginących gatunków
i ich powrót do natury. Dlatego
tak ważna jest profesjonalna hodowla i rozmnażanie zwierząt
mieszkających w zoo.

go, która będzie czynna do 4
kwietnia.
Polskie ogrody zoologiczne
przygotowały z okazji TygoDnia
Misji wiele różnych atrakcji, które ze względu na pandemię będą się odbywały głównie online, ale nie tylko. W Warszawskim ZOO od 8 do 14 marca
przewidziano aktywności internetowe: ciekawostki na temat
zwierząt, zagadki i konkursy (do
wygrania m.in. spacer z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem), a w ogrodzie - grę terenową. Z okazji tegorocznego
Dnia Misji ZOO od 8 marca w
Warszawie będzie można wyrobić sobie spersonalizowaną
kartę miejską z warszawianką
irbiską Laylą lub warszawiakiem
o szwajcarskich korzeniach Arnolda, kanczyla jawajskiego,
zwanego „myszojeleniem”.

Kto chce, może się włączyć do
świętowania online. Już 11 marca każdy może zamieścić na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie zdjęcie ulubionego
zwierzaka z zoo z hasztagiem
#chronimyGINĄCEgatunki.
Ambasadorami jest 13 przedstawicieli zagrożonych wyginięciem gatunków, które urodziły
się w 13 polskich ogrodach zoologicznych. Poznacie żubrzycę
Potillę, koronnika Franciszka,
patasa Divo, wyjca Zgredka, aksolotla Abyska, lemura katta Karola, kraskę Siwowronkę, ariranię Covid, lamparcicę Nahlę,
pigmejki Amę i Zonka, pingwina Batmana, lemura wari Farta. Bohaterką Warszawskiego
ZOO jest rodowita warszawianka irbiska Layla.

Warszawska ambasadorka

jak ten mogły się rozmnażać,
czyli żeby było jak najwięcej maluchów, które potem dorosną i
same doczekają się potomstwa.
Dzięki temu mamy pewność, że
gatunek przetrwa, a osobniki
urodzone w zoo będą miały
szansę przeprowadzić się do naturalnego środowiska. Z powodu
skrytego trybu życia w trudno
dostępnych obszarach niełatwo
jest ustalić liczbę irbisów w stanie dzikim. Szacuje się, że w naturze pozostało jedynie ok. 3 000
osobników. Główne zagrożenia
dla tych pięknych kotów to: pożary, wycinanie lasów, nielegalne polowania dla pozyskania futra oraz niszczenie ich naturalnego środowiska, m.in. przez
wszechobecnych turystów.
Organizatorami TygoDnia
Misji Ogrodów Zoologicznych
i Akwariów 2021 są przyjaciele
z 13 polskich ogrodów zoologicznych: ZOO Bydgoszcz, ZOO
Charlotta, ZOO Chorzów,
Akwarium Gdyńskie, ZOO
Gdańsk, ZOO Kraków, ZOO Lubin, ZOO Łódź, ZOO Płock,
ZOO Toruń, ZOO Wrocław,
ZOO Zamość i oczywiście ZOO
Warszawa. Razem chrońmy ginące gatunki!

Ambasadorką tegorocznego
TygoDnia Misji Warszawskiego
ZOO jest piękna irbiska Layla.
Jej imię pochodzi od Layla Peak, czyli szczytu w Karakorum.
Opiekunowie nazywają ją pieszczotliwie Larwą, gdyż nie jest
grzecznym kotkiem i czasami lubi trochę popsocić.
Irbisy śnieżne to piękne koty,
ale – niestety – są gatunkiem naMisja Ogrodów
rażonym na wyginięcie i znajZoologicznych
i Akwariów
dują się w Czerwonej Księdze
Polskie ogrody zoologiczne
Gatunków Zagrożonych. Ogrody
zoologiczne na całym świecie jednym głosem mówią, że ich
współpracują ze sobą i robią podstawowym zadaniem jest
wszystko, by tak cenne gatunki ochrona ginących gatunków, by

ocalić wspólny świat ludzi i zwierząt. Misję tę realizują poprzez:
- edukację przyrodniczą,
- hodowlę zwierząt zagrożonych gatunków realizowaną poprzez programy ochrony i prowadzenie ksiąg rodowodowych,
- wspieranie zagrożonych gatunków w warunkach in situ,
czyli w miejscu ich naturalnego
występowania,
- udział w badaniach
naukowych.
Niektóre ogrody prowadzą
również działalność rehabilitacji rodzimych gatunków zwierząt lub dają schronienie skonfiskowanym przez celników
okazom objętym Konwencją
Waszyngtońską (CITES). W
Warszawskim ZOO działa Ptasi
Azyl dla rannych lub niesamodzielnych dzikich ptaków oraz
Centrum CITES przyjmujące
gady, płazy, czasem bezkręgowce zatrzymane przez służby
mundurowe.
Ogrody nie są samotnymi wyspami w oddalonych od siebie
miastach. Ściśle ze sobą współdziałają, bo bez skoordynowanej działalności nawet intensywna praca pojedynczego zoo nie
miałaby sensu. Dlatego ogrody
zrzeszają się w lokalnych i międzynarodowych organizacjach,
np. Europejskie Stowarzyszenie
Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA).
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Garść prawdy o Polakach, Żydach i Europie

Polska ziemia przeklęta przez Boga?
Od kilkudziesięciu lat Polska
atakowana jest przez żydowskie
organizacje na całym świecie za
rzekomy antysemityzm, a Polaków oskarża się o znaczący
udział w Holokauście. Prawda
historyczna jest inna. Ostatnio
pojawiły się informacje, które
rzucają nieco więcej światła na
tło relacji polsko – żydowskich.
rzed II wojną światową w Polsce mieszkało około trzech milionów Żydów. Po 1945 r. największa liczba Żydów została odnotowana w lipcu 1946 r. i wynosiła około
220 tysięcy. Większość została zamordowana przez Niemców w obozach zagłady, ocalałe resztki wyemigrowały na
Zachód. W latach 1933-45 istniały w
Europie 1634 obozy koncentracyjne
oraz ich filie i ponad 900 obozów pracy. Sześć z obozów koncentracyjnych
zyskało ponure miano obozu zagłady.
Wszystkie funkcjonowały na ziemiach
polskich. Były to obozy KL Kulmhof w
Chełmnie, Auschwitz w Oświęcimiu
oraz w Treblince, Sobiborze, Majdanku
i Bełżcu. Załoga tych obozów składała
się z funkcjonariuszy gestapo oraz Sonderkommando SS, natomiast komendantami często byli Austriacy.
ierwszym obozem zagłady był
obóz w Chełmnie nad Nerem,
który rozpoczął działalność 8
grudnia 1941 r. W następnym miesiącu
uruchomiono obóz w Bełżcu, w którym zginęło około pół miliona Żydów.
Największy i okryty ponurą międzynarodową sławą obóz zagłady KL Auschwitz założono w 1940 r., by więzić w
nim Polaków. Natomiast KL Auschwitz
II – Birkenau, w którym zgładzono co
najmniej 1,1 miliona osób, głównie Żydów, powstał dwa lata później. W Treblince straciło życie nie mniej niż 800
tys. Żydów. Obozem kierowali Austriacy, nie Niemcy – kolejno SS-Untersturmführer Irmfried Eberl, a po nim
wyjątkowy okrutnik SS-Hauptsturmführer Franz Stangl, zwany przez
więźniów „Białą Śmiercią”. Wcześniej
Stangl nadzorował mordowanie Żydów
w Sobiborze. Bezpośredni przełożony
Stangla SS-Gruppenführer Odilo Globocnik, również Austriak, wydał o nim
jak najlepszą opinię nazywając „najlepszym komendantem obozów niemieckich w Polsce”.
udobójstwo dokonane w czasie
II wojny światowej przez III
Rzeszę i wspierane w różnym
stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze, pochłonęło życie około 6 milionów europejskich Żydów. Jedną trzecią tej liczby, czyli około 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana
jest według różnych źródeł od 2,6 mln
do 3,3 mln osób. Ziemie polskie stały się
dla nich w latach 1941-45 miejscem
kaźni. Czemu właśnie Polskę wybrano
jako najlepsze miejsce w Europie do
wybudowania większości obozów zagłady, co po dziś dzień jest wiszącym
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nad nami przekleństwem? Prawdopodobnie powody były trzy: mieliśmy w
kraju aż 3 miliony Żydów, bliskość granic Rosji i Ukrainy, gdzie zamieszkiwały kolejne miliony oraz atrakcyjne dla
Niemców mało zaludnione, ale dobrze
skomunikowane tereny położone w dogodnej bliskości węzłów kolejowych i
rozwidleń rzek (KL Auschwitz), umożliwiające odizolowanie obozów od
świata zewnętrznego.
ależy wspomnieć, iż Żydów
mordowano nie tylko w obozach zagłady. Na zapleczu
frontu wschodniego operowały tzw. Einsatzgruppen, których zadaniem było
zwalczanie elementów wrogich Rzeszy
na tyłach walczących wojsk. W styczniu 1942 r. w willi przy Großer Wannsee
56/58 w Berlinie odbyła się narada, której celem było omówienie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jak
eufemistycznie określano rozpoczęte
już ludobójstwo Żydów. Przewodniczył
Reinhardt Heydrich, szef RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy), który na głównego koordynatora i wykonawcę planu ostatecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej wyznaczył SS-Obersturmbannführera Adolfa Eichmanna,
z pochodzenia Austriaka. Ten wybrał
na swojego zastępcę ziomka z Austrii
SS- Hauptsturmführera Aloisa Brunnera i żwawo zabrał się do pracy. Po zabiciu cztery miesiące później Heydricha
przez czeski ruch oporu, Eichmann i
Brunner kontynuowali zlecone im zadanie pod nadzorem nowego szefa RSHA,
austriackiego prawnika SS-Obergruppenführera Ernsta Kaltenbrunnera.
Jak widać, w historii Holokaustu wprost
roi się od Austriaków.
o konferencji w Wannsee w
wyniku “reorientacji celu”
głównym zadaniem Einsatzgruppen stała się eksterminacja Żydów na okupowanych terenach
wschodnich. Liczące łącznie 3 tysiące
funkcjonariuszy ugrupowanie podzielono na 4 grupy (A,B,C,D) powiązane z
poszczególnymi armiami i działające
na zapleczu frontu rozciągającego się
od Bałtyku aż po Morze Czarne. Poszczególne grupy składały się z niemieckich policjantów i żandarmów niższego
szczebla, dowódcami zaś byli młodzi
niemieccy intelektualiści. Dowódca Einsatzgruppe “C” Otto Rasch miał dwa
doktoraty, a dowódca grupy “D” Otton
Ohlendorf trzy fakultety uniwersyteckie. Oprócz Ohlendorfa i Rascha tytuł
doktora posiadali także dowódcy podległych im Einsatzkommando, między
innymi Franz Six (filozofia), Walter Blume (prawo), Martin Sandberger (prawo), Werner Braune (prawo) i Eduard
Strauch (prawo). Einsatzgruppen wymordowały na Wschodzie ponad 900
tys. Żydów. Historycy szacują, że korzystały podczas egzekucji z pomocy
33 tys. lokalnych ochotników.
Lesie Ponarskim litewscy
szaulisi, zwani też “ubojowcami”, zamordowali 3700
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Żydów. Niemcy tylko nadzorowali egzekucję i utrwalali jej przebieg aparatami fotograficznymi. Podczas likwidacji
ponad 33 tys. Żydów w uroczysku Babi Jar Niemcy otrzymali mocne wsparcie żołnierzy ukraińskich batalionów
dywersyjnych Rolland i Nachtigall. W likwidacji getta w Rydze łotewskie komando śmierci, dowodzone przez Viktorsa Ar?jsa, zlikwidowało w lesie Rumbula 25 tys. Żydów. Na początku sierpnia 1941 r. dwie kompanie konnego regimentu SS Franza Magilli, złożone z
Ukraińców i Łotyszów, wymordowały w
Pińsku całą populację Żydów – ponad
30 tys. osób. W grudniu 1941 r. dowodzeni przez płk. Modesta Isopescu rumuńscy policjanci wymordowali przez
tydzień w obozie Bogdanovka ponad
50 tys. Żydów. Część spalono żywcem,
resztę zlikwidowano granatami i
ogniem z karabinów maszynowych.
Jest to największy akt Holocaustu podczas II wojny światowej dokonany bez
udziału Niemców. Agresywne w stosunku do Polski środowiska żydowskie
milczą o tym akcie barbarzyństwa, ale
uporczywie przywołują Jedwabne,
gdzie pijany motłoch zamordował kilkuset wyznawców Jehowy.
czerwcu 1940 r. blisko 2/3
powierzchni Francji znalazło się pod okupacją niemiecką. Na 1/3 terytorium powstało
tzw. Państwo Francuskie z siedzibą w
Vichy, którego rząd oficjalnie kolaborował z Niemcami. Po utworzeniu marionetkowego państwa przyjęto restrykcyjne ustawy antysemickie, a Xavier Vallat, komisarz generalny rządu
Vichy ds. Żydów, powiedział: “Żydzi
są inteligentni, więc musimy wyeliminować ich tam, gdzie mieliby wpływ na
opinię publiczną. Francuzi to w 90
proc. rasa biała, a Żydzi to mieszanina
typów murzyńskiego i mongolskiego”.
W dniach 16 i 17 lipca 1942 r. funkcjonariusze milicji ludowej faszysty Paula Touviera wyłapali w okolicach Paryża prawie 20 tysięcy Żydów, zamknęli ich w tropikalnym upale bez wody i
jedzenia na krytym kolarskim torze
Vélodrome d’Hiver, a następnie wysłali do obozu w Drancy i stamtąd koleją
do Auschwitz. Dzięki zaangażowaniu
setek tysięcy Francuzów, w niemieckich obozach koncentracyjnych straciło życie kilkaset tysięcy francuskich i
europejskich Żydów.
ustriacy to dzisiaj wybitni demokraci, w ogóle nie odnoszący się do swojej wojennej
przeszłości. A przecież to w Austrii, nieopodal Linzu, mieścił się obóz koncentracyjny Mauthausen, pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny utworzony
poza granicami III Rzeszy. Czy ktokolwiek mówi dzisiaj o “austriackich obozach śmierci”? Czy ktokolwiek oskarża dzisiaj Austriaków o udział w Zagładzie? A ich udział w wymordowaniu
milionów Żydów jest gigantyczny, podobnie jak Francuzów i Chorwatów.
Obóz w chorwackim miasteczku Jase-
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novac zyskał sobie miano „Auschwitz
Bałkanów” i był jedynym nazistowskim
obozem zagłady założonym i zarządzanym przez państwo inne niż III Rzesza.
Stał się on widownią największego
okrucieństwa, jakie widział świat podczas II wojny światowej. Szacuje się, że
w Jasenovacu chorwaccy ustasze w wyjątkowo bestialski sposób zamordowali ponad 100 tys. Żydów i około 300
tys. Serbów oraz Cyganów.
łochy, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Finlandia
i tzw. Niezależne Państwo
Chorwackie oficjalnie kolaborowały z
Hitlerem na mocy podpisanych sojuszy. Narodowe formacje SS miały Słowacja, Rumunia, Ukraina, Belgia, Norwegia, Finlandia, Estonia, Węgry, Bośnia, Łotwa, Chorwacja, Holandia, a
Francja sformowała aż dwie formacje
esesmanów – brygadę Grenadierów
SS–Charlemagne i Francuską Ochotniczą Brygadę Szturmową SS. Polska
jest więc jednym z nielicznych państw
w okupowanej Europie, które nie sformowało u siebie narodowego oddziału SS. Mieliśmy za to jedyną w Europie
formalną organizację podziemną niosącą pomoc Żydom – Radę Pomocy
Żydom przy Delegaturze Rządu RP na
Kraj o kryptonimie „Żegota”. Zachodnie media mają Polaków za antysemitów, zapominając o zbrodniczych poczynaniach przeciwko Żydom, jakich
dopuściły się inne europejskie narody.
Kolejne rocznice wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz są doskonałą okazją, by Zachodowi nieco odświeżyć pamięć. Niestety, byłoby to
niepoprawne politycznie.
olacy nigdy z Hitlerem nie
współpracowali i nie udzielali
Niemcom pomocy na kolejnych etapach realizacji ludobójczego
planu. Czemu więc jesteśmy tak wściekle atakowani przez organizacje żydowskie? Czy chodzi o utracone w wyniku
Holokaustu majątki? Być może, ale jest
to tylko jedna z przyczyn, chyba nie najważniejsza. W lipcu 2015 r. rewidenci z
Nowego Jorku wezwali Polskę do przyjęcia ustawy ustalającej wysokość odszkodowań, które Polska powinna wypłacić Żydom za znacjonalizowane majątki. Autorzy listu powołali się na tzw.
deklarację z Terezina przyjętą w 2009
r. przez ponad 40 krajów podczas konferencji “Holocaust Era Assets and Related Issues”. Tymczasem kwestię odszkodowań konsumuje umowa indemnizacyjna z 16 lipca 1960 r. pomiędzy
władzami amerykańskimi i rządem
PRL. Na jej mocy adresatem żydowskich żądań powinien być rząd amerykański, ponieważ PRL zapłaciła Amerykanom wynegocjowaną przez obie strony kwotę w dolarach, w zamian za co
władze USA przejęły na siebie zobowiązania wynikające z roszczeń, a także zapewniły w artykule IV tego porozumienia, że nie będą wysuwały, ani
też popierały żadnych żądań obywate-
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li amerykańskich kierowanych z tego
tytułu w stosunku do Polski.
statnio pojawiły się bardzo ciekawe informacje na temat
pewnych ruchów podjętych
tuż po wojnie przez ocalałego z Zagłady
cadyka Salomona Halbersztama, który
w 1947 r. osiedlił się w USA. Zamieszkał na Brooklynie w Borough Park, gdzie
założył szkołę handlową dla chasydów,
by umożliwić im rozpoczęcie nowego
życia. Salomon Halbersztam skupił wokół siebie wiernych mu chasydów, założył też jesziwę (wyższa szkoła talmudyczna) i kontynuował nauki swojego
ojca oraz dziadów. Pochodził z linii rabina Szlomo Halbersztama, uważanego
przez Żydów za półboga i cudotwórcę,
założyciela dynastii bobowskiej (od miasteczka Bobowa w Małopolsce). W okresie międzywojennym w Bobowej powstała słynna szkoła talmudyczna (jesziwa El Chaim), do miasteczka przyjeżdżały na święta tysiące chasydów z całego świata. Pośród skupisk chasydzkich działających na terenie nowojorskiej metropolii, jak również w Izraelu,
„bobowe rebe” uznawany jest za jeden
z największych autorytetów religijnych
i moralnych.
o ponoć Salomon Halbersztam
nazwał Polskę „ziemią przeklętą przez Boga”, a jego przesłanie do Żydów można porównać jedynie do bulli papieskiej katolików. Nienawiść Żydów do Polski może więc mieć
podłoże stricte religijne, a nie materialne. Nigdy nie dowiemy się, czy takie
przesłanie faktycznie miało miejsce, ale
zaciekłość z jaką Polacy – naród nie biorący absolutnie udziału w Holokauście
– są atakowani przez powiązane z rabinatami środowiska żydowskie daje wiele do myślenia. Dają także do myślenia
wydarzenia, jakie miały miejsce w 2016
r. pod polskim konsulatem w Nowym
Jorku. „Antysemityzm wysysacie z mlekiem matki” – darł się na Polaków rabin
Zev Friedman. Towarzyszyła mu młodzież z amerykańskiego liceum Rambam Mesivta High School. Uczniowie
trzymali w dłoniach plakaty z napisami
“3 miliony Żydów zostało zamordowanych w Polsce” oraz “Jedwabne – nigdy
nie zapomnimy”. Kiedy jednak dziennikarka próbowała przepytywać uczestników demonstracji z historii okazało
się, że nie mają pojęcia w jakiej sprawie
protestują. Niektórzy byli przekonani, że
II wojna światowa trwała dwa lata. Nie
mieli pojęcia, ilu Żydów zginęło w Jedwabnem. Wyglądało na to, że trzymali transparenty tylko dlatego, że tak kazał im rabin.
eśli w doniesieniach o rzuceniu
przez cadyka Halbersztama klątwy na Polskę jest choć ziarno
prawdy, długo przyjdzie nam czekać
na normalizację stosunków z wielomilionową diasporą ortodoksyjnych, mocno religijnych i niebywale wpływowych
Żydów zamieszkałych w USA.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t . P i xa b a y
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PEAN NA CZEŚĆ PIOTRA ŻYŁY
HE, HE, ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY!
27 lutego 2021: Piotr Żyła zdobył tytuł mistrza świata w narciarstwie
klasycznym na skoczni w Oberstdorfie.
Wielu narciarzy cały rok
Marzy, by oddać dłuższy skok,
Dla nart wypruwa sobie żyły.
A Piotr? Swój start obraca w żart,
He, he! Ten czart jest więcej wart!
Leć orle dalej po medale!
Zwyciężaj! Żarty się skończyły!

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Polacy nie gęsi, iż swój język mają…
edną z rzeczy, które wyznaczają poziom kultury społeczeństwa jest znajomość własnego języka. W dobie powszechnego dostępu do edukacji
oraz dostępu do Internetu łatwo jest wiedzę zdobywać i aż trudno oprzeć
się jej wpływowi. Oczywiście, jeśli ktoś się uprze, to może się na wiedzą uodpornić. Przy całym szacunku dla naszego języka należy poznawać też języki obce. Mogą przydać się zarówno w kraju czy podczas wyjazdów zagranicznych. Ponadto są źródłem cennej
wiedzy. Opanowanie przynajmniej jednego z nich staje się coraz bardziej niezbędne, a jeszcze lepiej jest znać kilka. Rozumieją to zwłaszcza ludzie młodzi, którzy wiążą swoje kariery z wyjazdami za granicę, czy to w celach naukowych, czy też zarobkowych. Znajomość języków jest niezwykle przydatna, a czasem niezbędna podczas podróży turystycznych.
Dziś jest znacznie łatwiej nauczyć się np. angielskiego, czy niemieckiego, bo edukację można zacząć już od najmłodszych lat, już od przedszkola i potem kontynuować ją w rozmaitych szkołach
włącznie z zagranicznymi. W szerokim zakresie dostępne są wszelakie pomoce audiowizualne. Obecnie, z nauką języków obcych w Polsce nie jest najgorzej. W porównaniu ze stanem sprzed kilkudziesięciu lat to przysłowiowe niebo i ziemia. Mimo to efekty wciąż nie są zadowalające. Nie o tym jednak chciałbym dziś powiedzieć czy też napisać.
Przy całym zrozumieniu potrzeby uczenia się innych języków, o język polski należy dbać szczególnie. Jest on niczym swojego rodzaju genom pokazujący, jak nasz naród i nasze społeczeństwo
ewoluowały w ciągu tysiącleci.
Wraz z nowymi technologiami do języków dociera związane z nimi słownictwo. Przykładem są
technologie cyfrowe, które wymagają także nowych terminologii. Codziennie oswajamy się z takimi słowami, jak: mobile, smartfon, video clip, czy też emotikon oznaczający znak graficzny mający wyrażać określone emocje (zwykle przedstawiany jest w formie ikonki symbolizującej twarz).
Najbardziej znanym emotikonem jest uśmiechnięta buźka (ang. smilling face). Popularne stają się
także tzw. emoji, które są używane głównie przez internautów. Służą do wyrażaniu emocji u ludzi,
dotyczą też przedmiotów, zwierząt, pogody etc.
Napływ tych samych słów i znaków do różnych języków sprawia, że upodabniają się one do siebie. Trochę tak, jak poszczególne kultury, które – jeśli nie są sztucznie ograniczane (np. z powodów
politycznych) – oddziałują wzajemnie na siebie. Wy„Mówimy i piszemy
wierają też wpływ na inne dziedziny życia, upodobsię do siebie m.in. w kwestii obyczajowej. Podobbyle jak, a często też niają
ne stają się oczekiwania obywateli, jeśli chodzi o pobyle co, byle coś
ziom i stylu życia, co przenosi się następnie na naukę
oraz gospodarkę. Tworzą się wspólnoty między naropowiedzieć”
dami i państwami, podejmowane są inicjatywy, np. na
rzecz ochrony środowiska. Zasięg tego rodzaju inicjatyw może ograniczać się do określonego terytorium lub znacznie wykraczać poza nie. Powstają projekty w skali globalnej, a nawet sięgające w
głąb kosmosu.
Wracając zaś do języka, chcę podkreślić, jak jest on ważny dla naszej kultury. Dostrzegali to już
nasi przodkowie. Świadczy o tym m.in. fragment słynnego zdania z wiersza Mikołaja Reja z Nagłowic: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Przez
lata a nawet stulecia nasi przodkowie bronili go przed zaborcami i najeźdźcami. Tym bardziej irytujące jest to, że tak małą wagę przywiązujemy do języka dziś. Jednym z tego przejawów jest niemal wszechobecne niechlujstwo językowe. Mówimy i piszemy byle jak, a często też byle co, byle coś powiedzieć.
Ktoś powie, że są rzeczy znacznie gorsze. Po co zajmować się takimi błahostkami… Owszem, są
rzeczy gorsze, jednak język, to nasza wspólna wartość i powinniśmy o niego dbać, niczym o najcenniejsze srebra rodowe. O ile, w mowie potocznej mniejsze lub większe odstępstwa od normy są zrozumiałe i nawet czasem wskazane np., żeby dodać ekspresji, to już w języku oficjalnym, w nauce,
czy w mediach są niedopuszczalne. Odwracają uwagę od treści i utrudniają zrozumienie tego, co
autor chce przekazać. Nagminnie słyszymy: „Rzeczypospolita” (zamiast Rzeczpospolita), półtorej
roku (zamiast półtora roku), „tutej” (zamiast tutaj), „dzin dobry” zamiast dzień dobry. To tylko niektóre z popularnych błędów zaśmiecających nasz język. Równie częste są: miesiąc czasu, wziąść,
włanczać, dzień dzisiejszy, w każdym bądź razie (zamiast w każdym razie albo bądź co bądź). Słuchając czegoś takiego, skupiamy się na błędach zamiast na samym przekazie.
Trochę czepiam się, a właściwie mógłbym przyjąć postawę obojętną i machnąć na to ręką. Cóż
mnie to właściwie obchodzi? Niech sobie mówią jak chcą. Przecież mnie to nie dotyczy. A jednak
dotyczy i to bardziej, niż może się wydawać. Jako osoba w jakimś sensie publiczna, staram się w swoich felietonach zwracać uwagę czytelników na na rzeczy i zjawiska, które można poprawiać lub eliminować i wcale nie wymaga to pieniędzy ani wielkiego nakładu pracy. Skoro można mówić ładniejszą polszczyzną, to dlaczego tego nie spróbować? W końcu – to, jak mówimy i piszemy, świadczy o nas. Przywiązujemy wagę do ubioru lub do tego, jaki mamy smartfon, a zaniedbujemy to, co
najważniejsze – język, którym porozumiewamy się codziennie z innymi.
Właściwie, trudno dziwić się komukolwiek, że mówi z błędami, że używa form, których nie rozumie, a które gdzieś zasłyszał. Język polski obfituje w wiele pułapek, w które łatwo wpaść. W dodatku braki wyniesione ze szkoły, często potęgowane przez naleciałości regionalne, czy środowiskowe sprawiają, że język – zamiast być pomocny, np. w karierze zawodowej – staje się prawdziwą
kulą u nogi. Dawniej, w sukurs zwykłemu obywatelowi przychodziły media, w których było wielu
znakomitych prezenterów i prezenterek telewizyjnych, radiowych, korespondentów, publicystów.
Niezależnie od poglądów stanowili oni swojego rodzaju elitę pod względem językowym, z dobrą
dykcją i akcentem. To, co dziś dzieje się w mediach, woła o pomstę do nieba. Dominuje bylejakość,
a akcent to prawdziwa katastrofa. Aż trudno uwierzyć, że dzieje się to naprawdę. Nawet w mediach
publicznych można usłyszeć budzące grozę wypowiedzi. Wystarczy posłuchać pewnego korespondenta Polskiego Radia 24 w Niemczech, żeby złapać się za głowę. Nie znam tego pana ani nic do
niego nie mam, jednak sposób, w jaki akcentuje wyrazy i części zdania świadczy, że chyba nie do
końca rozumie, co czyta. Urąga to wszelkim zasadom akcentowania w polszczyźnie. Jego sposób
mówienia przypomina nieporadne próby deklamacji, podejmowane przez dzieci podczas okolicznościowych występów w przedszkolu czy w początkowych klasach szkoły. Ten okres ów pan ma już
chyba za sobą. Być może, nobilituje go fakt, że jest korespondentem radia. Ale ktoś, kto mu na to
pozwala, powinien coś przemyśleć. Im szybciej, tym lepiej, bo to prawdziwa kompromitacja. Tym
bardziej, że gada on za pieniądze podatnika. Popularne i mądre skądinąd powiedzenie mówi: „Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz”.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Kto komu wciska kit
dzie się dzisiaj nie ruszysz, wszędzie słyszysz nazwisko Obajtek. Media
nie dają oddechu – Obajtek to, Obajtek tamto, dookoła Wojtek. Co wiemy o panu Danielu Obajtku? To niewątpliwie duży bystrzak, który z zabitego dechami zadupia wspiął się na najwyższy szczebel drabiny społecznej, zdobywając posadę szefa największego koncernu paliwowego w Polsce, obracającego niewyobrażalnymi środkami finansowymi. Wiemy też, że jest zaradny, bo nabył zabytkowy dworek i z kopyta uzyskał milionowe dofinansowanie z budżetu państwa na jego modernizację. Wiemy, że Prezes dałby
się za niego pokroić w talarki, a faworytowi Prezesa nie może w dzisiejszej Polsce spaść włos z głowy, więc te taśmy, wnioski do prokuratury i żądania dymisji są o dupę potłuc. Także premier rządu uważa pana Obajtka za wielkiego menedżera, który potroił zyski państwowego koncernu Orlen, więc mowy o dymisji być nie może. Wiemy na koniec, że pan Obajtek to swój chłop, który nie
pozwolił zakuć się w kajdany poprawnej polszczyzny.
Z tym potrojeniem zysku Orlenu to prawda, szkoda tylko, że nastąpiło to naszym kosztem. Ni w
ząb nie mogę pojąć, dlaczego w marcu 2018 r., kiedy baryłka ropy kosztowała około 240 zł, cena detaliczna litra Pb 95 wynosiła 4,60 zł, a dzisiaj, kiedy baryłka „czarnego złota” kosztuje tyle samo (241
zł) muszę płacić na stacji benzynowej aż o 50 groszy więcej. Może dlatego, że rząd po cichu wprowadził nowy podatek zwany „opłatą emisyjną” (co to do cholery jest?!) wynoszącą 8 groszy na litrze
netto. Dlatego w menedżerskie talenty pana Obajtka raczej nie wierzę, skłaniam się natomiast do postawienia tezy, że ten facet rodem z Pcimia posiada coś, co nazywamy chłopskim sprytem (nie mylić z inteligencją), który pozwala w Polsce otwierać kolejne drzwi do wielkiej polityki i na salony.
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ie posiadamy elit z dziada pradziada, ponieważ zostały wybite przez Hitlera, Stalina i po
wojnie przez Bieruta oraz kontrolowany przez Sowietów UB. Dlatego dzisiaj salony dostępne są dla tych, którzy błękitną krew i wszechstronne wykształcenie potrafią zastąpić
chłopskim sprytem. Ciągnie się za nami niczym smród po kalesonach niezrozumiałe dla Zachodu
przysłowie „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. Historia zatoczyła koło i po podpisaniu przez prezydenta stosownej ustawy nie potrzeba już kierunkowego wykształcenia, by
pierwszy lepszy gość mógł zostać dyplomatą. Ba, nawet nie jest wymagana znajomość obcego języka. „Nie papierek, lecz pokora zrobi zeń ambasadora” – ta żartobliwa transformacja wspomnianego wcześniej hasła – to od dzisiaj klucz do politycznej kariery w kraju nad Wisłą.
Zastanawiające jest to, że postać Nikodema Dyzmy, prowincjonalnego kołtuna, pożądanego na
salonach i podziwianego przez elity, została wymyślona właśnie w Polsce. On nie ma odpowiednika w światowej literaturze. Trochę otarł się o ten temat Mark Twain w powieści „Królewicz i żebrak”,
ale tam nieletni żebrak przepoczwarzył się w księcia przez pomyłkę.
Ostatnio wynurzenia dwóch członków rządu omal nie wywołały u mnie zawału serca, choć powinny wywołać paroksyzm śmiechu. Krzysztof Tchórzewski, robiący u premiera rządu za przewodniczącego Rady Doradców Politycznych, wypowiadał się był na temat podwyżek energii elektrycznej. Prąd podrożał o około 10 proc. i będzie systematycznie drożał aż do roku 2030. Tak przepowiadają eksperci. Pan minister Krzysztof Tchórzewski starał się uzasadnić podwyżki. Wpierw gadał o
jakichś koszykach, że niby w jednym jest taniej, ale w drugim drożej, by tak spuentować swoją wypowiedź: „Podwyżki nie są dokuczliwe, bo coraz więcej zarabiamy. Tym samym nie potrzebujemy
też rekompensat”. Nic z tego beł„Zastanawiające jest to, że
kotu nie zrozumiałem.
Rok wcześniej w podobnym topostać Nikodema Dyzmy,
nie wypowiedział się Andrzej Duprowincjonalnego kołtuna,
da, wybitny ekonomista i znawca
problematyki rynkowej: „Oczypożądanego na salonach
wiście, niektóre produkty zdroi podziwianego przez elity,
żały bardziej, oni podawali, że o
25 proc. zdrożały chleb i cukier.
została wymyślona właśnie
Ale z w ogromnym stopniu potaw Polsce. On nie ma odpowied- niał olej. Ceny poszły w górę, ale
wynagrodzenia poszły w górę
nika w światowej literaturze”
znacznie mocniej”. Tym samym
nawiązał do towarzysza Władysława Gomułki, równie wybitnego eksperta od spraw gospodarczych
w dobie PRL, który w 1976 r. tak usprawiedliwiał podwyżki mięsa: „Owszem, zdrożało mięso, ale
za to staniały lokomotywy i sznurek do snopowiązałek”.
Kolejny gęgacz Michał Wójcik, zastępca Zbigniewa Ziobry, dopytywany przez Monikę Olejnik, czy
Solidarna Polska zagłosuje za unijnym Funduszem Odbudowy odparł: „Uważamy, że jest niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o mechanizm łączący praworządność z wydatkowaniem środków unijnych.
Jest to mechanizm, który otwiera praktycznie furtkę na możliwość grzebania w polskim porządku
prawnym, jak również może zagrozić naszej suwerenności”.
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eż nie bardzo rozumiem, o co gościowi chodzi z tą rzekomą utratą suwerenności. W Brukseli leży na stole 750 miliardów euro do podziału przez kraje członkowskie, ale by mogły
zostać podzielone, konieczna jest zgoda parlamentów wszystkich krajów wspólnoty. Niektóre z nich – jak na przykład zrujnowani gospodarczo przez pandemię nasi sąsiedzi Słowacja i Czechy – łakną tych pieniędzy niczym kania dżdżu. Polski parlament jest jedynym krajem spośród 27
członków UE, który jeszcze nie przegłosował stosownej ustawy. PiS bez Solidarnej Polski nie ma w
Sejmie większości i jest możliwe, że zablokujemy podział 750 miliardów euro, ponieważ partia Ziobry wydaje się być nieprzejednana. Powodem obstrukcji jest rzekome zagrożenie dla naszej suwerenności w przypadku przyjęcia aktu prawnego o powiązaniu europejskich funduszy z przestrzeganiem praworządności.
A przecież nie kto inny, jak guru dzisiejszej prawicy Lech Kaczyński ratyfikował 10 października
2009 r. Traktat Lizboński. Ważną kwestią, która wiąże zasadę pierwszeństwa prawa unijnego z Traktatem, jest Deklaracja Nr 17. Dokument mówi, iż prawo unijne oraz traktaty UE mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Zgodziliśmy się wejść do europejskiej wspólnoty i zaakceptować postanowienia wynikające z lizbońskiego traktatu. Zastępca Ziobry zdaje się nie znać definicji słowa
„wspólnota” albo tylko udaje, że jej nie zna. Według dynamicznej teorii wspólnoty jest to ekskluzywna zbiorowość ludzka, w której dla każdego jej członka suma jego więzi „do wewnątrz” przewyższa sumę więzi „na zewnątrz”. Co to konkretnie oznacza? Dobrym przykładem może być nawet zwykła wspólnota mieszkaniowa, bo przynależność do niej znacznie ogranicza suwerenność
każdego członka i rodziny. Posiadamy własne mieszkanie, ale musimy respektować regulamin wewnętrzny, którego zapisy określają nasze prawa, a także obowiązki, czyli co nam wolno, a czego nie
wolno. Na tym polega urok wspólnoty.
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co z rzekomą utratą przez nasz kraj suwerenności, którą wieszczy Solidarna Polska po
zaakceptowaniu Funduszu Odbudowy w zaproponowanym przez Brukselę kształcie?
To bzdura, bo skoro dużo mniejsze i słabsze od nas kraje wspólnoty jak Estonia, Łotwa,
Litwa, Słowacja i Czechy nie obawiają się utraty suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, to my
tym bardziej nie powinniśmy się tego bać. Czy Polską rządzą osobnicy nieprzygotowani merytorycznie do rządzenia państwem, ale wyposażeni w chłopski spryt i partyjne koneksje? To pytanie do Czytelników. Mogę jedynie informować co mamy, wszak z faktami nikt rozumny nie będzie polemizować. A mamy największy deficyt w historii (109 mld zł), najbardziej opodatkowaną gospodarkę ostatnich 20 lat (34 nowe podatki), najwyższą inflację bazową ostatnich 19 lat i
najwyższą w UE (4,3 proc.), najwyższy spadek PKB od 30 lat (-8,2 proc.), najbardziej opresyjną
ustawę antyaborcyjną, kompletny chaos w sądownictwie oraz systematycznie przybierające na
sile niepokoje społeczne.
Może faktycznie czas na emigrację? W ostatnim czasie gorączkowo przeszukuję rodzinne papiery, licząc, że znajdę tam ślady po związkach moich przodków z rodzinami Apfelbaumów, Cukiermanów bądź Finkelsteinów. Gdybym znalazł, mógłbym ubiegać się o obywatelstwo Izraela. Czemu
akurat Izraela? Bo tam już siedzą w knajpach, piją, bawią się, a nawet mogą organizować imprezy
na 300 osób. To jest napęd, który dzisiaj kieruje mnie w rejon Morza Martwego i tętniącego życiem
Tel Awiwu oraz jego pięknych plaż.
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Zapomniany marzec 1921 i rola inżynierów w początkach budowy gospodarki II Rzeczypospolitej

Wielkie dzieła pozytywistów lat dwudziestych
Gdynia z lotu ptaka.

Marian Marek Drozdowski
p r o f . I H PA N
W kłopotach dnia codziennego
wynikających z trzeciej fali pandemii, frustracji społecznych
towarzyszących tej fali, zainteresowanie opinii publicznej
wielkimi wydarzeniami historycznymi sprzed stu lat jest
minimalne.
były to: Uchwalenie przez
Sejm Ustawodawczy 17 marca Konstytucji demokratycznej, opartej na kompromisie czołowych sił politycznych kraju. Konstytucja ta stabilizowała ustrój społeczny
Rzeczypospolitej. Jak pisał wybitny
znawca polskiego ustroju politycznego prof. Stanisław Kutrzeba: „Konstytucja przepojona była na wskroś demokratycznym i wolnościowym duchem, w całej pełni przeprowadzała
zasadę równości wszystkich wobec
prawa, zapewniała prawa wolności
osobistej, sumienia i wyznania, nietykalności mieszkania, tajemnicy listowej, swobody zgromadzeń, stowarzyszeń i koalicji, możność wnoszenia petycji, wolność prasy; stała na
stanowisku uznania własności indywidualnej, ale dopuszczała wywłaszczenia „ze względów wyższej użyteczności za odszkodowaniem”, więc także dla celów reformy agrarnej...
onstytucja marcowa nawiązywała silnie do tradycji
dawnej Rzeczypospolitej,
zwłaszcza do konstytucji 3 maja 1791
r., zapewniała w życiu państwa – za
wzorem tamtej – przewagę sejmowi,
któremu prócz władzy ustawodawczej oddawała silny wpływ na całą administrację.”
awarcie 18 marca Pokoju Ryskiego, poprzedzonego 12 października 1920 umową o Preliminariach pokojowych i Rozejmie. W
wyniku tych umów nastąpiła demobilizacja armii polskiej, przeprowadzona
przez gen Kazimierza Sosnkowskiego –
ministra spraw wojskowych, niedoszłego absolwenta Politechniki Lwowskiej
(Wydział Architektury), powrót do pracy pokojowej setek tysięcy żołnierzy, w
tym techników i inżynierów. Znany historyk dziejów najnowszych pracujący
na obczyźnie Władysław Pobóg-Malinowski, krytyk Traktatu Ryskiego za
przekreślenie planów federacyjnych Piłsudskiego, walory Traktatu Ryskiego
widział „w zakończeniu zwycięskich
zmagań z Rosją Sowiecką, podniesieniu
walorów Rzeczypospolitej i jej czołowej pozycji na obszarze środkowej Europy, umocnieniu pozycji Polski w stosunkach polsko- francuskich”.
lebiscyt na Górnym Śląsku 20
marca, który dał Polsce tylko
40,3 % głosów, w tym większość w okręgu wielkoprzemysłowym.
Po niekorzystnym dla Polski wstępnym
podziale Górnego Śląska – III Powstanie
Śląskie, wytężona działalność polityczno-dyplomatyczna, przede wszystkim
Wojciecha Korfantego i pomoc Francuzów doprowadziły decyzją Konferencji
Ambasadorów 21października 1921 r.
do korzystniejszego podziału, któremu
Polska zawdzięczała ca 40 % potencjału przemysłowego i energetycznego.
onsekwencje wspomnianych
wydarzeń marca 1921 r. trwają do dzisiaj i winny być skrupulatnie analizowane. Prof. inż. Ignacy Mościcki, wybitny chemik i fizyk
zorganizował 2 kwietnia 1920 roku I
Zjazd poświęcony organizacji nauki w
Polsce. Krytykował zaniedbania w dziedzinie rozwoju nauk technicznych, wyposażenia uczelni i instytutów w aparaturę naukową i stan materialny ludzi
nauki. Uczonych i techników określił
mianem armii obrony ekonomicznej
kraju. Inwestowanie w tę armię uważał
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za najpilniejszą potrzebę państwa. Wierzył, że będą to inwestycje najbardziej
wydajne. W 1922 r. proponował rozbudowę przemysłu hutniczego, opartego na rudach kielecko-radomskich, produkcję kwasu siarkowego w Polsce centralnej i związków azotowych. Jako dyrektor fabryki amoniaku i karbidu w
Chorzowie, wspólnie ze swym zastępcą do spraw technicznych inż. Eugeniuszem Kwiatkowskim rozpoczął proces integracji przemysłu górnośląskiego z resztą Polski.
apomnianym bohaterem tej integracji był inżynier górnictwa
Józef Kiedroń (1879-1932),
inicjator utworzenia w październiku
1918 r. Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego, członek Związku-Ludowo Narodowego, kierownik Wydziału Przemysłu i Górnictwa Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego, dbający o ciągłość produkcji mimo fali strajkowej i III Powstania Śląskiego. Brał udział w konferencji
w Spa, latem 1920. Od lutego 1922 do
grudnia 1923 kierował Departamentem Śląskim w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu, a od grudnia 1923 do maja
1925 całym ministerstwem w gabinecie
Władysława Grabskiego. Rozpoczął polonizację kadry kierowniczej na G. Śląsku, zintensyfikował budowę portu w
Gdyni i rozbudowę połączeń Gdyni z G.
Śląskiem. W 1925 r. był prezesem zarządu spółki filialnej Zjednoczonych Hut
Królewska i Laura, a od 1926 r. organizatorem i prezesem Syndykatu Polskich
Hut Żelaza.
akcji plebiscytowej, a późnej w integracji gospodarki G. Śląska z resztą ziem
polskich istotną rolę odegrał inż. Andrzej Wierzbicki (1877-1962) – latach
1917-1918 jeden z przywódców Związku Niezawisłości Gospodarczej, członek Tymczasowej Rady Stanu. W 1919
r, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i kierownik polskich
ekspertów ekonomicznych na Konferencję Pokojową w Paryżu, pracujących pod patronatem Władysława
Grabskiego. W Sejmie Ustawodawczym Wierzbicki był głównym trybunem praw Polski do G. Śląska. Jego
przemówienie z 1 lipca 1920 r. w tej
sprawie marszałek Sejmu Trąmpczyński upowszechnił w języku ojczystym i
językach międzynarodowych jako dokument urzędowy. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Wierzbicki kierował
Komitetem Przemysłowym na Potrzeby Armii. Jako dyrektor naczelny Centralnego Związku Polskiego Przemy-
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słu, Górnictwa, Handlu i Finansów (Lewiatana) i członek Rady Banku Handlowego umiał wykorzystać koniunkturę wojenną, (zamówienia amii) i czasy umiarkowanej inflacji (1920-1922)
dla odbudowy wielu gałęzi przemysłu
polskiego, Wspierał go w tej sprawie
inż. Piotr Drzewiecki (1865-1943) prezydent Warszawy, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich, twórca Ligi
Pracy i Polskiego Banku Komunalnego,
założyciel w Chorzowie Pierwszej Fabryki Lokomotyw S.A, wiceprezes Rady Obrony Stolicy i organizator jej cywilnej obrony latem 1920 r. Drzewiecki był aktywnym działaczem Komitetu
Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską i organizatorem pomocy finansowej ludności stolicy dla
akcji plebiscytowej m. in. w postaci
przeznaczenia na ten cel 10 % miesięcznych uposażeń pracowników miejskich i wysłania na G. Śląsk wielu
przedstawicieli inteligencji twórczej a
także młodzieżowych ochotników na II
i III Powstanie Śląskie. Od 26 lutego1920 r. był członkiem założycielem
Akademii Nauk Technicznych i członkiem czynnym jej Wydziału Nauk Mechanicznych.
ierwszym prezesem Akademii
był prof. Gabriel Narutowicz
(1865- 1922) inżynier hydrotechniki, autor wielu projektów elektrowni wodnych. Od 1907 r profesor
budownictwa wodnego na politechnice
w Zurychu. Na zaproszenie ministra robót publicznych Józefa Pruchnika w maju 1919 r. konsultował on plan regulacji
Wisły w obrębie Warszawy. Pozytywnie ocenił Wał Miedzeszyński i prowadzone roboty wałowe, we wrześniu tego roku konsultował projekty zbiorników wodnych na górskich dopływach
Wisły: Sole, Dunajcu. Tak samo też ocenił projekt zbiornika w Porąbce na Sole.
Był zwolennikiem budowy siłowni wodnej w okolicach Rożnowa, jako uzupełnienia do projektu zbiornika w Jeziorsku. 23 czerwca 1920 r. Narutowicz został przewodniczącym Państwowej Rady Odbudowy, a 22 lipca ministrem robót publicznych. Osobiście zajął się on
budową pierwszej po wojnie elektrowni wodnej w Gródku na Widze na Pomorzu oraz zapory w Porąbce, którą powierzył inż. Tadeuszowi Baekerowi. Inspirował powstanie służby hydrologicznej, mającej podstawowe znaczenie dla
gospodarki wodnej kraju. Dzięki Narutowiczowi opracowano w Ministerstwie
Robót Publicznych przez inż. Andrzeja
Kędziora (1858-1938) i inż. Adama Po-
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Gabriel Narutowicz.

Ignacy Mościcki.

żańskiego (1870-1940) ustawę wodną,
zatwierdzoną przez Sejm RP 19 września 1922 r.
rzy pomocy Ministerstwa Robót Publicznych do 1922 roku
gminy wiejskie odbudowały
268 tys. budynków publicznych, w tym
2,5 tys. szkół i 159 kościołów. Samorządy miejskie wzniosły 16 nowych budynków publicznych, w tym głównie
szkół i łaźni. Odbudowano i wyremontowano 2600 mostów, w tym 27 żelaznych. Uporządkowano większość
zniszczonych dróg i wybudowano 200
km nowych i rozpoczęto budowę dalszych 500 km. Rozpoczęto przebudowę
warszawskiego węzła kolejowego i budowę Transatlantyckiej Stacji Telegrafu. Według budowniczego portu w Gdyni inż. Tadeusza Apolinarego Wendy
(1863-1948), wybitnego inżyniera komunikacji, budowniczego linii kolejowych w Rosji i Królestwie Polskim, rozpoczęto z inicjatywy gen. Sosnkowskiego – ministra spraw wojskowych –
budowę Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków. Narutowicz – swemu następcy Tadeuszowi
Łopuszańskiemu w resorcie robót publicznych – przygotował projekt ustawy,
przyjętej 23 września 1922 r. o budowie
Gdyni. Bezpartyjny dotychczas Narutowicz był twórcą, wraz z inż. Leopoldem
Skulskim byłym premierem, Juliuszem
Łukasiewiczem i Stanisławem Kętrzyńskim centrowej Unii Demokratyczno-Narodowej, z następującym programem: „Chcemy przezwyciężyć tradycyjną polską niechęć do państwa, chcemy wyplenić bujny egoizm partyjny,
rozwijający się kosztem narodowości i
wpoić każdemu mieszkańcowi Polski
przeświadczenie, że winien dać usta-

wom i organom państwa posłuch i szacunek; chcemy, by Polska, nawiązując
do swych tradycji najlepszych, wzorowała się na krajach Zachodu.” Zwolennicy tego programu w wyborach listopadowych 1922 r. do Sejmu i Senatu
nie zdobyli ani jednego mandatu.
o zabójstwie prezydenta RP
Gabriela Narutowicza – jego
następca Stanisław Wojciechowski 29 kwietnia 1922 r. otworzył
pierwsze portowe nabrzeże w Gdyni w
obecności oficerów statków wojennych
Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii i zapowiedział powstanie nowoczesnej polskiej floty handlowej i wojennej.
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

ANGIELSKI, duże
doświadczenie, online, dojeżdżam,
502 378 901
HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

! Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji,
601 720 840,
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 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
! Chyliczki, 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
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln
550 tys. zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO RACHUNKOWE,
602 234 106
CYKLINOWANIE, 510 128 912
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444

REMONTY, malowanie,
510 128 912
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, prace porządkowe,
faktura, 604 401 161
PRANIE dywanów, mycie okien,
669 945 460
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

MALOWANIE 669 945 460
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720
SPRZEDAM pawilon na
Ursynowie, 501 652 075

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, 24 m2, 1 pok.,
świetny standard, 100 m od st.
metra, cisza, spokój, 601 720 840
! Ochota, 3 pokoje 52 m2, II p.,
świetny punkt, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,5 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok.
c.1.3 mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Łoś k. Piaseczna,
280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 980 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840

Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu,
601 720 840
! Kamienica 400 m2 + lokale
handlowe, sprzedam,
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 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Mokotów, delikatesy z
najemcą, znana marka, wieloletni
kontrakt, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840
! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

PRZEDSZKOLE nr 412
poszukuje do pracy na stanowisko:
- woźna oddziałowa na cały etat
– na krótkie zastępstwo.
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt tel. 22 544 06 53 lub
wysyłanie CV na adres email:
przedszkole412zoi@gmail.com
ZATRUDNIMY
opiekunki osób starszych na
terenie dzielnicy URSYNÓW
(opiekun medyczny, pielęgniarka).
Umowa o pracę.
Kontakt w godz. 8.00-16.00.
Tel. 22 612 43 38; 609 497 934

KOLONIE ARTYSTYCZNE,
11 dni, morze, góry, szukaj na:
siadajpala.art

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Dzień Kobiet w NOK i Domu Sztuki
Odmrożenie teatrów w
czasie pandemii szczęśliwie zbiegło się w czasie z
tradycyjnymi obchodami
święta Dnia Kobiet, toteż
udało się uczcić kobiety
na Ursynowie niedzielnym
spektaklem muzycznym
Baby, ach te baby w Natolińskim Ośrodku Kultury,
a w poniedziałek w Domu
Sztuki komedią 8 kobiet.

Ciekawe tylko, że oba spektakle przygotowały i wyreżyserowały kobiety, pierwszy z nich
Ewa Warta-Śmietana, drugi
Aleksandra Breitling i Magdalena Strojanowska. Panowie najwyraźniej zaspali.
Ewa Warta-Śmietana to znana
krakowska artystka, szefowa
Fundacji Czardasz, organizująca
od lat konkursy wokalne dla artystów operetkowych, wokalistka występująca na wielu scenach
muzycznych i w Piwnicy pod Baranami, laureatka Złotego Liścia
Retro zdobytego w 2016 roku na
XIII Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Retro im. Mieczysława
Fogga za spektakl z piosenkami
Hanki Ordonówny.
Artystka wystąpiła w NOK-u
w cyklu Dawnych wspomnień
czar nie po raz pierwszy. Tym
razem przygotowała spektakl
muzyczny, w którym obok niej
udział wzięli: Małgorzata Westrych (pianistka, jako Dziunia)
oraz trójka zaprzyjaźnionych
śpiewaków operetkowych Ad-

rian Domaracki (Hipek), Krzysztof Drozdowski (Józek) i Łukasz
Wromski (Filek).
Spektakl był starannie dobraną składanką znanych przebojów XX wieku, dedykowanych
kobietom, poczynając od popularnych arii operetkowych Lehara i Kalmana (Artystki z variétés), poprzez szlagiery XX-lecia międzywojennego z repertuaru Eugeniusza Bodo i Alek-

sandra Żabczyńskiego (tytułowe Baby, Sex appeal, Umówiłem się z nią na 9, Ja mam czas,
ja poczekam), aż po hity Kaliny
Jędrusik (Bo we mnie jest sex),
Andrzeja Rosiewicza (Najwięcej witaminy), Marka Grechuty
(Będziesz moją panią), Bogusława Meca (Jej portret) i finałowy toast Za zdrowie pań
Edwarda Hulewicza.
Najbardziej podobały się publiczności arie operetkowe i brawurowo wykonany duet z repertuaru Jana Kiepury (Brunetki,
blondynki), jako, że artyści, specjalizujący się w tym gatunku,
ze względu na barwę głosów i
sposób interpretacji, najlepiej
czuli się we własnej skórze.
Szczególnie serca pań podbił Adrian Domaracki (Hipek), młody,
obiecujący śpiewak o ciepłym
głosie, ujmującej aparycji, uwodzicielski, z nieco szelmowskim
i czarującym uśmiechem.
Z kolei 8 kobiet w Domu Sztuki to pochodząca sprzed ponad
pół wieku komedia Roberta Tho-

masa z wątkiem kryminalnym.
Farsa to może nie najwyższego
lotu, ale zgrabnie napisana i
wzbudzająca zaciekawienie. Relaks na wieczór i odprężenie w
sam raz. Oto w środku zimy, w
domu pana Marcela na odludziu, spotyka się osiem kobiet:
jego żona, siostra, teściowa,
szwagierka, dwie córki i dwie
służące. Wszystkie podejrzane
są o zabójstwo, każda ma motyw, ale też ma alibi. Próby wykrycia mordercy ujawniają ukrywane przez każdą z nich sekrety i tajemnice. Padają wzajemne
oskarżenia, pretensje, szykany,
demaskujące ich podłe charaktery. Ciocia jest hipochondryczką,
babcia alkoholiczką trzymającą
pod poduszką obligacje, na które czyha reszta rodziny, Susan
jest w ciąży, Gaby ma kochanka, córka jest infantylną wielbicielką kryminałów, pokojówka
uwodzicielką. Wszystkie są plotkarkami i zazdrosnymi intrygantkami, żyją w piekle, które
same tworzą.
Galeria takich typów stwarza
aktorkom szerokie pole do popisu, ale grozi niebezpieczeństwem przerysowania postaci.
Bardzo łatwo interpretacja może stać się karykaturą. Trzeba
przyznać, że młode adeptki sprostały trudnemu zadaniu. Dobrze
wcieliły się w swoje role, były zabawne, ale zagrały naturalnie i
przekonująco. Udało się także
wciągnąć publiczność w dywagacje, jaki będzie finał tej ponurej historii. Tu czas na słowa
uznania dla całego zespołu i
wielkie gratulacje dla obu pań
reżyserek, prowadzących w Domu Sztuki warsztaty teatralne,
za twórczą inwencję i umiejętne wprowadzanie młodego narybku w tajniki gry aktorskiej.
Odpowiedzi na pytanie: kto
zabił? zdradzić oczywiście nie
mogę. Po spektaklu odetchnąłem jedynie z ulgą, że mnie osobiście przychodzi spędzać czas i
świętować Dzień Kobiet z jedną żoną, bo w gronie takich
ośmiu kobiet nie wytrzymałbym
ani chwili.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Lidia Rosłon
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

Lesznowola
W wieku 68 lat zmarł

W sprawie linii 401...

Karol Kasperkiewicz

Takie zjawisko często występuje na przystankach:
“HYNKA 05” (w stronę Ursynowa) oraz “SASANKI
03” (w stronę Ursynowa). Dla linii 401 ten pierwszy
przystanek, “Hynka 05”, dzielą od poprzedniego,
czyli “WKD Raków”, dwa przystanki (“Przedpole” i
“Orzechowa”), na których autobusy nie zatrzymują się. Drugi wymieniony przystanek, “Sasanki 03”,
od poprzedniego przystanku, którym jest “Hynka
05”, też dzielą dwa przystanki (“Radarowa” i “Astronautów”). Kilka razy widziałem na przystankach
“Hynka 05” oraz “Sasanki 03” taki obrazek, gdy w
jednym czasie wjechały 3 albo 4 autobusy linii 189
wraz z linią 401 - w różnych kombinacjach. To jest i
niebezpieczne, i niekomfortowe, i nieekonomiczne. Na
raz podjeżdża kilka pojazdów, następnie przez kilka
minut - żaden. Dołożenie wszystkich przystanków
spowoduje, że odjazdy linii 301 i 189 będą bardziej
równomierne i tą samą ilością autobusów wywoła się
wrażenie większej częstotliwości kursowania.
Zachorowań na koronawirusa nie ubywa. Zachowanie dystansu jest jednym z elementów profilaktyki. Najtańszym sposobem na poprawienie sytuacji w autobusach, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów, jest przekształcenie pseudo przyśpieszonej linii 401 w zwykłą. Bardziej bezpieczna będzie
nieco dłuższa podróż autobusem, który przewozi
mniej pasażerów, niż krótsza autobusem przewożącym więcej pasażerów. Tym bardziej, że są bardzo duże korki. Warto zapoznać się w tej sprawie
nie tylko z opinią osób, które mogą na tej zmianie
coś stracić (tracą przez korki, nie dodatkowe przystanki), lecz również z opinią osób, które na tej
Rafał Majewski
zmianie mogą zyskać.

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

List  List  List  List  List  List  List

Przeczytałem o pomyśle Pana Radnego
Piotra Żbikowskiego w sprawie przekształcenia linii 401 w linię zwykłą zatrzymującą się na każdym przystanku.
Pomysł wydaje się mi ciekawy. Linia 401 omija
niewiele przystanków. Rosną tzw potrzeby przewozowe, na które ma wpływ powstawanie nowych budynków mieszkalnych w pobliżu przystanków, na
których nie zatrzymują się autobusy linii 401.
Przekształcenie linii 401 w linię “zwykłą” przyniesie korzyść dla wielu osób. Codzienne dojazdy do
pracy, po zakupy będą łatwiejsze. Skróci się czas
oczekiwania na przystankach. Zmniejszy się tłok w
autobusach - między innymi linii 189. Dojazdy do
wielu miejsc. m.in. do centrum handlowego Łopuszańska 22 (przystanki “ORZECHOWA”) będą bardziej dogodne również dla mieszkańców Ursusa i
Ursynowa - nie będą musieli przesiadać się. Najgorszym wrogiem linii 401 nie są dodatkowe przystanki, lecz korki. Wprowadzenie zatrzymywania na
każdym przystanku (w tym wiele z nich jest “na żądanie”) nie spowoduje utrudnień w kursowaniu linii, lecz zachęci nowe osoby do jeżdżenia autobusami. Poza tym na wspólnym odcinku, na którym
trasy linii 401 i 189 pokrywają się - zapełnienie autobusów będzie bardziej równomierne, co wyeliminuje przypadki, gdy jeden pojazd jest mocno zatłoczony, a jadący zaraz za nim - prawie pusty.
Ograniczy się niekorzystne zjawisko zjeżdżania
się autobusów, którego przyczyną są różne czasy
przejazdów i zróżnicowana ilość przystanków. Wystarczy, że autobus linii 401 nie zatrzyma się tylko na
jednym przystanku i może dogonić autobus linii 189.

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
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Rodzinie zmarłego, najgłębsze wyrazy współczucia
składają
Przyjaciele Sekcji Brydża Sportowego NOK

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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