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Koło dzielnicowego ratusza można
szybko i sprawnie zbadać się pod kątem
Covid-19 w systemie drive-through.
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Przedpole Lasu Kabackiego Ursynowianie dla zwierząt Centralny ratusz Warszawy
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Wczoraj rewia pychy, dzisiaj wyżej dychy...

A

ngielski filozof John Locke
(1632-1704) pozostawił w
swojej spuściźnie myślowej
dwie tak mądre refleksje, że nawet
do dzisiejszej rzeczywistości w Polsce pasują jak ulał. Jedna z nich
brzmi: „Złe przykłady niewątpliwie działają mocniej na człowieka niż przemawiają do niego dobre
zasady”. Druga to nader ciekawe
stwierdzenie: „Dwanaście wykroczeń wybaczyć łatwiej niż jedno
minięcie się z prawdą”.
o cóż, pierwszą refleksję
nietrudno odnieść do nazywanego „prezesem Polski” polityka Jarosława Kaczyńskiego, który demonstracyjnie lekceważy zasady bezpieczeństwa,
związanego z pandemią koronawirusa. Trafność drugiej refleksji
udowodnił aż nadto premier Mateusz Morawiecki – nie jednym bynajmniej, lecz wieloma minięciami się z prawdą. Jedno z tych minięć – dotyczące fałszywej informacji, iż Platforma Obywatelska i
PSL mniej inwestowały w drogi lokalne w porównaniu z okresem
nowych rządów PiS z przystawkami – zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
nakazującym premierowi sprostowanie na antenach TVP Info i
TVN. Owo kłamstwo akurat, choć
posłużyło Morawieckiemu do siania odpowiednio ukierunkowanej
propagandy wyborczej, nie było

N

jeszcze tak szkodliwe, jak wygłaszane parę miesięcy temu uspokajające komunikaty, że rząd panuje nad rozwojem pandemii, która się ma ku wygaśnięciu, więc
można śmiało wziąć udział w wyborach prezydenckich. Nie wiem,
ile osób uwierzyło premierowi i
zaczęło zachowywać się nieostrożnie, nie ulega jednak wątpliwości,
że Morawiecki – w celach politycznych – oddziaływał co najmniej
na podświadomość obywateli.
brew jego słowom nastąpił przepowiadany
przez fachowców gwałtowny nawrót zarazy i właśnie
padł krajowy rekord zakażeń –
ponad 10 000 dziennie. Gdy ona
się zaczynała, przy Morawieckim
stał dowódca obrony przeciwkoronawirusowej – pełniący funkcję
ministra zdrowia Łukasz Szumowski, który również zapewniał, że uczestnictwo w wyborach
niczym nie grozi, niezależnie od
tego, czy zagłosuje się stacjonarnie, czy korespondencyjnie. A i
wyrzucenie w błoto co najmniej
70 mln złotych nie miało dla rządzących znaczenia. Jak na ironię
wszakże, choć jest zasada, że kapitan tonącego okrętu schodzi z
pokładu ostatni, kreowany już na
bohatera narodowego dr Szumowski faktycznie zszedł pierwszy, opuszczając nieoczekiwanie
ministerialne stanowisko. Złośliwe media doniosły, że jego rodzina bynajmniej nie zbiedniała w
związku z politycznymi dojściami pana doktora (może dlatego
wolał uniknąć dalszego wystawiania się na publiczny osąd...).
Ostatnio pojawiły się informacje,
iż sam się zaraził koronawirusem,
ale teraz się wyjaśnia, że test się
okazał fałszywy. Mimo to niech
ten zbawca Polski i święty mąż
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łeczności LGBT i na koniec – jawnie
polityczną rozgrywką ze swym byłym kompanem, kiedyś wicepremierem, a teraz adwokatem Romanem Giertychem, chcąc zapewne przykryć przy tej okazji własne
grzechy.
uż raz sądy wykazały ponad
wszelką wątpliwość, że psy
gończe Jarosława Kaczyńskiego całkowicie zmyliły trop, próbując osaczyć niewygodnego w ówczesnym rządzie innego wicepremiera Andrzeja Leppera. Nie wiem,
czy i w wypadku Giertycha trop
nie jest fałszywy. Jak na ironię w
dodatku, obecny wicepremier ściga
byłego wicepremiera – i to swojego rządu. To już zaczyna zakrawać na szaleństwo. Tym bardziej
uważam więc, że nie tylko rolnicy
powinni wreszcie zaświecić w oczy
ludziom, którzy nagle poczuli się
właścicielami Rzeczypospolitej...
na razie walczmy z koronawirusem wszelkimi możliwymi siłami. Dbając chociażby o to, żeby wszędzie można się
było przebadać na Covid-19 tak
sprawnie i szybko w systemi drive-through – jak to się dzieje chociażby przy ratuszu na Ursynowie. Bo
im krócej w skali kraju ludzie będą
czekać na karetki pogotowia ratunkowego, a także im szybciej
otrzymają niezbędną pomoc medyczną, tym większa szansa na zlikwidowanie u nich negatywnych
skutków zarazy. Zamiast krytykować lekarzy, jak to uczynił sam
godny miażdżącej krytyki posłuszny wykonawca Jacek Sasin, stwórzmy im realne możliwości opieki nad
pacjentami. Zakładać trzeba po
prostu, że człowiek zbadany to człowiek uratowany! I tyle.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
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uważa, bo np. w Niemczech naprawdę zaraził się właśnie minister zdrowia – Jens Spahn; w USA
trafiło prezydenta Donalda Trumpa; na Jamajce złapał koronę najszybszy człowiek świata Usain
Bolt, w Europie sławny piłkarz
portugalski Cristiano Ronaldo,
zaś u nas choćby aktorka Maja
Ostaszewska oraz wielokrotna
mistrzyni Polski w biegu na 100
metrów Marika Popowicz-Drapała, a także bardzo lubiana przez
kibiców dziennikarka Przeglądu
Sportowego Iza Koprowiak. Zakażenia się nasilają, więc nie ma
żartów.
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ę prawdę podtykano wiosną pod nos panom Kaczyńskiemu, Morawieckiemu,
Szumowskiemu i spółce, ale można było odnieść wrażenie, że polityczny interes i wydawanie miliardów złotych na cele poboczne są
dla nich ważniejsze od natychmiastowego wzmocnienia przeciążonej do granic możliwości służby
zdrowia. O jej dofinansowaniu
rządzący krajem partyjniacy zaczęli chyba myśleć dopiero teraz,
proponując uchwalenie odpowiedniej ustawy, przygotowanej w trybie przeciwpożarowym – na kolanie. A i tak wicepremier Kaczyń-

ski i wielu innych posłów PiS nie
pojawiło się w Sejmie, by tę niedopracowaną ustawę ewentualnie
przegłosować.
tych dniach – i tu całkowicie zgadzam się z premierem – walka z pandemią musi stać się zadaniem numer jeden, więc wszystkie ręce na
pokład i trzeba się zjednoczyć w
jednym najważniejszym celu. Tym
bardziej więc żenujące jest to, że w
minionych tygodniach grupa sprawująca w Polsce władzę – zamiast
skoncentrować się na owym głównym zadaniu – zaczęła zajmować
się duperelami, zwalczaniem spo-
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Zmiany w pracy urzędu

Rondo im. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Od 19 października rondo u zbiegu ul.
Płaskowickiej i Roentgena zyskało oficjalnego patrona – Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Rondo na warszawskim Ursynowie ma nowego patrona
dzięki inicjatywie Warszawskiego Forum Samorządowego oraz Radnym
Koalicji Obywatelskiej.
Za wzorową współpracę należy docenić również Fundację WOŚP, która od niemal 30 lat
wspomaga polską służbę zdrowia, zaopatrując
szpitale w nowoczesny i niezbędny do ratowania
życia sprzęt.

Tabliczka z nowym patronem ronda u zbiegu
ulic Płaskowickiej i Roentgena została zamontowana w poniedziałek, 19 października. Montaż odbył się szybko i bez utrudnień dla ruchu.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od prawie trzech dekady zbiera pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
i zdrowia. Jestem przekonany, że WOSP zasługuje na swoje miejsce w Warszawie, tak aby funkcjonując w przestrzeni miejskiej przez cały rok nazwa
inspirowała mieszkańców naszego miasta i przypominała że warto pomagać – mówi Sławomir Potapowicz, Wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

Urząd Dzielnicy Ursynów
informuje o zmianach
w pracy delegatury Biura
Administracji i Spraw
Obywatelskich na
Ursynowie.
Do końca tygodnia zawieszeniu ulega możliwość telefonicznej rezerwacji wizyt dotyczących
rejestracji aut, praw jazdy, meldunków, składania wniosków
dotyczących dowodów osobistych oraz ewidencji ludności.
Zawieszona została również
możliwość rejestracji pojazdów
firmowych, ale osoby umówione
do rejestracji pojazdów indywidualnie są obecnie obsługiwane
na bieżąco. Obsługa mieszkańców może odbywać się z opóźnieniem. Powodem zmian jest
sytuacja epidemiczno – zdrowotna. Wśród pracowników Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich stwierdzono pojedyncze
przypadki zarażenia wirusem
COVID-19.
W przypadku konieczności załatwienia sprawy – warto zweryfikować informacje dostępne na
stronie internetowej www.ursynow.pl.

Serce wypełniło się już pierwszego dnia!
Ogromnym sukcesem zakończyło się drugie spotkanie zrealizowane w ramach INICJATYWY LOKALNEJ „Ursynów okazuje serce”. W sobotę 17 października, przed Miejscem
Aktywności Lokalnej przy
ul. Kajakowej 12b uroczyście przecięto wstęgę i tym
samym oddano do użytku
mieszkańców metalowe
serce do zbierania plastikowych nakrętek.
W akcji udział wzięli zastępca burmistrza Jakub Berent
oraz przedstawicielka wnioskodawców Marzena Zientara.

Ogromny czerwony pojemnik
wypełnił się już pierwszego
dnia, a nakrętki będą sukcesywnie przekazywane na cele charytatywne.
O sukcesie można mówić także w przypadku kiermaszu charytatywnego dla Julka Wróbla,
chłopca zmagającego się z glejakiem mózgu. Pomimo pandemii, zebrano kwotę 2 446,40 zł –
pieniądze zostaną wpłacone na
konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której chłopiec
jest podopiecznym.
Przypominamy, że pierwsze
spotkanie w ramach sąsiedzkiego wydarzenia odbyło się w so-

botę, 3 października, przed
DOK Ursynów. W czasie tego
spotkania odbyły się ekologiczne wykłady oraz warsztaty. Dorota Dziarska opowiedziała o
tym, jak nadmierna produkcja
plastiku wpływa na świat i naszą najbliższą okolicę. Uzupełnieniem wykładów były warsztaty poprowadzone przez Małgorzatę Bielecką, z którą wspólnie można było wykonać ekologiczne ozdoby.
Wydarzenia z cyklu „Ursynów
okazuje serce”, odbyły się w ramach INICJATYWY LOKALNEJ Bezpieczeństwo użytkowników i pracowi były współfinansowane ze środ- ników jest najwyższym priorytetem. Ze
względu na rozwój koronawirusa (SARSków m.st Warszawy.
CoV-2) w Polsce, Nextbike nieustannie
podejmuje kroki mające na celu zapewnienie im ochrony, a także przypomina,
że w razie przemieszczania się po mieście, rower jest rozsądnym i bezpiecznym
wyborem przy zachowaniu ostrożności
i właściwej higieny.
Od wiosny br. Nextbike Polska wdrożył szereg
procedur, które mają za zadanie zapewnienie, w
czasach epidemii, bezpieczeństwa w korzystaniu
z systemów rowerowych.
Już od marca została wprowadzona obowiązkowa dezynfekcja newralgicznych elementów rowerów jak kierownice, dzwonki, manetki, siodła
i komputery terminali. Dezynfekcja odbywa się cały czas, zarówno na stacjach rowerowych oraz w
momencie kiedy sprzęt trafia do serwisu.
Ściśle przestrzegamy wytycznych Światowej
Organizacji Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się
wirusa. Od marca dzielimy się z naszymi użytkownikami i pracownikami szczegółowymi wytycznymi, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się. Przypominamy instrukcje dotyczące konieczności częstego mycia rąk z użyciem środków do odkażania na bazie alkoholu
lub mydła i wody.
będą wykwalifikowani pracow- świadczenie w zakresie realizaPrzestrzegamy przed kontaktem z osobami z obnicy, posiadający wiedzę i do- cji tego typu zadań, przeszkole- jawami choroby oraz dotykaniem rękami oczu, noni w zakresie zasad BHP na terenie budowy, wyposażeni w odpowiednią odzież, obuwie i inne
środki ochrony indywidualnej.
Osoby postronne nieposiadające
przeszkolenia ani odpowiednich
środków ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, nie mogą
przebywać na terenie, gdzie prowadzone są prace budowlane.
Z tego względu teren zostanie
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

Remont Rydzowej do połowy grudnia
Lasy Miejskie rozpoczęły
remont ulicy Rydzowej –
drogi leśnej pożarowej
i dojazdowej do Centrum
Edukacji Przyrodniczo –
Leśnej. Remont drogi
związany jest z czasowym
zakazem wstępu na teren,
gdzie prowadzone będą
prace budowlane i potrwa
do połowy grudnia 2020
roku.
Ograniczenie w dostępie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. Do prac przystępować

Poruszaj się rowerami miejskimi!
sa i ust by nie przenieść patogenu na siebie. Przypominamy o rozwadze i ostrożności oraz, aby
wszyscy użytkownicy stosowali się do oficjalnych
wytycznych higieny koronawirusowej.
– Rower to najlepszy środek transportu – korzystanie z niego zapewnia lepszą kondycję, a w
konsekwencji i odporność organizmu – mówi
Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska. –
W razie potrzeby przemieszczania się po mieście, rower to rozsądny i bezpieczny wybór przy
zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Obserwujemy, że osoby które muszą przemieszczać
się po mieście korzystają chętnie właśnie z rowerów. Potwierdza to prawidłowość, którą obserwujemy od maja tego roku – znaczne wydłużenie średniego czasu wypożyczenia, w największych miastach o blisko 40%. Oznacza to, że ludzie wybierają rower już nie jako środek dojazdu do innej formy transportu, ale traktują często
jako główny środek lokomocji, albo wręcz korzystają z niego na całej trasie podróży.
Rower w czasach epidemii spełnia doskonale
swoją funkcję środka codziennego transportu indywidualnego. W czasie pandemii koronawirusa,
nie wszyscy mogli sobie pozwolić na pracę zdalną. Mogą oni uniknąć komunikacji zbiorowej i
zdecydować się na bezpieczniejsze, zdrowsze poruszanie się po mieście i dotarcie do pracy, wybierając rower miejski. Wiele osób polega na rowerach miejskich Nextbike jako na zdrowym i bezpiecznym sposobie codziennego transportu.
B i u r o P r a s o w e N ex t b i ke
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Warszawiacy oceniają życie w stolicy
Mieszkańcy Warszawy są
zadowoleni z życia w swoim mieście - zdecydowana
większość nie zamieniłaby
stolicy na żadne inne miejsce w Polsce ani zagranicą. Pozytywnie oceniają
działania władz miasta dobrą opinią jako gospodarz cieszy się prezydent
Rafał Trzaskowski.
- To budujące, że mimo kryzysu i wielu trudności, wywołanych m.in. pandemią koronawirusa, warszawiacy wciąż wysoko
oceniają funkcjonowanie miasta, jego infrastrukturę i ofertę.
Daje to ogromną satysfakcję i
motywuje do jeszcze cięższej
pracy na rzecz Warszawy - tak
prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski komentuje wyniki najnowszego Barometru.
Barometr Warszawski od
2004 r. służy do monitorowania
opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki badania co roku
pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu,
służb i czy są zadowoleni z usług
i oferty miasta.
W tegorocznej edycji Barometru aż 82 proc. badanych

przyznaje, że nie zamieniłoby
Warszawy na żadne inne miejsce do życia - ani w kraju, ani za
granicą. Aż 93 proc. odczuwa
pozytywne emocje, gdy myśli o
Warszawie, jedynie 1 proc. deklaruje uczucia odwrotne. 92
proc. pozytywnie ocenia bezpieczeństwo w swojej okolicy.
Warszawiacy są zadowoleni
również z komunikacji miejskiej - 93 proc. badanych ocenia
ją dobrze: 29 proc. bardzo dobrze, 64 proc. raczej dobrze.
Warszawiacy najbardziej cenią
zasięg komunikacji miejskiej to, że dociera do większości
miejsc w mieście (23 proc.
wskazań), jej dobrą częstotliwość kursowania (19 proc.),
gęste rozmieszczenie przystanków (12 proc.) i czas jazdy (10
proc.). Przeszkadza im natomiast tłok w pojazdach (23
proc. wskazań).
Mieszkańcy doceniają też
działanie służb i funkcjonowanie infrastruktury miejskiej. 92
proc. pytanych dobrze ocenia
stan porządku i czystości oraz
stan zieleni w mieście, 83 proc.
- stan dróg. 86 proc. jest zadowolonych z jakości obsługi w
urzędach. 85 proc. badanych

ocenia poziom edukacji w miejskich szkołach i przedszkolach
jako dobry lub bardzo dobry.
Warszawiacy i ich goście z roku na rok mają coraz więcej do
wyboru w sferze sportu, rekreacji i kultury. Z oferty sportowo-rekreacyjnej miasta zadowolo-

nych jest 90 proc. badanych, a z
kulturalnej - 92 proc.
70 proc. badanych warszawiaków przyznało, że czują się
dobrze poinformowani o działaniach władz miasta, a 79 proc.
ocenia je dobrze. 80 proc. uważa, że władze orientują się w

najważniejszych problemach
mieszkańców, a 77 proc. - że realizują potrzeby warszawiaków.
Według badanych władze
uwzględniają w swoich działaniach potrzeby i pomysły mieszkańców (78 proc. pozytywnych
odpowiedzi), dotrzymują zobo-

wiązań (74 proc.) i mają dobry
program rozwoju miasta (75
proc.). Według 70 proc. badanych władze miasta dobrze i
rozsądnie zarządzają środkami
publicznymi.
Wśród badanych warszawiaków 73 proc. ma pozytywną opinię o działaniach prezydenta Rafała Trzaskowskiego. 72 proc.
uważa go za dobrego gospodarza miasta.
Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców
stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady
(face-to-face) w domu respondenta przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted
Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3 proc.
Ze względu na trudną sytuację spowodowaną epidemią
COVID-19 pierwszy pomiar w
tym roku zrealizowany został we
wrześniu, a nie jak w latach ubiegłych w czerwcu.
RK
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Serca ursynowian dla zwierząt
W niedzielę 18 października rozpoczęła się kolejna,
dziesiąta już edycja “Alertu dla zwierząt”. Jest to akcja
zbiórki darów mieszkańców Ursynowa dla zwierząt
przebywających w schroniskach i przytuliskach. Pomysłodawcą “Alertu dla zwierząt”, czyli początkowo pomocy bezdomnym zwierzętom, jest obecny radny Piotr
Skubiszewski z Otwartego Ursynowa. Beneficjentem tegorocznej zbiórki jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, prowadzony przez warszawskie Lasy Miejskie.

Bogusław Lasocki
uż o dziesiątej rano pod
ursynowskim Urzędem
Dzielnicy rozpoczęło pracę stanowisko zbiórkowe, wyposażone w pojemniki i kosze na
dary. Na gości czekała Katarzyna
Bornowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – inicjatorka zbiórki dla dzikich zwierząt, sympatycy i wolontariusze
akcji – Bożena i Krzysztof z Zielonego Ursynowa oraz Robert
Strąk z warszawskich Lasów
Miejskich. Chłodny i deszczowy
poranek nie napawał optymizmem, tym bardziej że zbiórka
miała odbywać się w bezpośrednio obok Targów Zdrowej Żywności, których klienci przy okazji
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mogliby dowiedzieć się o “Alercie” i może by coś zaoferowali
dla zwierząt. Ze względu na pandemię Targi odwołano, jednak
mimo tego przy alertowym stanowisku stopniowo zaczęli pojawiać się ursynowianie z darami.
Alert dla Zwierząt realizujemy już dziesiąty raz – powiedziała radna Katarzyna Bornowska.
– Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta,
to jest to pierwsza akcja w tym
roku, ale mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować nawet
nie raz w roku, a przynajmniej
raz na kwartał. Jest taka potrzeba, żeby wesprzeć dzikie zwierzątka. Przede wszystkim karmą i z tego co wiemy, podkładami dla tych dzikich zwierzątek,
którymi opiekują się Lasy Miejskie, a przede wszystkim Ośrodek Rehabilitacji dla Zwierząt.
esteśmy tu od godziny
10, teraz jest 11, i było
już sporo osób, tak około
dziesięciu. Nie przychodzili z pustymi rękami i mamy zebranych
już sporo różnych darów. Wczoraj odwiedziłam jeszcze kilku
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mieszkańców Ursynowa z Kabatów i z Natolina, którzy zapowiedzieli przygotowanie różnych rzeczy dla zwierzaków, a
sami nie mogli osobiście dziś
przyjechać . Jeśli ktoś ma coś zaoferowania dla zwierząt, ja zawsze chętnie podjadę, odbiorę,
tak żeby te różne ‘piesełki’, ‘kotełki’ i inne zwierzaczki miały ciepło – mówiła inicjatorka “Alertu”
Katarzyna Bornowska.
radycja zbiórek dla bezdomnych zwierząt miejskich jest już dobrze rozpowszechniona na Ursynowie,
jednak w tym roku pojawił się
nowy beneficjent, którymi są dzikie zwierzęta, potrzebujące z różnych względów pomocy.
– Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, który prowadzimy w ramach jednostki Lasy Miejskie
Warszawa, istnieje już od 2008
roku – opowiadał Robert Strąk z
Lasów Miejskich. – Na początku
przyjętych zwierząt było niewiele, ale w tej chwili jest już ponad
tysiąc. Zwierząt potrzebujących
pomocy jest coraz więcej i zarazem potrzeby nasze są coraz
większe. Włączyliśmy się do tej
akcji, ponieważ w tym roku mieliśmy dużo małych zwierząt. Najważniejsza jest karma, przede
wszystkim dla jeży, których bardzo dużo trafia do naszego
Ośrodka. Poza tym kocia karma,
dla wiewiórek – różnego rodzaju orzechy, kolby dla gryzoni,
owady typu drewnojady, mącz-
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niki. To są rzeczy najważniejsze,
którymi można nas wesprzeć.
Jest to pierwsza taka akcja w
której uczestniczymy, ale mam
nadzieję, że nie ostatnia. To bardzo ważne dla nas, może mieć
duży wpływ na możliwości
Ośrodka i polepszenie warunków, w których te zwierzęta
przebywają. Natomiast na terenie miasta zajmujemy się interwencjami dotyczącymi dziko żyjących zwierząt. Również paśniki, których jest na terenie miasta
ponad dwadzieścia, między innymi w Lesie Kabackim, są obsługiwane przez pracowników
terenowych naszej jednostki –
informował Robert Strąk z Lasów Miejskich. Darów przybywało i co kilka minut pojawiały
się nowe osoby. Pani Iwona z
Imielina przyniosła prezenty dla
piesków – miskę, grzebienie,
szczotki do czesania.
ała Gabrysia i jej rodzice z Natolina
przynieśli wielką torbę z ciepłymi kocykami i karmę
dla kotów. Gabrysia koniecznie
chciała sama włożyć upominek
od siebie dla kotów do dużego
pojemnika. Nie bardzo mogła
dosięgnąć, ale z pomocą taty
udało się, co dziewczynka skwitowała szerokim uśmiechem. –
Mamy psa, a siostra ma jeża domowego, więc Gabrysia ma kontakt ze zwierzętami – mówiła
mama Gabrysi. – To bardzo ważne, żeby już małe dzieci obco-
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wały ze zwierzętami, lubiły je,
bawiły się z nimi. Dzięki temu
dużo z tego zostanie w życiu dorosłym, może nawet do przekazania w przyszłości ich własnym
dzieciom wyjaśniała pani Bożena, mama Gabrysi.
a chwilę podjechał mały busik, z którego pani
Joanna z Imielina przywiozła kilka pokaźnych worków
z darami. – Przywiozłam sporo
rzeczy: koce, kołdry, poduszki,
jakieś narzutki – powiedziała pani Joanna. Takie ciepłe rzeczy są
przecież zwierzaczkom bardzo
potrzebne. Mam trójkę dzieci.
Janek, Wojtek oraz Helenka bardzo lubią zwierzęta. Tak sobie
myślę, że pewnie niedługo dostaną pieska. Staram się wychowywać dzieci z przyjaznym stosunkiem do zwierząt, to potem
przenosi się przecież w dorosłym
życiu również na relacje z ludźmi – mówiła pani Joanna.
Wyniki niedzielnej akcji były
bardzo pozytywne, a to przecież
dopiero pierwszy dzień “Alertu
dla zwierząt”.
– Efekty początku zbiórki
przeszły nasze oczekiwania –
opowiadała następnego dnia
radna Katarzyna Bornowska.
– Otrzymaliśmy dla zwierzątek bardzo dużo darów, nie pomieściły się w przygotowanych
koszach i i zajęły sporo miejsca
obok nich. Łącznie do godziny
13 przybyło kilkadziesiąt osób, a
wśród nich również burmistrz
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Ursynowa Robert Kempa. To wynik wyglądający bardzo optymistycznie, gdyż akcja dopiero się
zaczyna i będzie trwać do końca
listopada – mówiła zadowolona
radna Katarzyna Bornowska.
otrzeby są bardzo duże,
obejmując zarówno pożywienie jak i akcesoria
zwierzęce. Dla kotów i psów to
sucha karma oraz puszki, zaś dla
gryzoni przede wszystkim kolby
ziaren. Natomiast dla wiewiórek
i większych zwierząt – orzechy
włoskie, bukowe i żołędzie. W
przypadku żołędzi powinny to
być wydłużone żołędzie dębu szypułkowego, najbardziej u nas pospolitego, a nie krótsze i zaokrąglone z dębu czerwonego. Za tymi ostatnimi zwierzęta nie przepadają. Natomiast z akcesoriów
potrzebne są miski, smycze, obroże i zabawki dla psów i kotów,
podkłady higieniczne, kocyki, kołderki oraz środki czystości – płyny i szczotki do mycia misek.
Akcja “Alert dla zwierząt”
trwać będzie do 19 listopada, a
upominki dla zwierząt można
pozostawić w rozstawionych
koszach :
- przy wejściu do Urzędu
Dzielnicy od strony parkingu,
- w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury przy ul. Kajakowej 12b,
- w placówkach oświatowych
na Ursynowie,
- w Centrum Handlowym Ursynów - Auchan, przy ul. Puławskiej 427.
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Field w Centrum Miasta
W sobotę nad Jeziorkiem
Czerniakowskim rozegrane zostały zawody łucznicze “Field w Centrum
Miasta”.
Field archery to rodzaj łucznictwa wymagający od zawodnika strzelania w różnym terenie i
w różnych pozycjach, celowania
pod zmiennymi kątami, określania nieznanej odległości. Zmagania łączą w sobie element
łucznictwa terenowego z miejskim klimatem.
W zawodach nad mokotowskim jeziorkiem uczestniczyły
dzieci i młodzież w dwóch kategoriach: dzieci (dziewczynki i
chłopcy) tj. kat. do 2008 oraz
młodzicy i młodziczki - urodzeni w latach 2006 – 2007. – Cieszymy się, że tego typu zawody,
propagujące aktywność fizyczną, upowszechniają także mniej
popularne dyscypliny sportu,
jednocześnie ukazując niepowtarzalny krajobraz plaży nad
jeziorkiem – powiedział burmistrz Rafał Miastowski, który
wręczył uczestnikom nagrody
i trofea.
Gratulujemy zwycięzcom.

Rozgrywki w mini piłce
ręcznej dziewcząt

W piątek odbyły się rozgrywki w mini piłce ręcznej dziewcząt
szkół podstawowych w kategorii dzieci w ramach 54. Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Złoty medal zdobyły dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza, srebro z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 33 im. WOPK, a brąz ze Szkoły Podstawowej nr 271
im. 11 Listopada. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na
Mistrzostwach Warszawy.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Mokotów w hołdzie
św. Janowi Pawłowi II
Z okazji przypadającej w 2020 roku 100. rocznicy
urodzin Karola Wojtyły, dzielnica Mokotów będzie
organizatorem niezwykłego wydarzenia. W sobotę
24 października o godz. 19. 30, w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej przy ul. Modzelewskiego 98a,
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” wystąpi z koncertem, prezentującym premierowy repertuar z płyty „Perły Muzyki Sakralnej”.
To poruszający do głębi wybór arcydzieł muzyki kościelnej,
nazwanych „ boską muzyką”, a skomponowanych na przestrzeni kilku epok przez największych kompozytorów.
Utwory Vivaldiego, Gounoda, Mozarta, Elgara czy Dossa
zabrzmią w wykonaniu solistów: Katarzyny Miąsik, Anny Łukawskiej, Andreia Baravika i Łukasza Karaudy, a także chóru z
towarzyszącą mu orkiestrą symfoniczną „Mazowsza”, poprowadzoną przez Maestro Jacka Bonieckiego, odpowiedzialnego za opracowanie muzyczne i transkrypcje dzieł. Nowa kolorystyka partii instrumentalnych uwydatni ciekawe interpretacje głosów chóralnych oraz arii z wokalizami z najsłynniejszych
utworów sakralnych.
Bogactwo modlitwy śpiewanej - Ave Maria w kilku odsłonach,
Ave verum corpus, muzyki liturgicznej i dzieł sakralnych Agnus
Dei – Bizeta czy Gloria –Vivaldiego, zaprezentowane będą w
nowych, porywających interpretacjach.
W czasie koncertu nie zabraknie również ulubionych przez
św. Jana Pawła II utworów, jak „Barka” czy „Czarna Madonna”,
które zespół „Mazowsze” ma w swoim repertuarze od wielu lat.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i ściśle ograniczoną,
zredukowaną liczbę miejsc udostępnionych dla uczestników w
kościele, proponuje się głównie uczestnictwo w koncercie online, które będzie możliwe dzięki przekazowi streamingowemu,
dostępnemu na stronach FB Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej.

Spotkania
„Fotografuj życie”
Fundacja Roro zaprasza na cykl ośmiu spotkań
„Fotografuj życie”. Pierwsze zajęcia odbędą się 22
października. Podczas spotkań uczestnicy za pomocą fotografii będą zgłębiać psychologiczną wiedzę o
dobrym życiu. Spróbują aparatem uchwycić tu i teraz, nasze wartości, wdzięczność, szczęście. Jednym
słowem nasz dobrostan.
Kiedy: 8 czwartków – 22 i 29.10, 5, 12, 19 i 26.11 oraz 3 i
10.12, godz. 17.30-20.30. Zapisując się na warsztaty wyraża się
chęć udziału w całym cyklu spotkań.
Gdzie: zajęcia prowadzone będą online, przed warsztatami
otrzymacie link, dzięki któremu będziecie mogli wziąć udział
w spotkaniach
Dla kogo: na warsztaty zapraszamy osoby w wieku 55+,
mieszkańców Warszawy, a w szczególności Mokotowa
Warsztaty są częścią projektu „Wybieram rozwój” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.

Zbiórka dla Schroniska na Paluchu
Z okazji październikowego
Światowego Dnia Zwierząt
wśród pracowników Urzędu
Dzielnicy Mokotów odbyła się
zbiórka rzeczy dla Schronisko
Na Paluchu. Zebralino m.in. karmę, szelki, zabawki czy koce.
Wielkie dzięki dla wszystkich,
którzy włączyli się do akcji.

Uroczystość w szkole podstawowej nr 339
W środę w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr
339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie w
Dniu Edukacji Narodowej
Rada Rodziców przekazała ufundowany przez siebie sztandar (pierwszy w
historii szkoły).
Przy tej okazji odbyło się także ślubowanie klas pierwszych.
W uroczystości ze względu na
sytuację epidemiczną uczestniczyła ograniczona liczba osób:
klasy pierwsze, reprezentanci z
innych klas, przedstawiciele Rady Rodziców oraz burmistrz Rafał Miastowski. Warto zaznaczyć,
że do szkoły uczęszczała przez
10 lat Iga Świątek, która niedawno wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W środę 14 października
odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym roku wyjątkowo w formie telekonferencji.
W spotkaniu uczestniczyli: Rafał Miastowski – burmistrz Dzielnicy Mokotów, Krzysztof Skolimowski – zastępca burmistrza,
Maciej Ostapkowicz – przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Dzielnicy Mokotów, Cezary Kocon – Naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów oraz dyrektorzy
mokotowskich przedszkoli, szkół

i placówek wychowania pozaszkolnego.
Burmistrz
podziękował
wszystkim pracownikom oświaty za ich rzetelną pracę, zaangażowanie oraz rozumienie szczególnej misji, jaką mają do spełnienia w procesie edukacyjnym
i wychowawczym młodego pokolenia, szczególnie obecnie w
czasach pandemii.
Następnie przekazał gratulacje dyrektorom, którzy zostali
uhonorowani:
-odznaczeniem państwowym
– Medalem za Długoletnią Służbę – 4 osoby,

- Medalem Komisji Edukacji
Narodowej – 4 osoby,
oraz 13 nauczycielom i dyrektorom, którym przyznane zostały Nagrody Prezydenta m.st.
Warszawy.
Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji i podziękowania nauczycielom i dyrektorom, którzy zostali wyróżnieni Nagrodą Burmistrza Dzielnicy Mokotów.
Wśród nagrodzonych znalazło się 11 dyrektorów i 29 nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.
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Jakie będzie zagospodarowanie działki po Tesco i przedpola Lasu Kabackiego?

Trzeba śledzić plany urzędników i deweloperów
tak drogocennego terenu, to dla każdego dewelopera prawdziwa manna z nieba. W 2008 roku metr gruntu kosztował
tam 1850 zł, dzisiaj cena znacznie przekracza 4 tys. złotych. Kiedy dopuści się
tam “mieszkaniówkę”, ceny poszybują
na orbitę okołoziemską. Jest pośredni sygnał, że w sprawie coś się dzieje. Ostatnio burmistrz Ursynowa nieoczekiwanie
ogłosił, że miasto nie będzie budować
przedłużenia ulicy Kabackiej do al. KEN,
choć inwestycja ta zapisana jest w planie
inwestycyjnym dzielnicy. Przedłużenie
Kabackiej miało na celu spięcie wschodniej części Kabatów z komunikacyjnym
kręgosłupem Ursynowa, jakim jest
al. KEN.
en nieoczekiwany komunikat
daje dużo do myślenia. Koronawirus i znacznie mniejsze z
powodu pandemii wpływy z tytułu podatków spowodowały, że miasto znalazło się w ciężkiej sytuacji finansowej i na
gwałt potrzebuje pieniędzy. Udział w
przedpolu Lasu Kabackiego to leżące
odłogiem, zamrożone setki milionów
złotych, które znacznie wzmocniłyby
dziurawy budżet stolicy. Ewentualne
zmiany funkcji i w efekcie zabudowa
przedpola “mieszkaniówką” byłaby korzystna dla miasta, czyli wszystkich
mieszkańców Warszawy i kontrowersyjna z punktu widzenia mieszkańców
południowej części Ursynowa. Popieramy zagospodarowanie przedpola Lasu
Kabackiego poprzez zmianę funkcji terenu, pod warunkiem wszakże, iż opracowana zostanie spójna koncepcja
zgodna z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z interesem lokalnej
społeczności. Chodzi przede wszystkim
o to, by ten drogocenny teren nie został
ogrodzony w taki sposób, że uniemożliwiłoby to mieszkańcom Ursynowa
swobodny dostęp do rezerwatu od strony ul. Kabackiej. Ważne jest również, by
wysokość zabudowy nie przekraczała
12 metrów. Inwestorzy powinni zostać
także zobowiązani do wybudowania
na własny koszt infrastruktury drogowej. Może dlatego została wstrzymana budowa przedłużenia ul. Kabackiej
do al. KEN.
odobnie jak w przypadku “Tesco”, tak i przedpola Lasu Kabackiego, tygodnik “Passa” będzie wspierał każdą koncepcję zabudowy zgodną z ładem przestrzennym i
nie powodującą urbanistycznego chaosu. Musi ona być także co do literki
zgodna z przepisami o ochronie środowiska oraz interesem mieszkańców. Nie
może być bowiem przyzwolenia na dalsze trwanie na Kabatach - perle w koronie Ursynowa - prowizorki, bylejakości, śmietnika (jak na przedpolu rezerwatu) i bałaganu. Z pozyskanej wiedzy
wynika, że o zagospodarowanie terenu
po hipermarkecie “Tesco” nie należy
się martwić. Koncepcja jest nowoczesna, wielofunkcyjna i spójna, dopracowania wymagają jedynie kwestie środowiskowe. Natomiast zbliżającą się nieuchronnie zmianę funkcji dla przedpola Lasu Kabackiego oraz tworzenie koncepcji jego zabudowy należy monitorować przez 24 godziny na dobę. To
dobrostan Ursynowa, który powinien
służyć nie tylko przyszłym posiadaczom
mieszkań w tym miejscu, ale nadal
wszystkim mieszkańcom dzielnicy.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Rośnie zainteresowanie mieszkańców Ursynowa najnowszą
koncepcją zagospodarowania
atrakcyjnej działki po hipermarkecie “Tesco” na Kabatach.
Nowy inwestor konsultuje z okolicznymi mieszkańcami i urzędem dzielnicy szczegóły koncepcji. Inwestycja może jednak odwrócić uwagę od znacznie ważniejszej kwestii, czyli zagospodarowania przedpola Lasu Kabackiego.
iewiele osób podchodzi do
zakupu nowego mieszkania
w sposób metodyczny. Interesuje je przede wszystkim cena metra
kwadratowego i lokalizacja. Tymczasem procedurę zakupu powinno zaczynać się od wglądu w miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
(mpzp) danego rejonu, a jeśli nie jest on
jeszcze uchwalony przez radę gminy,
to należy zajrzeć w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, którego zapisy są wiążące dla planistów. Jest okazja, by wyjaśnić, na czym polegają różnice pomiędzy tymi dwoma często mylonymi
pojęciami. Każda gmina ma obowiązek
podejmowania określonych zadań, które prowadzą do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. Działania te
nazywane są zadaniami własnymi gminy i są one wyraźnie opisane w artykule 7 ustawy o samorządzie gminnym.
Na pierwszym miejscu pośród wymienionych zadań znajduje się zaspokajanie potrzeb z zakresu “ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”.
godnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. u podstaw systemu planowania miejscowego leżą dwa akty planistyczne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planem
zagospodarowania przestrzennego
można określić akt prawa miejscowego
nadany uchwałą rady gminy, określający zasady i reguły kształtowania polityki przestrzennej danej jednostki samorządu terytorialnego w sposób umożliwiający maksymalne, rozsądne korzystanie z wszelkiego rodzaju zasobów
w taki sposób, by umożliwiać rozwój
gospodarczy, społeczny i kulturowy
przy zachowaniu zasad estetyki. W
mpzp następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu. Plan chroni prawa i
interesy obywateli, zabezpieczając jednocześnie interesy wspólnoty samorządowej i państwa w zakresie zagospodarowania przestrzeni.
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lany miejscowe obejmują aktualnie stosunkowo niewielką
powierzchnię kraju, dlatego
ustawodawca dopuszcza możliwość
otrzymywania pozwoleń na budowę
również w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania.
Umożliwiają to wydawane przez gminy decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego. Taki tryb wiąże się z uznaniowością
urzędników, co nie jest zdrowe. Plany
miejscowe likwidują uznaniowość, dlatego prace nad ich sporządzaniem toczą się bardzo wolno. Obecnie obowiązuje w Warszawie 299 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i obejmują one ledwie 39,45 proc.
powierzchni miasta. Plan miejscowy
powinien być poprzedzony wprowadzeniem innego strategicznego dokumentu, mianowicie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualna ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwiększa znaczenie studium
i umacnia jego wpływ na kształt mpzp.
Ujawnia się to nie tylko w konieczności
spójności planu ze studium, ale także
zgody z jego konkretnymi ustaleniami, której brak skutkuje nieważnością
planu. W związku z taką zmianą istoty tych dokumentów ustawodawca
poddał studium wymagającej procedurze zbliżonej do procedury sporządzania planu miejscowego. Jest to zrozumiałe, skoro studium, pośrednio
przesądzające o sytuacji prawnej właścicieli działek, byłoby sporządzane
bez ich udziału.
elem studium jest określenie
polityki przestrzennej gminy,
która uwzględnia jej uwarunkowania rozwojowe, wynikające między innymi z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania, uzbrojenia terenu, wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Bierze także pod uwagę warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochronę ich zdrowia, bezpieczeństwa i mienia, jak również potrzeby i możliwości
rozwoju gminy, stan prawny gruntów,
występowanie obiektów i terenów chronionych, obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych oraz udokumentowanych złóż kopalin. Wgląd w studium
bądź w mpzp przed zakupem mieszkania daje przyszłemu mieszkańcowi
urzędową wiedzę, co może powstać w
jego sąsiedztwie. Zakup mieszkania “w
ciemno” może w przyszłości narazić go
na niemiłe niespodzianki w postaci na
przykład wybudowania tuż pod oknami potężnego biurowca czy domu handlowego. Wówczas na protesty jest za
późno, ponieważ inwestor realizuje
swoją koncepcję zgodnie z mpzp, czyli zgodnie z prawem.
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ak jest w przypadku “Tesco”.
Ta atrakcyjna działka ma
funkcję MU (mieszkaniowo usługową) nadaną jej stosownym zapisem jeszcze w miejscowym planie
ogólnym m.st. Warszawy z 1992 roku. W tej chwili kluczem jest uzyskanie
przez inwestora pozytywnej decyzji
środowiskowej, czyli wpływu inwestycji na otoczenie. Echo Investment
przedstawił koncepcję tzw. mixed use,
czyli projekt preferujący wielofunkcyjne zagospodarowanie działki. Trend
przyszedł z Zachodu, gdzie zauważono, iż tradycyjny podział miasta na
strefy służące konkretnym funkcjom
nie spełnia już swojej roli. Współczesny
mieszkaniec wielkich metropolii chce
mieć wszystko na wyciągnięcie ręki.
Projekt opracowany na zlecenie Echo
Investment diametralnie różni się od
poprzedniego, począwszy od założeń
ideowych, poprzez architekturę, jej
funkcje, skalę oraz ilość zaplanowanej zieleni. Koncepcja łączy mieszkania, biznes, rozrywkę, kulturę, edukację, sport, a także sklepy oraz liczne
restauracje i kawiarnie. Wszystkie budynki w ramach kwartału zostały zaprojektowane w przyjaznej skali i w
zgodzie z tutejszą zabudową, dlatego
szansa na uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej wydaje się duża.
I dobrze, bo dalsze tolerowanie w tak
newralgicznym punkcie inteligenckiej,
ekologicznej dzielnic,y jaką jest Ursynów, spadku po czasach “szczęk” i “blaszaków” nie wpływa pozytywnie na
jej wizerunek.
agospodarowanie działki po
“Tesco” to dla dzielnicy Ursynów sprawa bardzo ważna,
ale znacznie ważniejszy jest los ponad
9 ha gruntu stanowiącego przedpole
rezerwatu Las Kabacki. Właśnie minęło 12 lat od uchwalenia mpzp dla obszaru Ursynów Południe Kabaty. Pomimo upływu ponad dekady, jednostki organizacyjne w urzędzie miasta nie
stworzyły nawet koncepcji zagospodarowania trzech stref urbanistycznych
na przedpolu rezerwatu. Dzisiaj ten
super atrakcyjny grunt przypomina
skrzyżowanie ugoru ze śmietnikiem.
Czemu tak się dzieje? Ten wyjątkowo
smakowity dla deweloperów tort to
trzy strefy urbanistyczne oznaczone
symbolami 31 ZP (US) o pow. 2,44 ha,
32 ZP (US) o pow. 5,11 ha oraz 33 ZP
(US) o pow. 2,27 ha. Łącznie 9,8 ha
terenu uzbrojonego we wszystkie media (włącznie z “deszczówką”), zlokalizowanego tuż przy skarpie warszawskiej i graniczącego z potężnym rezerwatem przyrody. Dominuje własność
prywatna, ale miasto i ZDM mają w
tych gruntach około 1/3 udziału. Nie
ma w tej chwili dla polskich deweloperów bardziej atrakcyjnego terenu. Jego
łączna wartość rynkowa to grubo ponad pół miliarda złotych. Funkcje ZP
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blokują możliwość zabudowy tego terenu “mieszkaniówką”, ale to może się
zmienić w każdej chwili.
2018 r. Sejm przegłosował
przygotowaną przez klub
parlamentarny PiS ustawę
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących, zwaną lex deweloper. Zgodnie z jej zapisami inwestycja może być realizowana
niezależnie od planu zagospodarowania przestrzennego. Jedynym warunkiem jest to, by nie była sprzeczna ze
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Jednakowoż w przypadku inwestycji na warszawskim Żoliborzu
Wojewódzki Sąd Administracyjny
przyjął, że studium jest aktem o charakterze ogólnym, a nie aktem prawa
miejscowego. Powoduje to, że przyjęte w nim parametry nie mogą przybierać charakteru obowiązujących
norm prawnych (wyrok z 21 kwietnia
2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 308/20).
Jeżeli wyrok utrzyma się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, stanie
się on wykładnią i nic już nie przeszkodzi radom gmin w dokonywaniu dowolnych zmian funkcji dla danego terenu. W tym momencie los przedpola
Lasu Kabackiego może zostać przypieczętowany.
ak działa lex deweloper? Mechanizm jest bardzo prosty. Rada
gminy wprowadza do porządku
obrad sesji projekt uchwały o przekształceniu (na przykład) trzech stref zieleni
parkowej na przedpolu Lasu Kabackiego w trzy strefy mieszkaniowo - usługowe. Radni podejmują taką uchwałę i...
od tego momentu można tam budować.
Określa się warunki (m.in. dopuszczalną wysokość zabudowy), po czym deweloperzy ruszają do boju. W przypadku przedpola Lasu Kabackiego będzie to
bój na śmierć i życie, bowiem nabycie
choć kilkuset metrów kwadratowych
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Działania Warszawy
w walce z COVID-19

Stolica w strefie czerwonej
Od 17 października stolica – w związku
z koronawirusem – znajduje się w strefie
czerwonej. Oznacza to kolejne obostrzenia i zmiany dotyczące funkcjonowania
transportu publicznego, szkół, placówek
handlowych czy organizacji zgromadzeń
i imprez sportowych.
15 października rząd ogłosił nowe zasady bezpieczeństwa i rozszerzył listę powiatów i miast w
strefie czerwonej – znalazła się na niej również
Warszawa.
W strefie czerwonej obowiązują następujące
zasady bezpieczeństwa:
– 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych,
– zakaz organizacji imprez okolicznościowych
- wesel, konsolacji i innych,
– nie więcej niż 1 osoba na 7 m kw. podczas uroczystości religijnych,

– Apeluję również do przedsiębiorców, by umożliwili pracownikom pracę zdalną i elastyczne godziny pracy. Ważne,
byśmy wszyscy ograniczyli spotkania face to face – powiedział
Rafał Trzaskowski.
W piśnie skierowanym do organizacji przedsiębiorców i pracodawców zwracamy też uwagę na ograniczenie przemieszczania się środkami komunikacji
publicznej.
– Jeszcze dzisiaj list w tej sprawie zostanie przesłany do organizacji przedsiębiorców – zapowiedział prezydent.

potrzeby – powiedział prezydent acji. Kontrolujemy również poRafał Trzaskowski.
ciągi SKM i metra, gdzie do tej
pory nie odnotowaliśmy znacząTransport Publiczny
cych problemów.
Obostrzenia obowiązujące w
Linie Cmentarne
strefie czerwonej oznaczają
Mimo naszych apeli i wysyłam.in. znaczne ograniczenie liczby miejsc w pojazdach transpor- nych pism, wciąż nie otrzymaliśmy decyzji rządu nt. ewentutu publicznego.
Od poniedziałku, 19 paździer- alnych obostrzeń podczas nadnika, wysyłamy na trasy abso- chodzącego dnia Wszystkich
lutnie wszystkie dostępne pojaz- Świętych. Nie czekając na rząd,
dy: 1560 autobusów (więcej o prezydent Rafał Trzaskowski pook. 40-50 autobusów w poran- stanowił uruchomić specjalną
nym szczycie niż zwykle), 425 linię cmentarną, która funkcjotramwajów (więcej o 8 tramwa- nuje od minionej soboty - wczejów), 20 pociągów SKM, 54 po- śniej niż to było w poprzednich
latach. Pojazdy WTP będą jeźciągi metra.
Robimy to, aby najbardziej ob- dzić też zdecydowanie częściej,
łożone linie zostały zasilone do- w razie potrzeby będziemy redatkowymi kursami (rano i po agowali na bieżąco.
– Ponawiam apel do rządząpołudniu). Zasilenia popołudniowe dla niektórych linii są cych w kwestii ewentualnych obznaczne (np. dla linii 120 jest to ostrzeń dotyczących zbliżającepodwojenie liczby miejsc, mocno go się święta Wszystkich Święzasilona jest też linia 154). W su- tych. Tu też mam prośbę do warmie po południu uruchamiamy szawiaków – niezależnie od instrukcji płynących z rządu, żeby
dodatkowo 47 autobusów.
Stawiamy też na informowa- nie kumulować wizyt na cmennie pasażerów: na stacjach me- tarzach tego jednego dnia – potra pracują informatorzy, któ- wiedział prezydent.
rzy udzielają informacji o kursoApel do przedsiębiorców
waniu autobusów i tramwajów.
W ramach działań przeciw
Wszystko po to, by pasażerowie, którzy przyjadą metrem epidemii zaapelowaliśmy do
lub do metra, wiedzieli, ile ma- przedsiębiorców o wprowają czasu do kolejnych odjazdów dzenie udogodnień dla prai mogli zdecydować, do którego cowników.
autobusu wsiąść, aby nie był
przepełniony.
Prowadzimy też ciągłe analizy liczby pasażerów – ręcznie i
przy pomocy automatycznych
zliczarek. Obserwatorzy korzystają z aplikacji na smartfony
przygotowanej w Zarządzie
Transportu Miejskiego, do której
wpisują dane z obserwacji. Dzięki temu na bieżąco trafiają one
do ZTM, gdzie są analizowane
razem z danymi ze zliczarek autobusowych. Na tej podstawie
planowane są ewentualne do-

dłużeniem planu pomocy dla
przedsiębiorców, zanim nastąpił wzrost liczby zakażeń po wakacjach.
Warszawa pomaga przedsiębiorcom poprzez obniżkę czynszów w lokalach użytkowych.
To spora ulga nie tylko dla gastronomii, ale także innych
punktów usługowych, np. fryzjerów, biur czy dla organizacji
pozarządowych. Czynsze są
obniżane do rzeczywistych
kosztów utrzymania (średnio
ok. 7-8 zł za m2). Są to zazwyczaj obniżki kilkudziesięcioprocentowe.
Taką obniżkę można zastosować, gdy spadek dochodów najemców lub konieczność całkowitego zamknięcia lokalu nastąpi z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przepisami rozporządzenia ministra lub Rady Ministrów.
Od marca z takiej formy pomocy skorzystało dotychczas ponad 3400 warszawskich przedsiębiorców – najemców lokali
użytkowych - na łączną kwotę
27,5 mln zł.
Dodatkowo przedsiębiorcy,
którzy posiadają ogródki gastronomiczne w miejskim pasie drogi, do końca roku mają
75 proc. bonifikatę za zajęcia
pasa drogowego.
KG

Obniżki czynszu
Prezydent przypomniał też,
że już w lipcu wyszliśmy z prze-

– max. 10 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych,
– w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z
wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego (tak jak w strefie żółtej):
– lokale gastronomiczne otwarte w godz. 6.00
– 21.00. Zajęty tylko co drugi stolik, po godz.
21.00 tylko posiłki na wynos,
– w transporcie publicznym zajętych może być
50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby
wszystkich miejsc,
– wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
– w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc.
miejsc zajętych przez publiczność,
– zostaje zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Zasady bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach

Urząd m. st. Warszawy opracował wytyczne dotyczące organizacji pracy i postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego w samorządowych szkołach. Warszawa na pierwszym
miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. W wielu placówkach wprowadzone zostało nauczanie hybrydowe.
– Przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne
edukacyjne”, które zawierają praktyczne wskazówki dla dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym
również placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zachęcamy wszystkie szkolne społeczności do dzielenia się swoimi
doświadczeniami i problemami. Będziemy wspólnie szukali najlepszych rozwiązań – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
– Przygotowano też procedury postępowania,
z których dyrektorzy będą mogli skorzystać, dostosowując je do potrzeb placówki. Do przedszkoli i
szkół będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe
bez objawów wskazujących na infekcję dróg odde-

datkowe zasilenia linii rezerwowymi autobusami.
Dzięki dodatkowym kursom,
kampanii informacyjnej i odpowiedzialności warszawiaków
przepełnienia zdarzały się bardzo rzadko – zarówno wczoraj
jak i dziś rano w transporcie publicznym było spokojnie i bezpiecznie. Przepełnienia zdarzały się bardzo rzadko - oscylują
one w zakresie 1-2 proc. zmierzonych kursów.
Do tej pory mieliśmy tylko jedno zatrzymanie spowodowane
zbyt dużą liczbą pasażerów. Nie
notujemy też istotnych problemów w sieci tramwajowej.
Tramwaje z uwagi na znaczną
pojemność pojazdów bardzo dobrze sobie radzą w obecnej sytu-

Warszawa od kilku dni
znajduje się w czerwonej
strefie. Oznacza to nowe
obostrzenia i kolejne wyzwania – m. in. w transporcie publicznym. Prezydent Rafał Trzaskowski
osobiście nadzoruje bieżącą sytuację i większość
działań – ich podsumowanie przedstawił na konferencji prasowej.
– Bardzo dziękuję warszawiakom za odpowiedzialną postawę. Również dzięki wam komunikacja miejska może w tym
trudnym czasie funkcjonować.
Ponawiam prośbę do wszystkich, by nie korzystali z autobusu czy tramwaju w godzinach
szczytu, jeśli nie ma absolutnej

chowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na
kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci
będą musiały przestrzegać środków ostrożności –
osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić
rękawiczki jednorazowe.
Opiekunowie (zasada jedno dziecko - jeden
opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni
wspólnej pod warunkiem zachowania dystansu.
Osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie
w miejscach do tego wyznaczonych. Wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
Zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby
ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup
uczniów na terenie szkoły. Oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Jednocześnie
rekomendujemy jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Zalecane
jest również noszenie maseczek na korytarzach
szkolnych. Treść procedur dostępna jest na stronach
Piotr Celej
urzędu miejskiego w Warszawie.
F o t . p i xa b a y
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Budowa POW – wielki finał blisko
Zbliża się czas zakończenia robót związanych z budową ostatniej części Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Odcinki
przebiegające przez Wilanów i Wawer osiągnęły już
poziom ponad 90 proc. zaawansowania. Wykonawca
ursynowskiego zadania prowadzi intensywne prace w
tunelu oraz poza nim, a za tydzień będzie wprowadzał drugi etap zmian w organizacji ruchu na węźle
Puławska.

Węzeł
Puławska
Na 24 października zaplanowano wprowadzenie drugiego etapu zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska. Nie będzie
możliwości zjechania z S2 (górą) w ul. Puławską. Kierowcy będą musieli wykorzystać
w tym celu drogę zbiorczo-rozprowadzającą, sprowadzającą ruch na rondo pod
wiaduktami S2. Jest to niezbędne, by dowiązać się obecną drogą do tej nowo budowanej. Wykonawca założył realizację tych robót w przeciągu dwóch miesięcy.
W ramach prowadzonych obecnie prac,
mających na celu połączenie istniejącego
przebiegu drogi z nowym zakresem, przedłużono mur oporowy po północnej stronie
wiaduktu. Rozpoczęto odtwarzanie warstw
nawierzchni jezdni.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Warszawy, planuje się wprowadzenie nowej formy tzw. zawrotki. Stanie
się to niezwłocznie po zakończeniu etapu
drugiego, a przejściowa zawrotka, zlokalizowana na terenie budowy, będzie funkcjonowała do czasu otwarcia tunelu.

Zagospodarowanie
terenu nad tunelem
Na początku października br. GDDKiA
przekazała Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy warunki techniczne dla zabudowy terenu nad tunelem i w jego otoczeniu. Projektant przyszłego parku powinien dostosować
jego koncepcję do zrealizowanego tunelu w
oparciu o przekazane uwarunkowania. Jednocześnie wskazano, że warunki budowy
obiektów budowlanych, których obszar oddziaływania obejmuje tunel i infrastrukturę
niezbędną do jego obsługi, winny być uzgodnione z GDDKiA oraz projektantem tunelu.
Pod koniec września odbyło się spotkanie
z przedstawicielami m.st. Warszawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości w śladzie przebiegu tunelu. Ustalono, że podjęte zostaną działania celem
sporządzenia porozumienia regulującego
te kwestie.

Niezbędne zatwierdzenie
organizacji ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu dla S2 jest
zatwierdzany przez GDDKiA i miasto st.
Warszawa zgodnie z zakresem kompetencji,
czyli dla drogi ekspresowej zatwierdza go
GDDKiA, a dla ulic miejskich Ratusz.
Dla odcinka od węzła Lubelska do węzła
Wał Miedzeszyński projekt jest już zatwierdzony. W zakresie następnego zadania, węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Przyczółkowa,
po uwzględnieniu uwag miasta st. Warszawy, wyczekuje się już tylko na zatwierdzenie
złożonego projektu. Na tym odcinku zakres
po stronie GDDKiA jest zatwierdzony. Jeśli
chodzi o ursynowski odcinek biegnący od
węzła Puławska do węzła Przyczółkowa wykonawca jest w trakcie procedury uzgadniania projektu stałej organizacji ruchu w zakresie części miejskiej. Zakres GDDKiA został
już zatwierdzony. Wykonawca odcinka złożył już do Ratusza projekty stałej organizacji
ruchu uwzględniające uwagi miasta.
Biorąc pod uwagę, że wykonawca jest na
ukończeniu prac w części naziemnej Zadania
A (węzeł Puławska - węzeł Przyczółkowa),
niezbędne jest uzyskanie zatwierdzenia pro-

jektu stałej organizacji ruchu. Pozwoli to na mostu i dwóch kładkach pieszo-roweszybkie i sprawne udostępnienie rozwiązań rowych. Zaawansowanie robót na całym odcinku wynosi ok. 93 proc.
drogowych mieszkańcom Warszawy.
Na nitce lewej obiektu głównego przez
Terminy realizacji
Wisłę przygotowywana jest powierzchnia
inwestycji
pod układanie izolacji z papy termozgrzeZakończenie budowy drogi ekspresowej walnej oraz układany jest asfalt lany. Na nitS2 Południowej Obwodnicy Warszawy na ce prawej natomiast kontynuowane są praodcinkach C i B, przebiegających przez teren ce związane z budową kap chodnikowych.
Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego od- Pod obiektem, na podporach nurtowych,
cinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 wykonawca wyburza podpory tymczasowe
roku. Planowany termin oddania do użytku oraz umocnienia otoczenie filarów. Po strotunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 nie Wawra wykonywana jest nawierzchnia
roku.
z żywic na chodnikach i układana izolacji z
Nowe terminy zakończenia budów zwią- papy na jezdni lewej.
zane są z uznaniem przez inwestora (GDDNa wszystkich pozostałych obiektach, zaKiA) części zasadnych roszczeń złożonych równo po stronie Wilanowa jak i Wawra,
przez wykonawców poszczególnych odcin- roboty zostały już zakończone. Jedynie na
ków S2.
brzegu wilanowskim budowane są jeszcze
Zabetonowano całą płytę denną oraz kładki po obu stronach mostu głównego w
wszystkie otwory technologiczne w stropie. części zalewowej. Zakończono również
Wyburzono już tymczasowe podpory pod wszystkie roboty na trasie głównej. Ostatnie
tunelem metra. Zaawansowanie prac to 84 prace prowadzone są jedynie na drogach
proc. Wykonano też cały strop pośredni o dojazdowych. Porządkowane jest otoczenie
długości ok. 600 m w najgłębszej części tune- trasy oraz sadzone są drzewa i krzewy.
lu. Budowane są m.in. wypełnienia ścian żelTermin zakończenia robót został przewibetowych, przejścia awaryjne, stropy łukowe, dziany jeszcze w październiku 2020 r. Powowewnętrzna zabudowa chodnikowa oraz dem wydłużenia czasu na ukończenie były
odwodnienie tunelu. Ułożono warstwę kon- warunki geologiczne, których nie można
strukcji nawierzchni od strony zachodniej przewidzieć przed realizacją robót. Ponadtunelu. W nawie północnej wykonano stabi- to w analizie są kolejne roszczenia wykolizację podłoża oraz warstwę odsączającą. nawcy. Procedowane są dwa oddzielne
Na powierzchni kontynuowane są zasyp- wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
ki kolejnych warstw poszczególnych seg- użytkowanie - dla węzła Wał Miedzeszyński
mentów stropu. Prowadzone są roboty zwią- oraz dla węzła Przyczółkowa.
zane z przywróceniem ruchu na ul. Rosoła,
Roboty na
a na ul. Lanciego prowadzone są roboty odwęźle Patriotów
tworzeniowe, gdzie została wykonana warPomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i
stwa podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych. Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Lubelska prace koncentrują się w obrębie
Płaskowickiej (pomiędzy ul. Cynamonową „wanny szczelnej” na węźle Patriotów. W
a Rosoła) wykonano stabilizację gruntu ze tym tygodniu oddano do użytkowania wiaspoiwa hydraulicznego oraz kanalizację dukt w ciągu ul. Patriotów (wschód), co
deszczową. Na trasie głównej wykonywa- umożliwiło zlikwidowanie dotychczasowena jest podbudowa z betonu cementowego go objazdu po stronie zachodniej i rozpopomiędzy obiektami nad przyszłą al. Rzeczy- częcie robót związanych z rozbiórkami fragpospolitej a obiektem nad ul. Ledóchow- mentów nawierzchni na ul. Patriotów oraz
skiej. Po stronie wschodniej trasy kontynu- objazdu. Na „wannie” śrutowana jest poowane są prace związane z humusowaniem wierzchnia płyt dennych pod izolację z papy
skarp, a po zachodniej – prace brukarskie. W termozgrzewalnej oraz układana izolacji z
ciągu ul. Pileckiego rozpoczęto wykonywa- papy. Trwa zbrojenie i betonowanie gzymsów ścian wanny, montaż deski gzymsowej,
nie nasadzeń zieleni.
Na wszystkich obiektach po zachodniej i wykonywanie nawierzchni izolacji z żywic na
wschodniej stronie tunelu ułożono warstwę kapach chodnikowych oraz montowane są
asfaltu lanego. Przy zachodnim portalu tu- bariery drogowe. Układana jest warstwa wiąnelu trwają prace przy realizacji budynku żąca z asfaltu lanego i montowane są baluprzyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, strady na ścianach wanny. Pozostałe obiekstacji wentylatorowej i stacji transformato- ty są zabezpieczane przed korozją betonu i
rowej, a przy portalu wschodnim – stacji prowadzone są roboty wykończeniowe. Eswentylatorowej i stacji transformatorowej. takady w Mazowieckim Parku KrajobrazoZgodnie z podpisanym aneksem do umo- wym przeszły próby obciążeniowe obiektów
wy wydłużono czas na ukończenie robót do i sprawdzono działanie systemu odladzania.
Wzdłuż trasy S2 montowane są wypełkońca marca 2021 r. Powodem wydłużenia
czasu na ukończenie była m. in. długotrwa- nienia ekranów oraz bariery energochłonne.
ła procedura uzyskiwania decyzji ZRID oraz Malowane jest oznakowanie poziome, zaproces zawierania umów z gestorami sieci. równo w trasie głównej, jak i na skrzyżowaKierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 niach dróg poprzecznych oraz dojazdowych.
r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu po- Kontynuowany jest montaż bramownic oraz
humusowanie wraz z obsiewem skarp, pozwolenia na użytkowanie.
boczy i pasa rozdziału. Prace na całym odcinKoncentracja prac
ku zostaną zakończone w grudniu 2020 r.,
na części nurtowej mostu
zgodnie z zawartym aneksem wynikającym
Środkowy odcinek Południowej Obwod- z podpisanego porozumienia z PKP w zakrenicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 sie budowy wiaduktu pod czwarty tor.
M a ł g o r z a t a Ta r n o w s k a
ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle
G e n e r a l n a D y r e kc j a D r ó g
około 1,5 km. Na tym odcinku prace skonK r a j ow y c h i A u t o s t r a d
centrowane są głównie na części nurtowej

Amerykańskie bomby atomowe miały spaść na Warszawę
Amerykańska organizacja
naukowa National Security Archive (NSA) pięć lat
temu opublikowała tajne
niegdyś opracowanie
“Studium Użycia Broni
Nuklearnej na rok 1959”.
To pierwszy tego typu odtajniony dokument na
świecie. Wśród potencjalnych celów są również te z
Polski.
Zbiór 1,2 tys celów umieszczonych krajach komunistycznych szybko stał się hitem na
stronach i forach zajmujących
się militariami. Cele, wypisane
na pożółkłych stronach, mają
oznaczenia zarówno co do preferowanej mocy ładunku oraz
priorytetu. W 1959 roku, gdy powstawał dokument, nie było

jeszcze rakiet balistycznych i
broń nuklearną trzeba było zrzucić z bombowca. Z tego też powodu priorytetami wśród celów
były lotniska, przede wszystkim
w ZSRR. Szybkie bombardowanie miało uniemożliwić odwet
sowieckiego lotnictwa.
Należy jednak podkreślić, że
większość ładunków nuklearnych była na tyle mocna, by powodować spustoszenie i promieniowanie, jakie znamy chociażby z Hiroszimy i Nagasaki. Dla
celów w ZSRR planowano nawet użycie potężnych głowic termonuklearnych. Z pewnością
więc ucierpiałyby tysiące, jeżeli
nie miliony cywili.
Nie wiadomo czy rzeczywiście możliwe byłoby zniszczenie
wszystkich celów. Chodzi o roz-

mieszczenie głowic oraz ich liczbę. Ówczesna liczba głowic nuklearnych, będących w użyciu
przez rząd amerykański, wynosiła co prawda około 10 tysięcy,
ale ciężko byłoby rozwiązać problem logistyki zrzutu. Przy tak
szerokim zakresie geograficznym wydaje się to niemożliwe.
Polska jako ówczesny sojusznik
ZSRR i jeden z sygnatariuszy
Układu Warszawskiego również
znalazła się na liście celów.
Wytypowano 17 obiektów w
kraju. Przede wszystkim były to
lotniska wojskowe i cywilne jak
np. Łeba, Świdnica, Bielawy czy
Powidz. Planowano też ataki
bombowe w dwóch polskich
miastach: Poznaniu i Warszawie,
przy czym w stolicy naliczono aż
15 celów: mosty kolejowe, port

na Wiśle, warsztaty kolejowe czy
lotnisko Okęcie. Na odtajnionych
listach są też polskie miasta. Bez
wątpienia ewentualne ataki przyniosłyby również ofiary cywilne.
Czy ówcześnie groźba wojny
atomowej była realna, czy też
może był to roboczy plan – nie
wiadomo. Wydawać się może,
że powstająca strategia miała realne odzwierciedlenie w ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Podczas kryzysu sueskiego w 1956
roku premier ZSRR Nikołaj Bułganin zaproponował, by USA pomogły w rozstrzygnięciu konfliktu, zaś Wielkiej Brytanii, popierającej armię izraelską zagroził wojną atomową. Amerykanie nie pozostali jednak neutralni i wstawili się za sojusznikiem
Piotr Celej
z NATO.
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Nowe opłaty za śmieci
Hasło: perspektywa
W piątek w Galerii Domu Sztuki SMB „Jary” odbył się
pierwszy po przerwie wernisaż wystawy. Zdjęcia swego
autorstwa prezentuje na niej małżeństwo Ewa i Waldemar Gołdzińscy ze Zwolenia. Wystawa nosi tytuł „Z
różnej perspektywy”. Był to też pierwszy wernisaż, na
którym autorów prac oraz gości przywitał nowy dyrektor Domu Sztuki, Sławomir Gąsiewski. Wyraził radość
z powodu ożywienia ścian Galerii piękną fotografią.
O fotografii mówili państwo Gołdzińscy. Oboje należą do Fotoklubu RP w Warszawie i Stowarzyszenia Twórców Ziemi Zwoleńskiej (pan Waldemar jest jego prezesem). Brali udział w wystawach zbiorowych, mieli wystawy indywidualne, zdobywali nagrody za zdjęcia.
„Wystawę w Domu Sztuki nazwaliśmy Z różnej perspektywy
ponieważ perspektywa stała się dla niej pretekstem. Przestrzeń w
sztukach plastycznych, ale i w fotografii, wyznaczają różnorodne
perspektywy. Do budowania perspektywy służy jednak światło,
dzięki któremu powstaje obraz fotograficzny. Najbardziej znane perspektywy to: zbieżna, rzędowa, powietrzna, kulisowa, malarska. Te
rodzaje perspektyw są również widoczne w 48 pracach, które prezentujemy w Galerii Domu Sztuki. Często sięgaliśmy w nich po takie motywy, jak: przyroda, architektura, człowiek. Odnosimy się także do perspektywy czasu, refleksji nad przemijaniem i przemianą
w naturze i naszym życiu” – powiedzieli „PASSIE” autorzy prac.
Domowi Sztuki nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do Galerii.
ABU
Wstęp wolny.

Warszawscy radni podjęli
decyzję o nowych stawkach opłat za śmieci. Od
grudnia 2020 r. mieszkańcy będą płacić według ilości zużytej wody, czyli
12,73 zł za każdy m? wykorzystanej kranówki.
Metoda jest najbardziej
sprawiedliwa z wszystkich
dopuszczalnych - najlepiej
odzwierciedla liczbę osób
zamieszkujących lokal.
– Jak ostrzegaliśmy, lawinowo rosnące w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że mieszkańcy będą musieli płacić więcej za śmieci. Polskie prawo nakazuje nam ustalić tak zbilansowane stawki
opłat, by pokryły wydatki miasta
na odbiór i zagospodarowanie
odpadów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st.
Warszawy.
Od 2019 r. polskie gminy mogą pobierać opłaty za śmieci według ściśle określonych metod:
od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego (obecny
ryczałt), od osoby i od wody.
Żadna z nich nie jest powiązana
wprost z ilością wytwarzanych
odpadów, bo jedna osoba może
produkować mniej śmieci niż inna. Zmiana stawki „na wodę” to
odpowiedź na liczne prośby
mieszkańców i apele warszawskich radnych. Podobne rozwiązanie działa w Markach, Sopocie
oraz w Szczecinie (w zabudowie wielorodzinnej). Do wprowadzenia tej metody przymierza się też Łódź.

Jak będą
liczone opłaty?

Tradycja Salonu Artystycznego
Dwoje artystów z Wilanowa – Izabela Kopeć i Tadeusz
Dębski – postanowiło odtworzyć znaną dawniej ideę
Salonu Artystycznego. Ich przesłaniem jest organizowanie imprez artystycznych, ulokowanych w nieprzeciętnych miejscach i przeznaczonych dla ograniczonej
liczby gości, którzy jednocześnie dostępują zaszczytu
obcowania z artystami w sposób bezpośredni. Bez estrad, reflektorów, wzmacniaczy.
To całkowite zaprzeczenie idei ostatnich lat: darmowych, hucznych koncertów nie wiadomo dla kogo. Na pierwszy ogień poszła nowa ekspozycja malarstwa Tadeusza Dębskiego. W nowej aranżacji
jego atelier prezentuje się okazale, a dostępność farb, pędzli i blejtramów pozwala zainteresowanym spróbować sił przy sztaludze.
Piętro wyżej w salonie Rezydencji odbył się koncert światowej sławy mezzopranistki – Izabeli Kopeć, która wykonała 12 pieśni kameralnych przy akompaniamencie Ewy Pelweckiej. Pani Ewa wykonała też brawurowo nokturn Fryderyka Chopina i walca Stanisława
Moniuszki. W programie był jeszcze pokaz tanga argentyńskiego
– wszak pani Iza nagrała płytę z tangami Astora Piazzolli i wspaniale wyśpiewała słynne ,,Oblivion,, – zatańczone jednocześnie przez
charyzmatyczną Magdalenę Zwierzchaczewską i nestora tanga w
Polsce Tadeusza Dębskiego.
Obecni na imprezie miłośnicy sztuki ściśle przestrzegali reżimu
sanitarnego. Dyskusjom o występach nie było końca, a ostatni goście opuścili Rezydencję w Wilanowie grubo po północy.
Zapowiadany jest w najbliższym czasie kolejny Salon Artystyczny. Tym razem w przygotowaniu wieczór poezji na temat wydanego tomiku pt ,,Zaszalej,,. Zaproponowana zostanie nowa forma
prezentacji utworów poetyckich.
Kluczowa w przedsięwzięciu artystów z Wilanowa jest bliskość
widza i artysty. Bliskość tak wielka, że sztuka przenika odbiorcę, a
wykonawca jest elementem medium, którym posługują się twórcy.
Warto dodać, że bohaterka pierwszego wieczoru artystycznego
w Wilanowie Izabela Kopeć jest przedstawicielką stylu muzycznego „classical crossover”, co oznacza, że – obok utworów takich
kompozytorów, jak: Wolfgang Amadeusz Mozart, Claude Debussy, Mieczysław Karłowicz, Stanisław Moniuszko – potrafi zaśpiewać
kompozycje jazzowe i popularne utwory współczesne.

Od grudnia 2020 r. mieszkańcy Warszawy będą płacić za
śmieci według zużycia wody:
12,73 zł za 1 m? zużytej wody
miesięcznie. Dotyczy to zarówno
domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej (np. delikatesy w
kamienicy).
Podstawą miesięcznej opłaty
będzie średnie zużycie wody z
sześciu kolejnych miesięcy z
ostatniego roku (z ostatnich 12
miesięcy). Nie będzie jednak
uwzględniona woda bezpowrotnie zużyta, czyli ta, która np. służy do podlewania ogródka (wg
wskazania podlicznika). Pod
uwagę będzie brana jedynie woda wykorzystywana na tzw. cele bytowe, czyli to, co wypływa z
kranu i trafia do kanalizacji.
Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę
to 2,5 m?, opłata wyniesie od
31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe). Zakładając zużycie 4 m? kranówki w miesiącu,
jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.

– Co ważne, miasto w całości
tę opłatę przeznacza na gospodarkę odpadami. To są tzw. pieniądze naznaczone, czyli nie możemy ich wydać na inny rodzaj
usługi – podkreśla wiceprezydent Olszewski.
Aby chronić rodziny wieloosobowe, miasto będzie wspierać
warszawiaków posiadających
Kartę Dużej Rodziny.

Nieruchomości
bez wodomierza
Jeśli w nieruchomości nie ma
wodomierza albo nie jest ona
podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczona zostanie według wzoru: liczba mieszkańców x 4m? wody x
12,73 zł.
W nieruchomościach mieszanych, niezamieszkałych (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłaty będą naliczane wg normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały i pomnożone
przez 12,73 zł.
Ryczałt 4m?/osobę to zbliżone, średnie miesięczne zużycie
wody w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomości
niezamieszkałe
W domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta jest stała opłata - 181,90 zł
rocznie.
Nieruchomości niezamieszkane, objęte miejskim systemem
gospodarki odpadami (np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki sportu) będą rozliczane wg
pojemności pojemników.

Galopujące ceny
za śmieci
Zmiany w ustawie o odpadach
(szczególnie te wprowadzone w

2017, 2018 i 2019 r.) spowodowały gwałtowny wzrost cen na
rynku gospodarki odpadami.
Rządowa taryfa ulgowa dla producentów opakowań, kosztowny
system segregacji, podwyżki cen
paliw i energii elektrycznej,
wzrost opłaty środowiskowej,
spadek mocy instalacji w rejonie, a także restrykcyjne przepisy dla firm zajmujących się śmieciami i zbyt niskie ceny surowców z recyklingu to główne czynniki podwyżek w Polsce.
Wszystko odbija się na mieszkańcach, którzy muszą płacić coraz więcej za odbiór śmieci. W
2016 r. i w poprzednich latach
stolica wydawała na odpady blisko 325 mln zł, a w 2020 r. koszt
wyniesie ponad 1 miliard 260
mln zł (ponad 3,5 razy więcej).

Miasto nie zarabia
na recyklingu
Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców,
których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Warszawa dopłaca za ich przetworzenie, bo
ceny np. papieru czy plastiku
spadły poniżej zera. Kiedyś stolica otrzymywała za tonę sprzedanej folii 240 zł, dzisiaj trzeba
dopłacić firmie 240 zł. Tylko niektóre frakcje surowcowe mają
ceny na plusie, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w
miejscu sortowania.
– Dziś koszty opakowań, które są wprowadzane na rynek,
ponoszą mieszkańcy naszych
miast, a nie klienci czy konsumenci, którzy płaciliby podczas
zakupu produktu. Opakowań
jest na rynku coraz więcej, bo
produkujące je koncerny nie mają żadnej motywacji, by wprowadzić opakowania zwrotne nie ma żadnych mechanizmów
fiskalnych, które je do tego mobilizują – podkreślił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st.
Warszawy.

Producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, nie ponoszą w Polsce odpowiedzialności finansowej za
wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. Polska jest ostatnim krajem w Europie, gdzie koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy. W Austrii, Czechach czy
Niemczech odpowiedzialne są
koncerny. Rząd nie zapowiada,
by w 2021 r. miało się to zmienić.

Kosztowny
system segregacji
Od 2020 r. roku gminy w całej
Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na pięć frakcji, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru
odpadów. W związku z tym
wzrosła ponad dwukrotnie liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy wybrani w przetargu – to przekłada się na koszty paliwa i pracy operatora, które są pokrywane z miejskiego
budżetu.

Wysokie stawki
za składowanie odpadów
W 2017 r. rząd drastycznie
podniósł tzw. opłatę środowiskową m.in. za umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca
2017 r. stawka wynosiła 24,15
zł, natomiast w 2020 r. stawki
wzrosły aż do 270,00 zł za tonę
odpadów. Opłata ta nie zasila
budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, ale przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego.
Wzrost opłat środowiskowych
znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, dlatego
firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów muszą podnosić ceny. Samorząd nie może
dopłacać do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych z innych źródeł. Aby zatrzymać rosnące ceny, stolica ma
plan uniezależnienia się od zewnętrznych firm, które zajmują
się utylizacją śmieci – jeszcze w
2020 r. Warszawa podpisze
umowę na budowę spalarni. Dodatkową korzyścią jest to, że instalacja będzie zasilała miasto w
energię cieplną i elektryczną.
Trwają też prace nad koncepcją Centrum Recyklingu i Edukacji Ekologicznej, gdzie będą
odzyskiwane surowce. Miasto
jest też w trakcie pozyskiwania
decyzji środowiskowej na postawienie biogazowni, w której
będzie można przetworzyć
śmieci organiczne na biogaz i
RK
kompost.
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Ursynowianie w czasie pandemii
wierszyka, który z przyjemnością chcę dziś Państwu zaprezentować.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Pandemiczne
Malowanki z Julą
Świat nam się nagle zmienił dokoła,
Zamknięte sklepy, zamknięta szkoła,
Placyki zabaw pozamykane,
Ulice puste, obce, nieznane.
I choć za oknem słońce wciąż świeci,
Dziś przy zabawie nie słychać dzieci.

Miesiąc temu (17 września), pisaliśmy w „Passie” (nr 37/1027) o wernisażu zorganizowanym w
ursynowskim Ratuszu
przez Klubotekę Dojrzałego Człowieka, prezentującym dorobek wakacyjnych
warsztatów twórczych
pod hasłem Mazowieckie
Klimaty z Pasją.
Kluboteka, działająca na Ursynowie już od ośmiu lat, miejsce
przyjazne seniorom, emanujące
pozytywną energią i słynące z
niebanalnych pomysłów, została wówczas odznaczona nagrodą
S3KTOR’2019 za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych (I miejsce zdobyte w konkursie dzięki głosom warszawiaków) oraz Odznaką Honorową
Zasłużony dla Warszawy, przyznaną przez Radę m. st. Warsza-

Smutno i cicho, strach nas ogarnia.
Działa jedynie tylko piekarnia.
Wszystkowidzimywciemnychkolorach,
To zdalna praca i zdalna szkoła.
wy na wniosek władz dzielnicy Trzeba więc chwycić pędzle do ręki
I namalować świat, jasny, piękny.
Ursynów.
Zajrzałem wówczas do Kluboteki, która mimo trudnej sytuacji Błękitne niebo, różowe kwiaty,
epidemiologicznej w okresie pan- Odbicia w wodzie, lecące ptaki,
demii nie zawiesiła swojej działal- Wstające słońce i świat o świcie,
Namalujemy wspaniałe życie.
ności. Zachwyciły mnie nie tylko
efekty pracy z seniorami, ale od- Wieczorny spacer, może być piękny,
kryłem niezwykłe wprost malo- I spacer w deszczu w oparach tęczy.
wanki ośmioletniej Julki AlekOd nas zależy jakie kolory
sandrow, tworzone pod troskliwym okiem babci Ireny Karpo- Będą zdobiły czas smutny, chory,
Czy dołożymy krople miłości,
wicz (wiceprezesa Kluboteki).
– Chciałabym wnuczce prze- Która rozjaśni wszystko, nie złości.
Troszkę empatii i malowanki
kazać i wytłumaczyć, że to, jak w
życiu odbieramy świat, zależy Nudę w urocze zmienią poranki.
od nas samych – zwierzyła się
PS.
pani Irena. – Dlatego, siedząc
obok siebie, malowałyśmy te sa- Czy wiesz, co znaczy empame obrazy, ustalając co na nich
tia? – zapytałam dziś Julę.
będzie, żeby świat był piękny.
- Najlepiej, jak Ci pokażę. Po
To właśnie wspólne malowanie i zabawa z Julką zainspiro- prostu Cię przytulę.
Irena Karpowicz
wały panią Irenę do napisania

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Koniec status quo
rzez lata w polskiej kulturze obowiązywało swojego rodzaju status quo.
Taki stan rzeczy ukształtował się po II Wojnie Światowej i trwa z niewielkimi zmianami do dziś.
Przez wiele dekad te same postaci zajmowały niezmiennie wysokie pozycje w
swoistym areopagu w dziedzinie kultury i sztuki. Dotyczy to także wielu innych
sfer życia, jednak w kulturze widać to najwyraźniej. Tu rotacja jest niewielka, niemal niezauważalna, w przeciwieństwie do świata sportu czy polityki. Jeśli już raz ktoś trafił do grona ludzi wybitnych i zasłużonych dla kultury (we wszystkich jej obszarach), pozostawał w niej na długi czas. Wystarczy wspomnieć parę nazwisk – m. in. zmarłych w tym roku kompozytorów i dyrygentów:
Krzysztofa Pendereckiego, Jana Krenza, nieżyjącego już od siedmiu lat, kompozytora i pianistę Wojciecha Kilara, rzeźbiarkę i graficzkę Alinę Szapocznikow, rzeźbiarkę Magdalenę Abakanowicz – autorkę monumentalnych, przestrzennych tkanin, zwanych od jej nazwiska „abakanami”.
Podobny obraz można dostrzec w innych obszarach kultury, m. in. w filmie, na estradzie, choć
tu daje się zauważyć zmiany pokoleniowe. Następują one nieco szybciej niż w literaturze, poezji,
wśród autorów tekstów piosenek, w sztukach wizualnych. W tych ostatnich określone nazwiska powtarzane były przez pokolenia historyków sztuki i krytyków, czego przykładem są tacy twórcy, jak
nomen omen „dzierżący sławę” niezwykle popularny Jerzy Dierżysław Duda, znany jako Duda-Gracz
– malarz, rysownik, scenograf, pedagog i ojciec reżyserki teatralnej Agaty Dudy-Gracz, czy Franciszek Starowiejski – plakacista, ma„Niedawno odszedł kolejny
larz, rysownik, twórca teatru rysowazafascynowany rubensowskimi
z wielkich aktorów – Wojciech nia
kształtami kobiecymi kolekcjoner
Pszoniak. To jeden z tych,
dzieł sztuki i broni. Kolejną ważną
postacią, która odcisnęła swój ślad
którzy trwale zapisali się
w sztukach wizualnych, był przez law historii filmu i w teatrze”
ta Wojciech Bonawentura Fangor –
malarz, grafik, plakacista i rzeźbiarz,
tworzący przez dużą część życia poza granicami kraju. Bardziej znanym opinii publicznej był zmarły tragicznie Zdzisław Beksiński – inżynier, architekt, malarz, rzeźbiarz, rysownik i fotograf oraz grafik posługujący się zwłaszcza grafiką komputerową.
Moje spostrzeżenie, dotyczące pewnej niezmienności listy luminarzy w kulturze i sztuce, nie jest
bynajmniej wstępem do rozprawki filozoficzno-socjologicznej ani zagajeniem do dyskusji na temat
kondycji naszej sztuki w ogóle. Jest raczej luźną refleksją, z którą – jak myślę – wielu czytelników
się zgodzi, bo status quo, o którym wspomniałem na wstępie, jest faktem. Czynnikiem, który
zmienia to, jest niestety czynnik naturalny – ludzie ci odchodzą, podobnie, jak wszyscy inni. W efekcie powstaje zamknięty krąg wyróżniających się twórców. Wstęp do tego grona wybrańców jest limitowany i nie obowiązują tu zasady demokracji, bowiem w kulturze mamy elitaryzm – i to od zawsze. Dostęp do tego grona umożliwiają: talent, praca, osobowość, odrobina szczęścia. Gdyby było inaczej, byłoby to ze szkodą dla nas, odbiorców kultury, a także samych twórców kultury. Nie umiem
powiedzieć, czy fakt, że w poezji spotykam (od kiedy pamiętam) nazwiska wybitnych skądinąd twórców: Tadeusza Różewicza, Ernesta Brylla, czy nieżyjącej od ośmiu lat noblistki Szymborskiej,
właśc. Marii Wisławy Anny Szymborskiej-Włodek – dowodzi ich wielkości, czy też braku równie wybitnych następców. Podobnie rzecz się ma z zestawem aktorów oraz reżyserów teatralnych i filmowych jak: Konrad Swinarski, Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Świderski, Gustaw Holoubek Tadeusz Łomnicki, Zofia Mrozowska, Halina Mikołajska, Andrzej Łapicki, Barbara Kwiatkowska, czy niezwykły
w swoich pomysłach Tadeusz Kantor – malarz i reżyser, scenograf, teoretyk sztuki twórca teatru Cricot 2, wizjoner, który zasłynął adaptacjami dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza, przedstawieniem „Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”, „Niech sczezną artyści”, „Nigdy tu już nie powrócę”, a także „Dziś są moje urodziny”. To jedynie kilka nazwisk z długiej listy artystów, którzy nadawali ton życiu kulturalnemu w czasach PRL, w okresie tzw. transformacji i w końcu aż do dziś.
Niedawno odszedł kolejny z wielkich aktorów – Wojciech Pszoniak. To jeden z tych, którzy trwale zapisali się w historii filmu i w teatrze. Zagrał w około stu filmach, m. in. Andrzeja Wajdy. Zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki wybitnym rolom w „Ziemi obiecanej”, „Weselu”, „Dantonie”,
a także w filmach „Czarny Czwartek”, „Janek Wiśniewski padł”, „1920 Bitwa Warszawska”, „Mniejsze zło” i “Mała matura 1947”. Jego odejście to nie tylko strata dla kultury, to nie tylko memento dla
wszystkich, ale znak, że jesteśmy świadkami końca kultury takiej, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni przez całe dekady.
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Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Czech mądrzejszy od Lecha...
zisiaj miliony ludzi uczyniły sobie sposób na życie ze straszenia innych
osób. Czy włączysz telewizor, czy radio, czy internet – wszędzie dominuje STRACH. Przed kim? Przed nikim. Przed czym? Przed zmutowanym wirusem grypy. Z aktualnych danych wynika, że liczba zakażonych sięgnęła 34 mln, a zmarło ponad milion osób na całym świecie. Tych osób jest na świecie 7,8 miliarda, z czego w Europie 744 miliony. Nie będę bawił się w wyliczenia procentowe, bo
zawsze byłem kiepski z rachunków. Wiem jedno: milion zmarłych na całym świecie od marca w ogóle mnie nie przeraża. Według ostatniej statystyki umieralności w Polsce z roku 2018, czyli sprzed
pandemii, zmarło wówczas około 414 tys. osób. Z tej liczby 99 tys. to zgony z powodu chorób nowotworowych. Podzielenie 414 tys. przez 12 daje 34,5 tys. nieboszczyków miesięcznie, z tego
8250 to ofiary nowotworów. Ponad czterysta osób w Polsce jednego dnia dowiaduje się, że choruje na nowotwór, w większości śmiertelny. Natomiast w 2019 r. liczba zgonów z powodu chorób sercowo - naczyniowych przekroczyła 200 tys. (16,6 miesięcznie). Te dane przerażają mnie bardziej,
niż 3851 ofiar Covid-19 od początku pandemii. Dlatego – przepraszam tych straszących społeczeństwo koronawirusem – pozwólcie państwo, że dzisiaj bardziej będę bał się zawału, udaru, czy nowotworu niż jakiegoś Covid-19.
Nie daj Boże, by przytrafił się dzisiaj komukolwiek jeden z wyżej wymienionych incydentów zdrowotnych. Zanim pacjent trafi przed oblicze lekarza, miną godziny, bo wpierw trzeba wykonać testy, poszukać szpitalnego łóżka i wolnego akurat medyka. A w każdym z tych przypadków czas to
kwestia życia bądź śmierci. Przy udarach decyduje tak zwana “złota godzina”, im szybciej zostanie
postawiona właściwa diagnoza, tym mniejsze szkody w mózgowych półkulach. Dotyczy to także
pacjentów z zawałem, tyle że szkody dotyczą serca i układu krążenia. Nie ma żadnych statystyk, które informowałyby o zgonach spowodowanych zbyt późnym udzieleniem pomocy śmiertelnie zagrożonemu pacjentowi. Może kiedyś opublikują, wtedy przekonamy się, co było bardziej niebezpieczne dla ludzi – koronawirus, czy spowodowany przez niego chaos w służbie zdrowia. Nie boję się,
nie poddaję panice, ale także nie zgrywam twardziela – noszę maseczkę, unikam skupisk i często
dezynfekuję dłonie. Nie dam się jednak zamknąć w domu z duszą na ramieniu. Chcę w miarę normalnie żyć, zanim kopnę w kalendarz.
yszła na jaw niewydolność naszego systemu służby zdrowia, o czym pisałem wielokrotnie. Jednak żadna z rządzących ekip nie zadała sobie trudu, by unicestwić niewydolny
system i na jego gruzach zbudować nowy, oparty na dobrych i sprawdzonych wzorcach,
wziętych choćby od sąsiadów. Od lat trąbię w gazecie, że bezpłatna opieka zdrowotna to fikcja. Znacznie wydłuża się długość życia, stosuje się leki nowej generacji, za które trzeba płacić producentom
coraz większe pieniądze. Dodatkowe koszty generują także najnowsze techniki operacyjne, wykonywane za pomocą wysoce specjalistycznych narzędzi, których zakup jest bardzo kosztowny.
Reforma służby zdrowia opiera się na jednej podstawowej tezie: po pierwsze – zmiany strukturalne, po drugie – pieniądze, po trzecie – pieniądze. A tych w kasie państwa brak. Skąd więc pozyskać kasę na leczenie Polaków? Chyba jedynie od samych obywateli RP. Kolejne ekipy rządzące krajem jak ognia boją się powiedzenia swoim obywatelom prawdy w oczy: “Jeśli nie wprowadzimy choćby symbolicznej odpłatności za świadczenia medyczne, nic się w naszej służbie zdrowia nie zmieni. Choćbyśmy ściągnęli do kraju najlepszego menedżera świata”.
Boją się wrzasku “najbiedniej„Nie boję się, nie poddaję
szych”, którzy rzekomo mieliby najdostać po kieszeniach. Ci
panice, ale także nie zgrywam bardziej
“najbiedniejsi” potrafią jednak w
twardziela – noszę maseczkę, każdą niedzielę położyć banknot
“na tacy”, bądź wspierać ojczulka
unikam skupisk i często
Tadeusza, zapisując mu w testadezynfekuję dłonie”
mentach mieszkania. Ale kiedy
państwo odważyłoby się na wprowadzenie symbolicznej 5-złotowej odpłatności za wizytę u lekarza internisty i 12 zł u specjalisty, podniósłby się lament pod niebiosa. Pytam: czy bardziej opłacalne jest wyłożenie 200 zł za wizytę u specjalisty w prywatnym gabinecie, czy 15 zł w przychodni ZOZ z natychmiastowym dostępem do lekarza? Rząd naszych południowych sąsiadów zdobył się na odwagę i już wiemy, że im się to opłaciło. Jest
okazja bym dzisiaj – w dobie pandemii i agonii naszej służby zdrowia – jeszcze raz przypomniał politykom – co trzeba zrobić, by system stał się wydolny, a pacjent otoczony opieką i zadowolony.
dający się do lekarza obywatel Republiki Czeskiej powyżej 18 roku życia płaci za wizytę
30 koron, czyli na nasze około 5 zł. Jeden dzień pobytu w szpitalu to wydatek w wysokości 60 koron (10 zł), dlatego hospitalizowani pacjenci często spędzają weekendy w domu.
Oczywiście, tylko ci, którym zezwoli na to lekarz. Wezwanie pogotowia ratunkowego w sytuacji,
kiedy nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia – jak zawał, udar, wypadek, etc. – kosztuje 90 koron (15 zł). Z opłat zwolnieni są zarabiający poniżej średniej krajowej oraz osoby, które leczą się przymusowo. Płaci się również za wypisanie recepty. Obowiązuje limit opłat regulacyjnych, które w ciągu roku może ponieść pacjent i wynosi on obecnie 5 tys. koron rocznie, czyli około 830 złotych. Nie
dotyczy to dzieci oraz emerytów – dla nich limit jest mniejszy o połowę. Jeśli limit zostanie przekroczony, co zdarza się rzadko, dalszą opiekę finansuje państwo.
Tak więc ponosząc przeciętnie na miesiąc koszt rzędu 70 zł, masz, obywatelu, niczym nieskrępowany dostęp do każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ze specjalistami włącznie i nie
musisz miesiącami czekać na wizytę, bądź na badanie specjalistycznym sprzętem. To się per saldo
powinno opłacać każdemu. Jak system wprowadzony w życie w Czechach w 2008 r. sprawdza się
w praktyce? Już w pierwszym kwartale znacznie wzrosła liczba pacjentów, którzy zdecydowali się
na kontynuowanie leczenia szpitalnego w domowych pieleszach. Korytarze przychodni zdrowia z
dnia na dzień opustoszały. Za 90 koron (15 zł) Czech może wejść dzisiaj do lekarza specjalisty prosto z ulicy, bez potrzeby wyznaczania terminu. W Polsce też można wejść do specjalisty z ulicy, tyle że nie za 15, lecz za 200 złotych. Już rok po wprowadzeniu reformy państwo czeskie pozyskało
do budżetu 1,8 mld koron (około 300 mln zł) z tytułu wizyt w przychodniach, natomiast 1,3 mld
koron (około 216 mln zł) pacjenci zostawili w szpitalach. Przeciętny Czech zostawił w przychodniach
zdrowia około 210 koron (35 zł) w skali roku, co odpowiada 7 wizytom.
asi sąsiedzi, podobnie jak my dzisiaj, borykali się przed laty z problemem braku lekarzy. Pod
koniec 2010 r. aż 25 proc. z ogólnej liczby 3837 czeskich lekarzy złożyło wypowiedzenia z pracy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu. Czeski lekarz zarabiał wówczas, w przeliczenia na polskie pieniądze, około 3680 zł brutto, a z dyżurami około 8000 zł brutto. Narastający konflikt
rozwiązano po rocznych negocjacjach. Ostatecznie zdecydowano się na kompromis. W 2011 r. podniesiono medykom pensję o 5000 – 8000 koron (830 – 1330 zł). W 2012 r. o dalsze 10 proc., a rok później
do poziomu trzykrotności ówczesnej średniej krajowej. Dane z Czeskiego Narodowego Instytutu Zdrowia za 2014 rok pokazują, że średnia miesięczna pensja lekarza to 55.068 – 61.393 koron, czyli 9.200
– 10.200 złotych za sam etat, bez dyżurów. W styczniu 2017 r. lekarze naszych południowych sąsiadów
otrzymali kolejne 10 proc. podwyżki. W ten sposób definitywnie zahamowano odpływ czeskich medyków poza granice kraju. Jak daleko Czesi odskoczyli od nas po reformie służby zdrowia, może świadczyć choćby to, że Polacy masowo wyjeżdżają za południową granicę na zabiegi usuwania zaćmy, ponieważ tam mogą to zrobić z dnia na dzień. Wszystko wskazuje na to, że czescy lekarze będą zarabiać
na Polakach jeszcze więcej. Katoliccy ekstremiści prawdopodobnie doprowadzą wkrótce do zaostrzenia i tak restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Wtedy czescy ginekolodzy będą mieli pełne ręce roboty.
Sytuacja w polskiej służbie zdrowia zbliża się do punktu krytycznego. To cud, że jeszcze masowo nie
umieramy z braku pomocy medycznej. To cud, że na przykład na Ursynowie służba zdrowia jest doposażona, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, wyszkolona i funkcjonuje niczym szwajcarski zegarek. Ursynowianie jako nieliczni w kraju naprawdę nie mogą narzekać. Poza czterema dużymi przychodniami
mają bowiem do dyspozycji także jednodniowy szpital przy ul. Kajakowej, w którym wykonywane są w
dosyć dogodnych, jak na Polskę, terminach proste zabiegi: leczenie zaćmy z wszczepieniem soczewek,
operacje przepuklin, kamicy pęcherzyka żółciowego, żylaków, kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym,
gastroskopia, artroskopia stawów kolanowych i barkowych czy usuwanie zmian skórnych. Ten cud to dzieło wyjątkowo sprawnej menedżerki, pani Grażyny Napierskiej, która od lat kieruje ursynowską służbą zdrowia. Właśnie taki menedżer potrzebny jest w ministerstwie zdrowia. Niestety, ktokolwiek nowy pojawi
się w ministerialnym gabinecie przy ul. Miodowej, to albo nieudacznik, albo nierób bez wyobraźni, albo
po prostu krętacz i populista z partyjnego nadania. Boże, miej w opiece Rzeczpospolitą.
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Centralny ratusz dla Warszawy - jeszcze nie jest za późno
Ustrój administracyjny Warszawy podlega nieustannym zmianom i trudno obecnie powiedzieć, co nas czeka, nawet w najbliższej przyszłości. Zmienia się podział miasta (i województwa), zmieniają się nazwy
urzędów oraz ich kompetencje. Nie ulega jednak wątpliwości, że w Warszawie zawsze będą jakieś centralne
władze miejskie, które dla własnego funkcjonowania
oraz obsługi petentów potrzebują odpowiednich pomieszczeń.

L e c h K r ó l i ko w s k i
atusz Starego Miasta
w Warszawie od średniowiecza znajdował
się na Rynku. Ze względu na zły
stan techniczny oraz szczupłość
pomieszczeń został rozebrany
w 1817 roku. Nieco wcześniej,
bo w 1816 r. miasto zakupiło, z
przeznaczeniem na ratusz, Pałac
Jabłonowskich na Placu Teatralnym. Służył do Powstania Warszawskiego, w trakcie którego
został zniszczony. Ruiny rozebrano w latach 1958-59. Po wojnie, a konkretnie od 1954 r., jedną z kolejnych siedzib miejskiej
administracji stał się zespół corazziańskich budynków na Placu Bankowym. Wzniesione były w czasach Królestwa Kongresowego dla potrzeb ówczesnej
administracji rządowej. W latach międzywojennych były siedzibą resortu finansów. Po odbudowie umieszczono w nich
władze miejskie. Przynależność
budynków do Skarbu Państwa
nie miała wówczas znaczenia,
albowiem trwał proces likwidacji struktur samorządowych na
rzecz jednolitej administracji
państwowej. Po odrodzeniu samorządu terytorialnego w 1990
r. władze miasta pozostały w budynkach przy Placu Bankowym,
w których siedzibę ma także wojewoda. Niebawem doszło do
sporów o prawo do tej prestiżowej siedziby. Przesądziło prawo
własności, które w 85% należy
do Skarbu Państwa, a tylko w
15% do samorządu Warszawy.
Tak więc kolejni prezydenci są
na Placu Bankowym, bardziej w
charakterze gościa niż gospodarza. Monumentalny wygląd, dostojeństwo i prestiżowe położenie dawnego Pałacu Rządowej
Komisji Przychodów i Skarbu
sprawia, że samorządowi prezydenci Warszawy nie chcą nawet myśleć o innej siedzibie.
Zwłaszcza że począwszy od Lecha Kaczyńskiego, wszyscy kolejni władcy stolicy mieli ambicje objęcia stanowiska prezydenta RP.
latach 2007-2015,
gdy stolicą władała
ta sama partia, która sprawowała władzę w kraju,
a więc także mianowała wojewodów, nikt nie kwestionował
prawa prezydentów stolicy do
urzędowania w tych budynkach. Jednak po wyborach na
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jesieni 2015 r. sytuacja się zmieniła. Obecne centralne władze
samorządowe stolicy zajmują –
oprócz pomieszczeń na Placu
Bankowym – bardzo wiele budynków w różnych częściach
miasta. Zajmują budynki przy
ul. Niecałej 2/4, ul. Canaletta
2, Senatorskiej 27 oraz Senatorskiej 36, a także Wierzbowej 9. Komórki organizacyjne
Urzędu m.st. Warszawy mają
swoje siedziby także na ul. Młynarskiej 43/45, ul. Nowy Świat
18/20, ul. Marszałkowskiej
77/79, ul. Górskiego 7, ul. Sandomierskiej 12, ul. Kredytowej
3 i ul. Dzielnej 78, a także w
Alejach Jerozolimskich 28, przy
Placu Starynkiewicza 7/9, jak
również zajmują kilka pięter w
Pałacu Kultury (Pl. Defilad 1).
Do tego trzeba dodać siedziby
Urzędów Stanu Cywilnego: Pl.
Zamkowy 6, ul. Jezuicka 1/3,
ul. Andersa 5, ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Falęcka 10 oraz ul.
Smyczkowa 14. Niezależnie od
wymienionych nieruchomości
miasto zajmuje powierzchnie
użytkowe przy: ul. Dzielnej 15,
ul. Noakowskiego 11, ul. Tamka
4 i ul. Siedmiogrodzkiej 20, a
także przy pl. Konstytucji 4.
Łącznie Urząd m.st. Warszawy
zajmuje lokale o powierzchni
58 328 m kw.. Niezależnie od
wymienionych adresów komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta, w Warszawie funkcjonuje 18 administracji dzielnicowych, w większości ulokowanych w specjalnie wybudowanych lub adaptowanych budynkach. Biorąc pod uwagę fakt, iż
pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta nieustannie trwa wymiana korespondencji, którą – niezależnie
od korespondencji elektronicznej – trzeba fizycznie dostarczyć, mamy nieustanne wożenie dokumentów, co pochłania
kolejne etaty, czas, samochody
i paliwo, a na dodatek dokumenty czasami „giną”. Biura
Urzędu Miasta, oddalone od
siedziby Prezydenta niekiedy o
wiele kilometrów, są w rzeczywistości udzielnymi księstwami, albowiem nadzór nad nimi
ze strony centralnych władz
Miasta jest znacznie utrudniony. Można odnieść wrażenie, iż
taki układ niezwykle odpowiada niektórym dyrektorom, ale
ma to niewiele wspólnego z
efektywną gospodarką kadrami i właściwym nadzorem.
d kilku lat trwa pośpieszna zabudowa
Śródmieścia. Budynki
wznoszone są w miejscach, które jeszcze kilka lat temu nie były przewidywane pod zabudowę. Coraz trudniej znaleźć wolny plac, toteż następuje proces,
który w poprzednich dekadach
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Plac po dawnych pawilonach przy Marszałkowskiej, jako potencjalne miejsce lokalizacji ogólnomiejskiego ratusza. Jeszcze nie jest
za późno!
był nie do pomyślenia. Burzone
są bowiem mniej wartościowe
budynki, nawet te wzniesione
po II wojnie, a w to miejsce
wznosi się większe i wspanialsze. Piszę o tym wszystkim, albowiem uważam, iż jest to już
ostatni moment, aby zarezerwować przestrzeń pod przyszły
ratusz Warszawy, którego budowa – moim zdaniem – jest
nieunikniona. Plac musi być
oczywiście nie tylko w reprezentacyjnym miejscu, ale też w
miejscu powiązanym komunikacyjnie z całym miastem. Musi istnieć możliwość urządzenia
parkingów dla pracowników
oraz interesantów; możliwość
przyjmowania oficjalnych delegacji itd. Administracja jest
ważnym elementem składowym każdego zorganizowanego społeczeństwa, toteż jej dobre funkcjonowanie ma istotne
znaczenie społeczne, gospodarcze i polityczne.
rzez kilka lat, począwszy od 1994 r., trwała
wyprzedaż nieruchomości, głównie na obszarze w
przedwojennych granicach, czyli na obszarze podlegającym
bierutowskiemu dekretowi. Samorząd Warszawy wyzbył się
znacznej części nieruchomości
o „uregulowanych stanach
prawnych”. Później prowadzona była intensywna akcja zwracania mienia dawnym właścicielom lub ich następcom prawnym. Obecnie (2020 r.) proces
ten jest maksymalnie spowolniony, tym niemniej można założyć, że do czasu ewentualnego uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej – nie będzie już
praktycznie żadnej nierucho-

P

mości w dyspozycji Miasta. Dlatego tak ważne jest zarezerwowanie już teraz miejsca pod
przyszły ratusz. Uzasadnione
jest także rozważenie możliwości zakupu takiej nieruchomości. Po zarezerwowaniu placu
należałoby przygotować etapowy plan budowy warszawskiego ratusza, którego rozwiązania funkcjonalne powinny
uwzględniać ostatnie osiągnięcia nauki i praktyki w zakresie
administracji, ale też budownictwa. Plan ten powinien być
powiązany z planem sprzedaży dotychczas zajmowanych
obiektów, a dochód ze sprzedaży powinien być przeznaczony
na finansowanie nowej siedziby.
Decyzje należy podjąć jednak
bardzo szybko i muszą być to
decyzje komplementarne, na
podstawie których sprzedane
zostaną nie tylko niektóre miejskie nieruchomości, ale zarezerwowany zostanie miejsce
na budowę oraz oraz przyjęta
uchwała o budowie.
akiś czas temu zastanawiałem się nad lokalizacją takiego obiektu. Doszedłem do wniosku, że nie powinien to być plac Piłsudskiego,
który w polskiej tradycji symbolizuje przede wszystkim funkcje
państwowe i narodowe najwyższej rangi. Tak jak ratusz Krakowa nie powinien być na wzgórzu
wawelskim, tak ratusz Warszawy nie powinien być na Placu
Piłsudskiego. Miejsce na ratusz
powinno być w „mieszczańskiej”
Warszawie, albowiem ratusz jest
w pewnym stopniu symbolem
mieszczaństwa jako klasy społecznej. Z tych względów widziałbym tego typu obiekt przy
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Marszałkowskiej, np. pomiędzy
Świętokrzyską i Królewską, tam,
gdzie stały słynne pawilony rzemieślnicze, a obecnie (pod ziemią) znajdują się stacje dwóch linii metra. Trzeba jednak zauważyć, iż na części tego terenu trwa
realizacja prywatnego wieżowca. Tak więc sam narożnik Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej
jest już stracony!
edług mojej wiedzy,
Miasto ma prawa
do pewnej części terenu pomiędzy Świętokrzyską a
Królewską. Może Warszawa mogłaby odkupić (dokupić) inną
część tej nieruchomości i w jakimś rozsądnym czasie wybudować siedzibę centralnych władz
stolicy. Gdyby wznieść tam budynek biurowy o powierzchni
ok. 70 tys. metrów kw., to
wszystkie biura i inne komórki
organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy mogłyby znaleźć się pod
jednym dachem, ułatwiając życie interesantom, zarazem obniżając koszty funkcjonowania
miejskiej administracji. Niestety,
w obecnych warunkach finansowych (pandemia; kryzys) żaden z odpowiedzialnych polityków nie odważy się na wysunięcie propozycji wybudowania
nowej siedziby, tym bardziej, że
– moim zdaniem – na trudności
finansowe nałoży się opór urzędników, którzy – z natury rzeczy
– wolą być z dala od swoich szefów. Jeżeli w najbliższym czasie
Miasto nie podejmie decyzji w
tym zakresie, to za kilka lat nie
będzie gdzie wybudować ogólnomiejskiego ratusza.
nnym aspektem pomysłu
jest stworzenie przez
Miasto polskiego wzorca
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XXI-wiecznego budynku administracji publicznej. Przykładem takiego myślenia jest oddany do użytku w 2015 r. kompleks budynków francuskiego
resortu obrony. Wzniesiony został na skraju Paryża w XV
dzielnicy, w okolicy Placu Balard. Kompleks zaprojektowany
został przez pracownię architektoniczną ANMA, a głównym
wykonawcą była znana w Warszawie firma Bouygues. Obiekt
chlubi się 80-procentową autonomią energetyczną, co wynika, m.in. z 4 tysięcy metrów
kwadratowych paneli fotowoltaicznych zamontowanych na
dachach. Wentylacja budynku
nie jest wspomagana mechanicznie, a woda z opadów atmosferycznych jest całkowicie
wykorzystywana. Zastosowano ogromną liczbę high-techowych, futurystycznych pomysłów, co sprawiło, że kompleks otrzymał certyfikat HQE,
potwierdzający jego ekologiczność. Trzeba też zauważyć, że
ze względu na użytkownika
(instytucje resortu obrony),
gmach odporny jest na ataki
terrorystyczne oraz próby
szpiegowskiej infiltracji. Kompleks, nazywany po prostu Balard, przeznaczony jest do pracy dla 10 tysięcy osób, dla których przygotowano zaplecze
socjalne, nie tylko z restauracjami, ale także ze żłobkiem.
ważam, że (ewentualnie) wzniesiony nowy
ratusz stolicy Rzeczypospolitej powinien być przykładem i inspiracją dla polskich
obiektów użyteczności publicznej, przez kolejnych kilka dziesięcioleci. Marzenia!
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
tel.: 504 017 418
JODŁA kaukaska cięta,
508 23 85 86
JODŁA koreańska do 3 m,
508 23 85 86
ŚWIERK kłujący do ogrodu
do 2 m, 508 23 85 86

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361
MOKOTÓW 78 m2, 4-pokojowe,
513 237 287
SPRZEDAM lokal handlowousługowy, powierzchnia 50 m2,
ul. Szolc-Rogozińskiego 3 vis a vis
poczty, blisko metra Imielin.
Tel.:692 829 931”

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 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, b. blisko Piaseczna, 140
m2 nowy, wolnostojący, 680 tys. zł,
601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

! Dom, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia, c. 1,2
mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 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,
! Wilanów, 280 m2, superokazja,
dom po remoncie, tylko 1.6 mln do
neg. zł, 601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

RENOWACJA mebli,
510 266 143
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 3030 530

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

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
POKRYCIA dachowe,
730 359 998
PRANIE dywanów i kanap,
mycie okien, 669 945 460
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

MALOWANIE, 669 945 460
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MOSKITIERY, 602 380 218
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888

Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja 130 m2
do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
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
! 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 Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998
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

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840
! 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

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

POSZUKUJEMY pracownika
recepcji, praca zmianowa Centrum Sportu Wilanów,
ul. Wiertnicza 26A, Warszawa.
Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt na mail: csw@wilanow. pl,
tel.: 22 885 00 60 w.100
PRZEDSZKOLE nr 52 przy
ul. Koncertowej 8 zatrudni Panią
na stanowisko woźnej oddziałowej
od 1 listopada 2020 roku. Praca na
pełen etat.
Zgłoszenia przyjmujemy
telefonicznie w dniach. 22-23
października
(22 643 72 93 wew. 101)
lub mailowo:
p52@ edu. um.warszawa.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Polskich Olimpijczyków w
Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni pomoc kuchenną
(pełen etat). Telefon kontaktowy:
(22) 462 85 44 w godz. 6:00 –
14:00. CV proszę złożyć osobiście
w sekretariacie szkoły lub przesłać
na adres e-mail:
kamil_szymanski@ spwmy.edu.pl
ZATRUDNIĘ ekspedientki
Groszek 508 23 85 86

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Sprzedali samochód
z wypożyczalni
Ursynowscy kryminalni rozwikłali sprawę sfingowanego
zgłoszenia o kradzieży samochodu, który faktycznie został
sprzedany za wschodnią granicą, i zatrzymali pięciu podejrzanych. Mieszkający czasowo
na terenie Warszawy obywatele Rosji, Ukrainy i Białorusi
wpadli na pomysł wypożyczenia toyoty corolla, a następnie
sprzedania jej jako swojej za
wschodnią granicą.
Kiedy około 10:00 policjanci dostali zgłoszenie dotyczące
kradzieży samochodu toyota
corolla, do której miało dojść
na parkingu przy ul. Pelikanów
na Ursynowie, od razu zajęli
się sprawą. W trakcie czynności zgłaszający, 30-letni obywatel Ukrainy nie potrafił
składnie powiedzieć – jak doszło do kradzieży. Ponadto nie
miał przy sobie kluczyków do
auta. Cała sytuacja wzbudzała
u policjantów podejrzenie, że
do kradzieży w ogóle mogło
nie dojść.
Kiedy dalej poszli tym tropem, ustalili, że 35-letni obywatel Rosji, mieszkający tymczasowo na terenie Warszawy,
dostał zlecenie na samochód
marki toyota corolla. W związku z tym, że kradzież jest kłopotliwa i generuje większe prawdopodobieństwo wpadki, postanowił wypożyczyć samochód i sprzedać go klientowi na
Litwie. Zwerbował do tego 30letniego obywatela Białorusi i
trzech dwudziestoparoletnich
obywateli Ukrainy.
Białorusin miał za zadanie
wynająć samochód. Po otrzymaniu szczegółowych instrukcji od kontrahenta, 35-latek polecił pojechać 30-latkowi i jego
młodszemu koledze na Litwę.
Tam w wyznaczonym miejscu
mieli przekazać samochód z
kluczykami prawdopodobnie
obywatelowi Rosji. Drugim samochodem mieli pojechać dwaj
inni mężczyźni, żeby dopilnować transakcji.
Po przekazaniu samochodu
kilka kilometrów za granicą
Polski z Litwą, mężczyźni
przesiedli się do swoich kolegów i wrócili do Polski. Po powrocie 30-latek zgłosił kradzież ursynowskim policjantom. Funkcjonariusze zebrali
dowody, z których ewidentnie
wynikało, że zgłaszający
wspólnie ze swoimi kolegami
dopuścili się kradzieży i sprzedażny samochodu. W ciągu
kolejnych dni pięciu podejrzanych, na czele z mężczyzną
kierującym całą akcją, trafiło
do policyjnych aresztów. Mężczyźni – w zależności od skali
udziału w przestępstwie – odpowiedzą za kradzież, podżeganie i pomocnictwo w kradzieży oraz zawiadomienie organu o niepopełnionym przestępstwie. Grożą im kary do 5
lat więzienia.

postawie obywatelskiej kierowców. Kiedy dwaj mężczyźni siedzący za kierownicami swoich
samochodów, zauważyli, jak
przed przejściem dla pieszych,
kierowca audi potrącił człowieka na pasach i uciekł, natychmiast ruszyli za nim.
Według ustaleń policjantów,
około 23:00, podróżujący
BMW 34-latek, jadąc ulicą Bonifacego na Mokotowie, skręcił
w lewo w ulicę Sobieskiego i
zatrzymał się przed pasami,
aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Nagle zobaczył, jak samochód Audi A6 ruszył w stronę Centrum Warszawy. Mimo
tego, że widział inne samochody stojące przed przejściem w
oczekiwaniu na zielone światło, ominął je z lewej strony,
potrącając jednego przechodniów, po czym skręcił dynamicznie w prawo i podjął
ucieczkę. Kierowca BMW oraz
inni uczestnicy ruchu ruszyli
za audi oddalającym się w kierunku ulicy Limanowskiego.
Tam zatrzymali pojazd i wydobyli z niego rosłego mężczyznę, od którego wyczuwalna
była silna woń alkoholu. Na
wpół przytomy, nie potrafił nawet rozmawiać. Po kilku minutach na miejsce przyjechali
policjanci. Mężczyźni przekazali im pijanego 41-latka wraz
z kluczykami do jego samochodu. Po czym złożyli zeznania,
opisując dokładnie całą sytuację. Pieszy na szczęście nie
odniósł żadnych obrażeń.
Badanie alkotestem wykazało, że nietrzeźwy kierujący miał
ponad trzy promile alkoholu w
organizmie. W toku dalszych
czynności policjanci ustalili, że
mężczyzna nie posiadał prawa
jazdy, gdyż wcześniej zostało
mu ono już zatrzymane. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty
spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kierowania pojazdem w
stanie nietrzeźwości, za które
sąd może go skazać na 5000
złotych grzywny oraz karę dwuletniego więzienia.

Zatrzymany
przy Alternatywy

Ursynowscy dzielnicowi zatrzymali 42-latka podejrzanego o umyślne uszkodzenie samochodu. Mężczyzna nieposiadający stałego miejsca zamieszkania siedział na ławce
przy znanej z serialu ulicy Alternatywy 4. Dzień wcześniej
wyładowywał swoją złość na
przedniej szybie auta, tłukąc
w nią kijem. Początkowo nie
chciał się przyznać do przestępstwa, jednak w świetle
przedstawionych mu dowodów potwierdził, że wybił szybę w samochodzie.
Jak ustalili dzielnicowi, 42latek dzień wcześniej przechodził w rejonie prawidłowo zaparkowanych wzdłuż chodnika aut. Nie miał jednak najlepszego humoru. W pewnym
momencie “zniosło” go lekko i
zaczepił o lusterko jednego z
pojazdów. Poirytowany tym
faktem najpierw zaczął wyrzucać z siebie zdania złożone
głównie z wulgaryzmów, a następnie z całej siły uderzać w
przednią szybę samochodu
dużym kijem, który miał przy
sobie. Po wyładowaniu swoich emocji poszedł dalej, pozostawiając uszkodzone auto.
pojazdu zawiadoPijany potrącił pieszego Właściciel
mił o uszkodzeniach ursynowna przejściu
skich policjantów, określając
W tym przypadku można uszkodzenia na kwotę około
śmiało powiedzieć o wzorowej 1000 zł.

Mundurowi w ramach tak
zwanego obchodu rejonu ustalili, że aktu wandalizmu mógł
się dopuścić 42-latek, który nie
posiada stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna prowadził migracyjny tryb życia,
pomieszkując w różnych miejscach Warszawy. Kiedy funkcjonariusze dowiedzieli się, że
podejrzany, będący w ich zainteresowaniu, przebywa w rejonie ulic Pileckiego i Alternatywy, postanowili to sprawdzić. Początkowo podejrzany
nie przyznawał się do przestępstwa, jednak po przedstawieniu mu dowodów przyznał
dzielnicowym, że to on uszkodził samochód, ponieważ poniosły go nerwy. Został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. Grozi mu kara
do 5 lat więzienia.

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Witold Pastuszka
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
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

Aresztowani
za kradzieże „na kolec”
Ursynowscy kryminalni zatrzymali trzech obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże
„na kolec”. Policjanci wiedzieli, że 50-, 45- i 41-latek upatrują sobie samochody, z których
mogą zabrać pieniądze i drogocenne przedmioty. Następnie podkładają pod koło ostry
przedmiot, na który po najechaniu uszkodzeniu ulega
opona.
W trakcie czynności służbowych policjanci zauważyli granatowe renault megane stojące na al. Krakowskiej. Kryminalni wiedzieli, że trzej obywatele Gruzji mogą mieć na
swoim koncie sierpniową kradzież z samochodu na ul. Rosoła na Ursynowie. Teraz z ich
zachowania wynikało, że byli
zainteresowani pojazdem
marki volvo. Jeden z nich wyszedł ze swojego renault, podszedł do zaparkowanego volvo i schylił się przy samochodzie, jakby coś robił przy
przednim kole. Następnie wrócił do swoich kolegów siedzących w aucie.
Kiedy obserwowany przez
nich samochód ruszył, pojechali za nim. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów volvo zatrzymało się na jednej ze stacji
paliw przy zjeździe na autostradę. Kierowca przystąpił do
wymiany koła w swoim aucie,
które najprawdopodobniej zostało uszkodzone w wyniku
podłożenia pod nie ostrego
przedmiotu.
Wówczas z renault wyszedł
jeden z podejrzanych, podszedł do samochodu pokrzywdzonego i korzystając z jego
nieuwagi, otworzył tylne lewe
drzwi, zabrał plecak, w którym
znajdował się laptop oraz pieniądze i szybkim krokiem ruszył w kierunku renault. W
tym momencie pokrzywdzony zorientował się, że został
okradziony i zaczął biec za podejrzanym, który przeskoczył
przez ogrodzenie i uciekał pobliskim polem.
W tym czasie do akcji wkroczyli policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę, uciekającego z
plecakiem i jego dwóch wspólników czekających w renault.
Kryminalni odzyskali plecak, w
którym znajdował się laptop,
25.000 zł i 1000 Euro.
Do policyjnego aresztu trafił
50 -latek i jego o kilka lat młodsi koledzy. Cała trójka usłyszała zarzuty dwóch kradzieży. Na
wniosek policjantów i prokuratora mokotowski sąd aresztował ich na trzy miesiące. Grożą
im kary do 5 lat więzienia.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna

Rolnicy protestują,
taksówkarze klaszczą...

W proteście rolników w Warszawie uczestniczyli między innymi
znani politycy – niedawni kandydaci na prezydenta RP: Krzysztof
Bosak (Konfederacja) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Krzysztof Bosak mówił między innymi o ustawie o ochronie zwierząt i o
prawie do gospodarowania oraz zachęcał resztę zgromadzonych do
dalszego protestowania. Był to generalnie protest rolników, którzy
nie zgadzają się z tzw. “Piątką dla zwierząt”, czyli projektem ustawy zakazującej hodowli zwierząt futerkowych. Uczestniczyło bardzo dużo ludzi, około 800 osób, wszyscy byli w maseczkach. Na proteście byli również taksówkarze, którzy zatrzymali się i zaczęli bić
brawo protestującym rolnikom.

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

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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