WYCHODZI OD 2000 ROKU
ISSN 1640–405X

Ani jednej więcej...

10 listopada 2021

czasopismo bezpłatne

Nr 45 (1085)
FOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL

Czyt. str. 2 i 11

Czyt. str. 10 i 11

Mural legendy odsłonięty

Czyt. str. 6

Na biednego nie trafiło

Czyt. str. 8

„Alternatywy“ zapraszają!

Czyt. str. 15

2

Których granic nie warto przekraczać...

C

hoć w dzisiejszych warunkach tradycyjne środki komunikacji masowej, a także coraz bardziej urozmaicone media społecznościowe pozwalają na
publiczne wyrażanie poglądów w
sprawach dotyczących polityki,
starym zwyczajem na ulice wielu
polskich miast, w tym miasta stołecznego Warszawa, wyległy nieprzebrane tłumy światłych Polaków i Polek, protestując przeciw
ubiegłorocznemu zinterpretowaniu przez Trybunał Konstytucyjny
przepisów o przerywaniu ciąży.
Zapalnikiem, który uruchomił z
pewnym opóźnieniem tę bombę
protestacyjną, była śmierć pięknej
młodej kobiety w szpitalu w Pszczynie, gdzie – jak już wiemy z treści przesyłanych przez nią esemesów – tak długo czekano na obumarcie niedorozwiniętego płodu, aż wywiązała się sepsa, która
zabiła ciężarną pacjentkę. Przy
okazji okazało się, że w skali minionego roku podobnych przypadków było więcej, bowiem wystraszeni położnicy bardziej się obawiają obecnie interwencji ścigającego „skrobanki” prokuratora niż
śmiertelnych skutków swoich poczynań. Nie jest tajemnicą, że orzeczenie z października 2020 wywołała w gronie ginekologów
„efekt mrożący”. Narzucona przez
tzw. Trybunał Julii Przyłębskiej
nowa interpretacja przepisów

skłania, by zamiast za wszelką cenę walczyć o dobro matki i dziecka, lekarze musieli zastanawiać
się, czy ich resort Zbigniewa Ziobry
nie pośle za kratki w imię ideologicznych założeń. Wiadomo, że
założenia te forsuje nie środowisko
medyczne bynajmniej, lecz daleki
od naukowego podejścia do rzeczywistości kościelny areopag, bardziej od prawd naukowo udowodnionych kochający dogmaty.
est rzeczą wielce zastanawiającą, iż w trzeciej dekadzie
XXI wieku kraj mający społeczeństwo całkiem dobrze wykształcone usiłuje cofnąć swoich
obywateli do czasów średniowiecza. Ambona ma być mądrzejsza
od naukowej katedry, a świeżo
zaproponowany przez wspomniany resort sprawiedliwości karomierz wskazuje, że już niewiele
brakuje, by przywrócono palenie
ludzi myślących inaczej na stosie
albo topienie „czarownic”. Już
mamy przecież do czynienia z
„wypędzaniem złego ducha” poprzez egzorcyzmy, mające „uwolnić od dręczeń demonicznych”. Na
specjalistycznej stronie internetowej czytamy: „Nie traktuj księży
egzorcystów jak magów i szamanów /.../. Kiedy będziesz szukał
egzorcysty, unikaj fałszywych,
świeckich egzorcystów /.../. Nie
daj się nabrać na ogłoszenia w gazetach i internecie /.../. Pomocy
szukaj tylko w Kościele.”
zyżby chodziło tu o korporacyjną rywalizację z psychologami, których przecież
z uwagi na fachowe wykształcenie
nie da się zaliczyć do magów i szamanów? Przywołuję akurat przykład egzorcyzmów nie dlatego, żeby Kościołowi Rzymskokatolickiemu, mojemu Kościołowi zresztą,
dopiec ze szczególną złośliwością.

RYS. PETRO/AUGUST
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zisiejsza władza w Polsce
dąży najwyraźniej do
wzięcia społeczeństwa w
ryzy kościelne, wskazując jako bodaj największych wrogów RP „ulicę i zagranicę”. Z protestami ulicznymi jakoś daje sobie radę, stosując stopniowo coraz ostrzejsze
środki przymusu bezpośredniego.
Wpływy zagraniczne natomiast
próbuje powstrzymać przede
wszystkim poprzez obrzydzanie
Unii Europejskiej, którą wielu prominentnych przedstawicieli państwa zaczyna traktować jako naszego ciemiężyciela, agresora i niemalże najeźdźcę, gwałcącego – na
razie zdalnie – suwerenność Rzeczypospolitej. Paweł Lisicki, były
redaktor naczelny dziennika o nazwie – nomen omen – „Rzeczpospolita”, a teraz szef tygodnika
„DO RZECZY” otworzył ostatnie
wydanie tego pisma jednoznacznym hasłem: „Czas zlikwidować
Parlament Europejski”. Takie posunięcie proponuje na łamach „Tygodnika Lisickiego”... eurodeputowany Ryszard Legutko.
ak widać, są u nas ludzie
zdolni do przekraczania granic szaleństwa i to w momencie, gdy w obrębie europejskiej
wspólnoty potrzebne jest wzajemne wspieranie się państw-członków w reakcji na perfidne sprowadzanie przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę tłumu uchodźców z Afryki i Azji na
granice z Polską i Litwą. Łukaszenka, całkiem niedawno określony
przez byłego marszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego mianem „ciepłego człowieka”, zdaje
się potwierdzać to miano, dając
nam zdrowo popalić...
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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Historia sprawiła, że stał się on
osią naszej kultury narodowej i nie
da się tego zmienić z dnia na dzień.
Pamiętać jednak wypada, że rozwój chrześcijaństwa to nie tylko
nieprzerwane kultywowanie miłości bliźniego, ale też mordowanie milionów ludzi w imię
„nawrócenia”, to sprzyjanie wielu
krwawym władcom, to nieustanne zagarnianie publicznych dóbr,
to ponure dzieje papiestwa, to liczne przypadki pedofilii... Lepiej byłoby zatem, żebyśmy dziś widzieli – o ile to możliwe – tylko tę przyjaźniejszą twarz Kościoła, łączące-

go głoszenie Dobrej Nowiny z dobrymi uczynkami na co dzień. Jeśli zaś będą kontynuowane próby
ponownego łączenia tronu z ołtarzem, to źle to się skończy i dla jednego, i dla drugiego. Tym bardziej,
że artykuł 25 Konstytucji RP wyraźnie powiada: „stosunki między
państwem a kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi są
kształtowane na zasadzie poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej n i e z a l e ż n o ś c i każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra
człowieka i dobra wspólnego”. Ar-

tykuł ten traktuje się jako „przyjazny rozdział” związków wyznaniowych od państwa, co w praktyce nie za bardzo potwierdza jednak moda na etatowe zatrudnianie kapelanów – nawet w instancjach skarbowych. A jeśli chodzi o
poszanowanie dla różnych wyznań to bodaj po raz ostatni widziałem, jak dano temu wyraz,
gdy uroczyście otwierany był Stadion Narodowy w Warszawie i poproszono o wspólne błogosławieństwo kapłanów wielu odmian
chrześcijaństwa, którzy zgodnie
zasiedli obok siebie.
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Kolejne nasadzenia na Ursynowie
164 nowe drzewa oraz 1394 krzewy - to planowany
efekt realizacji umowy „Nasadzenia drzew, krzewów
i roślin zielnych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy”. Nasadzenia już się rozpoczęły i potrwają
do końca listopada. Poza drzewami i krzewami ursynowska zieleń zostanie uzupełniona o 929 sztuk bylin
oraz 3090 cebul tulipanów.
- Trwa kolejny etap nasadzeń na terenie naszej dzielnicy. Jestem
przekonany, że efektem będzie nie tylko poprawa estetyki przestrzeni publicznych Ursynowa, ale przede wszystkim pozytywny wpływ
nowych nasadzeń na jakość środowiska, w którym żyjemy - mówi
zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak. - Nowe nasadzenia to czystsze powietrze, lepsza retencja wody opadowej, zdrowszy mikroklimat. Całkowita wartość prac przekracza 400 tysięcy złotych, a do obowiązków wykonawcy umowy należy także pielęgnacja posadzonych roślin, co ma zapewnić trwałość efektów tych
działań – dodaje.
Lokalizacje nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ursynowa:
ul. Wasilkowskiego, ul. Kabacka, ul. Taneczna (niedaleko ul. Wantule), ul. Surowieckiego, ul. Jeżewskiego, ul. Lanciego, ul. Wasilkowskiego, ul. Kabacka, ul. Taneczna (niedaleko ul. Wantule), ul.
Surowieckiego, ul. Jeżewskiego, ul. Lanciego, ul. Gandhi, Park im.
Jana Pawła II ul. Romera, Park im. Romana Kozłowskiego - ul. Surowieckiego, ul. Puszczyka, ul. Warchałowskiego, ul. Płaskowickiej,
ul. Krasnowolska, ul. Raabego, ul. Dembego, ul. Jastrzębowskiego,
ul. Pileckiego 111, ul. Fosa, ul. Cybisa, ul. Lokajskiego, ul. Cynamonowa, ul. Odbarczająca ul. Dembego, ul. Braci Wagów, ul. Moczydłowska, ul. Polinezyjska łuk od str. parkingów (str al. KEN i Gandhi), Ul. Zaruby, ul. Cynamonowa, ul. Wyczółki, ul. Dereniowa, ul.
Romera, ul. Kiedacza, ul. Polskie Drogi, ul. Akustyczna, ul. Kujawiaka /Ludwinowska, ul. Ciszewskiego, ul. Surowieckiego, ul. Ekologiczna, al. KEN 96 przy parkingu.

Wystawa przed urzędem
„Moi przodkowie w Powstaniu Warszawskim” to wystawa plenerowa, której bohaterami są Powstańcy –
przodkowie dzisiejszych mieszkańców Ursynowa.
Wystawę można obejrzeć przed Urzędem Dzielnicy
Ursynów, od strony al. KEN.
Celem tej wystawy jest przypomnienie tych, którzy byli uczestnikami zrywu powstańczego w walce z okupantem niemieckim w
1944 roku, a także poszerzenie i utrwalenie wiedzy o wydarzeniach,
które wtedy miały miejsce w Warszawie. Sylwetki bohaterów mają nam przypomnieć, jak istotne jest pielęgnowanie pamięci i kierowanie się ważnymi dla naszego społeczeństwa wartościami i postawami.
Wystawa „Moi przodkowie w Powstaniu Warszawskim” została
przygotowana przez Fundację Nasza Historia w ramach projektu
„ATU. Amatorski Teatr Ursynowa”, współfinansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W trzech parkach powstaną w sumie cztery azyle dla
jeży. Wygrodzony teren, pełen liści to naturalne schronienie, miejsce bytowania i hibernacji dla tych zwierząt. To kolejne działania realizowane przez Urząd
Dzielnicy Ursynów wynikające z troski o zamieszkujące
ursynowskie parki jeże.
Lokalizacje azyli dla jeży:
– Park im. Romana Kozłowskiego (azyl już zrealizowany),
– Park im. Jana Pawła II – 1 lokalizacja (realizacja w ciągu kilku dni),
– Park przy Bażantarni - 2 lokalizacje (realizacja w ciągu kilku dni).
Od 2019 roku prowadzony jest rejestr siedlisk jeży na terenie Ursynowa. Mieszkańcy mogą zgłaszać lokalizacje siedlisk za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub portalu Warszawa 19115 (należy skorzystać z zakładki „MASZ POMYSŁ” dodając uwagę „ Ursynów-jeże”).
Urząd Dzielnicy Ursynów podejmuje także inne działania chroniące ursynowskie jeże. W ramach projektu „Chrońmy jeże” zrealizowanego w 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego, zamontowano ostrzegawcze znaki drogowe poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, w szczególności jeży.

Co się zmieni?
Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną,
która – podobnie jak w przypadku paszportów – zawierać będzie
wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach
cyfrowych. Dodatkowo, do warstwy graficznej dowodu osobistego
powróci podpis posiadacza.
Odciski palców nie będą zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osób: które nie ukończyły 12. roku życia, od
których chwilowo fizycznie nie można pobrać odcisków któregokolwiek z palców oraz od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą: rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać
odcisków palców, 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia oraz 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia.
Ze względu na obowiązek złożenia wzoru podpisu i odcisków palców wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć tylko osobiście w siedzibie urzędu. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w przypadku ubiegania się o wydanie
dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia – dowód
ten nie będzie zawierał odcisków palców i wzoru podpisu.

soboty na niedzielę nie będzie
kursów nocnych.
W piątek, sobotę i niedzielę
będą kursowały tramwaje linii
71; w sobotę i niedzielę składy linii 17 będą jeździły z większą
częstotliwością do pętli Winnica a kursowanie linii 14 zostanie zawieszone. Podobnie jak to
było w pierwszym etapie prac,

Warstwa elektroniczna daje możliwość komunikowania się z
administracją publiczną on-line. Dzięki niej można między innymi
elektronicznie podpisywać dokumenty oraz korzystać z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Wystarczy aktywować
warstwę elektroniczną e-dowodu, odbierając dokument lub w dowolnym innym momencie w urzędzie. Ustalamy wówczas dwa kody PIN (cztero- i sześciocyfrowy). Czterocyfrowy PIN pozwala na
zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do podpisu pisma.
WAŻNE! Wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste,
wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą
musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać aż do momentu utraty ich ważności.

Porozmawiajmy o placu
w Parku im. Jana Pawła II

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego zostanie zaprezentowana koncepcja zazielenienia placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się 15 listopada (poniedziałek), o godz. 18.00, w sali 136 (I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (ze względu na pandemię liczba
miejsc ograniczona do 40 osób). Do spotkania będzie
można dołączyć także online. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej, profilu dzielnicy na
YouTube i Facebooku.
- Widzimy potrzebę zmian na placu z fontanną w Parku im. Jana
Pawła II. Modernizacja ma dotyczyć zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz wymiany małej architektury. Dziś cały plac,
poza misami z lipami, jest wybrukowany, co jest sprzeczne z obecnymi potrzebami wynikającymi ze zmian klimatycznych. Spodziewanym efektem zmian będzie zazielenienie tego miejsca, a tym samym spowodowanie, że stanie się ono bardziej przyjazne użytkowna trasy wyjadą autobusy linii nikom – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Bartosz Dominiak.
zastępczej ZM1 (od ok. godziny
Zazielenienie placu z fontanną
17.30 w piątek 19 listopada) oraz
Przebudowa placu ma przede wszystkim poprawić warunki
Z-1. W godzinach nocnych kursów metra autobusy ZM1 będą wzrostu istniejącej zieleni oraz zwiększyć powierzchnię zieleni na
jeździły wzdłuż całej trasy linii tym terenie. Obecnie plac z fontanną w 98 % stanowi powierzchM1. Autobusy linii 710, 724 i 742 nię utwardzoną. W upalne dni plac nagrzewa się i pustoszeje, stąd
będą dojeżdżały do Metra Wila- pomysł na jego zazielenienie.
W ramach przebudowy zostaną powiększone istniejące misy
nowska a nie do Kabat.
z t m . w a w. p l pod drzewami oraz powstaną nowe rabaty w rejonie fontanny i kościoła. Na placu wykonane mają zostać wielogatunkowe nasadzenia. Planowane jest uzupełnienie istniejących szpalerów lip oraz
wprowadzenie we wschodniej części placu nasadzeń drzew. Wprowadzana zieleń da w przyszłości cień i chłód, będzie poprawiać mikroklimat na placu, zwiększy bioróżnorodność oraz naturalną retencję wód opadowych.
Zazielenianie miast i zwiększenie lokalnej retencji wód jest jednym z rekomendowanych przez naukowców działań adaptacyjnych, które umożliwia funkcjonowanie w warunkach kryzysu klimatycznego, a także ma wpływ na ograniczenie zmian klimatu.
W ramach inwestycji nastąpić ma także montaż nowoczesnych
i wygodnych ławek z podłokietnikami, dużych koszy na odpady oraz
wymianę stołów i stojaków rowerowych na modele stylistycznie dopasowane do projektowanego wzornictwa ławek.

Metro pojedzie na odcinku Dworzec Gdański – Młociny
rozkładem jazdy, ale ze zwiększoną częstotliwością w godzinach szczytów komunikacyjnych.
W sobotę, 13 listopada pociągi
będą jeździły według sobotniego
rozkładu jazdy. W noce z piątku
na sobotę i z soboty na niedzielę
nie będzie kursów nocnych.
W dniach 12-14 listopada zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. Na tory wyjadą
tramwaje linii uzupełniającej 71.
Składy w godzinach szczytu będą podjeżdżały na przystanki co
4-5 min.
Drugi etap prac modernizacyjnych zaplanowano na następny weekend. Od piątku 19 listopada od godziny 18.00 do niedzieli 21 listopada metro będzie
kursowało pomiędzy Dworcem
Gdańskim a Młocinami według
standardowych rozkładów jazdy. W noce z piątku na sobotę i z

Od poniedziałku, 8 listopada, można już składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.
Nowe rozwiązania wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku. Chodzi m .in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie i odpowiednie zabezpieczenie dowodów przed fałszerstwem.

Korzyści płynące z nowego dokumentu

Azyle dla jeży w ursynowskich parkach

Metro na pierwszej linii,
od 11 listopada od godziny
21.00 do 14 listopada, będzie kursowało na trasie
Dworzec Gdański – Młociny. Zostaną uruchomione
zastępcze linie tramwajowe i autobusowe.
Metro Warszawskie, od 11 listopada od godziny 21.00 do 14 listopada, zaplanowało prace techniczne na pierwszej linii metra na
odcinku między stacjami Kabaty
a Dworzec Gdański (modernizacja urządzeń sterowania ruchem
pojazdów). Pociągi będą kursowały pomiędzy Dworcem Gdańskim a Młocinami według niestandardowych rozkładów jazdy.
W czwartek, 11 listopada i 14 listopada w metrze będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.
W piątek, 12 listopada pociągi będą kurowały zgodnie z sobotnim

Można już składać wnioski
na nowe dowody osobiste
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Mural Kazimierza Górskiego już odsłonięty
W kamienicy przy ul. Madalińskiego 49/51, gdzie
mieszkał trener odsłonięto mural. Przedstawia on
Kazimierza Górskiego
wraz z jednym z jego najbardziej znanych cytatów
„Piłka jest okrągła, a
bramki są dwie”.
Wyróżnikiem tej pracy jest
wykorzystanie dwóch technik
artystycznych – częścią malowidła są elementy ceramiczne. Autorem pracy jest artystyczny duet „Czary-Mury”.
Wydarzenie zainicjowane
przez Fundację Kazimierza Górskiego wpisuje się w obchody
100-lecia urodzin trenera. Burmistrz Rafał Miastowski, wraz
zastępcą Markiem Rojszykiem,
który odpowiada za sport w
dzielnicy, towarzyszyli organizatorom podczas odsłonięcia
muralu.

Końcówka remontu ul. Idzikowskiego

ZDM kończy właśnie remontować chodnik po południowej stronie ul.
Idzikowskiego na Mokotowie. Jednocześnie po
drugiej stronie ulicy rozpoczyna się budowa drogi dla rowerów. Pojawią
się też nowe przystanki
autobusowe.

Remont chodnika na odcinku
od ul. Imielińskiej do ul. Pory dobiega właśnie końca. Tradycyjnie, w zgodzie z miejskimi standardami projektowymi, chodnik
wykonany jest z płyt betonowych
o wymiarach 50×50 cm. Wszystkie są już na swoim miejscu, podobnie jak kostka brukowa na
zjazdach bramowych. Do dokoń-

czenia pozostały już tylko drobne prace brukarskie oraz rekultywacja trawnika.
Koniec jednych prac zbiega
się z początkiem następnych.
Zaczęła się budowa nowej trasy
rowerowej. Dwukierunkowa
droga dla rowerów powstaje po
północnej stronie ul. Idzikowskiego na blisko kilometrowym
odcinku między ulicami Jana III
Sobieskiego a Piaseczyńską. Jej
budowa rozpoczęła się pod koniec października. Teraz trwa
korytowanie, czyli wykonanie
w ziemi zagłębienia, w którym
docelowo pojawi się nowa
utwardzona nawierzchnia. Następnym etapem jest wstawianie krawężników, potem wypełnienie zagłębienia podbudową z
kruszywa, a na końcu asfaltowanie. Nowa trasa dla rowerzystów powinna być gotowa do
końca tego roku.
Od wschodu droga rowerowa
zostanie połączona z istniejącą
siecią tras u zbiegu skrzyżowania
z ul. Jana III Sobieskiego. Od za-

chodu zostanie dociągnięta do
skrzyżowania z ul. Piaseczyńską.
Dalej rowerzyści będą mogli kontynuować jazdę po jezdni na
wprost w kierunku ul. Puławskiej lub na północ w kierunku
parku Arkadia. Mniej więcej w
połowie długości, wysokości
skrzyżowania z ul. Imielińską,
powstanie łącznik do drogi rowerowej w formie czwartego wlotu
na skrzyżowaniu.
Oba elementy inwestycji, zarówno pieszy, jak i rowerowy,
wynikają z budżetu obywatelskiego. Za realizacją projektu w
głosowaniu opowiedziało się
2990 mieszkańców.
W niedalekiej przyszłości planowane jest skierowanie na ul.
Idzikowskiego autobusów miejskich, które połączą Górny i Dolny Mokotów. W tym celu ma powstaje łącznie aż sześć nowych
przystanków. Widoczne są już
te po południowej stronie ulicy,
zostały wybudowane przy okazji
remontu chodnika.
z d m . w a w. p l

# Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Poznaj Mokotów w grze miejskiej
„Detektywi w wielkim mieście. Niepodległość na Mokotowie” to interaktywna gra
miejska, która angażuje w poznawanie
dzielnicy poprzez zagadki i łamigłówki.
Grę, której autorką jest Hanna Dzielińska,
można pobrać i wydrukować ze strony internetowej Dzielnicy.
Przewodniczka przygotowała trasę, którą można przejść w półtorej godziny, gdzie
do rozwiązania jest dziesięć zagadek, m.
in. szyfr, architektoniczna zgadywanka i
szperanie wśród starych fotografii. Dodatkowo gra zawiera praktyczne wskazówki: jak dotrzeć na miejsce startu, co zabrać ze sobą itp.
Czy wiesz, że w latach 30. XX wieku wokół ulicy Chocimskiej unosił się zapach czekolady. Powód? W ceglanym kompleksie
budynków po zachodniej stronie ulicy znajdowała się Fabryka Kakao, Czekolady i Cukierków Jana Fruzińskiego. Z gry dowiesz
się nazwiska słynnych plastyków, którzy
projektowali opakowania dla Fruzińskiego. To właśnie one przyniosły sławę temu
zakładowi.

29.11, godz. 13:15 – Pierwsza pomoc
Wszystkie warsztaty odbywają się w Mokotowskim Centrum Integracji MieszkańTreningi umiejętności
ców, ul. Woronicza 44A
społecznych dla seniorów
Zapisy pod telefonem 577 470 713 lub
Jak zarządzać domowym budżetem? mailowo biuro@fundacjaverita.pl.
Jak organizować czas, ustalać priorytety,
Projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy
dzielić obowiązki i być przy tym aser- Mokotów m. st. Warszawy.
tywnym? Tego wszystkiego seniorzy i seWeekend na sportowo
niorki dowiedzą się z prowadzonych
OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a zapraprzez fundację Verita treningach umiejętności społecznych. Poza treningami za- sza na:
Mokotowski Festiwal Minisiatkówki, 13
praszamy na zajęcia z kreowania wizerunku seniora, na których podczas dysku- listopada, godz. 9:00-14:00
Zawody dla dzieci w wieku 9-12 lat. W
sji i gier symulacyjnych uczestniczy poznają zasady komunikacji i informacji zawodach wezmą udział podopieczni Sekzwrotnej. Poznają metody radzenia sobie cji Siatkówki Legii Warszawa oraz klubów
z konfliktem oraz stresem a także z Warszawy i Mazowsza. Wstęp wolny, wydobre maniery w kontaktach z lokalną darzenie finansuje m.st. Warszawa.
Zajęcia Nordic Walking
społecznością.
13 listopada, godz. 17:30-18:30, ul. Nie15.11, godz. 13:15 – Treningi umiejętgocińska 2a
ności społecznych
14 listopada, godz. 9:00-10:30, Jeziorko
22.11, godz.13:15 – Kreowanie pozytywCzerniakowskie, ul. Jeziorna 4
nego wizerunku seniora
Zajęcia są bezpłatne, zapisy tel. 793-11124.11, godz. 13:15 – Aktywność w sieci
jako sposób radzenia sobie z samotnością 008 lub radomska.marta@gmail.com.
Serdecznie polecamy spacer po Mokotowie w roli detektywa.

Koncerty piosenek
Zbigniewa Łapińskiego
“Trzynasta Trzydzieści”
Zapraszamy na koncerty piosenek Zbigniewa Łapińskiego do tekstów Jana Kondraka w aranżacjach Marcina Partyki “Trzynasta trzydzieści”. Utwory poruszają temat zderzenia się człowieka z kataklizmami, wojną czy zagrożeniem życia. Tytułowa “Trzynasta trzydzieści” to godzina, która symbolizuje ułamek czasu,
chwilę, w której w jednym czasie, ale w różnych miejscach na ziemi ludzie przeżywają te same dylematy:
świadomość znikomości i przemijalności życia, zderzenie się z koniecznością egzystencjalnych wyborów, z samotnością lub rozstaniem.
Czwartek, 11.11, godz.18.00, Służewski Dom Kultury
Występują: Joanna Lewandowska, Izabela Szafrańska, Sandra Babij, Jan Kondrak, Wojciech Brzeziński.
Zespół Marcina Partyki w składzie: Marcin Partyka – fortepian,
Paweł Puszczało – kontrabas, Krzysztof Łochowicz – gitary, Rafał
Grząka – akordeon, Kuba Szydło – perkusja.
Piątek, 12.11 godz. 18.00, Służewski Dom Kultury
Koncert Laureatów II Przeglądu Twórczości Artystycznej im.
Zbigniewa Łapińskiego Z ŁAPY pod w aranżacjach Marcina Partyki. W drugiej części wieczoru koncert Justyny Panfilewicz “Tymczasem” z piosenkami Zbigniewa Łapińskiego do tekstów Cypriana Kamila Norwida. Program powstał w wyniku fascynacji Zbigniewa Łapińskiego twórczością Norwida.
Kontakt w sprawie zaproszeń nutkazkropka@wp.pl
Koncerty pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy.
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W Szpitalu Południowym trwają
intensywne prace budowlane

Aby zapewnić odpowiednią wydajność
sieci tlenowej w placówce trwa budowa
nowej niezależnej instalacji. Dzięki temu
od 12 listopada br. Szpital Południowy
planuje wznowić przyjęcia pacjentów zakażonych COVID-19.
Zgodnie z decyzją ministra zdrowia w Szpitalu
Południowym działa tymczasowy szpital covidowy z 300 miejscami do leczenia osób zakażonych
koronawirusem.
– Podjęliśmy natychmiast decyzje i działania
zmierzające do rozbudowy instalacji tlenowej,
aby Szpital Południowy był w stanie wypełnić decyzję ministra zdrowia i aby jak najszybciej wznowić przyjęcia pacjentów. Bez wybudowania całej
nowej, niezależnej instalacji tlenowej, powrót do
pełnego obłożenia nie jest możliwy. Na bieżąco informujemy o harmonogramie prac przedstawicieli wojewody mazowieckiego – mówi Renata
Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawa. – W ekspresowym tempie powstał projekt nowej instalacji i trwają już prace budowlane. Ich zakończenie, czyli budowa niezależnej dodatkowej
sieci wewnętrznej oraz instalacji zewnętrznej do
zbiornika tlenu i niezbędne odbiory, planowane
są zgodnie z harmonogramem w przyszłym tygodniu. Przyjęcia pacjentów szpital planuje rozpocząć w przyszły piątek (12 listopada). Jeśli uda
nam się skończyć choć jeden dzień wcześniej, będziemy bardzo zadowoleni – dodaje wiceprezydent Kaznowska.
W budynku Szpitala Południowego wykonawca
prac zamontował już uchwyty do podłączenia nowej instalacji tlenowej, otworzył przestrzenie w sufitach oraz prowadzi zaawansowane prace budowlane na terenie placówki. Rozpoczął się już również
sam montaż elementów nowej sieci tlenowej.
Przypomnijmy: w niedzielę 24 października
br. w placówce padł rekord liczby przyjętych pacjentów – w szpitalu hospitalizowano wówczas
270 osób. Wszyscy leczeni wymagali tlenoterapii
na różnych poziomach, w tym również podłączenia do urządzeń typu hi-flow (aparat do wysoko-przepływowej terapii tlenem) oraz respiratorów.
Z powodu jednoczesnego ogromnego poboru tlenu dostarczanego pacjentom hospitalizowanym w

Szpitalu Południowym, doszło do ponad dwukrotnego obciążenia sieci tlenowej i uszkodzenia
elementów instalacji (reduktorów).
W związku z tym, 27 października br. w szpitalu zwołano sztab kryzysowy z udziałem wojewody mazowieckiego, który podjął decyzję, aby pacjenci pozostali w placówce.
Następnego dnia rano (28 października br.) reduktory zostały wymienione. Nie było potrzeby relokowania pacjentów. Jednakże z powodu olbrzymiego przekroczenia poboru tlenu niezbędne było wstrzymanie przyjęć pacjentów i zejście do jednoczesnego poboru tlenu na poziomie ok. 100m?
na godzinę.
Podkreślamy: Szpital Południowy był projektowany jako wieloprofilowa placówka medyczna, a nie szpital covidowy, gdzie zachodzi konieczność jednoczesnego podłączenia do tlenu
niemal 300 pacjentów – wydolność istniejącej instalacji to ok. 100 m? tlenu na godzinę, a zapotrzebowanie na pobór tlenu wyniosło ponad 220 m?
na godzinę.

Szpital Praski przygotował
102 łóżka covidowe
W dniu 2 listopada br. minister zdrowia wydał
decyzję o przekształceniu Szpitala Praskiego w
tymczasowy szpital covidowy z 271 łóżkami dla
pacjentów z dodatnim wynikiem na obecność wirusa SARS-CoV-2.
– Domagaliśmy się przekształcenia tej placówki w wielospecjalistyczny szpital do leczenia pacjentów z koronawirusem, aby odciążyć inne miejskie szpitale, gdzie nie ma oddziałów covidowych
a przybywa tam coraz więcej osób zakażonych
COVID-19 z chorobami współistniejącymi – wyjaśnia Renata Kaznowska. – Otrzymaną decyzję
już zaskarżyliśmy ponieważ nie zgadzamy się,
aby Szpital Praski pełnił jedynie funkcję szpitala
tymczasowego. Zwracaliśmy uwagę, że istniejąca
tam instalacja tlenowa nie wytrzyma tak dużego
obciążenia a pracujący w placówce ortopedzi, położnicy czy urolodzy nie są ekspertami od niewydolności oddechowej spowodowanej COVID-19.
Niezależnie od zaskarżenia decyzji, w trosce o
mieszkańców naszego miasta robimy swoje i uruchamiamy w Szpitalu Praskim kolejne łóżka - dodaje wiceprezydent.
W cztery dni (od 2 listopada br.) w placówce zostały przygotowane już 102 łóżka dla pacjentów
z COVID-19, w tym:
- 42 łóżka dla pacjentów covidowych bez chorób współistniejących- zajętych jest 39 (w tym z 6
respiratorów- zajętych jest 5);
- 30 łóżek dla pacjentów chirurgiczni z dodatnim
wynikiem SarsCov-2 - zajętych jest już 20 miejsc;
- z przygotowanych 15 łóżek dla pacjentów ortopedyczno-urazowych z dodatnim wynikiem
SarsCov-2: zajętych jest już 9;
- pacjentki ginekologiczne i położnicze z dodatnim wynikiem SarsCov-2: przygotowanych 8
łóżek - zajęte 1;
pacjenci urologiczni z dodatnim wynikiem SarsCov-2: przygotowanych 7 łóżek - zajętych 2.
M a r z e n a Wo j e w ó d z k a

Zazieleniamy Wilanów

Na wiosnę Wilanów zazieleni się jeszcze bardziej
dzięki intensyfikacji nasadzeń, które w tym roku
miały miejsce w dzielnicy.
W tym roku w Wilanowie
pojawiło się mnóstwo gatunków roślin. Z dbałością
wyselekcjonowane rośliny
są uzupełnieniem dotychczasowej zieleni miejskiej.
– Działamy konkretnie, skutecznie i na dużą skalę. W 2021 roku
na obszarze naszej dzielnicy posadziliśmy rekordową liczbę krzewów, bylin i drzew. Dzięki temu

już na wiosnę Wilanów będzie
jeszcze bardziej zielony, a zarazem pełen różnokolorowych
kwiatów – podkreśla zastępca burmistrza Dzielnicy Wilanów Bartosz Wiśniakowski i dodaje: – Realizujemy urozmaicone założenia
i zróżnicowane formy ukwieceń.
Zarazem staramy się tak dobierać gatunki i odmiany, aby tworzyły spójną całość z już posadzoną
roślinnością. Nowe rośliny pojawiły się w Powsinie, na Zawadach
oraz w Miasteczku Wilanów. Nasadzenia były realizowane przede
wszystkim z inicjatywy Zarządu,

w ramach osobnych umów na pielęgnację zieleni niskiej oraz sadzenia drzew. Część nowych nasadzeń już powstała lub zostanie
przeprowadzona w ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego.
Na zlecenie urzędu posadzonych zostało 7837 krzewów (głównie: pęcherznica, irga błyszcząca,
berberys, tawuła, róża okrywowa,
śnieguliczka), 2747 bylin (głównie: szałwia, jeżówka), 4000 roślin cebulowych (głównie: czosnek
ozdobny, tulipan), 114 drzew
(głównie: klon, lipa, wiśnia).
Rośliny zostały posadzone
głównie na wiosnę oraz teraz –
między wrześniem a listopadem.
Jesień to najlepszy czas na sadzenie młodych drzew i krzewów. Jesienią występuje mniej
anomalii pogodowych, a gleba o
tej porze jest często bardziej wilgotna, co ułatwia ukorzenienie
się rośliny.
Nowa zieleń pojawiła się na
ulicach: Bruzdowej, Zaściankowej, Potułkały, Lentza, Gronowej, Oś Królewska, Klimczaka,
Rycerstwa Polskiego i na ul. SarAgnieszka Pacek
mackiej.
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Na biednego nie trafiło...
Na Ursynowie bardzo popularny jest oddział banku PKO BP przy ul. Cynamonowej, ale formalnie
na Teligi (5-8). Znajduje
się w najstarszej części Ursynowa, czyli na obszarze
zamieszkałym głównie
przez ludzi starszych, którzy są jego głównymi
klientami.
Ograniczenia związane z pandemią spowodowały, że od ponad roku liczba osób lokalu banku jest ograniczona. Muszą czekać na zewnątrz. Latem nie jest
to zbyt przykre, chociaż nie można nigdzie usiąść, a czas oczekiwania, to nawet godzina. Dwie
ławki ustawione niegdyś przed
wejściem, wyglądają żałośnie
(patrz zdjęcie obok). Kilka lat temu przegniły deski siedziska,
wobec czego je usunięto. Pozostały metalowe podpórki ze sterczącymi śrubami.
Czy banku PKO BP rzeczywiście nie stać na wydanie około
200 złotych łącznie na obie ławki, przecież na biednego nie trafiło. Żenujący jest widok staruszków stojących grzecznie przed
bankiem, jak gdyby to oni byli
żebrakami, proszącymi o jałmużnę. Przecież to dzięki klientom ten (inne też) bank istnieje.

Ja otworzyłem konto w banku
PKO (był wówczas praktycznie
monopolistą) w 1974 roku. Od
tego czasu ta instytucja obraca
moimi pieniędzmi, podobnie jak
milionów innych klientów. Czy
rzeczywiście tego państwowego
molocha nie stać na naprawienie

dwóch ławek przed swoją siedzibą na Ursynowie? Marzy mi
się, żeby powstała jakaś osłona
przed deszczem i śniegiem na
okres zimowy (zdjęcie na górze).
Rozmarzyłem się jednak ponad
miarę tej wspaniałej instytucji.
Emeryt-Obserwator

Tomasz Bratek nowym zastępcą prezydenta
Prezydent m. st. Warszawa Rafał Trzaskowski nominował Tomasza Bratka,
dotychczasowego wiceburmistrza dzielnicy Śródmieście, na stanowisko
swojego zastępcy. Nowy
wiceprezydent będzie nadzorował pracę Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biura Spraw Dekretowych oraz Biura Geodezji i Katastru.
– Do współpracy w warszawskim ratuszu w roli mojego zastępcy zaprosiłem Pana Tomasza
Bratka – samorządowca, który na
pierwszym miejscu stawia współ-

pracę ze wszystkimi interesariuszami miasta, partnerstwo z dzielnicami, a także dialog z organizacjami samorządowymi i mieszkańcami – powiedział, ogłaszając
swoją decyzję, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Bardzo
się cieszę z tego, że będziemy razem pracować i wspólnie dbać o
to, żeby relacje z warszawiakami
były jak najlepsze. Bo doświadczenia z dzielnicy przeniesione na
poziom całego miasta na pewno
będą procentować – dodał.
Tomasz Bratek ukończył studia prawnicze i administracyjne
na Uniwersytecie Warszawskim
oraz studia podyplomowe z za-

kresu zarządzania w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze oświaty, szkolnictwa wyższego, zamówień publicznych oraz
zarządzania środkami unijnymi
– zdobyte m. in. w Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także instytucjach zajmujących się współpracą z UE. Dzięki zdobytej wiedzy eksperckiej został twórcą
działającego w Warszawie Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.
W latach 2000-2016 był zatrudniony w Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji, gdzie m. in.
pełnił funkcje zastępcy dyrektora generalnego oraz członka zarządu. Od 2016 do 2018 r. współpracował z Orange S.A.
Od listopada 2018 r. pełnił
funkcję zastępcy burmistrza
Dzielnicy Śródmieście. Wcześniej, będąc członkiem Zarządu
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa, zajmował się sprawami
reprezentacji Warszawy we
wspólnotach mieszkaniowych,
zarządzania śródmiejskim mieniem komunalnym, obrotem
nieruchomościami, architekturą i budownictwem, a także sprawami bezpieczeństwa i zarząMBL
dzania kryzysowego.
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Warto uczcić ten ważny dzień
był to okres pandemii i znacznych ograniczeń związanych z
Covid-19. W tym roku nadal
świadomi jesteśmy sytuacji, stąd
publiczność obowiązują ograniczenia i zasady wynikające z aktualnych przepisów dotyczących
przeciwdziałaniu epidemii Covid-19”- dodaje burmistrz.
oncert rozpocznie się o
godzinie 20 w kościele
pod wezwaniem św.
Maksymiliana Kolbego przy ulicy
Rzymowskiego 35. Do bezpłatnego udziału w koncercie uprawniają bilety wstępu, które można
pobierać w kościele. Bilety będą
też wydawane na 30 minut przed
rozpoczęciem wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona.
Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego istnieje i
koncertuje już od 70 lat. Jej aktywność nie ogranicza się jedynie do występów estradowych.
Orkiestra ta prowadzi bowiem
również działalność edukacyjną
między innymi we współpracy
z Filharmonią Narodową w Warszawie. Na swym koncie ma wiele nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej
oraz ponad dwadzieścia płyt. Zespół liczy obecnie 55 muzyków,
a reprezentacyjnym strojem artystów są mundury stylizowane
na te, które noszono w okresie
Księstwa Warszawskiego.
o wspólnego świętowania w dzielnicy Wilanów zachęca zastępca
burmistrza Wilanowa Artur Buczyński: – W dniu 11 listopada to
każdego roku dzień budowania
wspólnej tożsamości narodowej.
W Wilanowie 103. rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy
przy dźwiękach pięknej muzyki.
Zachęcam wszystkich do wspólnego, radosnego świętowania!”.
Świętowanie rozpocznie się w
dzielnicy już 10 listopada o godzinie 17 w filii Biblioteki Wilanowskiej przy ulicy Radosnej 11.
Urząd Dzielnicy zaprasza najmłodszych na warsztaty „Patriotyzm to trudne pojęcie”. Dzieci
wraz z prowadzącymi warsztaty
będą miały okazję odkrywać ciekawe miejsca Polski i rozwiązywać zagadki związane z naszym
krajem. Dowiedzą się co i dlaczego smakuje naszym rodakom
oraz jakie zwierzęta mieszkają
w naszym kraju. Będą dyskutowały o tym, co oznacza dla nich
patriotyzm w dzisiejszych czasach. 11 listopada w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji
przy ulicy Radosnej 11 odbędzie
się „Recital fortepianowy dla Niepodległej” z udziałem Vieta
Trung Nguyena – uczestnika tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinie 18.
13 listopada również o godzinie
18 w tym samym miejscu będzie
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Tegoroczne obchody Święta Niepodległości organizowane są pod hasłem “Dzień szacunku dla munduru”.
Już w przededniu święta, czyli 10 listopada, w Sejmie
RP zostanie otwarta wystawa “Mundury polskich żołnierzy – szacunek dla munduru”. Po tym wydarzeniu
pod pomnikiem Piłsudskiego obok gmachu Dowództwa
Garnizonu Warszawa rozpocznie się „Capstrzyk Niepodległości”. Również w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Teatrze Narodowym w Warszawie
odbędzie się uroczysty Koncert dla Niepodległej „Chopin, Norwid, Niemen”, podczas którego będzie można
posłuchać utworów z repertuaru Czesława Niemena do
tekstów Cypriana Kamila Norwida, jak również muzyki najsłynniejszego polskiego kompozytora Fryderyka
Chopina.

Katarzyna Nowińska
koncercie wystąpią
Marcin Masecki, Kasia Moś, Tomasz Pokrzywiński, Wojciech Myrczek
oraz Stanisław Soyka, a towarzyszyć im będzie orkiestra AUKSO.
Natomiast w dniu 11 listopada, jak ma to miejsce już od wielu lat, centralne obchody Święta
Niepodległości odbędą się na
placu Piłsudskiego. Oficjalne
uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych i dowódców wojskowych rozpoczną się o godzinie 12 od wspólnego zaśpiewania Hymnu Państwowego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”, zainicjowanej w 2018 roku przez Biuro
Programu „Niepodległa”. Twarzami tegorocznej akcji śpiewania Mazurka Dąbrowskiego są
sportowcy zrzeszeni w Polskim
Związku Lekkiej Atletyki. Do akcji, tak jak i w poprzednich latach, dołączą, między innymi,
hejnaliści z Kościoła Mariackiego
w Krakowie i hejnaliści z Zamku
Królewskiego w Warszawie, którzy Hymn zagrają przed tradycyjnym hejnałem. Wspólne śpiewanie odbędzie się również w
pawilonie kulturalnym „Niepodległa. Miejsce Spotkań” w warszawskich Łazienkach Królewskich. Oczywiście, do włączenia
się w tę inicjatywę zaproszeni są
wszyscy Polacy w kraju i na świecie. Oficjalne obchody Święta na
placu Piłsudskiego potrwają do
godziny 14. Po nich rozpocznie
się Koncert Pieśni Patriotycznych
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego.
W tym roku żołnierze wezmą
udział w obchodach narodowe-
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go święta w wielu miastach i
miejscowościach całej Polski. Z
racji, że obchodzimy 103. rocznicę odzyskania niepodległości, w
uroczystościach wezmą udział
właśnie 103 jednostki. Wojskowi
będą tłumaczyli, jakie znaczenie ma mundur, jakie są zasady
jego noszenia, co oznaczają jego
kolory i kroje oraz w jakich sytuacjach żołnierze występują w
umundurowaniu galowym, a w
jakim na służbowo. Niektóre jednostki zorganizują także pokazy mundurów oraz sprzętu wojskowego. Ponadto kilkadziesiąt
stacji radiowych w różnych częściach kraju zaprasza swych słuchaczy do wzięcia udziału w
konkursie wiedzy na temat Wojska Polskiego, które to konkursy
będą przeprowadzane na antenie danego radia.
radycyjnie już na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie odbędzie
się „Festiwal Niepodległa”, czyli wydarzenie uliczne, na które w
tym roku złożą się występy polskich gwiazd muzyki, takich jak
Magda Bereda, Dawid Kwiatkowski, Bitamina, Paweł Domagała i Grubson, parady muzyczne oraz taneczne, prezentujące
tradycyjne tańce polskie, takie
jak polka, polonez, tańce warmińskie, śląskie oraz krakowiak.
W ramach festiwalu podziwiać
będzie można pokaz mody z
okresu dwudziestolecia międzywojennego, przemarsz orkiestry
z mażoretkami oraz występy
grup rekonstrukcyjnych. Swoje
umiejętności zaprezentują kapele brass-bandowe, wykonujące
muzykę rozrywkową i taneczną. Również w ramach tej akcji
na dziedzińcu Akademii Sztuk
Pięknych odbędą się spektakle i
warsztaty dla dzieci. Najmłodszym w ciekawy sposób zaprezentowana zostanie historia Polski, polska muzyka i literatura.
Całość uświetni koncert „Alicja
Janosz Dzieciom”.
ardzo ciekawą atrakcją
tegorocznych obchodów 11 listopada bę-
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dzie happening “Ojcowie niepodległości mówią”. Na balkonie Hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu punktualnie
o pełnych godzinach, począwszy od godziny 13 aż do godziny
20 (czyli w sumie 8 razy) pojawią się aktorzy wystylizowani
na Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego i wygłoszą
przemowy do zebranych.
Usłyszeć będzie można najsłynniejsze cytaty tych sześciu
„Ojców niepodległości”.
ramach tegorocznego świętowania odzyskania niepodległości Muzeum Historii Polski
przygotowało grę miejską oraz
wystawę zatytułowaną „Enigma. Zagadka rozwiązana”, którą będzie można zobaczyć w
Kordegardzie, a która przybliża
nam losy polskich kryptologów i
ich wielki sukces, czyli wykonaną przez polski wywiad kopię
niemieckiej Enigmy. Gra miejska “Tajna misja” będzie miała
dwie odsłony: terenową, która
odbędzie się w Ogrodzie Saskim
oraz internetową, w której możemy wziąć udział, nie ruszając się
z naszego domu.
We wspólne świętowanie możemy włączyć się również w ramach naszych dzielnic. Pamiętajmy, że wszędzie będą obowiązywały zasady, wynikające z aktualnych w dniu wydarzenia
przepisów dotyczących przeciwdziałaniu epidemii Covid-19.
„Na Ursynowie pamiętamy o
tych, którzy wywalczyli dla nas
niepodległość. Zapraszam na
wyjątkowe wydarzenia kulturalne, organizowane przez Urząd
Dzielnicy Ursynów oraz Ursynowskie Centrum Kultury “Alternatywy”. Pamięć o drodze do
niepodległości to bardzo ważny
element naszej tożsamości” –
mówi zastępca burmistrza Ursynowa Klaudiusz Ostrowski.
Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 11:11 na Kopie
Cwila. Jako że w tym roku przypada 103. rocznica odzyskania
niepodległości, zgromadzeni
wypuszczą do nieba 103 latawce, a następnie odśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. O godzinie 12 odbędzie się uroczyste
złożenie wieńca pod Pomnikiem
Męczenników Terroru Komunistycznego 1944-1956 przy ulicy
Fosa. Dom Kultury Imielin przy
ulicy Dereniowej 6 zaprasza na
koncert Emilii Klimczak i Huberta Stolarskiego. W programie
znajdą się melodie i pieśni patriotyczne z okresu niepodległo-
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ściowych powstań. Koncert rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp
na wydarzenie jest bezpłatny.
oncertu będzie można
wysłuchać także w Ursynowskim Centrum
Kultury “Alternatywy” przy ulicy
Gandhi 9. Tutaj wystąpi 9-osobowy zespół gwiazd polskiego jazzu prowadzony przez laureata
Fryderyka, trębacza Piotra Damasiewicza. Koncert inspirowany jest historią Polski i polskiej
muzyki improwizowanej. Dwuczęściowa kompozycja to hołd
złożony największym mistrzom
polskiej sceny jazzowej: Krzysztofowi Komedzie, Tomaszowi
Szukalskiemu, Tomaszowi Stańce i Piotrowi Wojtasikowi. To
swego rodzaju nostalgiczna podróż do okresu w polskiej kulturze, kiedy w ramach muzyki, kina, literatury, sztuk plastycznych
w najbardziej wyrazisty sposób
tworzyło się to, co zwykło się nazywać „polską szkołą”. Bilety na
koncert można nabyć na stronie:
www.biletyna.pl/koncert/Piotr-Damasiewicz-The-Power-Of-The-Horns-Polska
oncertem
uczcimy
Święto Niepodległości
również na Mokotowie.
„W tym roku zapraszamy na koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W
programie usłyszymy popularne
piosenki oraz utwory patriotyczne inspirowane historią i tradycją
walki o wolność i niepodległość
Polski. Występ orkiestry to nasza
propozycja dla rodzin na wspólne spędzenie czasu w ten wolny
od pracy dzień” – mówi burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski . „W zeszłym roku urząd nie
organizował uroczystości, gdyż
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można wysłuchać koncertu akordeonowego Macieja Frąckiewicza. Z kolei Centrum Kultury Wilanów przy ulicy Kolegiackiej 3
zaprasza na uroczysty koncert
„Historia o Hance Ordonównie:
Na pierwszy znak” w dniu 14 listopada o godzinie 18.
ardzo bogato wygląda
program tegorocznych
obchodów Święta Niepodległości w Piasecznie.
„W ubiegłym roku obchody
ze względu na pandemię miały
zaledwie symboliczny charakter. W tym roku zapraszamy
mieszkańców do wspólnego
świętowania Dnia Niepodległości, między innymi, na piaseczyńskim Rynku”– mówi Joanna Ferlian-Tchórzewska z Biura
Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Uroczystości rozpoczną się o godzinie
10 mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie w kościele pod wezwaniem świętej Anny przy placu
Piłsudskiego 10 w Piasecznie.
Zaraz po mszy świętej nastąpi
złożenie kwiatów pod tablicą
Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz wspólne odśpiewanie
Hymnu Państwowego. Część
oficjalną uświetni występ Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej oraz
Chóru Lira, który wspólnie z
mieszkańcami zaśpiewa znane
pieśni patriotyczne takie jak:
Przybyli Ułani, Legiony oraz „O
mój rozmarynie…”. Po części
oficjalnej Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno zaprasza do Kawiarenki Niepodległościowej na
Rynku w Piasecznie. W plenerowym namiocie odbędzie się
wspomnienie o Mieczysławie
Foggu z muzyką na żywo oraz
koncert piosenek z lat 20-tych w
wykonaniu Julity Kożuszek-Borsuk. Piaseczyńscy harcerze zaprezentują przygotowane przez
siebie animacje.
owarzystwo Przyjaciół
Zalesia Górnego zaprasza na wspólne świętowanie do Szkoły Podstawowej
w Zalesiu Górnym (wejście od
ulicy Białej Brzozy, nowa sala
gimnastyczna). Będzie można
pośpiewać przy akompaniamencie Jacka Soleckiego oraz posłuchać gawędy historycznej w wykonaniu profesora Grzegorza
Nowika. Całość wydarzenia rozpocznie się o godzinie 15:45.
Oczywiście, świętować możemy również i w naszych domach,
w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Z pewnością jednak warto
uczcić ten ważny dzień. Warto w
tym dniu przede wszystkim znaleźć czas na refleksję nad naszą
historią, nad walecznością naszych przodków, którzy tak niestrudzenie walczyli o niepodległość, nad tym co dla nas dzisiaj
oznacza bycie Polakiem i przynależenie do polskiego narodu.
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Pierwsze obchody Święta Niepodległości w stolicy...
Polska walczyła o utrzymanie
swoich granic oraz toczyły się
walki powstańcze na Śląsku. Bogatsze obchody były w 1920 roku, wówczas Józef Piłsudski
otrzymał buławę marszałkowską. Później, aż do 1938 roku 11
listopada miał już ogólnopolską,
odpowiednią oprawę.
W okresie międzywojennym
w dniu 11 listopada odbywały
się rewie wojskowe, msze święte za ojczyznę, ważne uroczystości na szczeblu państwowym. Tego dnia w Belwederze organizowano ceremonie wręczania orVirtuti Militari za męstwo
Uroczystości w Belwederze derów
okazane w walce o wolną ojczyPrzypomnijmy, że 11 listopada znę. W całej Polsce odbywały się
to dzień, w którym Rada Regen- też liczne pikniki i wiece.
cyjna przekazała Józefowi PiłDzień wolny od pracy
sudskiemu władzę wojskową
8 listopada 1926 r. prezes Raoraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Także dy Ministrów Józef Piłsudski wytego dnia Niemcy podpisały we dał okólnik, który ustanawiał
francuskim Compi?gne zawie- dzień 11 listopada dniem wolszenie broni kończące I wojnę nym od pracy. “W dniu 11 listoświatową. Od samego początku pada państwo polskie obchodzić
II Rzeczypospolitej dzień ten był będzie 8 rocznicę zrzucenia jarzuważany za wyjątkowy. Pierw- ma niewoli i uzyskania pełnej,
sze obchody w 1919 roku były faktycznej niezawisłości. Data
bardzo skromne – w tym czasie powyższa winna pozostać w sta-

Ponad 80 lat temu po raz
pierwszy 11 listopada obchodzono Święto Niepodległości. Już wcześniej jednak dzień ten był wolny od
pracy. Przyjrzyjmy się, jak
powstało święto i jak je
obchodzono.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów było bez wątpienia epokowym wydarzeniem. Nic dziwnego, że planowano hucznie to
obchodzić w okresie międzywojennym, zwłaszcza w tradycji
wojskowej.

łej pamięci społeczeństwa i
utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu
swego życia powinno odczuwać
doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia” – czytamy w dokumencie.
11 listopada 1926 roku odbyły się pierwsze po zamachu
majowym obchody Święta Niepodległości. Na Placu Saskim
uroczyście defilowały pododdziały wojskowe, a w katedrze
św. Jana mszę świętą odprawił
kardynał Aleksander Kakowski.
Z okazji 11 listopada 1928 r. stołeczny Plac Saski nazwano Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego roku uroczyście
świętowano 10-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W stolicy gmachy państwowe udekorowano girlandami i
flagami narodowymi, a na Starym Mieście miał miejsce uroczysty pochód żołnierzy odtwarzających historyczne oddziały
walczące o wolność Polski.
W 1932 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego uznało 11 listopada za dzień wolny od nauki,
który “powinien być wykorzystywany do celów wychowawczego oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko-państwowym na tle wydarzeń
dziejowych z tym dniem związanych”.

Oficjalne święto
po śmierci Piłsudskiego
Mimo że 11 listopada był
dniem wolnym od pracy, to nie
było to święto państwowe. Dopiero dwa lata po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego Sejm
RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości.

W powstałej wówczas ustawie
czytamy: “Dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez
Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po
wsze czasy związany z wielkim
imieniem Józefa Piłsudskiego,
zwycięskiego Wodza Narodu w
walkach o wolność Ojczyzny –
jest uroczystym Świętem Niepodległości”.
Niestety, pierwsze po uchwaleniu ustawy Święto Niepodległości, 11 listopada 1937 roku,
wypadło nie najlepiej. Tego samego dnia pod Piasecznem rozbił się samolot LOT lecący z Kra-

kowa do Warszawy. Cztery osoby zginęły, a osiem zostało rannych, co prasa umieszczała wyżej
niż relacje z obchodów święta.
Niestety, 11 listopada zaledwie dwa razy miał okazję być
świętem państwowym w czasach II Rzeczypospolitej. Zachował się taki opis święta: “Pisano
o falujących tłumach, okrzykach
wznoszonych na cześć żołnierzy, wspaniałej postawie wszystkich oddziałów, od szyków najmłodszych oficerów poczynając.
Cieszył warkot czołgów i samolotów myśliwskich, nastrój wzruszenia wzmacniała orkiestra.”

Co ciekawe, podczas uroczystości korzystano z, wydawałoby
się współczesnych, środków artystycznych jak podświetlanie
budynków czy nagłośnienia na
ulicach. Organizowano też zbiórkę funduszy na dozbrojenie armii, a w Parku Wolskim odsłonięto pomnik bohatera powstania listopadowego gen. Józefa
Sowińskiego. Wraz z nadejściem
Niemców w 1939 roku święto
jednak musiało zniknąć. Powróciło dopiero po upadku komunizmu w Polsce.
Piotr Celej
Fot. wikipedia

Warszawa przeciwko gwałtowi Trybunału na kobietach
Już rok temu mieliśmy ogólnopolski strajk kobiet przeciwko koniunkturalnej, podyktowanej kościelnym naciskiem interpretacji przepisów antyaborcyjnych przez
Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii
Przyłębskiej. Orzeczenie Trybunału o niezgodności z
Konstytucją aborcyjnej przesłanki embriopatologicznej – nie było jednogłośne (sędziowie Leon Kieres i Piotr
Pszczółkowski zgłosili zdania odrębne do wyroku, a
trzech sędziów miało zdania odrębne do jego uzasadnienia). Owa przesłanka embriopatologiczna – od roku zlikwidowana – była zezwoleniem na aborcję, gdy
badania prenatalne lub inne wskazania medyczne wykazywały prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu.
Analizujący suche przepisy prawnicy zostawili wprawdzie możliwość usunięcia ciąży w sytuacji zagrażającej życiu kobiety, ale
poprzez swoje oderwanie od praktyki ci kombinatorzy nie wzięli pod
uwagę, że w wielu wypadkach zmuszanie do utrzymywania żyjącego płodu do samego końca prowadzi do tego, że ani dziecko nie
przeżyje, ani kobieta – jak to się stało ostatnio w Pszczynie, gdzie
zmuszana ponoć do „donoszenia ciąży” 30-letnia pacjentka zmarła dobita sepsą. Prezes Polski Jarosław Kaczyński, niczym ginekolog-specjalista ocenił, iż w niektórych sytuacjach istnieje jeszcze aborcyjna furtka w postaci zdrowia psychicznego, a w wywiadzie dla
„Wprost” cynicznie stwierdził: „W moim przekonaniu nic takiego,
co by zagrażało interesom kobiet, się nie stało”, dodając: „Każdy
średnio rozgarnięty człowiek może załatwić aborcję za granicą”.
Trudno się zatem dziwić, że wobec prawnego sterroryzowania polskich kobiet i czuwających nad porodami ginekologów, zagrożonych
kryminałem, nawet badania prenatalne zaczęto przeprowadzać coraz rzadziej. Dziś bardzo wiele Polek – zamiast myśleć z radością o
poczęciu potomka, podchodzi do ewentualnej ciąży ze strachem.
W tych warunkach spowodowany tragedią 30-letniej Izabeli z Pszczyny kolejny strajk przeciwko orzeczeniu Trybunału odbył się 6 listopada pod hasłem „Ani jednej więcej...”. W Warszawie wielotysięczny tłum przemaszerował spod siedziby Trybunału Konstytucyjnego pod Ministerstwo Zdrowia. W tej demonstracji wzięło
udział mnóstwo znanych osób, reprezentujących lewą i środkową
scenę polityczną. Pojawili się niedawny przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Maszerowali także: Małgorzata Kidawa-Błońska, Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, Katarzyna Piekarska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Adrian
Zandberg, Cezary Grabarczyk, Włodzimierz Czarzasty, Klaudia
Jachira... Co ciekawe, demonstrowała również Marianna Schreiber,
żona sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentującego PiS – Łukasza Schreibera.
Nie mniejsze demonstracje odbyły się w Krakowie, Gdańsku i wielu innych miastach. Po czymś takim kibice piłkarscy mogliby po swoMz
jemu wykrzyczeć pod Trybunałem: Sędzia kalosz!
FOTO: Aleksandra Szmigiel
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zy można publicznie, na przykład w mediach, nazwać polityka z najwyższej półki chamem, idiotą bądź fiutem? Podkreślam termin – publicznie.
Okazuje się, że tak. Oczywiście, mówimy o krajach demokratycznych,
a nie o Nikaragui, gdzie Daniel Ortega, sprawujący nieprzerwanie urząd prezydenta od 2007 r., po prostu kazał aresztować siedmiu rywali przed wyborami wyznaczonymi na niedzielę 7 listopada. W stosunku do takiego typka lepiej nie używać epitetów. Ale u nas, w Unii Europejskiej, można sobie pozwolić na nazwanie kretynem bądź idiotą nawet prezydenta państwa.
Jeśli chce się jednak uniknąć kary za taki czyn, muszą być spełnione pewne warunki. Szef klubu parlamentarnego PiS pan Ryszard Terlecki raczył publicznie nazwać kretynką panią Joannę, przedstawiającą mu w całkiem dyplomatycznym tonie, sensowną opinię własną na temat stanu państwa.
Pan Terlecki bawił był w jednym z centrów handlowych, więc pani Joanna ośmieliła się wyrazić pod
jego adresem własną opinię w kwestii, która jest obecnie na ustach większości Polek: „Chciałam tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju i to, co robicie kobietom, jest po prostu karygodne”.
Co na to wicemarszałek polskiego Sejmu? „Jest pani kretynką” – i poszedł sobie. Przeżyłem wczesną komunę, gdzie władza mocno trzymała naród za gardło i właściwie robiła co chciała, ale z
takim chamstwem ze strony człowieka władzy nigdy się nie spotkałem, a nawet nie słyszałem.
Jak pan Terlecki tłumaczy swoje zachowanie? W sposób właściwy rozbuchanym poczuciem bezkarności czynownikom PiS: „“Powiedziałem tej pani, że jest kretynką, określając w ten sposób jej
poziom umysłowy”. Proszę, proszę, znalazł się psychiatra dyżurny i etyk w jednym. Ten gość kompletnie nie rozumie i nigdy nie zrozumie, że jeśli wchodzisz do polityki zakres twoich dóbr osobistych ulega radykalnemu zmniejszeniu i jesteś narażony na ataki ze strony mediów oraz elektoratu, niekiedy bardzo ostre. Musisz to znosić z godnością, bo dobrowolnie wpisałeś poddawanie się krytyce w swoją działalność. W każdym państwie UE, w której jesteśmy zrzeszeni, po tak
chamskim wybryku polityk byłby skończony. A gdyby wydarzyło się coś takiego w Skandynawii,
musiałby emigrować z kraju.

C

Już jutro – Święto Niepodległości.
Sąd Narodowcom marszu odmawia.
Dla fanatyków jest bez litości:
Pseudo-patriotom stop! Dość bezprawia!
Ale Minister (Ziobro), cholera!
Łamanie prawa jawnie popiera
I wręcz zaleca, by społeczeństwo
Wypowiedziało nieposłuszeństwo.
Marsz ma się odbyć! I zgodę na to
Sam Generalny dał Prokurator.
Zbiórka, jak zwykle: Rondo Dmowskiego!
Więc się przyłączam! Wzywam każdego!
Będę namawiał dziś nieustannie,
Tych co są chorzy, na kwarantannie:
Wszyscy stawiajcie się bez maseczek!
Co się odwlecze, to nie uciecze.
Dziś zjednoczeni, musimy razem,
Tępić wirusem większą zarazę.
Jest obowiązkiem dla covidowców,
Pójść i pokonać nim Narodowców.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Pamiętajmy o bohaterach
ledząc historię, można nabrać przekonania, że znaczące wydarzenia dokonują się samoistnie, że za procesy zmieniające porządek świata są odpowiedzialne jakieś tajemnicze siły, na które pojedynczy człowiek nie
ma wpływu. A jeśli nawet ma, to niewielki. Prawda jest jednak taka, że za większością wielkich wydarzeń mających znaczenie dla ludzkości stoją konkretni ludzie. Wojny, których konsekwencją bywają zmiany granic oraz migracje narodów, rewolucje, przewroty polityczne i społeczne, w których uczestniczą masy ludzkie są wywoływane przez jednostki. Wszelkie zabójcze lub szczytne idee rodzą się w pojedynczych głowach. Są realizowane przez
ich autorów lub podejmowane przez innych. Żadna, nawet najbardziej niewiarygodna myśl,
która potem jest wdrażana w życie nie bierze się znikąd. Jej autorem jest ktoś z imienia i nazwiska, czasem jest to grupa osób, którym przyświeca wspólny cel. Ktoś musi jako pierwszy każde
wydarzenie zapoczątkować, stworzyć plan i wizję tego, co ma nastąpić i co przybierze formę projektu do realizacji.
Każda nawet najbardziej nieprawdopodobna idea może się urzeczywistnić, jeśli padnie na
odpowiedni grunt. Wtedy ma szansę stać się impulsem do działania dla innych. Niczym perpetuum mobile raz wprawiona w ruch porusza się ciągle. Później przypomina to efekt kuli śnieżnej, która pędząc w dół powiększa się, nabiera energii i toczy się z siłą, której trudno się przeciwstawić. Pojedynczy człowiek może stać się inicjatorem takiego działania, wrzucić przysłowiową iskrę do beczki z prochem, jednak wywołany wybuch może sprawić, że cała operacja
wymknie się spod kontroli.
Nietrudno znaleźć podobne przykłady w historii świata. Towarzyszą one człowiekowi od zarania dziejów. Niektóre graniczą wręcz z cudem. Mamy również w naszej historii przykłady działań,
które miały niewielkie szanse na powodzenie, a jednak stały się faktem. To dzięki temu żyjemy dziś
w wolnym i niepodległym państwie. To dzięki niezwykłej umiejętności przewidywania i determinacji nasi przodkowie doprowadzili do odzyskania wolnej Polski.
Jak wiemy – Polska, ojczyzna wielu narodów, przestała istnieć za sprawą politycznych intryg, które ostatecznie doprowadziły do utraty suwerenności i rozbiorów jej terytorium przez
wrogie mocarstwa ościenne. W
„Nie zapominajmy o tych
efekcie czego dawna Rzeczpowszystkich, którzy przyczynili spolita zniknęła z map Europy
na 123 lata.
się do tego, że możemy żyć w
Niepodległość udało się szczęśliwolnej ojczyźnie. Pamiętajmy
wie odzyskać, choć jak się później
okazało, nie na długo, bo w roku
jednak, że wolność nie jest
1939 zostaliśmy zaatakowani
dana raz na zawsze. Bronić
przez naszych sąsiadów z zachodu
i wschodu oraz (o czym nie wszytrzeba jej stale”
scy z czytelników wiedzą) z południa przez marionetkowe państwo słowackie, rządzone przez księdza Józefa Tiso (później uznanego za zbrodniarza wojennego i powieszonego). To wszystko jednak temat na inną opowieść. Skupmy się na odzyskaniu niepodległości w roku 1918.
Jak można się domyślić, nie było to sprawą prostą. Nawet nie mając wiedzy historycznej, można sobie wyobrazić, że podobne rzeczy nie dzieją się same. Potrzebni są ludzie oddani sprawie,
prawdziwi patrioci. Ludzie, którzy zabiegaliby w kraju i na arenie międzynarodowej o polskie
interesy, a kiedy trzeba staną na czele zbrojnego powstania. Zawdzięczamy im późniejszy, graniczący z cudem sukces. Ojców tego cudu było wielu: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński i jeszcze wielu innych. To oni byli liderami odzyskania i odbudowy państwa polskiego po latach niewoli. Ludzie
różnych proweniencji: artyści, żołnierze, dyplomaci, ekonomiści, politycy i działacze społeczni. Różniły ich poglądy polityczne, pochodzenie społeczne, religia urodzili się w różnych zaborach. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu, jakim była niepodległość. Pozostali wierni własnym poglądom, podporządkowali się jednak sprawie priorytetowej – walce o Polskę.
Stanęli na czele ludzkich mas, które w wyniku rozbiorów nie tworzyły społeczeństwa, które nie
miały niezależnych od okupantów instytucji państwowych, a jednak potrafili dokonać cudu. Umiejętnie wykorzystali sprzyjające okoliczności polityczne i poprowadzili Polaków ku wolności. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez szerokiego wsparcia i walki samych Polaków, ale też przez sojuszników idei niepodległościowej w innych krajach.
Nie zapominajmy o tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że możemy żyć w wolnej ojczyźnie. Pamiętajmy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Bronić trzeba jej stale. Niebezpieczeństwa nie zniknęły. nich Nie byłyby też możliwe przez dwa reżimy totalitarne
Nie chcę wchodzić w szczegóły wydarzeń, które umożliwiły Polakom odzyskanie wolności. Jest
wiele opracowań dotyczących naszej drogi do niepodległości. Każdy bez trudu może znaleźć informacje na ten temat. Chcę jedynie zwrócić uwagę, że przedstawiania procesu dochodzenia do tego
w kategoriach cudu umniejsza nieco zasługi tych Polaków, których poświęcenie, ciężka, tytaniczna wręcz praca to prawdziwe źródło wolności.
Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie 11 listopada, to okazja, aby przypominać ludziach, którym zawdzięczamy odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918.
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Tadeusz Porębski

Onanista do spraw obronnych

JUTRO - ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

w Polsce? Partyjne gremia jeszcze go pochwalą, że taki z niego twardziel, co to nie daje
sobie w kaszę dmuchać. Dziki to doprawdy kraj ta dzisiejsza Polska. Niejaki Tomasz F. związany z PiS od lat, były szef gabinetu politycznego Mariusza Kamińskiego, stojącego na czele CBA, a później wysoki rangą urzędnik NIK, zapragnął 13 maja, 9 czerwca i 5 października 2015
r. obnażyć się w Parku Wielkopolskim przy ulicy Filtrowej, nieopodal siedziby Izby i publicznie zwalić kapucyna, bądź gruchę, jak kolokwialnie określa akt onanizowania się nasza wspaniała młodzież.
Pod koniec 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uznał go winnym tych trzech wykroczeń i wymierzył mu karę pięciu dni aresztu. Nie podano jednak do wiadomości publicznej, czy podsądny został wyposażony przez naturę suto, czy też nad wyraz skromnie. Myślicie, że partia wyrzekła się notorycznego onanisty Tomasza? Nic podobnego. Już rok później znaleziono mu ciepłą posadkę. Został zatrudniony w Poczcie Polskiej w dziale obronności i zarządzania kryzysowego na stanowisku
zarządzającego ciągłością biznesu. Dział ten prawdopodobnie mieści się w obiekcie przy ul. Łączyny 8, na zapleczu toru wyścigów konnych. Dookoła dużo zieleni, teren skąpo zaludniony, więc idealne warunki do publicznego obnażania się i onanizowania.
Wróćmy jednak do pana Ryszarda Terleckiego, człowieka o odpychającej i złej twarzy. Czy za opisane wyżej skandaliczne zachowanie wobec kobiety można nazywać go publicznie chamem, burakiem, a nawet fiutem? Według li„Polityk świadomie i w sposób nii orzeczniczej Europejskiego TryPraw Człowieka w Strasburnieunikniony wystawia się na bunału
gu można to robić bezkarnie, ponieścisłą kontrolę za każde
waż zachowanie Terleckiego należy
za prowokacyjne, a w takiej
wypowiedziane słowo i każde uznać
sytuacji publiczne nazwanie go chapodjęte działanie. Musi być
mem, burakiem, czy fiutem nie będzie w opinii ETPC zakwalifikowane
więc bardziej tolerancyjny,
jako niepotrzebny osobisty atak, lecz
zwłaszcza gdy sam składa
jako adekwatna i uzasadniona okoreakcja na prowokację.
publiczne deklaracje mogące licznościami
Najlepszym dowodem na poparcie
wywołać krytykę”
takiej tezy jest wyrok Trybunału w
sprawie Oberschlick vs Austria. Pisałem już o tym, ale w nawale politycznego chamstwa notorycznie występującego w dzisiejszej Polsce trzeba tę sprawę ciągle przypominać dziennikarzom oraz właścicielom mediów.

A

erhard Oberschlick, dziennikarz wiedeńskiego tygodnika “Forum”, w artykule opublikowanym w 1991 r. nazwał Jörga Haidera, ówczesnego lidera faszyzującej Austriackiej Partii Wolności (zginął tragicznie w 2008 r.), obraźliwym słowem “Trottel” (idiota). Artykuł
dotyczył wystąpienia polityka, w którym ten oświadczył, że “wszyscy żołnierze podczas II wojny światowej, łącznie z armią niemiecką, walczyli o pokój i wolność”. Wpływowy lider FPÖ wniósł do sądu w Wiedniu sprawę karną przeciwko dziennikarzowi o zniesławienie i znieważenie. Oberschlicka skazano na grzywnę w wysokości dwudziestu stawek dziennych (po 200 szylingów), z zamianą na 10 dni aresztu. Sąd uznał, iż słowo “idiota” było zniewagą, można go używać wyłącznie jako
obelżywe i nie da się nim posługiwać w celu obiektywnej krytyki. Sąd apelacyjny w Wiedniu utrzymał w mocy wyrok skazujący, obniżając jedynie dzienną stawkę grzywny do 50 szylingów. Podkreślił, że prawo do swobody opinii nie może prowadzić do znieważania w miejsce rzeczywistych argumentów w debacie politycznej.
W skardze do Europejskiej Komisji Praw Człowieka Gerhard Oberschlick zarzucił m. in., iż skazanie go było sprzeczne z art. 10 Konwencji. Komisja, stosunkiem głosów czternaście do jednego, orzekła, iż rzeczywiście nastąpiło naruszenie tego artykułu. Wyrok skazujący był bowiem
nieproporcjonalną ingerencją w korzystanie ze swobody wypowiedzi. Władze austriackie przekonywały, że skazanie Oberschlicka nie było karą za krytykę Haidera, ale za użycie słowa idiota, które należy uznać za zniewagę. Trybunał przypomniał jednakowoż, że “z zastrzeżeniem ust.
2 art. 10 swoboda wypowiedzi ma zastosowanie nie tylko do informacji i poglądów, które są postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają albo wprowadzają niepokój. Zasady te są szczególnie ważne w odniesieniu do
prasy”. Okazuje się, że ramy dopuszczalnej krytyki są szersze w stosunku do polityków, niż wobec osób prywatnych.

G

olityk świadomie i w sposób nieunikniony wystawia się na ścisłą kontrolę za każde wypowiedziane słowo i każde podjęte działanie. Musi być więc bardziej tolerancyjny, zwłaszcza
gdy sam składa publiczne deklaracje mogące wywołać krytykę. Dla sędziów Trybunału najważniejszym materiałem do oceny nie było użycie przez dziennikarza mocnego słowa, lecz samo
wystąpienie Haidera, który w oczywisty sposób starał się prowokować i w rezultacie wywołał ostrą
reakcję. Haider przez własną wypowiedź utracił, zdaniem Obeschlicka, prawo do korzystania ze swobody opinii. Zdanie to podzielił Trybunał, stojąc na stanowisku, że słowo “idiota” może być uznane za budzące wątpliwości, jednak nie można uznać, iż był to niepotrzebny osobisty atak. Autor przedstawił bowiem obiektywnie wyjaśnienie związane z prowokacyjnym wystąpieniem Haidera. Było
to więc częścią politycznej dyskusji wywołanej przez austriackiego polityka.
Orzeczenie zapadło stosunkiem głosów 7:2. Austria została zobowiązana do zapłacenia skarżącemu w ciągu trzech miesięcy 23.395 szylingów jako zadośćuczynienia za szkody materialne oraz 150 tys. szylingów tytułem zwrotu kosztów i wydatków związanych ze sprawą. Orzeczenia ETPC mają ogromne znaczenie ze względu na częste sprawy sądowe w związku z zarzutami polityków wobec dziennikarzy z powodu ostrych słów zawartych w artykułach na ich temat. Trybunał podkreśla jednak przy każdej okazji, że w dobrze pojętym interesie społecznym
leży, by dziennikarze w starciu z politykami nie musieli stać na z góry straconej pozycji. Szczególnie wtedy, gdy politycy poprzez swoje obraźliwe i niekontrolowane wypowiedzi sami prowokują, wywołując publiczną debatę. (Wyrok ETPC z 23 maja 1993 r. w sprawie Oberschlick
vs Austria, skarga nr 11662/85).
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Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 ma już 8 lat
W dniu 4 listopada minęła 8. rocznica utworzenia
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. W tym
okresie przyjęło ono prawie 4 miliony zgłoszeń mieszkańców, z czego 42 proc. to prośby o informacje, a 52
proc. to zgłoszenia interwencyjne i wolne wnioski
mieszkańców. Liczba zgłoszeń rośnie z roku na rok, co
świadczy o coraz większym zaangażowaniu mieszkańców w sprawy Warszawy.
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 jest jedną z najnowocześniejszych w Europie,
wielokrotnie nagradzaną platformą informatyczną. Zostało
utworzone przez Urząd m. st.
Warszawy, aby usprawnić i uprościć komunikację z mieszkańcami warszawskich dzielnic i metropolii warszawskiej.
Załatwianie spraw poprzez
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 nie wymaga
wizyty w urzędzie. Mieszkańcy
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, mogą kontaktować się
poprzez dostępne kanały komunikacji - aplikację mobilnąWarszawa19115, portal warszawa19115 , telefon 19115,
czat i email kontakt@um.warszawa.pl.
W systemie zintegrowano ponad 90 jednostek warszawskiego samorządu – biur, urzędów
dzielnic, zarządów i spółek miejskich. Zgłaszane przez mieszkańców sprawy trafiają bezpośrednio do służb odpowiedzialnych za realizację zgłoszeń np.
do Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego czy
Biura Gospodarki Odpadami.
Aktualnie przy bezpośredniej
obsłudze zgłoszeń pracuje w

mieście prawie 1000 osób, a kolejne setki zaangażowane są w
ich realizację.

Miasto czynne całą dobę
Dzięki nowoczesnej wyszukiwarce, poprzez portal www.warszawa19115.pl, w prosty sposób
każdy może dotrzeć do usystematyzowanych i stale aktualizowanych informacji związanych z
działaniem warszawskiego samorządu. Całodobowy system
obsługiwany jest bezpośrednio
przez 50 konsultantów pracujących w trzyzmianowym trybie.
Mieszkańcy najczęściej poszukują wiadomości związanych z
transportem publicznym. Codziennie konsultanci Warszawa
19115 pomagają wielu osobom
przemieszczać się po Warszawie. Informują o cenach biletów, rozkładzie jazdy oraz pomagają ustalić trasę podróży.
Warszawa 19115 jest także centrum kontaktu dla użytkowników Warszawskiego Roweru
Publicznego Veturilo. Pozostałe często wyszukiwane informacje dotyczą spraw urzędowych
związanych z wymianą dokumentów, terminami odbioru czy
segregacją odpadów.
Poprzez portal www.warszawa19115.pl można dotrzeć tak-

że do mniej typowych informacji z różnych obszarów, jak na
przykład: zasady korzystania z
dronów czy puszczania lampionów szczęścia i fajerwerków; lista miejsc, w których można legalnie malować graffiti; lista kurtyn wodnych rozmieszczanych
w czasie upałów oraz informacje
o zasadach dokarmiania ptaków
w mieście.
Za pośrednictwem Warszawa
19115 można uzyskać wiele informacji przydatnych opiekunom szukającym ciekawych propozycji dla dzieci, seniorom pragnącym aktywnie zagospodarować swój czas, a także wszystkim którzy zainteresowani są
kulturalną i sportową ofertą miasta. Pracownicy udzielają informacji dotyczących bezpłatnego
transportu dla Powstańców,
usług oferowanych dla seniorów
( m. in. złota rączka dla seniora)
oraz prowadzą zapisy na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie. Za pośrednictwem Warszawa 19115 można
również zarezerwować wizytę
w Urzędzie.
Drugim ważnym źródłem
wiedzy jest Warszawski System
Powiadomień (https://powiadomienia.um.warszawa.pl/start), poprzez który codziennie trafiają do użytkowników, w formie komunikatów
push lub sms, informacje dotyczące zmian w komunikacji i
organizacji ruchu, propozycje
wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz inne powiadomienia związane z organizacją pra-

cy urzędu i sprawami urzędo- ki czujności mieszkańców odpowiednie służby, mogą szybciej
wymi.
nielegalne wysypiska ,ale
Razem dbamy o Warszawę usuwać
także kontrolować jakość pracy
Poprzez Miejskie Centrum firm odbierających nieczystości.
Kontaktu Warszawa 19115 moż- Ten typ zgłoszeń stanowi ponad
na także zgłosić awarię lub inter- 30% wszystkich interwencji.
wencję, a także przekazać swoje
Zgłoszenia interwencyjne najsugestie i pomysły na poprawę częściej trafiają za pośrednictwem
jakości życia w Warszawie. Dzię- aplikacji mobilnej. To właśnie ten
ki temu warszawiacy mają bie- kanał kontaktu jest liderem wzrożący wpływ na to, w jaki sposób stu w statystyce korzystania. W
działa i funkcjonuje ich miasto. roku 2014 z aplikacji korzystało

obszary wymagające decyzji zarządczych.
Analiza zgłoszeń umożliwia
także identyfikację potrzeb i preferencje mieszkańców na podstawie których, można budować
plany rozwoju usług, zagospodarowania terenu, jak i planować wydarzenia kulturalne i
sportowe organizowane w przestrzeni miejskiej.
Wdrożenie innowacyjnych
metod komunikacji, umożliwiło przekaz kompleksowej i jednolitej informacji dotyczącej
usług świadczonych przez Urząd
Miasta, a także monitorowania
sposobów i statusów realizacji
spraw. Mieszkańcom daje
oszczędność czasu poprzez ograniczenie konieczności osobistego
kontaktu z Urzędem, a miastu
pozwala to na stałe zarządzanie
jakością świadczonych usług.

Zmieniamy się na lepsze

Od początku działania przyjęto
już 1 927 424 takich zgłoszeń.
Prawie 40% zgłoszeń interwencyjnych związana jest z szeroko rozumianymi problemami
drogowymi. Najbardziej niepokoi mieszkańców nieprawidłowe parkowanie oraz uszkodzenia infrastruktury drogowej.
Warszawiacy zwracają często
zwracają uwagę na sprawy związane z utrzymaniem czystości w
mieście –przepełnione śmietniki,
nielegalne wysypiska, na brak lub
zniszczenie koszy na śmieci. Dzię-

5,6% użytkowników, a w 2021
ponad 21%. Spada natomiast rola telefonu. Aktualnie korzysta z
niego 50 % osób kontaktujących
się Warszawa 19115, a w roku
2014 było to prawie 86 %.

Informacja zarządcza
Dzięki zintegrowanemu z
platformą systemowi analitycznemu w Miejskim Centrum
Kontaktu Warszawa 19115, rejestrowane w systemie zgłoszenia, są podstawą do opracowywania raportów wskazujących

Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba zgłoszeń, co oznacza
coraz większą rozpoznawalność
usługi i coraz większe zainteresowanie mieszkańców sprawami
miasta. W odpowiedzi, na potrzeby mieszkańców aplikacja
systematycznie rozbudowywana jest o nowe usługi związane z
funkcjonowaniem miasta. W roku 2021 do aplikacji mobilnej
Warszawa 19115 wprowadzono
dwie nowe usługi, dzięki którym
można sprawdzić: gdzie w mieście znajdują się ogólnodostępne
parkingi oraz są Ekopunkty –
mi. in miejsca selektywnej zbiórki odpadów, przeterminowaMBL
nych leków.

Konsultacje polityki różnorodności społecznej
stworzenia jej odpowiednich
warunków w przestrzeni miejskiej. Otwarcie na różnice kulturowe daje możliwość poznania innych perspektyw, uczenia się od siebie nawzajem i
wzajemnej inspiracji. Rolą naszego miasta jest dbanie o różnorodność i tworzenie warunków do korzystania z jej potencjału. Warto podkreślić, że dywersyfikacja społeczna sprzyja powstawaniu innowacji, które są niezwykle ważnym elementem naszej strategii rozwoju. Dlatego stworzyliśmy dokument, który ma pomóc w działaniu na rzecz równego traktowania, równych szans i zwiększania otwartości na różnorodność w naszym mieście. Teraz
chcemy zapytać samych mieszkańców o ich opinie na temat
projektu – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i
dialogu społecznego.
Polityka wskazuje zasady, w
oparciu o które powinna rozwijać się Warszawa, aby stać się
miastem równych szans. Wśród
nich znajdują się m.in. dostępność miejskich zasobów i usług
dla wszystkich mieszkańców;
dążenie do stosowania jak najwyższych standardów równego
traktowania oraz reagowanie na
łamania prawa i dysRóżni ludzie, jedno miasto sytuacje
kryminacji, a także umożliwie– Różnorodność może być nie wszystkim mieszkankom i
wielkim kapitałem społecznym mieszkańcom wpływu na rozWarszawy – wszystko zależy od wój miasta.

Ruszyły warszawskie konsultacje społeczne, w których mieszkanki, mieszkańcy oraz przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych
mogą odnieść się do zapisów polityki. Konsultacje
trwają do 25 listopada.
Równe traktowanie wszystkich mieszkanek i mieszkańców
miasta – to główny cel polityki
różnorodności społecznej, która
powstaje w Warszawie. Projekt
dokumentu określa wartości i zasady, jakie chce przyjąć stolica,
aby przeciwdziałać dyskryminacji. Polityka różnorodności społecznej dotyczy spraw wszystkich
osób, które mieszkają w Warszawie i to dla nich jest przeznaczona. Będzie ważną formą wsparcia dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację.
W dokumencie znalazły się
m.in. wytyczne dla władz miasta, miejskich instytucji i urzędniczek oraz urzędników. Wskażą one jakie działania podejmować, aby stolica stała się miastem włączającym, czyli otwartym dla wszystkich i mogła w
pełni korzystać z potencjału swoich mieszkańców. Polityka zawiera również rekomendacje do
programów wykonawczych
Strategii #Warszawa2030.

Jak wziąć udział?
Podstawowe założenia dokumentu zostały wypracowane
partycypacyjnie z ekspertami,
przedstawicielami organizacji
społecznych, miejskich instytucji
i urzędnikami jesienią zeszłego
roku. Wiosną tego roku odbyły
się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami. Na podstawie założeń i wniosków zebranych podczas konsultacji urzędnicy przygotowali projekt polityki różnorodności społecznej,
który będzie teraz konsultowany
– m. in. przez mieszkanki i
mieszkańców.
Listopadowe konsultacje będą organizowane w zróżnicowanej formule. Zaplanowano zarówno spotkania otwarte dla
wszystkich mieszkanek i mieszkańców, jak i konsultacje skierowane do konkretnych grup.
Pierwsze spotkania – dla osób
pracujących w instytucjach miejskich zaplanowano na 15 listopada. Zainteresowani mieszkanki i
mieszkańcy Warszawy mogą
uczestniczyć w spotkaniu online 15 listopada o godz. 17:30.
Można wziąć nim udział na platformie ZOOM (możliwość zabrania głosu w dyskusji lub
YouTube (poprzez dyskusję na
czacie transmisji). Aby wziąć
udział w dyskusji na ZOOM, należy wcześniej napisać na adres:
rownetraktowanie@um.warszawa.pl lub zadzwonić pod numer
(22) 444 34 92.
Opinie dotyczące projektu polityki można również zgłaszać
pod adresem mailowym: rownetraktowanie@um.warszawa.pl, za pośrednictwem ankiety oceny online oraz dzwoniąc
na numer (22) 443 34 92 podczas dyżuru telefonicznego (17
listopada, w godzinach: 14:0018:00 i 19 listopada, w godzinach 12:00-16:00).
Konsultacje trwają do 25 listopada br. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Sukces polskiego konia we Francji
Polskie wyścigi konne stały się wreszcie
bardziej rozpoznawalne i cenione w
Europie, gdzie dotychczas konie
trenowane w Polsce traktowane były
jako outsiderzy. Ogier Night Tornado
niespodziewanie wygrał w Lyonie
gonitwę Prix du Grand Camp – Atlantic
(2400 m) z pulą nagród 52 tys. euro.
W poprzednich latach nasz wizerunek nieco
poprawiły zagraniczne występy ogierów Ruten
(padł w tym roku), Va Bank, Exciting Life oraz
araba Fazza Al Khalediah, który w październiku
2018 r. wygrał na słynnym torze Longchamp w
Paryżu prestiżową gonitwę Qatar Arabian World
Cup z pulą nagród 1 mln euro. Ostatnie dwa – trzy
lata to absolutna posucha, a kolejne roczniki
sprowadzanych z Zachodu folblutów coraz
słabsze. Obecny rocznik derbowy koni pełnej krwi
angielskiej okazał się katastrofalnie słaby. Doszło
do tego, że w tegorocznej gonitwie Derby
najlepszy okazał się ogier Guitar Man, destrukt po
topowym Galileo, zakupiony za małe pieniądze w
Irlandii. Po wygraniu Błękitnej Wstęgi „Gitarzysta”
już nie wyszedł na tor, a ostatnio poinformowano,
że jego kariera wyścigowa dobiegła końca. Biorąc
pod uwagę cenę jaką zapłacono za potomka
Galileo, należało się tego spodziewać. Ceny koni
po tym legendarnym już ogierze oscylują bowiem
pomiędzy pół milionem a milionem euro. Ten

najlepszy reproduktor ery nowożytnej odszedł z
tego świata w lipcu bieżącego roku.
Lata posuchy na europejskich torach
wyścigowych wynagrodził nam w miniony
poniedziałek ogier Night Tornado, trenowany na
Służewcu przez Krzysztofa Ziemiańskiego. W
wyścigu Prix du Grand Camp – Atlantic (2400 m)
Night Tornado triumfował na torze Parilly w
ośmiokonnej stawce, ogrywając rywali
uplasowanych w rankingu znacznie wyżej niż on.
Konia dosiadał osiadły w Polsce włoski dżokej
Stefano Mura. Miał on do wykonania wyjątkowo
ciężkie zadanie nie tylko dlatego, że stawka była
bardzo mocna, bo musiał ścigać się końmi
„szejkowymi” od szejka Abdullaha bin Khalifa i ze
słynnej stajni Godolphin, której właścicielami są
szejkowie z Dubaju. Poza tym Stefano miał do
czynienia z europejską elitą jeźdźców, takich jak
Christophe Soumillon, Ioriz Mendizabal, Mickael
Barzalona, czy Olivier Peslier. Nasz Night Tornado
wygrał po walce, bijąc o długość „szejkowego”
ogiera Mutabahi pod Olivierem Peslier. Reszta
stawki przygalopowała na celownik kilka długości
za tym duetem.
Gratulacje dla dżokeja Stefano Mury, trenera
Krzysztofa Ziemiańskiego, pani Joanny Traka,
właścicielki Night Tornado, a przede wszystkim
dla tego wyjątkowo utalentowanego i dzielnego
Ta d e u s z P o r ę b s k i
ogiera.
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! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,7 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku,
53 m2, 2 pokoje, do wejścia,
601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok.., 58 m2,
c. 710 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów Imielin ,70 m2,
3 pok.,z garażem, ładne,
601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

SZUKAM koleżanki na drugi
pokój, metro Imielin, 501 143 821
WYNAJMĘ pokój kobiecie,
metro Imielin, 501 143 821

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 m2
k. Prażmowa, 602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361
MOKOTÓW, 78 m2, 4 pokoje,
695 339 423
SPRZEDAM działkę bud.-rolną
4900 m2, Janików gm. Przysucha,
mazowieckie, 798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Bobrowiecka, 88 m2,
stan deweloperski, ładne,
601 720 840
! Centrum, 28 m2, 1 pok.,
ul. Tamka, 601 720 840
! Centrum, 124 m2, 4 pok.,
ul. Dzika, 1,5 mln. zł, 601 720 840
! Mokotów Dolny,
Bobrowiecka, 87 m2, 3 pok.,stan
deeweloperski, 601 720 840
! Mokotów Górny, 64 m2,
3 pok., k. metra, 601 720 840
! Mokotów Górny, 115 m2,
ul. Wielicka, 4 pok. zrobione,
ładne, 601 720 840
! Mokotów Górny, Wielicka,
113 m2, apartament 4 pok.,
k. metra, 601 720 840
! Mokotów Górny, Wiktorska
45 m2, 2 pok. k. metra,
601 720 840
! Ochota, 45 m2, 2 pok.,
630 tys. zł, zrobione,
601 720 840
! Ochota, 127 m2, 4 pok. 1.6
mln lub wynajem 6500 tyz żl,
601 720 840

Domy:
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840
! Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 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
! Piaseczno Gołków, 80 m2
dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, c. 3,8
mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena,
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
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców
20 tys/m-cznie - sprzedam,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
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

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, glazurnictwo
669 945 460
AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
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
GLAZURA gładź, panele, płyta
G/K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna,
692 885 279
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, naprawy,
698 185 911
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

MALOWANIE, 722 920 650
MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
OKNA
naprawy, serwis,
787 793 700
PRANIE dywanów, wykładzin,
kanap, 669 945 460
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
BIOENERGOTERAPEUTA,
gm. Wilanów, 729 921 461

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720
! Ursynów, 45 m2 2 pokoje
z garażem, 2000 zł/m-c,
601 720 840
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys., zł. 601 720 840
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5
mln. zł, 601 720 840

SZKOŁA PODSTAWOWA 303
ul. Koncertowa 8 WarszawaUrsynów poszukuje od 1.12.2021 r.
osoby na stanowisko woźnej. Praca
w pełnym wymiarze w godzinach
10-18. Oferty proszę kierować na
adres sp303@edu.um.warszawa.pl
lub telefonicznie 22 643 71 23
ZAOPIEKUJĘ SIĘ osobą starszą
chodzącą mieszkającą na
Ursynowie i potrzebującą pomocy
w codziennych czynnościach,
696 302 328

POMOC do kuchni, kucharka,
603 68 65 61
PRZYJMĘ energiczną panią
(może być na emeryturze) do
prasowania koszul, 501 626 082
dzwonić po 17-ej

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY DZWONIĆ
POD NUMER
509 586 627
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Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” zaprasza!
nie wypowiadały się na jego temat. Jest to pierwszy film zrealizowany we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta oraz
jego spadkobiercami. Dzięki wglądowi we wspomnienia i doświadczenia bliskich poecie osób, a w
szczególności jego żony Katarzyny, podążając jego śladami z Polski, poprzez Europę, do Stanów
Zjednoczonych, twórcy filmu zadają pytanie o cenę, jaką Zbigniew
Herbert musiał zapłacić za swoją
wrażliwość i niezależność.

Na najbliższy tydzień Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” przygotowało atrakcyjne wydarzenia muzyczne, teatralne i filmowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. W
programie między innymi
uroczysty koncert gwiazd
jazzu, spotkanie z twórcami kultowego serialu „Alternatywy 4” i porywający
spektakl z Panem Kleksem
w roli głównej.
11.11 godz. 18:00
Piotr Damasiewicz & The
Power of the Horns – „Polska”
Wyjątkowa konstelacja dziewięciu gwiazd polskiego jazzu –
prowadzona przez laureata Fryderyka, trębacza Piotra Damasiewicza – zaprezentuje wyjątkowy
program inspirowany historią Polski i polskiej muzyki improwizowanej. Obok Piotra Damasiewicza
wystąpią:
Dominik Wania (fortepian), Maciej Kądziela (saksofon altowy),
Adam Pindur (saksofon tenorowy), Gerard Lebik (saksofon tenorowy), Paweł Niewiadomski (puzon), Ksawery Wójciński (kontrabas), Jakub Cywiński (kontrabas),
Samuel Hall (perkusja).
12.11 godz. 19:00
Kamila Malik – „Wirtuoz
klasycznie i pop-rrockowo”
Show skrzypcowe niezwykle
charyzmatycznej artystki i wirtu-

17.11 godz. 19:00
Gdyńskie Lwy na Ursynowie:
„Sweat”
Trzy dni z życia Sylwii Zając, influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki.
ozki skrzypiec – Kamili Malik. – a ciąg dalszy nastąpi! Wstęp Jednak kiedy jest w domu i wyłąSolistka wraz zespołem Malik wolny. Obowiązują bezpłatne cza telefon, zostaje zupełnie sama.
Band wykona przeboje literatu- wejściówki.
ry skrzypcowej w klasycznym
opracowaniu oraz hity z kręgu
14.11 godz. 12:00 i 16:00
muzyki pop i rock. Wieloletni
Teatr Baj – „Szkoła marzeń,
kunszt artystyczny pozwala Ka- czyli Akademia Pana Kleksa”
mili podążać za współczesnymi
Uwaga! Uwaga! Ambroży
trendami muzycznymi. Solistka Kleks – doktor filozofii i medycyjest autorką wielu kompozycji ny, magister spraw zmyślonych i
na bazie utworów z zakresu mu- wiedzy niepojętej, sławny męzyki latynoskiej, cygańskiej, fol- drzec, dziwak i podróżnik, uczeń
kowej, popowej i rockowej, któ- wielkiego doktora PajChiWo –
rym dźwięk skrzypiec dał zupeł- ogłasza nabór do słynnej Akanie nowe brzmienie. Tworzy demii. Zapraszamy wszystkie
energiczne i spektakularne show dzieci od lat 7. Poszukujemy: nicpozostające na długo w pamięci. poni, urwisów, łobuziaków i gałKoncert poprowadzi Anna Ba- ganów. Mile widziani: dziwacy,
rańska-Wróblewska.
marzyciele i odludki. Oferujemy
znakomite metody nauczania
13.11 godz. 16:00
polegające na otwieraniu pu„Jak u Barei, czyli kto to po- stych głów i napełnianiu ich olewiedział” – spotkanie literackie jem. Pamięć naszych uczniów
„Alternatywy 4” w Alternaty- wzmacniamy sokiem malinowach! Tej jesieni mija 35 lat od wym i nalewką na piegach.
premiery słynnego serialu Stani- Wszystkich chętnych, pragnąsława Barei. Z tej okazji odbędzie cych przekazać zdobytą wiedzę
się spotkanie poświęcone temu następnym pokoleniom, zaprakultowemu twórcy. Rafał Dajbor, szamy do Szkoły Marzeń czyli
autor książki „Jak u Barei, czyli „Akademii Pana Kleksa”!
kto to powiedział”, poprowadzi
spotkanie z aktorkami znanymi z
16.11 godz. 19:00
filmów mistrza komedii absur„Herbert.
Barbarzyńca
du. W wydarzeniu udział wezmą: w ogrodzie”
Tatiana Sosna-Sarno (serialowa
Ponad 20 lat po śmierci poety,
pani Jadzia, urzędniczka w spół- „Herbert. Barbarzyńca w ogrodzielni mieszkaniowej) oraz Han- dzie” ukazuje jego skomplikowana Bieniuszewicz (serialowa Ewa, ną i złożoną osobowość. Twórcórka Majewskich). Po rozmowie com filmu udało się dotrzeć do
odbędzie się pokaz pierwszego osób, które osobiście znały autora
odcinka serialu „Alternatywy 4” „Pana Cogito” i nigdy publicznie

Gdy Sylwia zdecyduje się umieścić
w sieci odważne nagranie, będzie
ono początkiem serii wydarzeń,
które staną się próbą zarówno dla
niej, jak i dla nielicznych osób, które znają ją bliżej. Dziewczyna nieoczekiwanie odkryje ciemną stronę swojej popularności, a jednocześnie pozna prawdziwą bliskość.
Reżyser Magnus von Horn łączy
w swoim filmie intymny, kameralny dramat z konwencją thrillera, by
opowiedzieć o tęsknocie za miłością w świecie, w którym kochają
cię tłumy.
Bilety i wejściówki dostępne
w recepcji „Alternatyw” oraz w
serwisie biletyna.pl.
Zachęcamy do śledzenia komunikatów na naszej stronie internetowej (alternatywy.art) oraz
w mediach społecznościowych
(facebook.com/alternatywy.art).

Na 35-lecie legendarnego serialu spotkanie z aktorami
Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy 4 zaprasza na spotkanie z aktorami słynnego serialu,
którego akcja rozgrywała się na
terenie Ursynowa. W ten sposób
dzielnica uczci 35-lecie serialu,
który ją rozsławił.
Budowa Ursynowa miała na celu radykalne zwiększenie liczby mieszkań dla
warszawiaków. Nowe koncepcje architektoniczne i społeczne miały budować
“lepszą społeczność jutra”. Rzeczywistość
PRL-u nie była jednak lustrzanym odbiciem planów i doktryn, co doskonale
uchwycił w serialu reżyser Stanisław Bareja. W tym roku mijają już trzy i pół dekady od czasu premiery serii.

UCK pokaże wszystkie odcinki
Ursynowskie Centrum Kultury, które
głosami mieszkańców dzielnicy nazywa
się - nomen omen – Alternatywy 4, ogłosiło cykl spotkań połączonych z emisją
kultowego serialu. Spotkania poprowadzi
Rafał Dajbor, który napisał książkę poświęconą reżyserowi i aktorom z jego filmów. Mieszkańcy Ursynowa poznają serial „Alternatywy 4” od kuchni.
Już w sobotę 13 listopada Rafał Dajbor,
autor książki „Jak u Barei, czyli kto to powiedział”, poprowadzi spotkanie, w którym udział wezmą aktorki: Tatiana Sosna-Sarno (serialowa pani Jadzia, urzędniczka w spółdzielni mieszkaniowej) oraz

to również sceny, które w opinii cenzorów
w zbyt bezpośredni sposób wyśmiewały
socjalistyczną rzeczywistość. Komedia opowiada o perypetiach mieszkańców nowo
wybudowanego bloku przy ulicy Alternatywy 4 na powstającym warszawskim osiedlu – Ursynowie. Postacią kluczem scenariusza jest gospodarz domu – cwany i egoistyczny Stanisław Anioł, w którego postać
wcielił się Roman Wilhelmi.
Polski serial wszechczasów?
Wszyscy znamy nieśmiertelne: „Jest
Alternatywy 4 zostały wyprodukowane zima, to musi być zimno”. Bohaterowie
w 1983, cenzura przez trzy lata wstrzymy- serialu byli bliscy widzom, ich życie było
wała premierę. Z oryginalnej wersji usunię- pełne dramatycznych wydarzeń: alkohoHanna Bieniuszewicz (serialowa Ewa,
córka Majewskich). Po spotkaniu odbędzie się emisja pierwszego odcinka serialu. Początek spotkania o godzinie 16.
Wstęp jest wolny, ale konieczne jest pobranie darmowego biletu w serwisie biletyna.pl. Wejściówki można również
otrzymać w recepcji Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy 4.

lizm, nieudane związki, frustracja zawodowa, bylejakość wokoło. Gorzko-słodki
humor Barei był swego rodzaju wentylem
bezpieczeństwa napięć społecznych w
schyłkowym PRL. W serialu, jak w krzywym zwierciadle, odbijała się bowiem
cała polska rzeczywistość. A ta wcale nie
była tak różowa. Sposób funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej, bolączki
dnia codziennego, pomysłowość Polaków w radzeniu sobie np. z małym metrażem, brakiem ogrzewania – to śmieszyło,
bo było wszystkim bliskie i dobrze znane.
W serialu zagrała plejada wybitnych aktorów, m. in. Roman Wilhelmi, Wojciech
Pokora, Kazimierz Kaczor, Zofia Czerwińska, Bożena Dykiel, Ewa Ziętek, Witold Pyrkosz, Stanisława Celińska, Jerzy
Bończak czy Janusz Gajos.
Serial zyskał ogromną popularność w
latach 80-tych oraz na początku lat 90tych i do dnia dzisiejszego ma grono
swych wiernych fanów. Dla uhonorowania pamięci tej kultowej produkcji filmowej w styczniu 2005 Rada Warszawy
nadała jednej z nowych ulic na Ursynowie
nazwę Alternatywy. Na ścianie budynku
przy ul. Kazury 10 można od 2016 roku
oglądać najbardziej znany ursynowski
mural – Stanisława Anioła – filmową postać z serialu Alternatywy 4. Dzieło sztuki powstało dzięki Budżetowi Obywatelskiemu i szybko stało się wizualną wizyPiotr Celej
tówką Ursynowa.

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

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

701 75 00

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

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

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

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