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o ogólnopolskiej Rewolucji
Październikowej mamy teraz Powstanie Listopadowe
– z tą tylko różnicą, że Wielki Książę nie schował się tym razem w
Belwederze, lecz na Nowogrodzkiej. Terroryzowany przez domorosłych talibów naród musiał się w
końcu zbuntować, choć nikt nie zamierza siłą odbierać władzy legalnie wybranym politykom, mimo
że zaczęli nagle okazywać oblicze
politruków. W sytuacji, gdy – jak
za czasów PRL – nawet prokuraturę i sądownictwo oddaje się w ręce
partyjnej nomenklatury, a ułaskawionym przez zaprzyjaźnionego
prezydenta przestępcom powierza
wysokie urzędy, o normalnym
funkcjonowaniu demokracji nie
może być mowy.
olność obywateli jest w
Polsce coraz bardziej
ograniczana i jest to w
odczuciu naszego społeczeństwa
czymś nawet gorszym od odczucia
głodu. W sytuacji, gdy już sama
epidemia koronawirusa dobija ludzi coraz bardziej, pozbawiając ich
w wielu wypadkach możliwości zarobkowania, nakładane z dnia na
dzień różnego rodzaju restrykcje
wywołują gniew, a nawet wściekłość obywateli. Rząd Mateusza
Morawieckiego tylko w oficjalnych
przemówieniach jawi się dobrym
wujkiem, wyciągającym do wszystkich pomocną dłoń. Ta pomoc to
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wąski margines.W szerokiej praktyce jest zaś zupełnie inaczej. A już
najbardziej uderza się w tych, którzy tworzą miejsca pracy i dochód
narodowy – przedsiębiorców. Niemal z dnia na dzień przykręca się
im śrubę, zasypując niezrozumiałymi nawet dla urzędników skarbowych wymaganiami, grożąc
przy tym, że za błędne wypełnienie
stworzonego przez jakichś szaleńców kwestionariusza nałoży się
drakońską karę. Wobec rozpasanej
biurokracji finansowej załamują
ręce najbieglejsi księgowi, którym
trudno zgadnąć, w jakim kierunku należy interpretować przepisy.
I nawet najuczciwszy płatnik sam
już nie wie co robić, jak się rozliczać
i kiedy znaleźć czas na zarabianie
pieniędzy, skoro ma cięgiem oddawać się poprawkom i wyjaśnieniom. Władza państwowa – nie
dość, że weszła obywatelom na głowę – to chce im jeszcze wejść na
konta bankowe. Tylko że w wielu
wypadkach za chwilę nie będzie
już na co wchodzić. Trochę to zaczyna przypominać postępowanie
z więźniami w sowieckich łagrach,
w których nadzorcom ledwo żywych robotników przymusowych
zawsze efektywności pracy i karności było za mało.
by niedawnym wyborcom lepiej przemówić do rozumu,
w owej pomocnej dłoni państwa pojawiła się nagle pałka teleskopowa, a osiłkom wyszkolonym w
celach antyterrorystycznych kazano – ni stąd, ni zowąd – bić Bogu ducha winnych ludzi. Nic dziwnego, że
powstało wrażenie, iż ponad Polską podały sobie ręce nasze dawne
ZOMO z rosyjsko-białoruskim
OMONEM i ukraińskim Berkutem,
który w 2014 nie tylko bił, ale też zabijał desperatów protestujących w
trakcie rewolucji na Majdanie. Na-
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wet konkordatu z Watykanem
podpisać nie umieją. My akurat
chyba celowo zapominamy, że
Watykan jest odrębnym tworem
państwowym i wszelkie z nim
traktaty powinny być podpisywane przez drugą stronę nie na kolanach, lecz na zasadach równoprawności, o której trudno mówić, jeśli chodzi o konkordat z
1993 roku, jakkolwiek i ten z 1925
– też nie był faktycznie równoprawną umową, choć zaznaczono w nim, że biskupi muszą wyżej
niż watykański stawiać autorytet
Rzeczypospolitej.
amy taki czas przełomu
w świadomości Polaków,
że wypadałoby rzucić
postulat, by i rząd, i Kościół zaczęły wreszcie liczyć się z tak wynoszonym do niedawna na piedestał
Suwerenem, którego – miast wielbić – próbuje się teraz tłuc policyjną pałką. Nie wiem, czy trzymające władzę resztkami sił Prawo i
Sprawiedliwość zechce wyjść społeczeństwu naprzeciw i czy zdoła
choć przyhamować jednego ze
swych akolitów, prącego najwyraźniej do jawnej już dyktatury.
Skutki szaleńczych posunięć rządowych zaczyna odczuwać Warszawa, której budżet jest coraz bardziej uszczuplany. Zamiast morza
pieniędzy w kasie – mamy morze
gromadzonych na ulicach siłowszczyków, wysyłanych przeciwko narodowi. Przypomnę więc na koniec poetycką refleksję Jonasza
Kofty, który nawiązał do rozkazu perskiego króla Kserksesa, by
chłostać nieposłuszne fale morskie. A owa refleksja brzmi:„najbardziej żal mi funkcjonariuszy,
funkcjonariuszy mi żal”...
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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prawdę nie chciałbym, żeby dobry
wujek Morawiecki stał się nagle nowym negatywnym bohaterem z kopalni „Wujek”...
est rzeczą charakterystyczną,
że przeciwko protestującemu
potężnemu odłamowi społeczeństwa – z młodzieżą na czele –
występują teraz wespół w zespół
suto opłacane przez państwo służby mundurowe – policja, hierarchowie kościelni, a nawet straż
marszałkowska w Sejmie. No cóż,
kto brał lekcje historii, ten wie, że
nawet najwierniejszych pretorianów w końcu zabraknie, więc lepiej
nie doprowadzać do sytuacji Cezara, który zdołał jeszcze wykrztusić w przedśmiertnym odruchu:
„Et tu, Brute, contra me?”...
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hoć wewnątrzkrajowych
problemów nam w tej chwili nie brakuje, tematem numer jeden stał się nieoczekiwanie
spór, jaki rząd polski próbuje toczyć z agendami Unii Europejskiej,
bez której pozostawalibyśmy dziś
zacofanym postsocjalistycznym
biedakiem. Chyba jeszcze nigdy
tak nie było w naszych dziejach,
żeby władcy z własnej woli wystawiali nas na międzynarodowe pośmiewisko. I to tylko dlatego, że
na wzór dawnego geniusza Karpat doczekaliśmy się geniusza Tatr
(i Mierzei Wiślanej).
nia, do której – wbrew początkowym oporom polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego – wprowadzili nas,
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jak na ironię, niegdysiejsi notable
PRL, ma być teraz – w opinii dzisiejszego premiera – ciemiężycielem Polski. Warszawa oznajmia
urbi et orbi, iż ani Niemiec, ani Holender czy Francuz nie będą nas,
Białych Orłów, uczyć praworządności. Tym bardziej, że – jak stwierdził były wiceminister obrony narodowej, a dziś poseł na Sejm Bartosz Kownacki – tego ostatniego
dzikusa nauczyliśmy swego czasu
posługiwać się widelcem.
ak widać, obecni przedstawiciele polskiej elity władzy
to Europejczycy w każdym
calu i gdzie tam do nich niedokształconym cywilizacyjnie prymitywom z zachodniej części kontynentu. Albo Czechom, którzy na-
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„Ursynowskie Andrzejki
online” dla Seniorów

Jaki plan miejscowy dla
rejonu ul. Indiry Gandhi?
Trwają prace nad planem miejscowym rejonu ul. Indiry Gandhi w dzielnicy Ursynów. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą
zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.
Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu
miejscowego. Jest on aktualnie wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Zawieszone nocne
kursy metra
Od najbliższego weekendu 28-29 listopada kursy metra w
noce z piątków na soboty oraz z sobót na niedziele zostaną zawieszone.
Kursy metra w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę uzupełniają nocną siatkę połączeń Warszawskiego Transportu Publicznego. To w sumie 34 kursy na linii M1 oraz 35 na M2
po godz. 00.00 do ok. godz. 3.00 rano. Epidemia COVID-19
znacznie ograniczyła aktywność społeczną w całej Polsce. Nocne życie stolicy zamarło. Nieczynne są kina, teatry, kluby, restauracje, nie ma koncertów, wernisaży itp. I to od razu widać w liczbie pasażerów w podziemnej kolei – jest ich mniej o ok. 75 proc.
W kursujących w nocy pociągach metra jeździ dziś tyko ok. 24
proc. liczby pasażerów w porównaniu do analogicznego okresu
ubiegłego roku.
Dlatego od najbliższego weekendu 28-29 listopada nocne
kursy metra zostaną zawieszone. Pasażerowie będą mogli korzystać z dobrze rozwiniętej sieci autobusowej komunikacji nocnej.
To dziś 43 linie, których autobusy docierają do najdalszych rejonów Warszawy a także do kilku gmin aglomeracji.

Pętla indukcyjna dla
klientów urzędu już działa!
W urzędzie dzielnicy Ursynów zakończył się montaż
urządzeń wspierających osoby korzystające z aparatów
słuchowych. Na czterech stanowiskach została zainstalowana pętla indukcyjna. Koszt montażu to 11 808 zł.
Jest to kolejne udogodnienie dla klientów urzędu, tak
aby każda wizyta była jak najbardziej komfortowa.
- Od lat wdrażamy nowoczesne rozwiązania, dzięki którym dla
każdego mieszkańca współpraca z urzędem jest wygodna. W marcu br. udostępniliśmy klientom powiększalnik, a teraz zainstalowaliśmy urządzenia wspierające osoby korzystające z aparatów słuchowych. Sądzę że jesteśmy jednym z najbardziej przyjaznych i dostępnych urzędów w Warszawie – mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.
Dla komfortu klientów urzędu pętla indukcyjna znajduje się
przy dwóch stanowiskach obsługi (stanowisko nr 7 raz nr 22), przy
informacji głównej oraz w okienku kasowym nr 4. System jest bezobsługowy, nie ma potrzeby każdorazowej zmiany jego ustawień
ani kalibracji. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej, należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny.

Spotkajmy się w sieci przy warszawskich szlagierach!
Już w najbliższą niedzielę zapraszamy do udziału w
koncercie „Ursynowskie Andrzejki online” bez wychodzenia z domu. W dniu 29 listopada (niedziela), o godz.
18.00 wystąpi zespół Cała Praga Śpiewa. Dobrą zabawę
gwarantuje repertuar miejskiego folkloru, przedwojenne piosenki przekazywane z pokolenia na pokolenie, a
także słynne niegdyś przeboje i przyśpiewki o Warszawie. Zespołowi towarzyszyć będzie kapela CzessBand.
- Czas pandemii to dla wielu Seniorów okres izolacji, minimalizującej ryzyko zachorowania. To czas, w którym powinniśmy zapewniać im wsparcie, także w zakresie kultury. Dlatego w najbliższą niedzielę organizujemy koncert online, skierowany właśnie do Seniorów. Jestem przekonany, że specjalnie dobrany repertuar będzie bardzo atrakcyjny i zapewni rozrywkę w trudnym dla nas wszystkich
czasie - mówi zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, Jakub Berent.
Koncert będzie dostępny online - na profilu Kulturalny Ursynów
na Facebooku oraz na stronie internetowej www.ursynow.pl. Na
koncercie andrzejkowym zabrzmią znane utwory związane z Warszawą, takie jak: „Chodź na Pragie”, „Zimny drań”, „Bal na Gnojnej”,
ale także późniejsze hity „Mexicana”, „Chłopcy z naszej ulicy”,
„Skóra” Aya RL. Zespół sięga także po przeboje kabaretów z dwudziestolecia międzywojennego, m.in. „Ach Ludwiko”, „Kupcie jaja”
ale też utwory ludowe, np. „Lat młodości” czy nieoficjalny hymn seniorów „Żyjmy pełnym życiem”.
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Usunięto bariery architektoniczne na Ursynowie
Odnowione chodniki, obniżone
krawężniki, zamontowane płyty
ostrzegawcze i wyremontowane
schody. To efekty działań w 13
lokalizacjach na Ursynowie,
gdzie poprawiono dostępność
warszawskiej infrastruktury.
Przestrzeń miejska powinna być komfortowa i dostępna dla wszystkich. Obniżanie krawężników czy montaż płyt
ostrzegawczych lub pasów prowadzących to zazwyczaj niezbyt wielkie inwestycje, ale istotne zwłaszcza dla lokalnej społeczności. To właśnie one niwelują bariery architektoniczne i sprawiają, że wzrasta poziom bezpieczeństwa
osób starszych czy niepełnosprawnych,
a także matek z wózkami, rowerzystów
i pieszych.

Lepsze dojścia do metra

dzie na długości ok. 25 m. Dodatkowo
przy północno-zachodnim wejściu zainstalowano 5 stojaków rowerowych.
Infrastruktura na bardziej przyjazną zmieniła się także przy południowo-wschodnim wejściu do stacji metra Imielin. Tam wyremontowano ok.
400 m kw. chodnika. Aby poprawić
bezpieczeństwo i komfort osób niewidomych i niedowidzących, zamontowano płyty ostrzegawcze i pasy prowadzące.
Prace były prowadzone również w
kilku innych miejscach przy al. Komisji Edukacji Narodowej. Na wysokości
numerów 26, 83 i 103 obniżono krawężniki przy miejscach postojowych
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i dokonano regulacji wysokościowej chodnika. W sąsiedztwie
budynku z al. KEN 94 w adresie zain-

stalowano płyty ostrzegawcze przy
przejściach dla pieszych, podobnie jak
w rejonie adresów ul. Polinezyjska 1 i
ul. Hawajska 6. W tych dwóch ostatnich lokalizacjach dokonano także regulacji krawężnika. Z kolei przy al.
KEN 84 wymieniono chodnik na powierzchni ok. 20 m kw. i płyty ostrzegawcze.

Bez zbędnych stopni
Usprawniono także dojście do przejścia podziemnego pod ul. Dolina Służewiecka od strony ul. Koncertowej. Wiedzie tam asfaltowa dróżka, z której korzystają piesi i rowerzyści. Jeszcze do
niedawna miłośnicy dwóch kółek musieli tam jednak omijać cztery niskie
stopnie. W ramach wymiany nawierzchni zlikwidowano je – nie jest
tam na tyle stromo, by były konieczne.

Dzięki temu poprawiono drogę rowerzystom w stronę przejścia i dalej do al.
Jana Rodowicza „Anody”.
Całość prac na Ursynowie zamknęły
obniżenie i regulacja krawężników oraz
instalacja płyt ostrzegawczych przy ul.
Karczunkowskiej 30, a także przy skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Sarabandy.

13 działań w 13 lokalizacjach
– wyjście ze stacji metra Stokłosy w
kierunku ul. Bacewiczówny – remont
schodów,
– północno-zachodnie i północnowschodnie wejście do stacji metra Ursynów – wymiana fragmentów chodnika
na ok. 300 m kw., montaż płyt ostrzegawczych przy schodach oraz przy zjeździe na długości ok. 25 m, instalacja 5
stojaków rowerowych przy północno-zachodnim wejściu,

W tym roku większy nacisk położono na zgłoszenia mieszkańców. Bardzo dużo nadeszło ich z Ursynowa,
dlatego zdecydowano, że to tam w
drugiej połowie tego roku zostaną
przeprowadzone modernizacje. We
wszystkich trzynastu wytypowanych
lokalizacjach prace skończyły się na
początku listopada. Najczęściej wiązały się z poprawą dojścia do pobliskich stacji metra, a zarazem znajdujących się nieopodal przystanków autobusowych, budynków użyteczności publicznej czy sklepów.
Na pierwszy ogień poszedł oczekiwany od dłuższego czasu remont schodów przy wyjściu ze stacji metra Stokłosy w kierunku ul. Bacewiczówny – o jego zakończeniu informowaliśmy kilka
tygodni temu. Następnie wymieniono
fragmenty chodnika na ok. 300 m kw.
przy północno-zachodnim i północnowschodnim wejściu do stacji metra Ursynów. Zamontowano tam płyty ostrzegawcze – przy schodach oraz przy zjeź-

– południowo-wschodnie wejście do
stacji metra Imielin – remont chodnika na powierzchni ok. 400 m kw.,
montaż płyt ostrzegawczych i pasów
prowadzących,
– al. Komisji Edukacji Narodowej 26
– obniżenie krawężników przy miejscach postojowych przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych i regulacja wysokościowa chodnika,
– al. Komisji Edukacji Narodowej 83
– obniżenie krawężników przy miejscach postojowych przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych i regulacja wysokościowa chodnika,
– al. Komisji Edukacji Narodowej 103
– obniżenie krawężników przy miejscach postojowych przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych i regulacja wysokościowa chodnika,
– al. Komisji Edukacji Narodowej 94
– instalacja płyt ostrzegawczych przy
przejściach dla pieszych,
– rejon al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Polinezyjskiej 1 – instalacja płyt
ostrzegawczych przy przejściach dla
pieszych i regulacja krawężnika,
– rejon al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Hawajskiej 6 – instalacja płyt
ostrzegawczych przy przejściach dla
pieszych i regulacja krawężnika,
– al. Komisji Edukacji Narodowej 84
– wymiana chodnika na powierzchni
ok. 20 m kw. i płyt ostrzegawczych,
– dojście do przejścia podziemnego pod
ul. Dolina Służewiecka od strony ul. Koncertowej – usprawniliśmy dojście poprzez
likwidację czterech niskich stopni i położenie nowej nawierzchni asfaltowej,
– ul. Karczunkowska 30 – obniżenie
i regulacja krawężników oraz instalacja
płyt ostrzegawczych,
– skrzyżowanie ul. Karczunkowskiej
z ul. Sarabandy – obniżenie i regulacja
krawężników oraz instalacja płyt ostrzez d m . w a w. p l
gawczych.

Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet
Miejska kampania 16 dni
działań przeciw przemocy
wobec kobiet potrwa od
25 listopada do 10 grudnia. W ten sposób miasto
chce zwrócić uwagę na
skalę zjawiska oraz podkreślić, że - mimo pandemii - miasto nieprzerwanie udziela pomocy i
wsparcia osobom doświadczającym przemocy.
– Jeszcze długo będziemy musieli stosować się do zaleceń zachowania dystansu społecznego. W tym czasie osoby doświadczające przemocy, zmuszone do
pozostawania w miejscu zamieszkania ze swoim oprawcą,
są w bardzo trudnej sytuacji.
Niezależnie od koronawirusa,
miasto nieprzerwanie świadczy
pomoc w tym zakresie – mówi
Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Po raz kolejny bierzemy
udział w kampanii 16 dni działań
przeciw przemocy wobec kobiet
- to apel do naszej ludzkiej wrażliwości i uważności na los dru-

giego człowieka – dodaje wiceprezydent.
Aby podnosić poziom świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej, w
ostatnich latach przygotowano
szereg akcji, które zwracają uwagę na skalę tego zjawiska. Kampania 16 dni również jest elementem programu prezydenta
m.st. Warszawy „Warszawa dla
kobiet”.
Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw
kobiet: – Dane za pierwsze trzy
kwartały tego roku, przekazane
nam przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie miasta
realizują zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie pokazują, że nastąpił
spory wzrost liczby osób objętych pomocą. Z zebranych informacji wynika, że w porównaniu z I kwartałem, kiedy dopiero wybuchła pandemia, w III
kwartale nastąpił wzrost liczby
osób objętych pomocą o 15
proc.

Jak zauważa Katarzyna Wilkołaska–Żuromska, jednocześnie w II i III kwartale tego roku
nastąpił znaczny wzrost liczby
porad psychologicznych (o 13
proc.) i prawnych (o 35 proc)
udzielonych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Z powodu pandemii zmieniła
się również forma poszukiwania pomocy – W porównaniu z
zeszłym rokiem, osoby doznające przemocy częściej zwracały się po pomoc drogą mailową.
Często przebywały w zamknięciu ze swoimi oprawcami i nie
mogły swobodnie rozmawiać
przez telefon – podkreśla pełnomocniczka ds. kobiet. Natomiast, kiedy mieliśmy do czynienia ze ścisłym lockdownem,
zgłoszeń od osób, które po raz
pierwszy szukały pomocy, było
ok 30 proc. mniej.
Dane, którymi dysponują
urzędnicy pokazują jak ważna
w dalszym ciągu jest kampania,
która ma na celu zapewnić ofiary, że pomoc mimo pandemii cały czas jest dostępna. Między in-

nymi pod numerem bezpłatnego, całodobowego telefonu
Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002. Co
ważne, wszystkie informacje o
pomocy dostępnej w Warszawie
w zakresie przeciwdziałania i
zwalczania przemocy domowej
znajdują się na miejskiej stronie
um.warszawa.pl/antyprzemocowa. W ramach kampanii zostanie również uruchomiona
ukraińska wersja portalu.
Elementami tegorocznej akcji „16 dni” są spoty w komunikacji miejskiej i Internecie „Przemoc karmi się milczeniem”, pokazujące jak ważna jest interwencja świadków przemocy,
która może pomóc przerwać tragedię. W ramach kampanii przygotowano również ulotkę dotyczącą praw osób po przemocy
seksualnej, która trafi do szpitali nadzorowanych przez miasto.
„16 dni” to największa na
świecie kampania poświęcona
tematowi przemocy wobec
kobiet.

Ostatnia zbiórka krwi
W najbliższą sobotę, 28 listopada, w godz. 9.00-14.00
na parkingu przy urzędzie dzielnicy Ursynów odbędzie
się ostatnia w tym roku akcja poboru krwi, zorganizowana we współpracy z Klubem HDK – Krewki Ursynów.
Zachowane zostaną wszystkie zasady bezpieczeństwa
w związku z pandemią COVID-19.
Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szczególnym
czasie stosować się do wszystkich zaleceń.
Prosimy nie przychodzić: z osobami towarzyszącymi, z objawami infekcji, w przypadku kontaktu z osobami, u których potwierdzono zarażenie.
Uwaga! Ze względu na stan pandemii wstrzymane zostają zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku.
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Rząd chce odebrać samorządom dotacje z Unii Europejskiej
Do marszałka województwa mazowieckiego 18 listopada trafiło pismo ministra finansów, funduszy
i polityki regionalnej, z
którego jasno wynika, że
rządzący zamierzają pozbawić niektóre samorządy funduszy europejskich.
To krzywdząca decyzja,
szczególnie dla zwykłych
mieszkańców.
– Dzisiaj rząd chce Warszawę
i całą metropolię, czyli ponad 3
mln mieszkańców, odciąć od
funduszy europejskich ze względów czysto politycznych. W naszej ocenie jest to kolejny krok
do podziału Mazowsza, któremu sprzeciwia się większość samorządów z obszaru metropolii
warszawskiej. Tradycyjnie już,
niestety, nie skonsultowano tej
decyzji z władzami samorządowymi – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
aproponowane przez
ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej rozwiązanie, nieprzewidujące środków dla naszego regionu, jest radykalną zmianą w
stosunku do dotychczas sprawdzonych od wielu lat rozwiązań,
które stanowią dziś o sukcesie
wykorzystywania funduszy europejskich na Mazowszu. Stwarza ono zagrożenie zaprzepaszczenia wypracowanego przez
ten czas potencjału instytucjonalnego.
Propozycja ministra oznacza
zmarnotrawienie wielu miesięcy prac, poświęconych na przygotowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
na lata 2021-2027 przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

Z

w czynnej współpracy m.in. ze
stolicą.
– Brak funduszy z Unii na lata
2021-2027 pozbawia jednocześnie samorządy możliwości realizacji w ramach programu regionalnego kluczowych projektów
finansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – chociażby takich jak rozwój
tras rowerowych, budowa parkingów P+R, modernizacja placówek ochrony zdrowia, renowacja obiektów zabytkowych,
muzeów czy też rewitalizacja
zdegradowanej tkanki miejskiej.
Nie będzie też możliwe finansowanie działań tak ważnych jak
inwestycje poprawiające jakość
powietrza – podkreślił prezydent
Trzaskowski.
onadto uniemożliwione zostanie korzystanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, m.in. w
zakresie poprawy dostępności
usług zdrowotnych, wsparcia dla
przedszkoli, szkół i uczniów,
osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje lub przekwalifikować się,
osób starszych, z niepełnosprawnością, bezrobotnych, biernych
zawodowo, w tym należących
do grup zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym,
a także pracodawców i ich pracowników oraz całego sektora
ekonomii społecznej.
Już w marcu 2019 roku
przedstawialiśmy wspólne, oficjalne stanowisko w sprawie
jednego programu operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego, z dwoma komponentami finansowymi – dla
RWS oraz pozostałej części Mazowsza (NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego), z dodatkowym udziałem części alokacji

w programach krajowych, zaś
w lutym br. skierowaliśmy pismo na ręce pani Małgorzaty
Jarosińskiej-Jedynak, ówczesnej minister funduszy i polityki regionalnej, powtarzające te
postulaty.
ymczasem prace grup
roboczych, dotyczące
programów krajo-

środków w perspektywie finansowej 2021-2027.
ymczasem dzięki dotychczasowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz
m.st. Warszawy i gmin porozumienia metropolitalnego (tzw.
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), od 2014 roku uda-

mln zł. Łączna wartość tych projektów to blisko 1,1 mld zł.
Wszystkie te osiągnięcia dowodzą, że współpraca w metropolii warszawskiej działa skutecznie już od wielu lat. Warto podkreślić, iż w najbliższej perspektywie finansowej liczba gmin w
ramach obszaru funkcjonalnego wzrosłaby (cały region NUTS

wych, odbywają się bez udziału najbardziej zainteresowanych, czyli samorządów lokalnych. Ta radykalna zmiana podejścia do programowania
środków dla województwa mazowieckiego spowoduje także
bardzo istotne opóźnienia w
rozpoczęciu wykorzystywania

ło się zdobyć finansowanie dla
m.in. 470 kilometrów tras rowerowych, 65 parkingów przesiadkowych z ponad 6200 miejscami
postojowymi oraz prawie 2000
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Łącznie udało się dofinansować 151 projektów o
wartości dofinansowania 682,5

2), a więc i ww. środki ulegną
zwiększeniu.
kontekście powyższych argumentów
postulujemy:
– zaprogramowanie środków
dla RWS – zarówno na poziomie regionalnym, jak i poziomie
centralnym, w ramach progra-

T

T

P

W

mów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, celem objęcia wsparciem UE możliwie szerokiego
zakresu tematycznego;
– umożliwienie realizacji inwestycji na obszarze RWS ze
środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(PO IŚ), w tym kluczowych projektów z zakresu transportu, w
tym w szczególności mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna i metropolitalna, trasy
tramwajowe, autobusy niskoemisyjne, i in.) oraz poprawy jakości środowiska;
– wynegocjowanie na poziomie instytucji UE dodatkowego,
dedykowanego indywidualnie
wsparcia dla metropolii warszawskiej, tj. przydzielenie dodatkowych środków dla Regionu
Warszawskiego Stołecznego (na
zasadach analogicznych jak w
pozycji Dodatkowe przepisy w
Załączniku VII do Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.) z uwagi na istotnie niekorzystną zmianę wysokości i
warunków wsparcia dla tego regionu w stosunku do okresu programowania 2014-2020;
– odpowiednie wykorzystanie
tzw. mechanizmu elastyczności,
tj. przesunięcie środków w wysokości 2,5 mld zł do Regionu Warszawskiego Stołecznego;
– wprowadzenie szerokiego
zastosowania dodatkowego
współfinansowania z budżetu
państwa w modelach finansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego, kompensującego spadek intensywności wsparcia UE.
KG

6

7

Umów wizytę
w urzędzie skarbowym!
Wybierz termin dogodny dla siebie, bez kolejek i straty
czasu – to my będziemy czekać na Ciebie! Każdy może
umówić wizytę w dogodnym dla siebie terminie przez
Internet, telefon lub osobiście w urzędzie.
Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” jest dostępna
poprzez stronę internetową urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej, a także poprzez strony www.podatki.gov.pl oraz wizyta.podatki.gov.pl.
Po wejściu na wybraną stronę, należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją, tj.:
1. wybrać właściwy urząd i sprawę, którą chcemy załatwić
2. datę i godzinę wizyty
3. podać swoje dane

Na wskazany przez nas adres e-mail otrzymamy potwierdzenie
wizyty z podaną datą, godziną oraz numerem pokoju/stanowiska, w którym będzie na nas czekał pracownik urzędu.
Wizytę można też umówić telefonicznie. Wykaz numerów telefonów, pod którymi będzie można skorzystać z nowej usługi, znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych urzędów
skarbowych pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl.
Z umówionej wizyty można zrezygnować dzwoniąc na numer
wskazany na stronie urzędu skarbowego – dzięki temu zwolniony
termin wizyty może zostać wykorzystany przez inną osobę.
Wprowadzona usługa ma zapewnić naszym klientom nie tylko
większy komfort załatwiania spraw, ale i bezpieczeństwo.
U r z ą d S k a r b o w y Wa r s z a w a - U r s y n ó w

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Andrzejkowy Festiwal
Zumby Fitness
Zapraszamy Państwa na Andrzejkowy Festiwal Zumba®
Fitness. Tańczymy razem z Oktawianem Zagórskim w hali
sportowej OSiR Mokotów ul. Niegocińska 2a w sobotę 28 listopada 2020 r. od godziny 16.00 do 19.00. Wstęp wolny.
Obowiązują ograniczenia ilości tańczących osób spowodowane pandemią covid 19.

Pettson i Findus
Pettson i Findus podbijają serca czytelników w każdym wieku. Tym razem bohaterów szwedzkiej serii książek autorstwa
Svena Nordqvista będzie można obejrzeć w wersji filmowej, ponieważ “Filmowy piątek na Tynieckiej” przenosi się do prywatnych domów.
27 listopada zapraszamy na seans filmu „Pettson i Findus –
mały kłopot, wielka przyjaźń” (kat. wiek. 4+). Zapisy pod adresem: mbddim@bpmokotow.waw.pl, w wiadomości prosimy o podanie numeru karty bibliotecznej. Liczba linków do projekcji ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zumba online
Zapraszamy na cykl zajęć Zumba® Fitness w każdą środę o
godzinie 17:00. Zajęcia potrwają do 15 grudnia.
Zumba to połączenie tańca oraz fitnessu, przynosi optymalne
efekty dla ciała i samopoczucia. To dynamiczny i bardzo energiczny trening, który składa się z różnych konfiguracji ruchowych, wykonywanych w rytm szybszych brzmień, przeplatanych nieco
spokojniejszymi. Zumba ma na celu wzmocnić ciało, pomóc pozbyć się zbędnych kalorii, ale też sprawiać radość i dostarczać dobrej zabawy. Zajęcia poprowadzi Oktawian Zagórski. Film treningowy dostępny będzie od godziny 17:00 na platformie Live Class
przez 24 godziny. Wystarczy kliknąć w link i dobrze się bawić. Zapraszamy na profil Urzędu Dzielnicy na Facebooku

Taniec nowoczesny
dla dzieci
Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na zajęcia Tańca Nowoczesnego “MOKOTÓW ON LINE 2020” finansowane przez
Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki, środy i piątki w
godz. 15.30-16.30 (pierwsze zajęcia już 25 listopada) za pośrednictwem komunikatora ZOOM, link będzie dostępny po dokonaniu zapisu za pośrednictwem systemu Active Now. Szczegóły na: www.handtohand.pl.
Harmonogram zajęć: 25, 27 i 30 listopada oraz 2, 4, 7, 9, 11,
14 i 16 grudnia.

Uczcili Ludwika Bergera
Środowisko Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i Innych Mokotowskich
Oddziałów Powstańczych reprezentowane przez Tadeusza Kostarskiego i Lucynę Nahorską – wspólnie z burmistrzem Rafałem Miastowskim, wiceburmistrzem Krzysztofem Skolimowskim, a także
ppłk Mirosławem Januszkiewiczem zastępcą dowódcy Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego oraz prof.
Maciejem Rogalskim, rektorem i Juliuszem Madejem, prezydentem
Uczelni Łazarskiego – złożyli w niedzielę kwiaty, by uczcić pamięć
o harcmistrzu, wychowawcy młodzieży i współtwórcy Zgrupowania Pułku AK Baszta – Ludwiku Bergerze, pseudonim „Goliat”.
Ludwik Berger zginął 22 listopada 1943 roku na Żoliborzu, nieopodal skweru noszącego dziś jego imię, u zbiegu ulic gen. Zajączka i Śmiałej. Na fasadzie kamienicy, gdzie mieszkał oraz w
miejscu, gdzie zginął, znajdują się tablice pamiątkowe, pod którymi powstańcy oraz władze dzielnic Mokotów i Żoliborz złożyli wiązanki. Składanie kwiatów odbyło się w reżimie z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa na czas epidemii.

Remonty na Mokotowie
Obecnie trwają prace remontowe na ul. Podbipięty na
odcinku od ul. Niedźwiedziej do al. Wilanowskiej. Remont ulicy zakłada wykonanie nowej jezdni, chodników dla pieszych, zjazdów oraz wykonanie trzech progów zwalniających.
Równolegle prowadzone są prace remontowe na ul. Fryderyka
Joliot-Curie. W ramach I etapu zostanie wykonana wymiana nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami oraz remont zatok postojowych w rejonie budynku nr 7.
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Siedemnasty plac zabaw w okolicy...

Gwałt na przyrodzie Dolinki Służewieckiej
Jednym ze zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego 2019 roku został projekt Roberta Buciaka
“Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie
m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”. Koszt realizacji projektu oceniono na 3 miliony złotych, z czego sam plac zabaw na terenie Doliny
Służewieckiej ma kosztować 2 mln przy rocznych kosztach utrzymania wynoszących 100 tys. zł. Jeden z istotnych składników projektu – nowy plac zabaw w Parku
Dolina Służewiecka – wywołał skrajne emocje i kontrowersje okolicznych mieszkańców, w których ocenie inwestycja ta jest zbędna i przyrodniczo szkodliwa.

Bogusław Lasocki

Mieszkańcy
mówią “nie”
Zgodnie z informacją na stronie projektu, celem jest edukacja
przyrodnicza dzieci i rozwój
emocjonalno - sensoryczny w
kontakcie z naturą. Natomiast
odpowiedzialny za realizację Zarząd Zieleni na swoim portalu
podkreśla walor ochrony lokalnej przyrody i troskę o jej dobrostan. Istniejąca zieleń zostanie wzbogacona o nasadzenia
rodzimych krzewów kwitnących
i owocujących oraz rabaty kwiatowe dla motyli i zapylaczy. Projekt zakłada podział placu na
dwie strefy zabaw. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na drzewa na miejsce
części placu zabaw wybrano polanę bezdrzewną. Druga, bardziej spokojna strefa zabaw, zlokalizowana w obrębie pozostałości dawnego sadu, zostanie zaadaptowana na miejski ogród.
Znajdą się tam m.in. nowe nasadzenia z drzew owocowych, licz-

Tutaj ma powstać plac zabaw.

ne nasadzenia z krzewów roślin
okrywowych oraz rabaty bylinowe. Pojawią się tu także atrakcyjne drewniane elementy, takie
jak: domek zabawowy nawiązujący swoim stylem do dawnej
zabudowy typowej dla tych terenów, szałasy wiklinowe, urządzenia do zabawy piaskiem, jak
również naturalne kłody, pniaki
czy palisady.
Pomimo że założenia i opisy
wyglądają zachęcająco, mieszkańcy sąsiadującego osiedla Służew nad Dolinką stanowczo protestują przeciwko realizacji tego
projektu. W niedzielę 22 listopada zorganizowali spacer protestacyjny po terenie parku,
chcąc nagłośnić swoją dezaprobatę wobec przedsięwzięcia. W
proteście wzięło udział ponad
200 osób. Widać było, że nie jest
to protest osób nielubiących hałasu, dzieci, placów zabaw, ale
ludzi, którzy chcą zachować ten
fragment przyrody, właśnie dla
dzieci i siebie. Przyszły mamy z
wózkami, młodzi rodzice z kilkulatkami, dużo starszych dzieci.
Ludzie byli oburzeni i zdeterminowani, gdyż dotychczasowe petycje, listy do władz różnych
szczebli i apele nie dały żadnych
efektów.
Pani Marta i mąż Arek z sześciomiesięcznym Brunem przyszli zaprotestować, pomimo że
projekt dotyczył budowy placu
zabaw dla dzieci. – Na naszym

osiedlu jest kilkanaście placów
zabaw – mówi pani Marta. – Od
naszego bloku w drodze do Dolinki na odcinku 500 m mijamy
trzy takie place. Chcemy dla naszego dziecka natury, ptaków, a
nie wystruganych cielaków. To
jest nasze hasło. I żeby potem
można było pospacerować z synkiem pośród prawdziwej natury i środowiska przyrodniczego, czego tak mało i coraz mniej
jest w Warszawie. – A poza tym
na placu zabaw najpierw pojawi
się jakiś sklepik, potem drugi,
trzeci i stopniowo więcej, a potem to będzie prosta droga dla
działki dewelopera – dodaje pan
Arek, tata Bruna. – Przecież to
ma być plac zabaw hektarowych,
a nie jakieś 5 na 5 metrów. Tymczasem placów zabaw wokół jest
mnóstwo. I dlatego nam się ten
projekt nie podoba, mimo że jesteśmy rodzicami – stwierdzają
zirytowani rodzice Marta i Arek.
Pani Ola przyszła z synkiem
Igim i córeczką Helą. – Mamy tu
przecież bardzo dużo placów zabaw. Służew jest pod tym względem bardzo dobrze zorganizowany. Nie rozumiem dewastowania miejsca, które jest unikalne, które moim dzieciom dostarcza bardzo dużo emocji.
Przychodzimy tutaj z dziećmi,
by być w naturze, na ile w Warszawie da się to zrobić. Pochodzić po trawie, pooglądać rzeczkę, i chcielibyśmy, żeby tak zostało. Placów zabaw jest dużo, są
przecież na każdym podwórku,
po co więc nowy, wielki i za cenę niszczenia przyrody – podsumowuje pani Ola.
Pan Michał z synem Mateuszem, pani Natalia z Adrianem
i Natalią, wiele osób z dziećmi,
które teoretycznie są beneficjentami projektu, zgodnym
chórem mówią “nie”. Wszyscy
uważają, że nie należy niszczyć
tak pięknego terenu z bogac-

twem naturalnej przyrody.
Oglądając wizualizację projektu, mającego lada moment
wejść w fazę realizacji, trudno
nie podzielić ocen rodziców i
innych protestujących. Sielski
widok hektarowej powierzchni
z jakimiś drewnianymi krówkami, konikami, wozem drabiniastym, wielką pszczółką, ogromna piaskownica, drewniane bale tworzące ławki i infrastrukturę do zabawy – to wszystko ma
zapewnić dzieciom edukację
przyrodniczą. Tylko że tereny
te stanowią fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, który po modyfikacji zostałby przyrodniczo bezpowrotnie zniszczony.

Szkodnictwo
przyrodnicze
Dolinka Służewiecka, będąca pozostałością starorzecza Wisły, jest funkcjonującym korytarzem ekologicznym. Jako dolina
pierwotnie polodowcowa, stała się ciągiem migracyjnym dla
różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt – ssaków, ptaków, płazów, które przemieszczają się pomiędzy obszarami
chronionymi Wilanowa poprzez
Gucin Gaj aż do terenów zielonych Wyścigów Konnych. Jest
to jedna z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Warszawie. Ten park, jeśli chodzi o formę, ukształtowanie, roślinność
i faunę jest prawdziwym unikatem w skali miasta.
– Bogactwo przyrodnicze Dolinki jest bardzo dobrze przebadane – mówi Sławomir Kasjaniuk, przyrodnik i ekspert,
zaangażowany w ochronę natury oraz działalność edukacyjną na rzecz przyrody. – W
latach 2015 i 2016 prowadzono
tu badania ornitologiczne i
stwierdzono występowanie 33
gatunków ptaków lęgowych,
mających w Dolince gniazda i
wyprowadzających młode. Gatunków tych przybywa, obecnie około jest ich 40. To bardzo
wysoki wynik, ponieważ wcześniejsze badania ornitologiczne
wykazały, że w warszawskich
parkach gniazduje od 17 do 41
gatunków. W bardzo bogatym
terytorialnie i przyrodniczo
Parku Skaryszewskim gniazduje ich 37, Pole Mokotowskie ma
36 gatunków. Wynik Dolinki –
znacznie mniejszej i bardzo wąskiej – ukazuje, że jest ona ewenementem i perełką przyrodniczą w skali całej Warszawy.
Dlatego jest ona pod ochroną,
wchodząc w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Zniszczenie przyrodnicze tego miejsce spowoduje szkodę dla środowiska całej Warszawy, gdyż obszary
przyrodnicze miejskie funkcjonują w systemie naczyń połą-

czonych. Jeśli wypadnie jeden
z obszarów, automatycznie
przerywa się ciąg przyrodniczy
z widocznymi szkodami dla całego systemu przyrodniczymi
stolicy. Paradoksalnie, również
Zarząd Zieleni w swoich publikacjach wypisuje, że każda rewitalizacja parku, przebudowa, inwestycja wymaga przeprowadzenia kompleksowej,
całościowej inwentaryzacji
przyrodniczej. Przeprowadzony w 2019 roku przez Zarząd
Zieleni tzw. bioblitz sprowadzał się do pobieżnych oględzin
przyrody w ciągu kilku dni i realizacji przy okazji spacerów
edukacyjnych dla zainteresowanych. Uzyskany obraz nie
może być inny jak tylko powierzchowny. Inwentaryzacja
przyrodnicza Pola Mokotowskiego trwała 2 lata. Tutaj takiej
rzetelnej inwentaryzacji nie było – stwierdza przyrodnik Sławomir Kasjaniuk.

Szkoda środków
z Budżetu Obywatelskiego
Sławomir Kasjaniuk widzi
jednak również pozytywne działania Zarządu Zieleni. – Zarząd
robi bardzo dużo dobrego dla
przyrody.W porównaniu do innych miast można powiedzieć,
że Warszawa jest w dobrych rękach. Niestety jednak widać, że
Zarząd zupełnie nie radzi sobie
z budżetami obywatelskimi.
Przychodzą projekty ewidentnie szkodliwe dla przyrody, racjonalnie nieuzasadnione. Na
przykład w ramach projektu BP
wartości 160 tys. złotych w ubiegłym roku wykoszono trzciny w
rejonie jednego ze stawów, gdyż
projekt przewidywał m. in. “odtworzenie osi widokowej, poprawy warunków krajobrazowych”. Nic z tego obecnie nie
zostało, trzciny odrosły w kilka
miesięcy. A 160 tys. złotych
zmarnotrawiono, osiągając w
dodatku efekt antyprzyrodniczy. Po wykoszeniu wiosną, gdy
przyleciały gniazdować łyski ,
kokoszki, krzyżówki, nie założyły gniazd, bo nie miały schronienia. W efekcie w 2019 roku
po raz pierwszy łyski nie wyprowadziły żadnego lęgu, czyli w
tym rejonie przestały się reprodukować.
– Wycina się trzcinę, która i
tak za kilka miesięcy odrośnie –
wtrąca pani Katarzyna. – A pałka wąskolistna została posadzona wiele lat temu w ramach projektu z Budżetu Partycypacyjnego po to, by ograniczyć powierzchnię lustra wody i dla bezpieczeństwa uniemożliwić dzieciom dostęp do niej. Większość
została ostatnio wycięta, ale
znów odrosła. A nasze pieniądze zmarnotrawiono.
Wśród projektów jest wiele
pożytecznych, akceptowalnych

przez społeczności lokalne, do
których są one skierowane. Jest
jednak sporo niechcianych i
zbędnych. Dokładnie tak jest w
przypadku projektu budowy
hektarowego placu zabaw na
unikalnym obszarze przyrodniczo chronionym Dolinki Służewieckiej.
Nieracjonalność projektu placu zabaw wynika nie tylko z generowania rokrocznie dużych
kosztów utrzymania. Jako projekt ogólnowarszawski uzyskał
możliwość głosowania mieszkańców wszystkich dzielnic. Takimi głosami została narzucona lokalizacja kolejnego siedemnastego placu zabaw w
okolicy mieszkańcom osiedla
Służew nad Dolinką, którzy w
żaden sposób nie mogli przeciwko niej zaprotestować, gdyż
BO nie umożliwia głosów sprzeciwu. Miasto powołuje się na
konsultacje przeprowadzone w
2015 roku, ale mieszkańcy widzą to inaczej. – To nieprawda,
że projekt uzyskał w konsultacjach akceptację – mówił pan
Andrzej, mieszkaniec ul. Bacha.
– Byliśmy za tym, by plac zabaw nie powstał, ale ten projekt był jednoznacznie lansowany przez miasto, które po
konsultacji uznało, że będzie
naturalny i odsunięty od osiedla, pomimo że tego placu zabaw większość mieszkańców
nie zaakceptowała. A w praktyce od osiedla będzie odległy
bardzo mało – wspominał z irytacją mieszkaniec.
– Dzieci jest tutaj stosunkowo niewiele – zwraca uwagę
pan Kazimierz Łaskawski, emerytowany profesur UW, UMK. –
To osiedle jest stare, więcej
dzieci mamy na osiedlach nowych. Obecnie mieszkają tutaj
głównie emeryci. Zabezpieczenie zabawowe jest bardzo dobre, nie brak osiedlowych placów zabaw, jest fontanna, są
boiska. I na tych boiskach nie
ma zbyt wiele młodzieży. Dla
mnie ten projekt to absolutny
dziwoląg – podsumował prof.
Łaskawski. Dla kogo więc ma
być ten plac zabaw? Swój
punkt widzenia wyjaśnił pan
Józef, spacerujący z równie leciwym jak on retriverem, który
sam podszedł do mnie. – Panie drogi, to proste. Jak już będzie plac zabaw, to najtrudniejsze zostało zrobione – wykoszenie z przyrody atrakcyjnego
terenu. Minie okres ochronny
projektu z budżetu, to teren
stanie się wymarzony dla niskiej zabudowy, np. szeregowej. Deweloper pewnie już czeka. Miasto potrzebuje przecież
pieniędzy – pan Józef mrugnął
porozumiewawczo, z uśmiechem człowieka, który dużo w
życiu widział, zwłaszcza w
ostatnich latach.
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Jak spalić śmieci albo spalić się ze wstydu
Warszawscy radni zadecydowali, że od 1 grudnia
stawki za wywóz śmieci
miały być naliczane według zużycia wody. Obecnie obowiązuje ryczałt –
65 zł od mieszkania w bloku i 94 złote od domu jednorodzinnego. Regionalna Izba Obrachunkowa
zakwestionowała jednak
uchwałę Rady Warszawy.
miany w zasadach naliczania opłat za śmieci
wejdą więc w życie z
opóźnieniem. Do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, wojewody
i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęły liczne skargi na zaproponowane zmiany.
Złożył ją m.in. Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu mokotowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
“Służew nad Dolinką”. W przekonaniu warszawskich spółdzielców uchwały śmieciowe są
krzywdzące, ponieważ największa część opłaty spada na mieszkańców. Nowy system promuje
przy tym lokale usługowe i całkowicie zwalnia z opłat właścicieli
lokali, które są niezamieszkałe.
Pisemne uzasadnienie uwag RIO
do uchwały rady miasta dotarło
już do ratusza i na najbliższej sesji radni będą mogli się odnieść
do niego. Izba zakwestionowała
m.in. wzór deklaracji, na których
będą zbierane informacje o zużyciu wody, natomiast nie zakwestionowała samych stawek oraz
sposobu naliczania opłat. Jest
prawie pewne, że podwyżki będą mogły wejść w życie najwcześniej od 1 marca przyszłego roku.
projektu uchwały wynika, że mieszkańcy Warszawy mieliby płacić za
śmieci 12,73 zł za metr sześcienny wody miesięcznie, co przy
średnim zużyciu wody około 3
metrów sześciennych na osobę
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oznacza, iż byłoby to około 38
zł za osobę miesięcznie. Kontrowersje budzi fakt, że dotyczy to
zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych. Według przedstawicieli spółdzielni, naliczanie opłat
w ten sposób nie jest miarodajne
i może być źródłem nieporozumień oraz niesprawiedliwego
naliczania opłat.
odzina czteroosobowa
w warszawskich blokach od marca 2020
płaciła za wywóz śmieci 65 zł.
Wówczas oznaczało to wzrost z
37 zł, czyli o 76 procent. W grudniu stawka ponownie miała iść w
górę. W przypadku przykładowej rodziny opłata wzrosłaby z
65 zł do 152 zł miesięcznie, czyli aż o 135 proc. Jednakże pod
warunkiem, że mieszkaniec nie
zużyje w miesiącu więcej niż 3
metry sześcienne wody. Tymczasem GUS podaje w swoich statystykach, że przeciętny warszawiak zużywa miesięcznie dwa
razy więcej wody.
a kieszeń muszą trzymać się także poznaniacy i kielczanie. W Poznaniu stawka wynosiła dotychczas 14 zł za osobę w blokach.
Od stycznia wzrośnie jednak do
25 zł za osobę. Jest to wzrost o
79 proc., zatem mniejszy niż w
Warszawie. Z 14 do 20 złotych
ma wzrosnąć stawka za wywóz
odpadów segregowanych w Kielcach. Prezydent Bogdan Wenta
tłumaczy decyzję “nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która od
września zmieniła sposób opłacania odbioru śmieci”. Tymczasem przeciętne czteroosobowe
niemieckie gospodarstwo domowe, które co 14 dni opróżnia
swój 120-litrowy kosz na śmieci
i 120-litrowy kosz na odpady organiczne, płaci średnio w 2020 r.
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równowartość około 102 zł miesięcznie. Czteroosobowa rodzina
z Berlina płaci za wywóz śmieci
trochę więcej, bo 120 zł miesięcznie. Podobnie jest w Dreźnie. W Cottbus kosztuje to 111 zł,
a w Chemnitz tylko 59 zł. W
Warszawie ma być około 152 zł,
czyli o jedną trzecią drożej niż
w Berlinie.
hoć śmieci segregujemy na coraz to nowe
sposoby, to ich wywóz
drożeje. Jaka jest przyczyna? Samorządy mówią o wyższych
kosztach po nowelizacji ustawy.
Eksperci twierdzą jednak, że samorządowcy nie wiedzą jak metodycznie podejść do zagospodarowywania odpadów, a to wykorzystują doświadczone zagraniczne firmy. Największe koszty
generują spalarnie. I tu może być
przysłowiowy pies pogrzebany.
Największe miasta w Polsce, z
Warszawą na czele, już dawno
powinny wdrożyć w życie program budowy własnych miejskich spalarni. Znacznie obniżyłoby to koszty utylizacji odpadów oraz, co ważne, pozwoliłoby ze spalanych śmieci pozyskiwać energię. Energia z odpadów
komunalnych to jeden z bardziej
perspektywicznych kierunków
rozwoju energetyki. W świetle
polityki klimatycznej, mającej
ograniczyć emisję dwutlenku
węgla i stosowanie węgla kamiennego, to właśnie odpady
komunalne stają się alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii. Wiele firm energetycznych interesuje się możliwością produkcji energii z odpadów. Należy tylko wyciągnąć do
nich rękę.
akie rozwiązania są powszechne w krajach
Unii Europejskiej, gdzie
funkcjonuje około 400 miejskich
spalarni odpadów komunalnych.
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W Polsce obecnie jest zaledwie…
sześć takich obiektów. ZUOK w
Białymstoku był jedną z pierwszych instalacji termicznego przekształcania odpadów w kraju.
Dzięki ich termicznemu przekształcaniu powstaje energia
elektryczna i ciepło systemowe,
które trafiają do mieszkańców
miasta. Obiekt wyposażony jest w
instalację oczyszczania spalin
(IOS), która wychwytuje i unieszkodliwia zanieczyszczenia i toksyczne związki. Metoda oczyszczania spalin oparta jest o system
NID, to jest półsuchą technologię
łącząca kilka funkcji w jednym
urządzeniu: absorpcję gazową
chlorowodoru, fluorowodoru i
dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów i
cząstek stałych z wykorzystaniem
węgla aktywnego i wapna oraz

odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego.
efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Spaliny są przez cały
czas monitorowane przez system analizatorów spalin. Dzięki
zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie
około 45 tys. MWh energii elektrycznej oraz około 360 tys. GJ
ciepła systemowego, które trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło systemowe, produkowane przez ZUOK, to ponad 8
proc. zapotrzebowania Białegostoku w energię cieplną.

W

ak więc nowoczesna
miejska spalarnia odpadów to nie tylko
oszczędności na ich utylizacji.
W procesie spalania śmieci
można też uzyskać ciepło systemowe, całkowicie bezpieczny i
tani produkt zapewniający
ogrzewanie oraz ciepłą wodę
dostarczaną do budynków
przez systemy miejskie. Ciepło
systemowe jest bezobsługowe,
ekonomiczne i dostępne przez
cały rok. W Białymstoku ciepło
systemowe z ZUOK trafia do budynków za pośrednictwem
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Nasuwa się pytanie, co stało i
stoi na przeszkodzie, by stolica
państwa dysponowała własną
spalarnią na podobieństwo białostockiej?
Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Awantura o psa w Lesie Kabackim...
Ursynowski radny Prawa i
Sprawiedliwości Mateusz Rojewski wystosował interpelację
do burmistrza dzielnicy Roberta Kempy w sprawie egzekwowania wejść z psem do Lasu Kabackiego. Tylko czy istniejący
obecnie zakaz w ogóle ma sens?
Psy, podobnie jak i inne duże ssaki
spoza ekosystemu (w tym ludzie) płoszą zwierzynę. To fakt i ma zastosowanie do każdych siedlisk, bez znaczenia na ochronę prawną. Dlatego w
miejscach wyjątkowo cennych przyrodniczo wprowadza się ograniczenia
wprowadzania psów, a nawet zakaz
przebywania zarówno czworonogów,
jak i ludzi.

Durne lex, ale lex?
Punkt 16 ustawy o ochronie przyrody mówi: „zabrania się wprowadzania
psów na obszary objęte ochroną ścisłą
i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony….” W praktyce wygląda to tak, że w planie ochrony wyznaczane są zasady wprowadzania zwierząt towarzyszących. Warto
zajrzeć w tym wypadku do przepisów
dwóch najbliższych Parków Narodowych: zarówno w Kampinoskim Parku
Narodowym, jak i w Świętokrzyskim
Parku Narodowym psy można wprowadzić na smyczy (bez kagańca). Odpowiedzialność za zwierzę spoczywa
oczywiście na właścicielu. A mówimy
wciąż o najwyższej formie ochrony jaka jest park narodowy oraz rezerwacie
biosfery UNESCO. Chyba to nieco cenniejsze przyrodniczo miejsca od Lasu
Kabackiego, prawda?
Według szacunków w latach 1938-48
zalesienie LK zmniejszyło się aż o 64%.
Spowodowane było to rabunkową wycinką, prowadzoną przez niemieckie
władze okupacyjne oraz powojennymi

trudnościami warszawiaków z pozyskaniem opału. To, co nazywamy obecnie pozostałościami po Puszczy Mazowieckiej, jest tak naprawdę pracą powojennych leśników. Skąd więc surowszy
niż w parkach narodowych zakaz w lesie tak naprawdę mocno renaturyzowanym? Wynika to z praktyki przyjętej
przez Lasy Miejskie w Warszawie. Ponieważ teren jest rezerwatem (głównie ze względu na historię), nie ma
możliwości wstępu z czworonogiem.
Mimo iż w wielu bardziej pierwotnych
siedliskach wytyczane są miejsca wyznaczone, czyli przekładając na ludzkie
– w wielu parkach narodowych po szlaku z psem na smyczy jest okay. Tu jednak twardo obstają leśnicy z ratusza
niechętni do wyznaczenia miejsc przebywania z psami w planie ochrony rezerwatu.
Co ciekawe, w Lesie Kabackim prowadzone są wycinki pod warunkiem, że
20 proc. pozyskanego drewna pozostanie na miejscu. Reszta może trafiać do
tartaku, natomiast pies w tym rezerwacie niemal nie istniejącym w 1948
roku nie znajdzie dla siebie miłego spaceru. Radny Rojewski prawo dobrze
zna i domaga się jego egzekwowania.
Polityk jest przedstawicielem nowej generacji klasy rządzącej – młodzi prawnicy trafiają pod opiekę partii jeszcze na
studiach i od razu po nich trafiają do elit
rządzących. Niestety, zamiast charakterystycznej dla studentów otwartości tai
ktoś domaga się bezwzględnego respektowania zakazu i nakładania kar. A
może warto byłoby właśnie skierować
interpelacje w interesie mieszkańców –
właścicieli psów? Poprosić leśników i
burmistrza o prace nad udostępnieniem
tras “z psem”? Ciężko oczekiwać, by
spacer ze zwierzęciem na smyczy po
drogach pieszych o kilku metrach szerokości powodował straty przyrodni-

długi czas wchodził w skład tzw. dóbr
wilanowskich. Te z kolei w XVII i XVIII
wieku były własnością rodu Sobieskich, następnie zaś Potockich i Branickich. Hrabia Adam Branicki po wojnie polsko-bolszewickiej popadł w tak
dramatyczne długi, że musiał wyprzedawać majątek. Prezydent Warszawy
Stefan Starzyński doprowadził więc
do kupna ponad 900-hektarowego terenu przez Warszawę. W założeniu
miał być to las, w którym wypoczywają mieszkańcy stolicy. Inną koncepcją była parcelacja pod wille i tereny
campingowe, która nastąpiła m. in.
na Aninie.
Okres II wojny światowej oraz lata
tuż po niej spowodowały jednak znaczne zubożenie drzewostanu, który od
XIX wieku był pod opieką leśników.
Szczęśliwie ocalały tereny weLas warszawiaków
wnątrz lasu, z największą bioróżnoW średniowieczu las oraz jego oko- rodnością. Zniszczenia jednak okazalice stały się dobrami rycerskimi. Przez ły się tak olbrzymie, że aż do 1979 ro-

cze większe niż np. te wywołane imprezami z ogniskiem na polanie widokowej? Bo inaczej widać tu tylko kolejną odsłonę wojny pieszych z “psiarzam”, rowerzystami i biegaczami. A
przecież chodzi o to byśmy korzystali z
zasobów natury przy możliwie jak najmniejszym impakcie na środowisko.
Można to uzyskać m.in. – kierując ruch
turystyczny do otuliny rezerwatu, gdzie
już dzisiaj funkcjonuje polana ogniskowa, basen czy mała gastronomia.
Warto może też, zamiast “bić pianę”,
zająć się terenem, na którym notujemy
występowanie endemicznych gatunków, jak np. traszki, czyli Skarpą Ursynowska, gdzie w otulinie w okolicach
ulicy Mango od kilku dni wycinana jest
roślinność w miejscu siedlisk dzika i
sarny oraz ptactwa, w tym kuropatwy.

ku w lesie w ogóle nie prowadzono
wycinek, zaś rok później utworzono
rezerwat przyrody. Ma on chronić to
miejsce jako cenne dla Warszawy tereny pod względem: biologicznym, klimatycznym i hydrologicznym. Obecne założenia wycinkowe stanowią, że
nie mniej niż 20% wyciętej masy
drzew musi pozostać w rezerwacie,
zwiększając w ten sposób zasób martwego drewna. Wzrost ilości martwego drewna pozytywnie wpłynie na
bioróżnorodność rezerwatu – martwe
pnie drzew stanowią doskonałe siedlisko dla wielu gatunków ptaków,
owadów, roślin, grzybów, porostów, a
przede wszystkim śluzowców. Ponadto są one dogodnym schronieniem dla
drobnych ssaków, zwiększają retencję wody, pośrednio użyźniając siedlisko. W celu ochrony cennych gatunków awifauny lęgowej na terenie rezerwatu pozostawione zostaną, bardzo ważne w ekosystemach leśnych,
drzewa dziuplaste.
Obecnie Las Kabacki to 220 gatunków roślin, w tym 60 gatunków drzew
i krzewów, 143 gatunki zielne oraz 17
gatunków mchów. Na terenie rezerwatu spotyka się liczne ssaki. Można wymienić: sarnę, dzika, lisa, jenota, borsuka, kunę leśną i domową, tchórza, łasicę, zająca, nornicę, ryjówki, jeża
wschodniego oraz nietoperze: nocka
rudego i borowca wielkiego. Występują też liczne ptaki, w tym zaobserwowano aż pięć gatunków dzięcioła (duży,
średni, dzięciołek, czarny, zielony). Licznie reprezentowane w Lesie Kabackim
są też płazy i gady. To m. in. jaszczurka
żyworódka, jaszczurka zwinka, padalec
zwyczajny, zaskroniec zwyczajny oraz
traszka grzebienista, traszka zwyczajna,
grzebiuszka ziemna, ropucha szara, rzekotka drzewna i żaby.
Piotr Celej
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Dwa lata prezydentury
Rafała Trzaskowskiego
W niedzielę 22 listopada minęły
dwa lata od objęcia urzędu prezydenta m.st. Warszawy przez
Rafała Trzaskowskiego. Wiele
udało się zrobić, zwłaszcza w
edukacji czy transporcie – zapewniono darmowe żłobki,
transport publiczny rozwija się
w szybkim tempie, poprawia się
bezpieczeństwo i dba o seniorów.
Dwa lata temu nawet do głowy by mi
nie przyszło, że ten program będę realizować realizować w takich okolicznościach. Nikomu nie muszę przypominać, jak ciężki okazał się rok 2020. Koronawirus to nie tylko dziesiątki tysięcy
zachorowań w Warszawie, zamknięte
szkoły, instytucje kultury i ograniczona
aktywność społeczna. Epidemia wepchnęła nas też w bezprecedensowy
kryzys gospodarczy. Jego skutkiem jest
konieczność dokonywania bolesnych
cięć w budżecie naszego miasta – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.
– Mimo trudnych czasów, z którymi
przyszło nam się zmierzyć, Warszawa
nie rezygnuje ze swoich priorytetów i
ciągle się rozwija. W 2 lata udało się
zrealizować program darmowych żłobków, do użytku oddane zostały kolejne
szkoły i przedszkola, unowocześniamy
transport, wielkimi krokami zbliża się
również koniec budowy Szpitala Południowego. Warszawa konsekwentnie
realizuje też swoją politykę społeczną,
kulturalną i klimatyczną.
Na spowodowany koronawirusem
kryzys w finansach samorządów nałożyły się też negatywne skutki decyzji rządu. Część z nich – mocno odbijających
się na finansach Warszawy – miała swoje skutki już w 2019 r., pierwszym roku
mojej prezydentury. To jest kontekst realizacji mojego programu. Tym bardziej
cieszę się, że dziś mogę państwu powiedzieć o tym, co udało się zrealizować –
dodał prezydent Trzaskowski.

ŻŁOBKI
Całkowicie przebudowaliśmy system
opieki, aby zapewnić wszystkim chętnym rodzicom bezpłatną opiekę żłobkową. Przez ostatnie dwa lata w Warszawie przybyło ponad 95 proc. nowych
miejsc opieki żłobkowej – obecnie mamy ich 14,5 tys. W niektórych dzielnicach doszliśmy już do sytuacji, że oferujemy więcej bezpłatnych miejsc w żłobkach, niż jest chętnych. To zasadnicza,
historyczna zmiana.

Było to możliwe dzięki budowie sześciu nowych żłobków, modernizacji jednej placówki oraz wykupie miejsc w
placówkach niepublicznych.
Już w przyszłym roku planujemy
oddanie trzech kolejnych, nowych
żłobków (Wilanów, Ursus i Włochy)
oraz zmodernizowanej placówki na
Bemowie.

EDUKACJA
Przez ostatnie dwa lata oddaliśmy
mieszkańcom 14 przedszkoli i 8 szkół
(siedem podstawówek i jedną zawodową). Trwa budowa kolejnych 12 szkół
i przedszkoli.
Zgodnie z obietnicą, wprowadziliśmy podwyżki dla nauczycieli. O 250
zł wzrosły pensje stażystów z tytułem
magistra i przygotowaniem pedagogicznym, a o 270 zł pensje nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami.
W czasie pandemii koronawirusa
ważne okazały się inne działania, które zrealizowaliśmy. Uruchomiliśmy platformę Eduwarszawa.pl, która umożliwia naukę zdalną. Współpracujemy ze
światowym liderem rozwiązań online –
koncernem Microsoft. Z naszej platformy zdalnej edukacji korzysta już 200
szkół i placówek, tj. ok. 150 000 użytkowników (w tym 112 tys. uczniów, 34
tys. nauczycieli).

ZDROWIE
Kończymy budowę Szpitala Południowego. Ta inwestycja może okazać
się kluczowa w kontekście pomocy dla
chorych na koronawirusa. Przygotowujemy sale, trwają już odbiory instalacji. W szpitalu są dwa tomografy, czekamy na kolejne dostawy sprzętu medycznego.
Gdy epidemia minie, Szpital Południowy obejmie nie tylko wiele dzielnic
Warszawy – z Ursynowem na czele –
lecz także tę część aglomeracji. Równolegle za blisko 200 mln zł rozbudujemy Szpital Bielański.
Oddaliśmy dwie nowe przychodnie
(Białołęka, Wawer). Na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia przeznaczyliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat blisko
100 mln zł.
Uruchomiliśmy kolejne programy
zdrowotne: jako pierwszy samorząd w
Polsce ruszyliśmy z akcją bezpłatnych
szczepień przeciw grypie dla małych
dzieci i kobiet w ciąży, rozpoczęliśmy

szczepienia przeciw HPV dla warszawskich dwunastolatków i niemal podwoiliśmy budżet na finansowanie kolejnej
edycji programu in vitro – do 2022 r.
wydamy na to blisko 33 mln zł.
W dwóch miejskich szpitalach (Praskim i Solec) przygotowaliśmy gabinety ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnościami. W miejskich szpitalach funkcjonują gabinety lekarskie
bez klauzuli sumienia.
Zwiększamy system opieki medycznej nad seniorami – uruchomiliśmy
łącznie cztery nowe placówki dziennej
opieki medycznej lub pomocy, łóżka
wytchnienia dla osób przewlekle chorych. Utworzyliśmy 8 ośrodków opieki
psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

POLITYKA SPOŁECZNA
Od początku wybuchu epidemii warszawskie OPS-y pomogły ponad 32 tysiącom osobom z grup ryzyka, przede
wszystkim seniorom.
Stworzyliśmy system pomocy „Warszawa Wspiera”, który działa na terenie
całego miasta. Dzielnicowe zespoły, z
udziałem wolontariuszy, pomogły 1807
osobom. Już niedługo wolontariusze
będą przekazywać pomoc świąteczną
warszawiakom w potrzebie.
Likwidujemy bariery architektoniczne. Warszawa została nagrodzona przez
Komisję Europejską „dostępnościowym
Oskarem” – Access City Award 2020 za
konsekwentne działanie w zakresie
wdrażania standardów dostępności.
Przeznaczyliśmy 1 mln zł na wsparcie dla 21 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku i ponad 760 tys. na kursy e-senior. Uruchomiliśmy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Wzmacniamy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wobec kobiet, powołaliśmy Radę i pełnomocniczkę ds. kobiet. Rozbudowaliśmy dom
dziennego pobytu dla powstańców warszawskich, gdzie powstały nowe sale
do rehabilitacji i fizjoterapii.
Wszyscy powstańcy mogą też korzystać z bezpłatnych przejazdów taksówkami. W tym roku z bezpłatnego taxi mogą również korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Uruchomiliśmy program drobnych napraw „Złota rączka”,

TRANSPORT
Inwestując w jakość życia, w politykę
społeczną, nie zaniedbujemy inwestycji
infrastrukturalnych. Priorytetem jest
transport publiczny. Stale rozbudowujemy jego sieć i kupujemy nowy tabor.
Przez ostatnie dwa lata wydłużyliśmy II linię metra o kolejne sześć stacji
(3 stacje na Targówku i 3 stacje na Woli). Postępuje budowa kolejnych 3 odcinków: 2 stacje na Bemowie, 3 stacje
na Bródnie oraz odcinek 3+STP Karolin Rozpoczęliśmy już przygotowania
do budowy linii M3 etap I Praga – do
końca roku studium techniczne.

Podpisaliśmy największy kontrakt w
historii na zakup nowoczesnego taboru
do obsługi obu linii metra (ponad 40 pociągów). Pociągi wyprodukuje czeska
Skoda, zwycięzca przetargu. Warszawiacy zadecydowali o nazwie nowych
pociągów – Varsovia. Mieszkańcy wybrali ją w otwartym konkursie.
Warszawa zakupiła też 160 autobusów elektrycznych i 150 gazowych. Mamy podpisaną umowę na zakup ponad
200 nowoczesnych tramwajów.
Trwają prace nad budową nowej trasy tramwajowej na Winnicę. Prace powinny zakończyć się w przyszłym roku.

KULTURA
Prezydent zapowiadał też stworzenie nowej wizytówki kulturalnej Warszawy. I ona powstaje – trwa budowa
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
To początek przebudowy całego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Realizujemy Program rozwoju bibliotek. Powstał Centralny Katalog, zakupiliśmy
ponad 200 tys. książek i audiobooków
do warszawskich bibliotek. Uruchomiliśmy wsparcie dla niezależnych twórców – w konkursie „Mobilni w kulturze”
pomoc otrzymało 122 artystów.
Uruchomiliśmy wieloletnie dofinansowanie społecznych instytucji kultury, w konkursie dla organizacji pozarządowych z takiego wsparcia skorzystali: Teatr21, Scena Współczesna, Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego i Teatr Druga Strefa.

WARSZAWA DLA KLIMATU
W zeszłym roku posadziliśmy ponad
120 tys. drzew i kolejne tysiące w tym
roku, jeszcze w 2019 r. obszar Lasów
Miejskich powiększył się o 50 hektarów.
Warszawa jako pierwsza w Polsce
dołącza do europejskiego programu
„Zielone Miasta”. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie o przystąpieniu Warszawy do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Zorganizowaliśmy pierwszy panel
obywatelski w stolicy. Razem z mieszkańcami wypracujemy rekomendacje w
sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy i udziału odnawialnych
źródeł energii w zasilaniu miasta.
Realizujemy kompleksową inwentaryzację miejskiego drzewostanu – w
stolicy to już blisko 9 milionów drzew –
dzięki wdrożonym narzędziom, takim
jak Mapa Koron Drzew.
Wdrażamy program ochrony zasobów wodnych. To funkcjonujące już od
zeszłego roku dotacje na małą retencję, ochrona obszarów naturalnej retencji, zwiększanie powierzchni przepuszczalnych, modernizacja kanałów
miejskich oraz ujęć wodnych, a także
działania planistyczne, takie jak np. planowana ochrona naturalnych mokradeł na terenie Zakola Wawerskiego.
We wrześniu 2019 wprowadziliśmy
nowe, wyższe dotacje w celu likwida-

cji kopciuchów, do końca tego roku
można złożyć wniosek o 100 proc. dofinansowanie na likwidację kopciucha i instalację ekologicznych źródeł
ogrzewania.
Zlikwidowaliśmy już ponad połowę
kopciuchów komunalnych w zasobie
miasta (na początku 2018 r. było ich
ponad 2 tys.). W naszym zasobie lokali komunalnych zostały najtrudniejsze
przypadki, a wydłużenie procesu wymiany wynika w nich m.in. z nieuregulowanych kwestii własnościowych,
roszczeń do budynków, braku sieci ciepłowniczej lub gazowej czy braku
współpracy ze strony najemców.
Budujemy nowe stacje referencyjne.
Pierwszą, przy ul. Grochowskiej, już testujemy. Druga nowa stacja jeszcze w
tym roku stanie przy al. Solidarności,
niedaleko pl. Bankowego.
Przygotowujemy się do przetargu na
dostawę 170 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Urządzenia zostaną zainstalowane we
wszystkich dzielnicach miasta oraz w
20 gminach ościennych.

WARSZAWA OBYWATELSKA
Przez ostatnie dwa lata przeprowadziliśmy też wiele zmian w sposobie
funkcjonowania administracji miasta.
Ich symbolem jest to, że w tej chwili w
zarządzie miasta jest pełen parytet:
pięć kobiet i pięciu mężczyzn, ale także to, co robimy w obszarze dialogu i
partycypacji społecznej. Mimo kryzysu,
w tym roku o ponad 40 proc. zwiększyliśmy budżet na realizację zadań, które zlecamy organizacjom pozarządowym – w skali całego miasta to blisko
300 mln złotych.
W ciągu ostatnich 2 lat wzrosła liczba osób głosujących na Budżecie Obywatelski – w tym roku zagłosowało ponad 100 tys. mieszkańców, a w grudniu
uruchamiamy kolejną, ósmą edycję.
Wzmacniamy udział młodych ludzi
w życiu miasta – pracujemy nad polityką młodzieżową Warszawy, fundujemy stypendia dla doktorantów, nagradzamy najlepsze prace o rozwoju miasta i ustanowiliśmy nagrodę prezydenta dla młodych działających na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego.
Wprowadziliśmy nowe, korzystne
dla mieszkańców zmiany. Od września
br. mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy
mogą korzystać z mediacji, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem – podkreśla prezydent.
Na koniec warto dodać, że przez dwa
lata prezydentury Rafała Trzaskowskiego nie zwrócono podmiotom roszczeniowym żadnej nieruchomości zamieszkałej przez lokatorów. A na podstawie
tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej
ochroniono kilkaset nieruchomości (odmowy zwrotu, wygaszenie roszczeń
KG
wobec “śpiochów”).

Rząd zabiera wpływy z PIT– samorządy protestują
Rząd zabiera samorządom wpływy z podatku
PIT i kieruje je bezpośrednio do budżetu centralnego. To kwota 1,5 mld zł
rocznie, które można
przeznaczyć na budowę
dróg, kanalizacji lub dofinansować służbę zdrowia
czy edukację. 1 grudnia
samorządy rozpoczną
protest ostrzegawczy i wyłączą oświetlenie.
28 października, na ostatnim
posiedzeniu Sejmu, została
uchwalona ustawa, która przekazuje pieniądze z podatków
obywateli do budżetu państwa,
uniemożliwiając tym samym
wydawanie ich na potrzeby lokalnych społeczności. Ustawa
jest obecnie procedowana w

Senacie i niebawem wróci do
Sejmu.
– Docierają do nas same złe
informacje. Wszyscy właśnie
przygotowujemy budżet na przyszły rok, a niestety – w związku
z decyzjami rządu – mamy coraz
mniej pieniędzy do rozplanowania. Tych złych decyzji dotyczących finansów samorządów było więcej – obniżki podatku PIT,
decyzje dotyczące przejścia na
ryczałt, które pozbawią budżety
samorządowe 1,5 mld zł rocznie – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy. – Jeżeli do
tego dołożymy bardzo trudną
sytuację związaną z epidemią,
okazuje się, że budżety samorządów są w bardzo trudnym,
wręcz dramatycznym stanie. Z
powodu działań rządu zagrożo-

ne są również fundusze z Unii
Europejskiej, przeznaczone na
rekonstrukcję finansów państw
członkowskich. Ta sytuacja, niestety, będzie miała wpływ na
mieszkańców – podkreśla prezydent Trzaskowski.
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego: – Wi-

dzimy jak na naszych oczach rosną
koszty funkcjonowania w wielu
obszarach, zwłaszcza w ochronie
zdrowia. Bardzo ciężko jest zbudować budżet, jeśli jest tak dużo niepewności. Jeśli nie wiadomo, jaki
będzie wzrost gospodarczy, jaki
będzie poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

– Chcemy zaprotestować przeciw zmianom wprowadzanym
przez władze centralne w budżetach samorządów. Jedną z
form protestu będzie częściowe
wyłączenia 1 grudnia oświetlenia. Najpierw ostrzegawczo, potem w całych miastach i gminach, aby pokazać mieszkańcom, czego może im zabraknąć
w konsekwencji zabierania przez
rząd środków dla lokalnych
wspólnot – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Samorządy dla Polski” w
apelu do parlamentarzystów:
Stowarzyszenie „Samorządy
dla Polski” na ręce Marszałka Senatu RP, Tomasza Grodzkiego,
złożyło projekt ustawy zwiększającej udziały samorządów w

podatku PIT z 38,16 proc. do
48,16 proc., co w kwotach rzeczywistych zaplanowanych na
2020 roku daje kwotę 11 336
421 000 zł zwiększenia dochodów gmin w naszym kraju. Należy podkreślić, że chodzi tak naprawdę o wyrównanie wpływów
z PIT w stosunku do bieżących
obciążeń, czyli o konstytucyjną
adekwatność środków do zakresu nałożonych na samorządy zadań. Podobne zapisy ustawowe
powinny dotyczyć podniesienia
dochodów powiatów i województw. Oczekujemy zaniechania przez Parlament procesu legislacyjnego nad ustawą z 28
października oraz podjęcia inicjatywy złożonej przez Samorządy dla Polski na ręce marszałRK
ka Grodzkiego.
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Wielki Książę Konstanty – nasz dobrodziej czy wróg?

Jak oceniać twórcę Belwederu?
W dziejach Królestwa Polskiego oraz Powstania Listopadowego, jedną z najważniejszych postaci jest wielki
książę Konstanty Romanow. On, tj. Konstanty Pawłowicz Holstein-Gottorp-Romanow, był nieformalnym
carskim namiestnikiem w Królestwie Polskim, albowiem po śmierci Józefa Zajączka car Mikołaj I nie wyznaczył następcy. Choć w podręcznikach historii
utrwaliła się o Konstantym wyłącznie zła opinia, wiele
jego posunięć wypada ocenić pozytywnie.
bra łowickie były podstawą do
uczynienia hrabianki Joanny
Grudzińskiej – księżną łowicką.
latach 1815–1830
w. ks. Konstanty był
wodzem naczelnym
Wojska Polskiego i faktycznym
wielkorządcą Królestwa Polskiego. Stał się gorliwym obrońcą
odrębności Królestwa, na którego czele faktycznie stał, a w
przeszłości wielokrotnie wysuwany był jako kandydat na króla Polski. „Już w 1787 roku Stanisław August Poniatowski proponował go Katarzynie jako swego dziedzicznego następcę. Nawracał do tego projektu w okresie wojny w obronie Konstytucji
3 maja (1792)”. Profesor Jerzy
Łojek napisał: „Konstanty był
nieszczęściem Królestwa, ale i
szczególną gwarancją jego autonomicznej egzystencji”. Konstanty dopominał się wszystkiego, co car Aleksander obiecał
Królestwu, m.in. rozszerzenia jego granic na wschodzie.
osjanin Dmitrij Miturin
– biograf Paskiewicza,
odwołując się do opinii tego ostatniego, napisał o
Konstantym: „To był enfant terrible rodu Romanowów, który
niezależnie od wszelkich surowych lekcji losu, nadal pozostał
dzieckiem stawiającym ponad
wszystko własny kaprys. Będąc
tylko głównodowodzącym polską armią, z dziecinną bezpośredniością mieszał się do
wszystkich spraw rządzenia krajem, co jeśli nawet nie niszczyło
poczucia autonomii, to skrajnie
denerwowało Polaków, powodując u nich brak wiary i przekonanie, że nadane im szerokie
swobody w każdej chwili mogą
być odebrane”.
onstanty Pawłowicz
był rzeczywiście osobą szczególną. Będąc
wodzem Wojska Polskiego,
dbał o jego wyszkolenie i wyposażenie, w tym dobrą prezentację. Jest taka anegdota, że
podczas kolejnej parady na Placu Saskim, w. ks. Konstanty
uznał, że krok generała Chło-

W

L e c h K r ó l i ko w s k i
aktycznie ster rządów
znalazł się w rękach
Konstantego, jako wykonawcy woli carskiej. Doprowadzi to do nowych „spięć”,
gdyż Wielki Książę zacznie uważać swoje wyjątkowe stanowisko nie poparte żadnym aktem
prawnym, jako należne mu „wynagrodzenie” za zrzeczenie się
prawa do sukcesji”. Konstanty,
tj. młodszy brat cara Aleksandra, był prawowitym następcą
tronu. Konstanty zrzekł się tego
prawa na rzecz swego młodszego brata – Mikołaja. Powodem był ślub z Polką Joanną
Grudzińską. Jego babka – Katarzyna Wielka – planowała, że
Konstanty zostanie królem (cesarzem Bizancjum) odrodzonej
i powiększonej Grecji, a to uzależnione było od rozbioru Turcji,
do którego nie doszło, tym niemniej nauczył się greckiego. Biegle mówił także po francuski i
szybko nauczył się polskiego.
Konstanty zrzekł się prawa do
rosyjskiego tronu, ale ta informacja nie została upubliczniona (nie była opublikowana). W
związku z tym, po dotarciu wieści o śmierci Aleksandra do Petersburga „...całe wojsko, cały
rząd, całe miasto złożyli przysięgę Carowi Imperatorowi Konstantemu Pawłowiczowi”. Konstanty jednak korony nie przyjął.
Carem został Mikołaj.
ar Aleksander I wyposażył Konstantego w
dobra ziemskie w Królestwie. W 1820 nadał mu dobra łowickie, a później także
skierniewickie i belwederskie, w
tym folwark Sielce w rejonie ul.
Chełmskiej w Warszawie. Do-
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pickiego, maszerującego na czele swojej dywizji, nie jest dostatecznie energiczny. Wysłał więc
adiutanta, żeby upomniał generała. Niezrażony tym Chłopicki podobno kazał powiedzieć
wielkiemu księciu, że krok jest
dobry, bo takim krokiem przeszedł z Madrytu do Moskwy.
Konstanty dbał o wyszkolenie
wojska, wspierał je także finansowo, zarówno z własnej kieszeni, jak i poprzez naciski na
zwiększanie środków na nie w
Sejmie. Wspomniany wyżej D.
Miturin podał, że podczas bitwy pod Olszynką Grochowską
(25 lutego 1831 r.), przed stanowiskiem 1. Dywizji Huzarskiej
pojawił się w. ks. Konstanty i na
cały głos zakrzyknął: „Jakże
walczą moi Polacy? Każdy żołnierz – to Dybicz” (czyli dowodzący wojskami rosyjski marszałek Iwan Dybicz – przyp.
LK). Konstanty odmówił wysłania wojsk polskich na wojnę, jaką w latach 1828-1829 Rosja
toczyła z Turcją. „Jego zdaniem
wojsko polskie było zbyt dobrze
wyszkolone, by je wyniszczyć
wojną”. Nie zgodził się także na
wysłanie Wojska Polskiego, jako
części korpusu porządkowego,
do tłumienia antymonarchistycznych rewolt we Francji
oraz Belgii w 1830 roku.
ydaje się, że te decyzje mogły być jedną z przyczyn niechęci polskich wojskowych do
wielkiego księcia. Podchorążowie przez lata przetrzymywani
byli w szkołach wojskowych, bo
w polskim korpusie oficerskim
nie było wolnych etatów. Ten
brak perspektyw awansu był dla
wielu młodych ludzi powodem
buntu i niechęci do namiestnika.
Słynny Piotr Wysocki – w 1830
r., w wieku 33 lat – był zaledwie podporucznikiem. Innym
ważnym powodem był charakter Konstantego, który dopuszczał się publicznego znieważania oficerów i żołnierzy. Z tego
powodu „do 1820 roku popełniło samobójstwo 49 oficerów”.
Protestując, odeszło z wojska
wielu, w tym generałowie: Józef
Chłopicki, Izydor Krasiński i Julian Sierawski. Jednocześnie
Konstanty „rozdawał gratyfikacje pieniężne, troszczył się później (w latach dwudziestych) o
zapewnienie wysłużonym miejsca pracy” (…). „Wyżywienie,
warunki mieszkaniowe, wyposażenie osobiste były wzorowe”.
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. ks. Konstanty Pawłowicz wyjątkowo
interesował się szkołami wojskowymi w Królestwie
Polskim. Za jego czasów utworzono, m.in.: Szkołę Podchorążych Piechoty oraz Szkołę Podchorążych Jazdy. Na szczególną
uwagę zasługuje Szkoła Aplikacyjna, najwyższa szkoła wojskowa w Królestwie Polskim. Miała
kształcić podporuczników kwatermistrzostwa, inżynierii, artylerii oraz oficerów piechoty i jazdy. Do Szkoły Aplikacyjnej przyjmowano, na podstawie egzaminu konkursowego, wyróżniających się absolwentów korpusu
kadetów, korpusu kwatermistrzostwa i inżynierii oraz podoficerów artylerii. Przedmioty
wojskowe wykładali: ppłk K. Kołaczkowski, kpt. H. Rossman,
ppłk J. Koriot, kpt. F. Przedpełski;
wykłady z chemii i fizyki prowadzili profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, języka francuskiego uczył ojciec Fryderyka
Chopina – Mikołaj. Szkoła mieściła się w gmachu dawnego Collegium Nobilium przy ulicy Miodowej. Jej komendantem był płk
Józef Sowiński. Adam Winiarz
podaje, że w maju 1830 r. szkołę zwiedził pruski następca trony
Fryderyk Wilhelm (IV) w towarzystwie znanego podróżnika
Aleksandra Humbolta. „Obydwaj nie ukrywali swego podziwu dla szkoły”.
zkoleniu żołnierzy w
zakresie musztry Konstanty poświęcał wiele
uwagi. Z inicjatywy wielkiego
księcia w 1824 r. w północno-zachodniej części Warszawy
utworzono obszerny (420 x 420
m) plac, nazwany Placem Broni, służący (początkowo) głównie ćwiczeniom musztry. Plac
służył najpierw wojskom polskim i rosyjskim, a od 1831 r.
tylko rosyjskim – do I wojny
światowej. Na części tego placu
w okresie II wojny światowej
funkcjonował Umschlagplatz,
skąd wywożono Żydów do obozów zagłady.
nteresującym epizodem z
życia w.ks. Konstantego
jest jego posłowanie do
polskiego parlamentu. Z urzędu
był uprawniony do zasiadania
w Senacie. „Jednakże przez
przekorę, a może pod wpływem
chwilowego nastroju wysunął
swoją kandydaturę na Pradze i
został wybrany deputowanym.
Chcąc odwdzięczyć się wyborcom, przeprowadził lustrację
Pragi, nakazał prace porządkowe na koszt miasta i hojnie sypnął z prywatnej szkatuły na
wspomożenie biednych. Mieszkańcy Pragi często zwracali się
do Wielkiego Księcia z prośbami
o interwencję i prawie zawsze
byli wysłuchani”.
okresie Królestwa
Kongresowego
(1815-1830) rosyjska obecność wojskowa w Warszawie była raczej symboliczna.
„Przebywające w Warszawie oddziały gwardii pozostawiono do
dyspozycji i asysty w. ks. Konstantego, a nie do wykorzystania w rzeczywistych działaniach
wojennych”. Liczebność oddziałów rosyjskich w Warszawie w
1824 r. wynosiła 6 500 osób, a
cała kolonia rosyjska obejmująca prócz wojska także urzędników wraz z rodzinami, liczyła
ok. 12 tysięcy. Wszystkie rosyjskie formacje wojskowe w Królestwie to było łącznie blisko
8500 osób. Wielki książę uniknął śmierci w chwili wybuchu
Powstania Listopadowego, tj.
późnym wieczorem 29 listopada
1830 r. Po negocjacjach z przed-
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Pałac gubernatora Witebska - miejsce śmierci Konstantego.

stawicielami polskiego społeczeństwa (Czartoryski, Lubecki, Ostrowski i Lelewel – 2 grudnia 1830), zobowiązał się nie
atakować Warszawy; bez walki
wraz z gwardią opuścił Królestwo Polskie, zwolniwszy wcześniej z przysięgi wierności pozostające u jego boku oddziały
polskie. Polacy zobowiązali się
do nieatakowania wojska rosyjskiego będącego przy Konstantym oraz zwolnienia jeńców.
„Bezładna, rozciągnięta kolumna ruszyła ku Górze Kalwarii
około południa (4 grudnia 1830
r. - przyp. LK). Razem z wojskiem jechały rodziny, część
urzędników, a nawet służba.
Konstanty jechał konno obok
karety żony. (…) „W Ryczywole Konstanty dowiedział się (…),
że gen. Chłopicki wydał rozkazy
jednostkom polskim, by usuwały się z drogi przemarszu wojsk
rosyjskich”. W nocy z 5 na 6
grudnia Konstanty kwaterował
w opactwie sieciechowskim, a
6 grudnia przeprawił się przez
Wisłę w Puławach i udał się do
rezydencji Czartoryskich. 9
grudnia książęca kolumna dotarła do pałacu hrabiny Małachowskiej w Lubartowie. 12
grudnia wojsko rosyjskie dotarło do przeprawy przez Bug we
Włodawie, gdzie 13 grudnia
Konstanty przekroczył granicę
Królestwa Polskiego. Podczas
narady z polskimi komisarzami
wojewódzkimi w pałacu w Puławach, „komisarze zapewnili
Konstantego, że nie istnieje żadne niebezpieczeństwo, a ludność chętnie dostarcza żywność
zaprzyjaźnionej armii”
ielki książę Konstanty Pawłowicz, po
wyjeździe z Polski,
zatrzymał dowództwo nad tymi
jednostkami wojska rosyjskiego,
z którymi wycofał się z Królestwa. Był przez brata (cara Mikołaja I) osobą niechętnie widzianą. Oddziały Konstantego (3600
bagnetów i szabel oraz 20 dział)
rozlokowane zostały na zapleczy korpusu gen. Rosena, tj. w
rejonie Białystok – Słonim – Wysokie Litewskie – Prużana. Żona Konstantego Joanna, złożona
ciężką chorobą, leczyła się w Białymstoku. W następnych tygodniach i miesiącach Konstanty
coraz bardziej odsuwany był od
spraw państwowych. 21 maja
1831 r. para wielkoksiążęca opuściła Białystok, a 15 czerwca
1831 – dotarła do Witebska i zamieszkała w części gościnnej pa-

W

łacu gubernatorskiego. Konstanty zmarł prawdopodobnie na
cholerę w Witebsku 27 czerwca
1831 r. Miał wówczas 52 lata.
Zwłoki Konstantego zostały zabalsamowane i spoczywały w
witebskim soborze do 28 lipca,
kiedy to kondukt pogrzebowy
wyruszył do Petersburga, gdzie
wielki książę pochowany został
29 sierpnia 1831 r. w soborze
Piotra i Pawła. „Znamienne, że
o przebiegu uroczystości pogrzebowych nie ukazały się wzmianki w prasie petersburskiej ...”.
Żona Konstantego – Joanna –
zmarła w Carskim Siole 29 listopada 1831 r., tj dokładnie w
pierwszą rocznicę wybuchu powstania w Warszawie. Miała 40
lat. Uroczystości pogrzebowe
odprawiono według ceremoniału przewidzianego dla wielkich
księżen. „Dnia 2 maja 1929 roku prochy Księżny Łowickiej pochowano w Rąbieniu (Poznańskie) w grobach rodzinnych
Chłapowskich. Trumnę postawiono obok trumny jej siostry
Antoniny Chłapowskiej, żony
zasłużonego generała Powstania Listopadowego”.
Warszawie, Konstanty Pawłowicz
rezydował od 1815
r. w Pałacu Brühla przy Placu
Saskim. W latach 1819-1822 na
polecenie Konstantego przebudowano Belweder, który stał się
jego najbardziej znaną rezydencją. W. ks. Konstanty wspierał
różnego rodzaju inicjatywy
władz polskich. Przykładem jest
budowa Kanału Augustowskiego, którego budowa, bez jego
interwencji u cara – być może
– nigdy by nie zaistniała. W sytuacji politycznej lat 1815 -1830
wszystko, co działo się w Królestwie Polskim, było – w większym lub mniejszym stopniu –
zależne od Konstantego, który
wiedzę czerpał, m.in. z raportów Wyższej Tajnej Policji. Formacja ta działała w ramach jego kancelarii wojennej. Było to
biuro Wyższej Wojskowej Sekretnej Policji, utworzone w
1815 r. przez gen. Michaiła Barclaya de Tolly, z centralą w Warszawie. Niewątpliwie za wiedzą
i przyzwoleniem Konstantego
w Królestwie wprowadzono
cenzurę.
ak ocenić wielkiego księcia Konstantego? Nad
tym problemem już prawie od dwustu lat głowią się zarówno Polacy, jak też Rosjanie.
Ale która ocena jest prawdziwa?
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BIJĄ, AŻ PRZECHODZĄ CIARKI

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Lem to przewidział...
ad Polską zawisło największe niebezpieczeństwo od 1939 r. Znów chcą
nam odebrać suwerenność uderzając jednocześnie w narodową tożsamość. Kto jest podstępnym wrogiem? Niemcy – któż by inny. Od wieków
nas nękają, a to Krzyżacy, a to elektorscy Prusacy, a to hitlerowcy. Ale znalazł się
wreszcie rząd, który potrafi potraktować podstępnego wroga żelazną pięścią i pokazać mu, gdzie raki zimują. Ta żelazna pięść to weto zapowiedziane przez naszego premiera, który nie boi się Niemca i w ogóle nikogo na świecie. Kanclerska głowa, mąż stanu po prostu. To weto, to ono jest przeciwko uzależnieniu wypłat z Unii Europejskiej od stanu praworządności w krajach członkowskich.
Hola, hola, nie będą biurokraci z Brukseli walić po głowie Polaków i Polski propagandową pałką. „Dobrze znamy z czasów PZPR, z czasów komunistycznych użycie tych pałek propagandowych” – zadał bobu amatorom naszej suwerenności pan premier Mateusz Morawiecki w swoim sejmowym wystąpieniu. Zniewolić by nas chcieli, naszą ziemię wykupić, rządzić u nas, wprowadzić
te swoje lewackie, łajdackie prawa i obyczaje – bez Kościoła, bez Boga, bez patriotyzmu, za to z pedalskimi flagami w dłoniach. Niedoczekanie.
Taka mniej więcej jest retoryka partyjnych czynowników z tak zwanej zjednoczonej prawicy, jak
również polskiego rządu – „Boso, ale w ostrogach”, „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”. Należy dodać, że jesteśmy obok Węgier jedynym członkiem UE, który boi się powiązania wypłat z unijnych funduszy z przestrzeganiem prawa i praworządności w państwie. Reszta naszych partnerów
z UE, czyli 25 krajów nie obawia się takiego powiązania. Co bardzo istotne, nie obawiają się tego
rządy państw wchodzących kiedyś w skład tzw. bloku sowieckiego, czyli Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Czechy, Rumunia czy Bułgaria, choć są mniejsze od Polski. Dlaczego rządy 25 państw nie obawiają się utraty suwerenności, a Polska i Węgry, gdzie obywatelom sukcesywnie dokręca się śrubę,
podnoszą larum? To pytanie powinno być zadawane każdemu politykowi tzw. zjednoczonej prawicy, występującemu w niezależnych mediach. Niestety, pada ono bardzo rzadko.
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Żaden policjant nie jest leszczem.
Kto dziś strajkuje, czuje dreszcze,
Bo policjanci lepszej marki
Tak biją, aż przechodzą ciarki.
Kto wydał rozkaz takim śmiałkom,
By lać teleskopową pałką?
Chronić bandytów w kominiarkach?
To jest policja, panie Ciarka?
Nie wstyd, panowie, bić kobiety?
Tak postępuje tylko kretyn!

Jak pan przekona niedowiarka,
Że to konieczne, panie Ciarka?
Gdy jesteś synem, mężem, bratem,
Kobiety nie bij nawet kwiatem!
Niania, kwiaciarka, pielęgniarka,
To nasze matki, panie Ciarka!
Protesty kobiet w słusznej sprawie,
Brutalnie tłumi się w Warszawie,
Lecz jeśli się przebierze miarka,
Będzie kres Jarka. I... po Ciarkach!

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

PS. Z przyjemnością informuję, że znalazłem się wśród laureatów Internetowego Turnieju organizowanego przez Stowarzyszenie Autorów Polskich (Oddział II Warszawski). Żartobliwy tekst
nie należy tym razem do gatunku satyry politycznej, ale zgodnie z regulaminem Turnieju jest tautogramem na literę K. Zająłem II miejsce (ex aequo z Elżbietą Jach), dwa równorzędne I miejsca
zdobyli: Bożenna Beata Parzuchowska i Henryk Ditchen. Dziękuję organizatorom za możliwość
udziału w zabawie i przyznany dyplom. Wyróżnionym koleżankom i kolegom gratuluję i serdecznie pozdrawiam.

KLIN KLINEM (tautogram)
Karol kupił kiedyś Karolinie kosz kolorowych kwiatów.
Kruczowłosa Karolina każdego kawalera kusiła kibicią, kulistymi kształtami, kolejnego kochanka
kokietowała karnawałową kreacją, kolekcją klejnotów, kawą, kieliszkiem koniaku.
- Królewiczu! - komplementowała Karola. – Kochasz Karolinkę?
- Kocham, księżniczko!
- Kup, kochanie, kolczyki – kaprysiła. – Korale, kosmetyki…
Karol karnie kupował.
Karolina kontrolowała każdy krok Karola, kroiła kasę, konto, kartę kredytową…
Kazała karmić kota. Karmił.
- Kretyn! – komentowali kumple krótkowzroczność Karola.
– Kochać kurtyzanę? Królową Koryntu? Katastrofa! Kompletna klapa! Klęska Kupidyna.
- Koledzy! – krzyknął Karol. – Kapituluję! Koniec kochania, kropka.
Koło kina kupił kwiaty… Katarzynie.

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Kto ma nas w nosie...
wirusem na co dzień dociągnęliśmy niemal do końca roku. Już za kilka
tygodni Boże Narodzenie i Sylwester. A za chwilę Nowy Rok. Wszystko
na to wskazuje, że tym razem przebiegną one inaczej niż dotąd, chociaż
jeszcze nie wiadomo jak. Wiele zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.
Najprawdopodobniej święta spędzimy w gronie najbliższej rodziny, domowników,
raczej bez gości z zewnątrz. Także wieczór sylwestrowy a po nim bale karnawałowe z pewnością
nie będą możliwe w formie, do jakiej przywykliśmy. Tak więc pozostają zabawy we własnym gronie, na tzw. białej sali, czyli w domu. Zapewne pociechą będą dostępne atrakcje online i w TV – etc.
My, Polacy, jesteśmy pomysłowi, na pewno sobie poradzimy w kwestii zabawy.
Mówiąc całkiem serio, warto poświęcić niektóre przyjemności po to, aby wraz z końcem pandemii móc zacząć wszystko na nowo. Pomocna w tym niewątpliwie będzie szczepionka przeciw koronawirusowi. Tak naprawdę, to kilka szczepionek pochodzących od różnych producentów. To one
mają spowodować zahamowanie transmisji wirusa. Do czasu wprowadzenia ich na polski rynek pozostają nam wszelkie dostępne sposoby ochrony zalecane przez epidemiologów, w tym stosowanie się do obostrzeń. To najlepsze, co można w tej sytuacji zrobić w walce z rozprzestrzeniającą się
wciąż chorobą.
Ilekroć wchodzę do sklepu typu market, zastanawiam się – czy przypadkiem znajdujących się w
nim klientów coś nie opętało. Wydawać by się mogło, że zasady obowiązujące w dobie koronawirusa są jasne i łatwe do przyswojenia dla każdego. Nie trzeba być szczególnie błyskotliwym, żeby
wiedzieć, że ich nieprzestrzeganie, a tym bardziej łamanie nikomu nie przyniesie korzyści. Może
być groźne, a nawet zabójcze, zarówno dla osoby, która im się nie podporządkowuje, jak też pozostałych osób. Niezrozumiałe jest, że nawet w godzinach 10-12, przewidzianych na zakupy dla seniorów, w sklepach spotkać można odstępstwa od zasad, którymi wszyscy powinniśmy się kierować. Poczynając od – wydawać by się mogło elementarnych spraw, jak zakładanie maseczki – na
braku odpowiedniego dystansu od innych i dotykaniu produktów, m.in. pieczywa, bez rękawiczek
kończąc. Widać, że wielu klientów ma z tym jakieś problemy. A to nie zakładają maseczek w ogóle, a to zakładają je tak, że nos pozostaje niezakryty.Ich zdaniem maseczka jednak jest… założona.
Nieważne, że to niczemu nie zapobiega, nikogo nie chroni.
Aż strach pomyśleć, co będzie się działo w sklepach w okresie przedświątecznym. Zapewne pojawią się tłumy klientów, co w czasie pandemii może mieć skutki wręcz katastrofalne. Pewnym rozwiązaniem na rozładowanie przedświątecznego tłoku w placówkach handlowych byłoby przywrócenie sprzedaży w niedzielę. Na to jednak nie chcą zgodzić się związkowcy, którzy zarzucają handlowcom próbę obejścia dotychczasowych zakazów pod pretekstem walki z pandemią. W grudniu
2020 handel będzie możliwy w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Czy to wystarczy? Niedługo się o tym przekonamy.
Warto podkreślić, że wirus to broń obosieczna. Możemy zarazić nim kogoś, możemy zostać zarażeni przez innych. Nie chcę się powtarzać ani wpadać w ton moralizatorski, ale stosowanie się do
określonych zasad to najlepsza broń w walce z koronawirusem do momentu, kiedy będziemy mogli zaszczepić się przeciwko niemu. Te zasady to oczywiście: maseczki, dystans społeczny, mycie rąk,
unikanie skupisk ludzkich. Dobrze też umyć twarz po pobycie w miejscach, gdzie wraz z kurzem,
czy jakimiś aerozolami wirus mógł osiąść na skórze. To samo dotyczy wszelkich powierzchni na których mógł się znaleźć m.in. biurek, stołów i innych mebli, klamek, smartfonów, a także urządzeń,
z których oprócz nas korzystają również inni.
Już czas, aby pomyśleć, jak zrobić świąteczne zakupy. Trudno wyobrazić sobie, żeby koronawirus pokrzyżował nam wręczanie prezentów pod choinkę. Jak moglibyśmy wytłumaczyć to dzieciom
czekających na upragnioną zabawkę. Sposobów na robienie w dobie Internetu jest na szczęście wiele. Może skorzystać ze sprzedaży wysyłkowej, co jest na pewno bezpieczniejsze niż tłoczenie się w
sklepowych kolejkach. Niech priorytetem będzie nasze zdrowie i jak najszybszy powrót do normalności. Dlatego warto rozważyć wariant spędzenia tegorocznych Świąt z wykorzystaniem komunikatorów online, a wizyty odłożyć na później.

Z

d gości zapraszanych do telewizyjnych studiów, coraz częściej kontestujących naszą przynależność do UE, bądź wręcz sugerujących wyjście Polski ze wspólnoty, nie wymaga się
także udzielenia odpowiedzi na inne, równie ważne pytanie. Czy osoby o poglądach antyunijnych marzą o powrocie do przeszłości, czyli dziadowaniu pod ambasadami z wnioskami o wydanie wizy, kiedy chce się zobaczyć kawałek świata oraz o wprowadzeniu ceł na towary importowane i eksportowane? Czynownicy czujnie nie wspominają o ponad 163 miliardach euro, które do
połowy 2019 r. Polska dostała z UE. W tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy 53 miliardy, co oznacza, że dzięki członkostwu w UE wzbogaciliśmy się o 110 mld euro, czyli około pół
biliona złotych. Bilans jest dla nas korzystny, ponieważ mamy w UE status beneficjenta, a nie płatnika netto, jak zamożne kraje zachodniej Europy.
Płatnicy netto mają prawo do kontrolowania przepływu wspólnych pieniędzy, m.in. do kas członków – beneficjentów. Mają też prawo do uzależnienia transferu od stanu praworządności w państwie, które jest beneficjentem unijnych środków. Chodzi o to, by europejska demokracja nie finansowała rządów nieprzestrzega„Z własnej i nieprzymuszonej wo- jących unijnych wartości, takich
niezależność sądów, puli zdecydowaliśmy się przystąpić jak
blicznych mediów i organów
do wspólnoty europejskiej, m.in. ścigania. Tak zwanej zjednoczonej prawicy należy nieustanpo to, by po pięciu dekadach
nie przypominać, że zgodę na
komuny i izolacji, które uczyniły przestrzeganie tych wartości
oraz unijnych reguł wyraził w
Polaków dziadami Europy, na
imieniu Polaków i polskiego
powrót uzyskać status pełnoparlamentu nie kto inny, jak
prezydent Lech Kaczyński, podprawnych Europejczyków”
pisując w październiku 2009 r.
Traktat Lizboński. Gwoli przypomnienia, także naszym Czytelnikom, przytoczę kilka zapisów Traktatu: „Prawo przyjęte przez Unię ma pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich”, „Wszystkie organy państw członkowskich są zobowiązane dostosować prawo krajowe do prawa Unii Europejskiej”, „Jeśli zachodzi kolizja prawa krajowego z prawem Unii, to prawo Unii stosuje się bezpośrednio”.
Z własnej i nieprzymuszonej woli zdecydowaliśmy się przystąpić do wspólnoty europejskiej,
m.in. po to, by po pięciu dekadach komuny i izolacji, które uczyniły Polaków dziadami Europy, na
powrót uzyskać status pełnoprawnych Europejczyków. I tak się stało. Nie musimy już żebrać u władzy o wydanie paszportu, a w ambasadach obcych państw o wydanie wizy na 3 miesiące, nie musimy robić na Zachodzie za parobków i pracować „na czarno”, stać nas na podróże do dalekich krajów. Nasza młodzież może bez przeszkód studiować na najlepszych europejskich uczelniach. Ale
wspólnota to także obowiązek przestrzegania zasad ustalonych przez większość. Według dynamicznej teorii wspólnoty jest to ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź, także duchowa. I faktycznie, Unia Europejska ma w sobie pierwiastek ekskluzywności, bo dla ponad połowy świata kojarzy się z Edenem, biblijnym rajem stworzonym przez Boga dla pierwszych ludzi. Stąd
szturm na UE milionów ludzi z różnych zakątków świata.

O

ymczasem grupa polityków trapionych przez fobie i własne ambicje nie chce poddać
się „dyktatowi” Brukseli, który żadnym dyktatem nie jest. Rzekomy dyktat to wyłącznie próba wyegzekwowania od Polski poszanowania zapisów Traktatu Lizbońskiego,
który przecież ratyfikowaliśmy. Zapisy te nie są w Polsce przestrzegane, czego dowodem jest zdemolowanie sądownictwa oraz upolitycznienie organów ścigania i publicznych mediów. Rząd tzw.
zjednoczonej prawicy wetuje więc unijny projekt z obawy o ewentualne konsekwencje finansowe. Swoje weto tradycyjnie podlewa coraz cięższym do strawienia patriotycznym sosem, bredząc o rzekomym zagrożeniu naszej suwerenności, a nawet państwowości. Pisałem w poprzednim felietonie, że stawiam butlę markowego koniaku przeciwko flaszce „jagodzianki”, iż cwany premier Węgier szybko dogada się z UE i pozostaniemy jako te wioskowe głupki na pośmiewisko Europy. Chyba przeczucie mnie nie myliło, bo ostatnio stanowisko Węgier stało się dziwnie elastyczne.
Viktor Orbán, cokolwiek o nim powiedzieć, to Europejczyk pełną gębą, który w Brukseli czuje się
jak u siebie w domu – tego poklepie po plecach, innemu rzuci komplement, nie obraża się, nie pajacuje i do końca nie domyka furtki do negocjacji. To pierwszorzędny negocjator, polityk przewidywalny i choć Bruksela często gani go za uprawianie w swoim kraju zawoalowanego zamordyzmu,
to jednak zarzuty po jakimś czasie przysychają i Orbán znów na Węgrzech robi swoje. W odróżnieniu od przewodniczącego partii Fidesz, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość nie jest wzorem Europejczyka. Nie wyjeżdża poza granice kraju, ponieważ źle czuje się na salonach. Woli samotność
w towarzystwie kocicy Fiony i kocura Czarusia. Jest bezżenny, bezdzietny, niepijący, nie posiada stałej partnerki, ponoć nie ma też konta bankowego, w co nie bardzo wierzę. Ponoć nie toleruje sprzeciwu, ubiera się siermiężnie, lubi grillowane mięsiwo, schaboszczaka z kapustą, jajecznicę i naleśniki, ale bez wkładu. Nie można dziwić się, że tego typu człowiek, tkwiący we własnym kokonie,
nie utożsamia się z UE.

T

rezes i jego dwór trapią fobie o spisku Brukseli przeciwko Polsce i rzekomym knowaniom
w celu ograniczenia nam bądź odebrania niepodległości. Ci ludzie chcieliby rządzić na wzór
białoruski – pałką, strachem i prowokacją. Dokonali podziału Polaków na dobrych, czyli popierających PiS i jego silne związki z katolickim klerem, i tych złych – środowisko LGBT, laicką lewicę, sejmową opozycję „mającą krew na rękach” oraz miliony innych „zdrajców”, sprzeciwiających
się ideologii podziału społeczeństwa prezentowanej przez PiS. Tego rodzaju retorykę o tych dobrych
i tych złych do odstrzału (LGBT to nie ludzie) należy nazwać po imieniu – to otwieranie drzwi dla
faszyzmu. Stanisław Lem, zmarły w 2006 r. znany na całym świecie pisarz gatunku science fiction,
powiedział po wejściu Polski do UE: „Wkrótce Europa przekona się, i to boleśnie, co to są polskie
fobie, psychozy oraz historyczne bóle fantomowe”. I tym razem ten genialny futurolog bezbłędnie
przewidział przyszłość.

P
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Mimo pandemii – udany sezon na Służewcu
W minioną niedzielę 22 listopada zakończył się liczący 51 dni sezon wyścigowy na Służewcu. Ostatnią gonitwę sezonu wygrał w ładnym stylu trenowany przez Piotra Piątkowskiego trzyletni wałach Smashing pod
dżokejem Antonem
Turgajewem.
egoroczny sezon był
wyjątkowy, ponieważ
z powodu panującej
pandemii koronawirusa sporą
część gonitw po raz pierwszy w
historii Służewca rozegrano
bez udziału publiczności. Mimo to należy być zadowolonym, że w 100 procentach zdołano zrealizować opracowany
w styczniu całoroczny plan gonitw na sezon 2020. Należy za
to podziękować pracownikom
i dyrekcji służewieckiego oddziału Totalizatora Sportowego, który jest organizatorem
gonitw, jak również prezesowi
Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych. W tym roku na służewieckim firmamencie pojawiło się kilka gwiazd, które powinny świecić przez kilka najbliższych lat. Wśród ogierów
na pierwszy plan wybijają się
trzyletnie folbluty, konie starszych roczników nie błyszczały. Tegoroczne Derby wygrał
Night Thunder ze stajni Adama
Wyrzyka. Swój triumf może zawdzięczać czempionowi toru,
dżokejowi Szczepanowi Mazurowi, który – można to tak
określić – wydusił z tego konia
maksimum wyścigowego potencjału. W drugiej części sezonu derbista wystartował tylko
dwa razy, ale już bez sukcesów
– w St. Leger wyraźnie uległ
Night Tornado, zaś w Wielkiej
Warszawskiej minął celownik
dopiero czwarty.
atomiast podopieczni trenera Krzysztofa
Ziemiańskiego rozkręcali się z miesiąca na miesiąc. Trzeci w Derby ogier Timemaster wygrał w sezonie aż
cztery wyścigi najwyższej kategorii A i w opinii naszego tygodnika jest Koniem Roku
2020. Night Tornado zaś w
Derby musiał zadowlić się piątą lokatą, ale ku zaskoczeniu
fachowców w Wielkiej Warszawskiej stoczył zażarty pojedynek ze ścigającym się z sukcesami na Zachodzie świetnym
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Nagano Gold, ulegając mu dopiero w celowniku zaledwie o
pół długości. Jeśli chodzi dwuletnie folbluty, to o najcenniejsze laury rywalizowały ze sobą ogierki Power Barbarian i
Anator. W Nagrodzie Dakoty
Anator przegrał do Power Barbariana o dwie długości, zaś w
nagrodzie Przychówku tylko o
szyję. Jesienna gonitwa o nagrodę Mokotowską wyłania zimowego kandydata na przyszłoroczne Derby. Power Barbarian wygrał Mokotowską,
ogrywając po raz trzeci Anatora, tym razem wyraźnie i na
wydłużonym dystansie 1600
metrów. Trzeci na celowniku
Adahlen pokazał zalążki klasy
i może w przyszłym roku mocno namieszać w derbowym
roczniku. Dwuletni Power Barbarian zakończył sezon z imponującym bilansem, wygrywając aż pięć z sześciu startów.
wieku dwóch lat
klacz Inter Royal Lady ze stajni Adama
Wyrzyka wygrywała każdy ze
swoich startów jak chciała, dlatego w tym sezonie jako koń
rocznika derbowego stała się
główną faworytką wyścigu o Błękitną Wstęgę. W pierwszym tegorocznym starcie lekko ograła
Timemastera w nagrodzie Strzegomia, a trzy tygodnie przed
Derby bez wysiłku rozprawiła
się klaczami ze swojego rocznika w nagrodzie Soliny. W głównej gonitwie sezonu dla trzyletnich foolblutów po raz pierwszy
poznała gorycz porażki, nieznacznie przegrywając rywalizację z kolegą stajennym ogierem Night Thunder. W każdym
z tych wyścigów była dosiadana
przez córkę trenera, dżokej Joannę Wyrzyk. W sierpniu Inter
Royal Lady wygrała po raz dziesiąty, triumfując w Oaks, a następnie bardzo dobrze wypadła
w Paryżu podczas jednego z najważniejszych mityngów wyścigowych na świecie. Podopieczna
Wyrzyka zajęła ósme miejsce w
gonitwie Prix l’Opera, rozgrywanej w dniu prestiżowego i najwyżej dotowanego w Europie
wyścigu Łuk Triumfalny, tracąc
do zwycięzczyni gonitwy tylko
sześć długości. Inter Royal Lady
już w wieku trzech lat należy zaliczyć do najwybitniejszych klaczy w historii wyścigów konnych
na Służewcu, a przecież przyszłość jest jeszcze przed nią.

W

Wałach Smashing wygrywa gonitwę Zamknięcia Sezonu.
imo pandemii i wielu utrudnień sezon
wyścigowy 2020
należy uznać za udany pod każdym względem, także organizacyjnym. Jedyny zgrzyt, na
dodatek nieprzemijający, to
praca jednego z komentatorów
wyścigowych. W tym roku zrezygnował z komentowania gonitw pan Andrzej Szydlik, żywa
encyklopedia Służewca. Pisaliśmy wiosną w „Passie”, że niedługo za nim zatęsknimy. Stało
się to szybciej niż sądziliśmy.
Następca pana Andrzeja to katastrofa. Prowadzi zawody w
sposób infantylny, lubując się
w zdrobnieniach (“tripelka”,
“dublecik”, “kobyłka” i tym podobne). Można by to jeszcze
przełknąć, gdyby nie stosowany przez sprawozdawcę żargon, który coraz bardziej razi
bywalców toru. Jeden z trenerów zadzwonił nawet do naszej
redakcji informując: “Przez
dwadzieścia lat na torze słyszałem już wiele rzeczy, ale żeby
komentator wyścigowy nazywał konia na padoku “kawałem baby”, to tego jeszcze nie
słyszałem”. Wrze również w In-
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ternecie. Należy mieć nadzieję,
że dyrekcja toru uwolni w przyszłym sezonie bywalców i graczy od tego zupełnie nieprofesjonalnego komentatora, któremu gracze nadali pseudonim
“Trzy siekierki”, ponieważ tak
zwykł określać pulę, bądź wygraną w wysokości 777 zł.
kwestii rozwoju wyścigów konnych
trwa
stagnacja,
roczne pule nagród od lat stoją w
miejscu, zaniechano dokończenia remontów, m.in. trybuny
środkowej. Wielu pasjonatów
wyścigów wieszczy rychły ich
upadek. Dlatego ludzi decydujących się mimo to na inwestowanie w konie wyścigowe dużych
pieniędzy należy postawić na
piedestał. Należą do nich m.in.
bracia Andrzej i Ryszard Zielińscy, właściciele stadniny “Pegaz”
we wsi Nowa Wrona w powiecie
płońskim. To rdzenni warszawiacy z Mokotowa, którzy postanowili zainwestować bardzo
duże pieniądze w hodowlę folblutów, z planem wyhodowania
koni z bardzo dobrym rodowodem, mogących rywalizować z
najlepszymi nie tylko w Polsce,

W

ale także na torach zachodniej
Europy. Będąca ich własnością
klacz Nemezis wygrała w ubiegłym roku polskie Derby oraz
Oaks, natomiast w 2016 r. ogier
Caccini wywalczył Błękitną
Wstęgę i triumfował w Wielkiej
Warszawskiej. W tym sezonie
bardzo dobrze radziły sobie
klacz La Factrice, ogier Liaqura i
dwulatek Falvio.
atem 2018 r. zakupiony
został ogier Balios, syn
wybitnego Shamardala, od matki po epokowym Galileo, osiągający znakomite wyniki na europejskich torach (stanówka z Baliosem od 1500 do
2000 euro). Rok później stadnina “Pegaz” wzbogaciła się o
pełną siostrę derbistki Nezmezis.
Na aukcji Tattersalls bracia Zielińscy kupili urodzoną w 2015 r.
i wyhodowaną w Irlandii Victorię Drummond. Jej zakup sprawił, że po zakończeniu kariery
wyścigowej przez Nemezis w
stadninie będą kryte aż dwie
córki znakomitego ogiera Sea
The Stars. To inwestycja w przyszłość nie tylko dla stadniny “Pegaz”, ale i całej polskiej hodowli folblutów. W przyszłym roku
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wystartują zakupione na Zachodzie bardzo obiecujące rodowodowo dwulatki – dwie klaczki i
dwa ogierki, jeszcze bez nazw
własnych. Na dzień dzisiejszy
najlepiej prezentuje się ogierek
po świetnym Mukhadram (1,9
mln funtów na koncie) od klaczy
Tabassum. Wyjątkowo ciekawym rodowodem legitymuje się
klaczka po ogierze Zarak, synu
wysoko cenionego w hodowli
Dubawi, od fantastycznej i niepokonannej klaczy Zarkava, która ma wyjątkowy bilans startów
7/7 oraz 4,7 mln USD na koncie
z wygranych nagród. Matką tej
ciekawej rocznej klaczki ze stadniny “Pegaz” jest Zallaja z hodowli Agi Khana. “Pegaz” wystawia w przyszłym roku do boju także klaczkę po angielskim
derbiście Wings of Eagles od
Chokhani po Dalakhani oraz
półbrata bardzo dobrej Furii –
ogierka po Mastercraftman od
Fair Breeze. Cztery dwulatki będą trenowane przez Andrzeja
Walickiego i wkrótce otrzymają
nazwy własne.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t . To r W y ś c i g ó w Ko n n y c h
Służewiec

Sukcesy karateków z Ursynowa
W sobotę 21 listopada na Pradze Południe udany start
odnotowali zawodnicy z Ursynowskiego Klubu Karate.
Mimo pandemii koronawirusa po raz kolejny nie zabrakło chętnych do udziału w zawodach.
Startowało niemal 250 zawodników z ponad 20 klubów z całej
Polski. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Karate ‘’Praga Południe’’ oraz Polski Związek Karate Tradycyjnego. Zawodnicy z Ursynowa po raz kolejny przywieźli grad medali uzyskując
wysoka pozycję w klasyfikacji Klubowej.
WYNIKI kata indywidualne:
1. miejsce Dominik Wylamowski,
1. miejsce Zofia Lubecka,
2. miejsce Aleksander Zamorski,
3. miejsce Filip Skalski,
3. miejsce Lidia Gołębiewski,
3. miejsce Matylda Błaskiewicz,
3. miejsce Karolina Jagodzińska.
4. miejsce Pola Kwiatkowska.
WYNIKI KUMITE:
1. miejsce Aleksander Zamorski.
KONKURS PIERWSZY KROK:
2. miejsce Hanna Fabian,
3. miejsce Łucja Sarnowska,
3. miejsce Martyna Jagodziński.
Gratulujemy wszystkim startującym. Oss!
Justyna Marciniak
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
tel.: 504 017 418

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA, także
przez Internet, 605 783 233

36 m2 dwupokojowe,
Piaseczno, 601 213 555
ATRAKCYJNE dwupokojowe w
cenie kawalerki, Natolin. Cena do
negocjacji dla osoby niepalącej,
795 873 154
36 m2 PIASECZNO, gotowe do
zamieszkania, 601 213 555
DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361
SPRZEDAM działkę budowlaną,
media, 8 km za Piasecznem,
atrakcyjną, tanio, 795 873 154

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,5 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok.
c.1.3 mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, b. blisko Piaseczna,
140 m2 nowy, wolnostojący,
680 tys. zł, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł,
601 720 840

! Dom Ursynów, 165 m2, +
drugi 60 m2, blisko Las Kabacki,
dobra cena: 2 domy w cenie
jednego, 601 720 840,
! Dom, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia, c
. 1,2 mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2
c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do
450 m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom,
320 m2, po remoncie, działka
420 m2, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln do neg. zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, malowanie,
510 128 912

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 30 35 30

MALOWANIE mieszkań, tanio,
tel. 512 897 350

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
POKRYCIA dachowe,
730 359 998

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

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja 130 m2
do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko
2600 zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal
z najemcą, gastronomia,
c. 1 mln 450 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

BIURO NIERUCHOMOŚCI na
Kabatach zatrudni Agentów
nieruchomości, również bez
doświadczenia, tel. 666 866 843
PRZYJMĘ panią do prania
i sprzątania samochodów
ciężarowych 1-2 dni w tygodniu,
Łazy k.Magdalenki, 604 626 444
ZAOPIEKUJĘ SIĘ dzieckiem,
młoda z doświadczeniem,
884 822 801

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998
CYKLINOWANIE, schody,
510 128 912
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Najlepsza rehabilitacja na Ursynowie?
Zaczęło się od bolesnego i
dokuczliwego kłucia w
stopie. Ani stać, ani chodzić, poruszanie się graniczyło z cudem. Musiałem
stąpać jak balerina na
palcach i wykoślawiać stopę, żeby ją z trudem postawić. Wynik badania:
zmiany zwyrodnieniowe w
stawach, ostrogi dolne kości piętowych.
- Jasny gwint! – pomyślałem.
– Jestem uziemiony. Przy moim
aktywnym trybie życia i dość
szybkim chodzeniu, sytuacja nie
do pozazdroszczenia.
A jednak, mieszkając na Ursynowie, okazałem się szczęściarzem. Dosłownie dwa kroki od
mojego bloku, tuż obok Megasamu, znajduje się przy ul. Surowieckiego 8 filia konstancińskiego Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Wbrew powszechnemu narzekaniu na trudną sytuację w służbie zdrowia, dość szybko, bez żadnej protekcji, otrzyma-

łem w Przychodni Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej pakiet zabiegów
fizjoterapeutycznych (zestaw indywidualnych ćwiczeń, leczenie
laserem i ultradźwiękami).
I co? Pomogło jak ręką odjął.
Zabiegi okazały się skuteczne.

W dodatku przychodnia to dobrze wyposażony i zorganizowany ośrodek. Pacjenci otoczeni są serdeczną opieką, panuje ład, dobra organizacja i
przemiła atmosfera, personel
życzliwy i uśmiechnięty, po-

czynając od uroczych pań w
rejestracji, a kończąc na fizjoterapeutach prowadzących zabiegi. Wszystkim chciałbym
serdecznie podziękować, a dyrekcji pogratulować wspaniałej załogi.

Korzystałem z takich usług po
raz pierwszy w życiu. Zachęcony
dobrymi efektami, uległem dobrym radom i skusiłem się na
wykupienie po promocyjnych
cenach, dodatkowych zabiegów
suchego hydromasażu.
Przyznaję, reklama wcale nie
była przesadzona. Po masażu
kręgosłupa i wibracji całego ciała rzeczywiście poczułem się zrelaksowany i odmłodzony. Zniknęły wszelkie dolegliwości. Sam
teraz się dziwię, że mając na Ursynowie takie rarytasy, przez kilka lat nie zwróciłem na tę placówkę uwagi i dobrowolnie pozbawiłem się takich przyjemności i rozkoszy!
Muszę tylko wytłumaczyć żonie, dlaczego teraz chętniej będę
wychodzić na zakupy do Megasamu, by przy okazji zaglądać
do Przychodni obok. Sąsiadom
polecam to samo. Leczniczo i
profilaktycznie. Z bogatej oferty
naprawdę warto skorzystać.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Rząd przekazał Warszawie zaledwie 12 respiratorów
Mija kolejny tydzień, od kiedy
Warszawa zgłosiła władzom państwowym zapotrzebowanie na
sprzęt i środki niezbędne miejskim szpitalom do walki z epidemią koronawirusa. Do placówek
trafiło dotychczas 12 respiratorów z 53 zgłoszonych.
– Nadal czekamy na kolejne dostawy
sprzętu i aparatury medycznej do przeciwdziałania koronawirusowi, ponieważ
walka z epidemią trwa. Na podstawie
decyzji wojewody mazowieckiego lub ministra zdrowia – do leczenia osób zakażonych COVID-19 zostało włączonych sześć
szpitali nadzorowanych przez miasto.
Obecnie w tych placówkach mamy blisko
300 pacjentów „covidowych” – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
Warszawy, odpowiedzialna za miejską w najpotrzebniejszy sprzęt i wystąpiły
służbę zdrowia.
m.in. o:
Władze Warszawy zwróciły się do mi- 53 respiratory,
nistra zdrowia oraz wojewody mazowiec- 67 urządzeń do wysokoprzepływokiego o wyposażenie miejskich szpitali wej tlenoterapii,

- 180 kardiomonitorów z 11 centralami monitorującymi,
- 141 pomp infuzyjnych,
- 277 pulsoksymetrów,
- 233 dozowniki tlenu z nawilżaczami,
- 54 butle z tlenem,
- 50 łóżek szpitalnych z materacami
przeciwodleżynowymi,
- 63 koncentratory tlenu
oraz 200 namiotów tlenowych do
transportu chorych.
Warszawa na walkę z pandemią przeznaczy do końca tego roku blisko 31 mln
zł na zakup sprzętu, aparatury medycznej
i środków ochrony indywidualnej w
związku z pandemią.
W listopadzie uruchomiono kontenery medyczne przy Szpitalu Bielańskim, gdzie powstało 12 dodatkowych
miejsc leżących dla pacjentów SOR.
Kontenery pomagają uporządkować
ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a

także poprawiają warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów.
Kolejny system kontenerów, w pełni wyposażonych w urządzenia medyczne,
planujemy uruchomić w grudniu przy
Szpitalu Wolskim.
Dodatkowo, w 17 miejskich pomiotach
lecznictwa otwartego działają również
punkty wymazowe, gdzie mieszkańcy ze
skierowaniem od lekarza POZ mogą wykonywać bezpłatne testy pod kątem COVID-19. Tylko w ubiegłym tygodniu wykonano ich ponad 4,5 tys., a od początku
października, czyli od kiedy uruchomiono pierwsze punkty wymazowe w miejskich przychodniach, przeprowadziliśmy
już blisko 30 tys. takich testów.
Ponadto, mimo ogromnych trudności
z dostępem na rynku do szczepionek
przeciw grypie, w ramach finansowanego przez miasto programu „Grypa 65+”
zaszczepiło się ponad 34 tys. warszawskich seniorów.
RK

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
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00

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

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
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna 757-05-98, 757-22-27
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
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