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Skołowanie Warszawy

K

to ma owce, ten ma co chce
– powiadano kiedyś w
Bieszczadach, ale znacznie wcześniej do tego samego
wniosku doszedł syn angielskiego pastora Samuel Butler (18351902), który tak dorobił się na
hodowli owiec w Nowej Zelandii,
że z nudów przeczytał wiele mądrych książek i opublikował mnóstwo jeszcze mądrzejszych stwierdzeń. Jedno z nich brzmi: głupcy
wymyślają modę, a mądrzy muszą się jej trzymać.
a akurat epitetu, który został
użyty w tym stwierdzeniu, w
ogóle nie używam. Wolę darzyć każdego bliźniego szacunkiem, mając świadomość, że jeden
może być człowiekiem mądrym, a
drugi – po prostu mądrym...inaczej. Zakładam zatem, że nie jakakolwiek zła wola, tylko inny rodzaj mądrości każe racjonalizatorom stołecznego ratusza zwężać
kolejne ulice w mieście. O planowanym zwężeniu Marszałkowskiej pisał u nas ostatnio prof. Lech Królikowski, najprawdziwszy ekspert
w sprawach warszawskich, inżynier, mający za sobą bogate doświadczenia samorządowe, a jednocześnie baczny obserwator rozwiązań, jakie przyjmuje się w organizmach wielkomiejskich innych
krajów. Najdelikatniej mówiąc,
owe plany zwężeń nie budzą entuzjazmu Lecha Królikowskiego, któ-
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ry wskazuje na działające w ratuszu lobby pomysłodawców, kierujących się modą niekoniecznie pasującą do obecnych realiów Warszawy. I coś mi się wydaje, że ma
rację. Pamiętam bowiem, jak pod
koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku kreatorzy mody narzucili w świecie kobiet konieczność chodzenia w minispódniczkach. Bardzo się to nam, młodym chłopakom, podobało, bo koleżanki wokół nas zaczęły wyglądać nad wyraz seksownie. Tyle że w ślad za
modą na minispódniczki owym
dyktatorom, kombinującym, w co
by tu ubrać „słabą płeć”, przyszło
do głowy, by również wierzchni
przyodziewek na zimniejsze pory
był krótki. Mogło to się wydawać
niezłym pomysłem w warunkach
klimatu śródziemnomorskiego. W
warunkach polskiej zimy wszelako
wypadało to uznać za skrajny idiotyzm. Zimą musieliśmy często ratować przed zamarznięciem dziewczyny, które w krótkich płaszczykach wystawały na przystankach
autobusowych przy 20 stopniach
mrozu...
czywiście, automatyczne
przeniesienie mody z krajów o odmiennym klimacie
i skrajnie różnym stopniu zaawansowania cywilizacyjnego mogło
uchodzić za bezsensowne. Sam zaobserwowałem dziesięć lat później,
że w warunkach doskonale rozwiniętej komunikacji publicznej w
Chicago i Nowym Jorku eleganckie
ladies tamtych miast, zdążające
rano do biur, nawet przy podobnym mrozie i zaśnieżeniu, jakie
panowały w Warszawie, wychodziły z domu w cienkich pończochach i szpilkach, mając raptem
krok do metra. My o metrze w stolicy Polski mogliśmy wtedy jedynie
pomarzyć. Tramwaje bywały tak
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zabrać należący do miasta teren
byłej zajezdni jakimś mnichom,
którzy zaraz to opylili. Teraz w
tym miejscu dyktuje warunki już
nie samorząd, lecz deweloper, który zakupił ów teren. Konstancin
zaś może narzekać, że nie doczekała się realizacji planowana już
bardzo konkretnie nadwiślańska
obwodnica, która miała wieść od
Czerniakowa co najmniej do
Brześć – w kierunku Góry Kalwarii, a tę miała z kolei połączyć z
Piasecznem wygodna dwupasmówka. Ale cóż, dwupasmówki –
jak nie było, tak nie ma i dzień w
dzień na tym ważnym południowym wylocie z Warszawy tworzą
się korki, zaś na istniejącej obecnie, archaicznej, bardzo wąskiej
drodze nieustannie dochodzi tam
do poważnych wypadków.
samym centrum stolicy
można się łatwo przekonać, do czego może doprowadzić akcja zwężania. Niedawno utkwiłem w korku na ulicy Bitwy Warszawskiej, mającej
po trzy pasy ruchu w jednym kierunku. Zdarzył się akurat jakiś
wypadek i ruch tam został całkowicie sparaliżowany. Daremnie
trąbiły karetki Pogotowia Ratunkowego. Przez długi czas nie było
jakiejkolwiek możliwości przejazdu. Na Ursynowie takie nieszczęścia zdarzają się tak samo, ale tylko w uliczkach osiedlowych, poblokowanych parkującymi autami
i szlabanami.
atem – pamiętajmy, że ograniczanie przestrzeni życiowej na pewno nie wyjdzie
nam na dobre. Nawet wtedy, gdy
już wszyscy przesiądziemy się na
hulajnogi i rowery.
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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zatłoczone, że trzeba było jeździć
„na cycku”, a pociągi podmiejskie,
dowożące ludzi do pracy w stolicy, obwieszone były „winogronami” pasażerów.
ziś sytuacja jest już zupełnie inna. Bo chociaż nasz
najmądrzejszy w świecie
obecny rząd opieprza Unię Europejską jak burą sukę, wciąż mając
do niej pretensje, to jednak dzięki
Unii radykalnie zmienił się krajobraz Polski, a zwłaszcza Warszawy. Macki metra stopniowo ogarniają całe miasto, w którym już
dawno zapomniano o powojennych ruinach i brudzie. Wśród
świeżo wzniesionych albo pięknie
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odrestaurowanych budowli pomykają najnowocześniejsze limuzyny,
crossovery, landrovery i kabriolety. I tak się porobiło, że Warszawa
stała się jednym z najbardziej zmotoryzowanych miast w Europie.
Jakby na przekór temu atoli, władze chcą postawić tamę tej lawinie
aut. I znowu popularny stanie się
stary jazzowy przebój „Nie dla
mnie sznur samochodów”. Tyle że
kiedyś chodziło o to, że auta były
dla przeciętnego Polaka niedostępne, a teraz ich używanie może okazać się w stolicy bezsensem. Wynika to ze skądinąd słusznego trendu do ograniczenia ruchu pojazdów z silnikami spalinowymi. Tyl-

ko że w perspektywie najbliższych
lat mamy przejść na samochodową trakcję elektryczną. Czy wtedy
zacznie się na powrót zwężone ulice poszerzać?
amy wszak nader pouczające doświadczenie,
związane ze zlikwidowaniem na początku lat siedemdziesiątych ważnych połączeń szynowych, a potem trolejbusowych.
Teraz przemyśliwa się nad tym,
jak na przykład przywrócić kolejowy transport osobowy z Konstancinem-Jeziorną. Gorzej byłoby z przywróceniem linii trolejbusowej do Piaseczna, ponieważ
tam prawem kaduka pozwolono
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Wiosenne porządki na przystankach

Miasto porządkuje przystanki autobusowe i tramwajowe – po zimie zdecydowanie tego potrzebują.
Do umycia jest 1115 wiat
Warszawskiego Transportu Publicznego. Rozpoczyna się także dezynfekowanie głównych węzłów przesiadkowych, przystanków,
otoczenia dworców kolejowych i przestrzeni w metrze z wykorzystaniem wody wysoko ozonowanej.
Zarząd Oczyszczania Miasta
rozpoczął mycie wiat, gdy temperatura przez całą dobę utrzymywała się powyżej zera. Od początku marca oczyszczono już
około połowę z ponad tysiąca
wiat, m.in. na Pradze-Północ,
Białołęce, Targówku, Woli, Bemowie i w Śródmieściu. Do jesie-

ni prace te będą powtarzane
cztery razy, a w miejscach, gdzie
z przystanków korzysta najwięcej pasażerów nawet osiem razy.

Kompleksowe mycie
Ekipy porządkowe czyszczą
cały przystanek wodą pod ciśnieniem zmywają brud z dachów,
ścian i gablot wiaty. Usuwają nielegalne ogłoszenia i pseudograffiti. Prysznic nie omija też ławek
i chodnika.
Wymagającym zadaniem jest
uporządkowanie pętli przy
Dworcu Centralnym. Szklane
zadaszenia nad przystankami
myte są przez pracowników doświadczonych w prowadzeniu
prac na wysokości. Czyszczenie
konstrukcji z użyciem drabin
oraz rusztowań trwa kilka godzin. Porządki są oczywiście

kompleksowe i obejmują całe
wyposażenie pętli, czyli także
ławki, chodniki i kosze na śmieci. Pierwszą w tym roku „kąpiel”
pętla przy Centralnym ma już
za sobą.

Dezynfekcja ozonem
W najbliższy weekend startuje także dezynfekowanie przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem wody wysoko ozonowanej.
Dezynfekowane będą m.in.
główne węzły przesiadkowe,
przystanki, otoczenie dworców
kolejowych, przestrzenie w metrze warszawskim (od wejścia
do bramek biletowych). Zdezynfekowane będą stacje i korytarze metra o łącznej powierzchni
ponad 15 tys. m kw. – Centrum
Nauki Kopernik, Nowy Świat
Uniwersytet, Świętokrzyska (M1

i M2), Rondo ONZ, Ratusz Arsenał, Centrum, Politechnika,
Dworzec Gdański. Prace będą
prowadzone także na 223 przystankach o łącznej powierzchni
ponad 14,5 tys. m kw.. Będzie
to 158 przystanków autobusowych, 63 tramwajowe i 2 autobusowo-tramwajowe.
Ekipy dezynfekujące pojawią
się na przystankach w Śródmieściu oraz na Woli i Ochocie;
m.in.: na rondzie ONZ, ul. Świętokrzyskiej i Tamce, w al. „Solidarności” od skrzyżowania z al.
Jana Pawła II do Wybrzeża
Gdańskiego, w al. Jana Pawła
od ronda Czterdziestolatka do
ronda Zgrupowania AK „Radosław”, w Al. Jerozolimskich na
odcinku rondo Czterdziestolatka
– rondo de Gaulle’a, na ul. Marszałkowskiej od pl. Unii Lubelskiej do pl. Bankowego oraz na
Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. Dodatkowo ozonowanie zostanie przeprowadzone na pętlach WTP: Dworzec
Centralny, Metro Młociny, Metro Marymont, Metro Trocka,
Zacisze-Wilno, Chomiczówka,
Stalowa, Pl. Piłsudskiego i Pl.
Hallera.

Sprzątanie przystanków
Zarząd Oczyszczania Miasta
ma pod swoją opieką 4000 przystanków, które sprzątane są od 1
do 7 razy na tydzień, a także interwencyjnie w razie nagłego zanieczyszczenia. Codziennie z
każdego kosza wybierane są
śmieci. Stan czystości sprawdzają służby kontrolne ZOM. Cenne
są także zgłoszenia od pasażerów – przystanek, który wymaga
prac porządkowych można zgłaszać za pośrednictwem?Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
z t m . w a w. p l
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Pracowity sezon zimowy...
To było 47 akcji posypywarek i pługów, blisko 1500
osób odśnieżających ulice
i chodniki, 57 mln zł wydanych na zimowe utrzymanie ulic, przystanków i
chodników. Ratusz podsumowuje pracowity sezon
zimowy Zarządu Oczyszczania Miasta.
W minionym sezonie zimowym miasto zleciło w sumie 47
akcji odśnieżania. 29 wyjazdów
objęło wszystkie drogi, którymi
kursują autobusy, czyli 1500 km
ulic. Kolejnych 18 akcji dotyczyło tak zwanych niebezpiecznych
odcinków - mostów, wiaduktów
i stromych ulic, czyli tras, gdzie
ryzyko powstania gołoledzi jest
największe. Posypywarki i pługi
przejechały podczas tych wszyst-

Miasta – mimo obowiązku półrocznej gotowości, która trwa od
połowy października do połowy
kwietnia – otrzymują zapłatę za
konkretne, zrealizowane działania. Praca służb oczyszczania na
ulicach i chodnikach kosztowała 57 mln zł.
Przez cały okres zimowy Zarząd Oczyszczania Miasta i Straż
Miejska prowadzili kontrole, które w razie uchybień skutkowały
karami nakładanymi na wykonawców. Wysokość kar wyniosła
440 tys. zł.
– Kontrola to ważny element
systemu zimowego utrzymania
miasta. Całodobowo sprawdzamy jakość i terminowość wykonywanych prac. Prawidłowo wykonane posypywanie ulic i chodników oraz odśnieżanie miasta

stromych ulic. Do końca grudnia posypywarki wyjeżdżały na
warszawskie drogi 6 razy. Po Nowym Roku mocno sypnęło śniegiem i zrobiło się mroźno. W
styczniu aż 22 razy wysyłano posypywarki do pracy. W lutym
śnieżna aura nie odpuszczała.
Posypywarki wyjechały 12 razy,
z czego dwa razy pracowały
wszystkie pojazdy jakimi dysponuje miasto, czyli 306 pługów i
posypywarek. Ostatnia akcja odbyła się 21 marca tego roku.

poprawia
bezpieczeństwo
mieszkańców, czyli wpływa na
ich zdrowie i życie – mówi Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu
Oczyszczania Miasta.
Minionej zimy ZOM naliczył
kary między innymi za niewykonanie na czas odśnieżania
chodników czy brak włączonego
GPS w posypywarce.
W poprzednim sezonie
2019/2020 działania służb
oczyszczania na ulicach i chodnikach kosztowały 33 mln zł, a
dwie zimy wcześniej 2018/19 ponad 52 mln zł.

szych, w tym 4000 przystanków
autobusowych i tramwajowych.
Te prace, podobnie jak i na ulicach, realizowane były całodobowo, a w sumie do ich wykonania zaangażowanych było blisko 1500 osób.
Obecnie służby oczyszczania
miasta kończą wiosenne porządki. Dalej realizować będą regularne, conocne oczyszczanie ulic,
które prowadzone będzie aż do
jesieni. Chodniki zostały już zamiecione z pozostałego po zimie
piasku i objęte są stałym sprzątaniem. Umowny start kolejnego
sezonu zimowego to 15 października tego roku.
Za pozostałe ulice i chodniki
odpowiadają inni zarządcy –
urzędy dzielnic, administratorzy osiedli czy właściciele nieruKG
chomości.

Odśnieżanie chodników
Działaniami zimowymi objęte były też chodniki nieprzylegające do nieruchomości, przystanki, dojścia do stacji metra,
kładki i schody. Łącznie to ponad 3,4 mln m? terenów dla pie-

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Ursynowa władze samorządowe od początku apelują o zamontowanie Odcinkowego Pomiaru Prędkości w powstającym tunelu Południowej Obwodnicy
Warszawy. W Internecie można podpisać
petycję w tej sprawie.
Wskazanym w niej rozwiązaniem i znaczącym
ograniczeniem wystąpienia wypadków oraz kolizji w tunelu POW jest instalacja Odcinkowego Pomiaru Prędkości w obu kierunkach na odcinku: od
węzła Puławska do przynajmniej węzła Wilanów.
„Prognozowane natężenie ruchu pojazdów w
ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2)
spodziewane jest na poziomie podobnym do Trasy AK i Trasy Toruńskiej. Taki ruch oznacza średnio 3 wypadki/kolizje dziennie. Jednym z najczęstszych powodów wypadków drogowych na
ww. trasach jest nadmierna prędkość” – czytamy
w uzasadnieniu petycji.

– Uważam, że priorytetem jest bezpieczeństwo
mieszkańcom. Dlatego warto wspierać inicjatywy takie jak petycja w sprawie instalacji Odcinkowego Pomiaru Prędkości. Sądzę, że głos wielu mieszkańców wyrażony w petycji jest w stanie skutecznie
wpłynąć na decyzję o wykonaniu tak potrzebnej instalacji - mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.
Koszt instalacji Odcinkowego Pomiaru Prędkości szacowany przez GDDKiA wynosi około 2,3
mln zł.
– W mojej ocenie jest to niewielki wydatek, który warto ponieść, aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort mieszkańcom Ursynowa i Wilanowa. Nie chcemy korków i nie chcemy wdychać spalin z pojazdów omijających zablokowany tunel. Chcemy za to wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, aby wpłynąć na Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Argumen- kich działań ponad 2 mln km paty mówią same za siebie – tłumaczy radny Dziel- sów dróg.
– Pługi i posypywarki wyjeżnicy Ursynów Tomasz Sieradz.
dżały na ulice w sumie 47 razy.
Dla porównania – poprzedniej
zimy zrealizowaliśmy 12 akcji.
Dzięki pełnej mobilizacji wszystkie akcje udało się przeprowadzić w jak najefektywniejszy spoZbędne ubrania, buty, todamskiej, męskiej, dziecięcej –
– Urzędu Dzielnicy Targówek sób. Na bieżąco sprawdzaliśmy
rebki i biżuteria – to
nowe i używane, ale nie noszące (ul. Kondratowicza 20),
prognozy pogody i kontrolowawszystko mieszkańcy moznacznych śladów zużycia, czyli
– Urzędu Dzielnicy Ochota liśmy sytuację na ulicach – w ragą przekazać na charytabez dziur, zmechaceń czy plam: (ul. Grójecka 17A).
zie potrzeby reagowaliśmy natywną zbiórkę „Coś dobre– ubrania – np. bluzki,
tychmiast. To bardzo ważne, poJak przekazać
go” i pomóc przy tym w le- spodnie, dresy, sukienki, krawanieważ w ten sposób mogliśmy
czeniu bezdomnych zwieubrania kurierem?
ty, itp.,
zapewnić mieszkańcom bezpierząt. Miasto uruchomiło
Wystarczy zebrać 10 kg ubrań, czeństwo – mówi Michał Ol– buty – połączone w pary, czystacjonarne kosze na
ste, niezniszczone, nie posiadają- spakować w karton i wejść na szewski, zastępca prezydenta
odzież, zlokalizowane w
stronę https://www.ubraniado- m.st. Warszawy.
ce znacznych śladów zużycia;
sześciu dzielnicach (czyn– torebki – kompletne, bez ze- oddania.pl/warszawa. W e-foRozliczenie zimy
ne do 16 kwietnia). Wszywnętrznych zniszczeń i braków; rmularzu wypełnia się liczbę karscy zainteresowani mogą
Firmy działające zimą na zle– biżuterię – pierścionki, spin- tonów, adres i dogodny termin
też skorzystać z bezpłatne- ki, bransoletki, naszyjniki, itp. odbioru. Wybranego dnia bez- cenie Zarządu Oczyszczania
go kuriera.
płatny kurier odbiera paczkę z
– Zamiast wyrzucać zalegająterenu całej Polski.
Punkty „Coś dobrego”
ce ubrania, lepiej przekazać je na
Razem możemy
u urzędach
szczytny cel. Dzięki zbiórce „Coś
więcej...
Ubrania najwygodniej przedobrego” nadajemy odzieży druWszyscy, którzy chcą zachęgie życie oraz wspieramy zakup kazać za pośrednictwem bezsprzętu medycznego do zwierzę- płatnego kuriera – jednak pacz- cić do zbiórki znajomych, mogą
cego szpitala Schroniska Na Pa- ka musi ważyć minimum 10 kg. pobrać plakaty i grafiki do zaluchu – mówi Michał Olszewski, Dla osób, które chcą przekazać mieszczenia w mediach społeczwiceprezydent m.st. Warszawy. kilka sztuk odzieży, miasto uru- nościowych czy na klatce schoKażdy 1 kg odzieży w dobrym chomiło punkty stacjonarne dowej – pliki dostępne są do postanie to finansowe wsparcie „Coś dobrego”, czynne w brania na stronie Warszawskich
fundacji „Przyjaciele Palucha”, dniach 12-16 kwietnia, w godz. Ochotników.
Zaczęliśmy od siebie – w raleczącej bezdomne zwierzęta. 8.00-16.00, (pon.-pt.) w wejmach wewnętrznej akcji „Coś
Pierwsza odsłona zbiórki pod ściach:
– Urzędu Dzielnicy Białołęka dobrego” w Programie Wolonhasłem „Mniej rzeczy, więcej dotariatu Pracowniczego warszawbroci” trwa do 30 sierpnia za po- (ul. Modlińska 197),
– Urzędu Dzielnicy Śródmie- skie biura i urzędy dzielnic będą
średnictwem platformy Ubrania
ścigać się w uzbieraniu jak najście (ul. Nowogrodzka 43),
do oddania.
– Urzędu Dzielnicy Ursynów większej liczby ubrań. WszystCo zbieramy?
kie kartony do zbiórki odzieży
(al. KEN 61),
W akcji można przekazać
– Urzędu Dzielnicy Wawer (ul. są z drugiego obiegu.
wszystkie elementy garderoby Żegańska 1),

Dla każdego „Coś dobrego”

Działania na ulicach
Zimą miasto dba o 1500 km
ulic – tych, którymi kursują autobusy miejskie. Pierwszą akcję
ogłoszono 21 listopada. Dotyczyła ona mostów, wiaduktów i

100 lat już się spełniło!

Problem nadmiaru
odpadów tekstylnych

W Polsce powstaje ok. 2,5 mln
ton odpadów tekstylnych rocznie - połowa pochodzi z gospodarstw domowych. Blisko 500
tys. ton nadal nadaje się do użytku. Obecnie nie ma przepisów
prawnych, które pozwoliłyby rejestrować pełną ilość nieposortowanej odzieży używanej, importowanej do Polski czy też liczbę
wyrzucanych ubrań. W 2019 r.
mieszkańcy Warszawy przekazali do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK-u) 19 ton tego typu odpadów, a w 2020 r. 47 ton.

Pan Mieczysław Iwacyk, mieszkaniec Ursynowa, w święta obchodził setne urodziny. Pytany o receptę na długowieczność
odpowiada krótko – „łut szczęścia i dużo
aktywności”. Dostojnego Jubilata odwiedził burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Pan Mieczysław długo mógłby opowiadać o
swoim życiu, pełnym przygód i zbiegów okolicz-

ności. Jak twierdzi, największym błędem było
przejście na emeryturę w wieku 70 lat, bo z
chęcią popracowałby trochę dłużej. Obecnie
pasją kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku jest przepiękny ogródek, który zdobył
wyróżnienie w konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”.
Dwieście lat, Panie Mieczysławie!
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11. rocznica katastrofy
pod Smoleńskiem

Z okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej burmistrz
dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski wraz z zastępcą
Krzysztofem Skolimowskim oraz przedstawicielami
Rady Dzielnicy Mokotów złożyli kwiaty w imieniu
mieszkańców Mokotowa i samorządu pod tablicą upamiętniającą Ryszarda Kaczorowskiego.
Był on ostatnim prezydentem II RP na uchodźstwie, komendantem Białostockiej Chorągwi Szarych Szeregów, więźniem NKWD,
żołnierzem II Korpusu Władysława Andersa, uczestnikiem bitwy o
Monte Cassino, przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego
poza granicami kraju. Tablica znajduje się na elewacji domu przy
al. Niepodległości 163. Kwiaty złożono również pod tablicą upamiętniającą Edwarda Duchnowskiego, sekretarza generalnego Związku Sybiraków w latach 1993-2010. Tablica znajduje się na elewacji budynku przy ul. Ligockiej/Narbutta 53.
Ryszard Kaczorowski i Edward Duchnowski, wraz z pozostałymi 94 przedstawicielami delegacji na uroczystości 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej oraz członkami załogi samolotu Tu-154M – zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Cześć Ich pamięci!

Mazowsze w czołówce
samospisu...

Siatkarska Legia zagra o TAURON 1.Ligę!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa
już ponad tydzień. Mieszkańcy województwa mazowieckiego są jednymi z najbardziej aktywnych osób,
obok mieszkańców województwa śląskiego i wielkopolskiego, spisujących się samodzielnie przez Internet.
Równie chętnie korzystają z możliwości spisu za pośrednictwem Infolinii.
Mimo początkowych problemów technicznych do tej pory na
Mazowszu z obowiązku spisowego wywiązali się mieszkańcy ponad 131 tys. mieszkań (5,6 %), co plasuje nas w pierwszej trójce w
kraju. Przez infolinię spisało się ponad 1800 mieszkań z Mazowsza.
Każdego dnia średnio spisuje się około 10 tysięcy gospodarstw domowych. Świadczy to, że mieszkańcy Mazowsza mają duże poczuciu obowiązku obywatelskiego oraz świadomości wagi ich udziału
i znaczenia wyników spisowych dla lokalnych społeczności.
Analiza pierwszych dni spisu wskazuje, że w samospisie w województwie mazowieckim prym wiodą mieszkańcy dużych i średnich miast. Widać też wyraźną różnicę między regionem warszawskim stołecznym a pozostałą częścią województwa. Mieszkańcy
stolicy i otaczających ją gmin spisują się przez Internet znacznie chętniej od społeczności z obszarów pozametropolitalnych.
Liderami wśród mazowieckich gmin są: Ząbki, Jabłonna, Lesznowola i Słupno. W tych gminach spisało się średnio o 4 p.proc. więcej niż w województwie.
Do końca kwietnia obowiązek spisowy można wypełnić wyłącznie poprzez aplikację spisową dostępną na stronie
https://spis.gov.pl/ oraz zgłaszając chęć spisu przez telefon na Infolinii spisowej (22 279 99 99). W maju pracę rozpoczną rachmistrzowie, którzy będą dzwonić do osób niespisanych. Numery telefonów, przekazane na mocy ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym, pochodzą od operatorów telefonicznych. Do czasu
zmniejszenia zagrożenia epidemicznego rachmistrzowie nie będą
prowadzić wywiadów bezpośrednich.
U r z ą d S t a t y s t y c z n y w Wa r s z a w i e

Legia Warszawa awansowała do turnieju finałowego siatkarskiej II ligi.
Stało się to za sprawą 2.
miejsca, które Legia zajęła
w turnieju półfinałowym
rozegranym w weekend w
Grodzisku Mazowieckim.
Siatkarze Legii turniej rozpoczęli od piątkowego starcia z zespołem WKS Wieluń. Przez większą część pierwszego seta gracze
z Wielunia imponowali skutecznością i determinacją. Jednak od
stanu 19:19 Legia wrzuciła drugi bieg, z którego korzystała już
do końca spotkania odnosząc
pewne zwycięstwo 3:0.
Po dwóch zwycięstwach SMS
PZPS Spała i porażce Sparty Grodzisk w piątkowym meczu jasne
było, że zwycięstwo Legii w sobotniej potyczce z gospodarzami
turnieju zapewni podopiecznym
Mateusza Mielnika awans do
turnieju finałowego. Tak też się
stało. Warszawianie przystąpili
niezwykle zmobilizowani do gry
o czym świadczy prowadzenie
6:1 na początku trzeciego seta.
Ostatecznie pierwsza partia była najłatwiej wygraną przez
„Wojskowych”, a pozostałe dwie
zagwarantowały
kibicom
ogromne emocje aż do samego

końca. Dla portalu legonisci.com
trener Mateusz Mielnik powiedział po meczu: „Dzięki tym
dwóm wygranym możemy już
powoli przygotowywać się do
kolejnego turnieju. Brutalną
kwestię stanowi jedynie to, że
mimo iż wygraliśmy trudną rywalizację i uczestniczyliśmy w
trudnym turnieju, to tak naprawdę ponownie zaczynamy od zera. W finałach bowiem wszystkie
zespoły będą na nowo startować
z czystymi kontami.”

Dwie wygrane po 3:0 sprawiły, że niedzielny mecz był formą
sparingu. Trener Mateusz Mielnik dał pograć tym zawodnikom,
którzy w pierwszych dwóch meczach nie mieli większej okazji
do „powąchania parkietu”. Przegrana 1:3 nie zmieniła najważniejszego faktu – LEGIA ZAGRA
O TAURON 1.LIGĘ.
Turniej finałowy z udziałem 6
zespołów rozegrany zostanie w
dniach 28 kwietnia – 2 maja.
Gdzie? Tego jeszcze nie wiadomo.

Siatkarska Legia na pewno będzie
się ubiegać o organizację tego wydarzenia. „Podkreślę wyraźnie, że
bardzo chciałbym, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby
zorganizować finałowe zawody w
naszej hali przy Niegocińskiej. Apeluję do wszystkich osób, które mogłyby i chciałyby nam w jakikolwiek sposób pomóc, aby to uczyniły i abyśmy wspólnie przyczynili się do tego, żeby Legia mogła rozegrać turniej finałowy u siebie.” –
dodał trener Mateusz Mielnik.
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Mural Krzysztofa Krawczyka na Ursynowie?
Ursynów chce upamiętnić słynnego piosenkarza Krzysztofa Krawczyka. Propozycja internautów w sprawie stworzenia
muralu spotkała się z aprobatą władz
dzielnicy.
Ursynów zajmuje wyjątkowe miejsce w twórczości króla polskiej muzyki rozrywkowej. Artysta
mieszkał przez wiele lat na osiedlu “Jary”. W 1980
roku Krawczyk wydał singlowy album pt. “Witamy na Ursynowie”. W tytułowej piosence śpiewał: “Ursynów cię wita chlebem i solą / mieszkańca kolegę, sąsiada / To nasze osiedle jasne, wesołe / dziś twoim domem jest”. Z ursynowskiego
okresu pochodzi tez piosenka “Znalazłem Cię na
Ursynowie”: Piosenka opowiada o pięknej kobiecie, którą autor poznaje i podążając jej śladem,
znajduje się na Ursynowie. Wędrując po dzielnicy, zauważa jej cień w oknie w bloku przy ulicy
Wiolinowej. Początkowo przecina jednak wiele
ulic w poszukiwaniu kobiety – w tym Koncertową,
Koński Jar, Nutki czy Puszczyka. Zmarłego niedawno artystę chcą upamiętnić na Ursynowie
jego fani.

Mural Krawczyka
Propozycja poświęcenia wybitnej gwieździe
polskiej estrady muralu powstał samorzutnie w internecie. Na ursynowskich grupach dyskusyjnych
szybko zdobył uznanie mieszkańców Ursynowa.
Radny dzielnicy, Maciej Antosiuk z Projektu Ursynów złożył wniosek do burmistrza, aby upamiętnić zmarłego Krawczyka właśnie muralem.
– Artysta chyba musiał polubić naszą dzielnicę
dlatego, że nagrał w ramach swojej twórczości
taki singiel “Witamy na Ursynowie” w ramach
którego były dwa utwory. Pierwszy o takiej samej nazwie “Witamy na Ursynowie”, a drugi “Znalazłem ciebie na Ursynowie”. W tym drugim utworze, w taki bardzo charakterystyczny dla siebie
rytmiczny sposób, opowiada ciekawą historię zakochania się w jednej z dziewczyn, którą poznał

gdzieś pomiędzy zawiłymi ulicami północnego
Ursynowa. Jest to postać bardzo znana, a z drugiej
strony związana z naszą dzielnicą, stąd też chcemy, żeby upamiętnić go w ten sposób – mówił w
Radiu Kolor radny Maciej Antosiuk.
Propozycja radnego spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno społeczników, jak i władz
dzielnicy. Podobnie upamiętnieni na Ursynowie są
m.in. piłkarz Legii Kazimierz Deyna czy aktor Roman Wilhelmi.
– Trzeba będzie porozmawiać z jedną czy drugą spółdzielnią mieszkaniową na Ursynowie na temat udostępnienia wolnej przestrzeni na którymś
z wieżowców, zorganizować zrzutkę, załatwić dofinansowanie. Wierzę, że się dogadamy. A Krawczyk na muralu mógłby wyglądać równie dumnie
i okazale jak namalowany Kazimierz Deyna na
jednym z bloków przy ul. Kazury – komentował
mediom burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Król polskiej muzyki rozrywkowej
Krzysztof Krawczyk to ikona polskiej sceny muzycznej. Koncertował w Polsce i za granicą. Na
scenie muzycznej obecny był przez prawie pięć dekad. Wydał ponad 100 płyt – solowych i kompilacji. Podczas swojej wieloletniej kariery muzycznej
zaskarbił sobie uznanie i popularność wielu pokoleń Polaków. Na przełomie lat 70 i 80 Pozostawił
po sobie wiele kultowych przebojów takich jak:
„Mój przyjacielu”, „To co dał nam świat”, „Bo jesteś ty”. W 2019 roku artysta zagrał koncert podczas Ursynaliów.
Przez swoją karierę Krawczyk nagrał dziesiątki płyt. W 2004 r. wraz z pozostałymi członkami
zespołu Trubadurzy został odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym
Krzyżem Zasługi. Krzysztof Krawczyk zmarł w
wieku 74 lat. Został pochowany na cmentarzu w
podłódzkiej miejscowości Grotniki, w której
mieszkał.
Piotr Celej

Zdobyć szczyty na szczytny cel
Wiele osób wzięło udział w zorganizowanej przez fundację Rak’n’Roll szlachetnej akcji zdobywania Korony Warszawy,
czyli pokonania w linii prostej 30 kilometrów, a wertykalnie 740,9 m. W akcji
tej znakomicie połączono cel sportowy z
charytatywnym, chodziło bowiem o zebranie funduszy na leczenie osób cierpiących na choroby nowotworowe.
Pomiędzy 27 marca a 11 kwietnia należało –
oprócz przebiegnięcia dystansu w poziomie –
wspiąć się na 6 szczytów stolicy: Górkę Szczęśliwicką (152 m), ursynowskie Wzgórze Trzech

Szczytów (Górkę Kazurkę) – 133,9 m, Kopiec Moczydłowski (130 m), Kopiec Powstania Warszawskiego (121 m), kolejne ursynowskie wzniesienie
– Kopę Cwila (108 m) oraz Gnojną Górę (86,5 m
npm.). Organizatorzy zaproponowali zdobywanie
owych szczytów jednym z trzech wybranych stylów: alpejskim, oblężniczym albo turystycznym
(spacerowym). Przy okazji odbyła się zbiórka na
wspomniany cel. Na zdjęciu widać uczestników tego pięknego przedsięwzięcia, członków piłkarskiej reprezentacji Polski dziennikarzy (m. in. Roberta Błońskiego z „Przeglądu Sportowego” i Cezarego Olbrychta z Canalu +).

To co dał nam świat, niespodzianie zabrał los...
W wielkanocny poniedziałek, 5 kwietnia zmarł piosenkarz i gitarzysta, nasz
były sąsiad z ul. Pięciolinii
Krzysztof Krawczyk. Był
jednym z najbardziej kontrowersyjnych piosenkarzy, o charakterystycznym, łatwo rozpoznawalnym głosie.
Przez jednych ignorowany lub
krytykowany za pretensjonalność, manierę i egzaltację w sposobie śpiewania, przez innych
(np. według badań OBOP-u,
przeprowadzonych w 1999 roku) uznawany za najpopularniejszego piosenkarza i nazywany polskim Elvisem lub polskim
Tomem Jonesem.
padkiem samochodowym (czerwiec 1988 roku) i rekonwaleTo co dał nam świat,
scencji, ponownie wyjechał do
to odeszło z biegiem lat…
Stanów Zjednoczonych (1990 –
1994). Po powrocie do kraju
Urodził się 8 września 1946 śpiewał m.in. piosenki Elvisa Prew Katowicach. Uczył się śpiewu sleya (platynowa płyta: Gdy
w łódzkiej szkole muzycznej, nam śpiewał Elvis Presley), włopodtrzymując rodzinne tradycje skie ballady i polskie tanga dwuwokalne (ojciec był barytonem dziestolecia międzywojennego,
w Operze Bytomskiej, później w nagrywał również teledyski w
teatrach operetkowych Pozna- stylu disco-polo dla programu
nia i Łodzi). Debiutował Krzysz- Disco-Relax w Telewizji Polsat.
tof w zespole Trubadurzy (Łódź,
1964), występując z Ryszardem Cóż wart jest dziś niewczesny żal,
Poznakowskim, kolegą szkolŻe los wziął to co dał...
nym Sławomirem Kowalewskim
(gitara basowa) i Marianem
Był laureatem dwóch SuperjeLichtmanem (perkusja). Od dynek (XL KFPP, Opole, 2003),
1973 roku występował samo- Bursztynowego Słowika (z okadzielnie jako solista (Pierwsza zji 40-lecia pracy artystycznej,
płyta: Byłaś mi nadzieją). W MFP, Sopot, 2004), Telekamery
1974 roku założył zespół Fair.
(2005).
Pod koniec lat siedemdziesiąNagrał ponad 60 płyt z muzytych był naszym ursynowskim ką rozrywkową z zespołem Trusąsiadem. Mieszkał na osiedlu badurzy i solowe (w tym 16 złoJary przy ul. Pięciolinii 10. Zor- tych i 4 platynowe), a także płyganizował wówczas koncert “Ar- tę z Goranem Bregoviciem
tyści swojemu osiedlu” (1979) i (2001) i kilka z muzyką religijną.
nagrał singiel z utworami “Wita- Ostatnie płyty: ... bo marzę i śnię
my na Ursynowie” i “Znalazłem (2002), To co w życiu ważne,
ciebie na Ursynowie”.
Mona Liza – amerykańskie pioW latach 1980 – 1985 przeby- senki (2004), Tacy samotni
wał w Stanach Zjednoczonych, (prem. 2006), Warto żyć (2009),
gdzie występował w Chicago, Horyzont (2020).
Las Vegas, Nashville i nagrał
Najbardziej znane piosenki:
dwie płyty: A different place, Byle było tak, Jak minął dzień,
Krystof Orchestra. Po przerwie, Jesteś moim letnim marzeniem
spowodowanej poważnym wy- (nagranie niemieckie Du bist der
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Sommer Traum) i Pamiętam ciebie z tamtych lat (wszystkie
muz. Wojciech Trzciński), Arrivederci, moja dziewczyno i Canzone d’amore (muz. Ryszard
Kniat), Parostatek (muz. Jerzy
Milian i Krzysztof Krawczyk),
Rysunek na szkle (muz. własna),
To, co dał nam świat (muz. Jarosław Kukulski), Ostatni raz zatańczysz ze mną (muz. Sławomir Sokołowski).
Nie przewidział tego nikt,
Że nasz niezwykły sen,
jak mgła rozpłynie się...
Pojawiły się już inicjatywy upamiętnienia Krzysztofa Krawczyka muralem z podobizną artysty
oraz cyklicznym konkursem dla
wokalistów na najlepszą aranżację i interpretację piosenki z jego
repertuaru (szczegóły zostaną
ogłoszone niebawem). Nasza
dzielnica powinna, zdaniem ursynowskich radnych Macieja Antosiuka i Olgi Górnej, „upamiętnić w ten sposób tego kultowego
piosenkarza, który jak mało kto
łączył pokolenia”.
Nie cofnie czasu nikt,
gdy w oczy zajrzy świt.
I zanim minie dzień
zapomnieć zdążysz mnie…
Nie, Krzysztofie, nie zapomnimy!
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Wystaw ocenę Urzędowi Dzielnicy Ursynów
Od teraz każdy mieszkaniec
może w prosty i szybki sposób ocenić wizytę w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Wystarczy przed opuszczeniem ursynowskiego ratusza
wrzucić pobrany numerek do
specjalnej skrzynki znajdującej
się przy wyjściu. Zamontowane
skrzynki zawierają trzy przegródki przeznaczone odpowiednio dla ocen: pozytywnej, neutralnej i negatywnej.
Wprowadzone rozwiązanie
pozwoli na bieżąco monitorować poziom satysfakcji mieszkańców ze sposobu, w jaki są obsługiwani podczas załatwiania
spraw w urzędzie.
– Dotychczas mieszkańcy nie
mieli możliwości wyrażenia opinii w tak prosty sposób, który
nie angażuje ani czasu, ani szczególnej uwagi. Oczywiście, trafiały do nas składane na piśmie
sugestie od mieszkańców, zarówno tych bardzo zadowolonych, jak i nie do końca usatysfakcjonowanych. Każdego miesiąca były to pojedyncze przypadki, a chcemy poznać opinię
większej liczby mieszkańców –
mówi Jakub Berent, wiceburmistrz Ursynowa.
Teraz każdy mieszkaniec ma
możliwość wystawienia oceny
obsługującemu go pracownikowi. Skrzynki wykonano z przezroczystego materiału, aby każdy odwiedzający urząd mógł zapoznać się z oceną jego pracy.
Zastosowanie numerków pozwoli przełożonym wyjaśnić z
pracownikami przyczynę negatywnej oceny oraz docenić tych,
którzy są oceniani pozytywnie.
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Na wiosenny spacer do Konstancina
Do Konstancina-Jeziorny warto
wybrać się o każdej porze roku,
jednak niezaprzeczalnie najprzyjemniej jest tutaj wiosną,
gdy w rozległym parku zdrojowym drzewa wypuszczą już
pierwsze zielone listki, a trawniki zaczną mienić się bogactwem kolorów wiosennych
kwiatów.
ożna wtedy wygodnie rozsiąść się na drewnianej ławie przy jednej z wielu
parkowych alei i przysłuchiwać się bez
końca ptasim koncertom albo dla relaksu przejść się brzegiem przepływającej przez park rzeki Jeziorki. Główna aleja parkowa zaprowadzi nas
wprost do znanej konstancińskiej tężni solankowej. Złoża leczniczej solanki odkryto w tym miejscu w 1965 roku. Prace prowadzące do powstania
tężni rozpoczęto w 1974 i po 4 latach
zwieńczono uroczystym otwarciem
drugiego w tym czasie w Polsce inhalatorium na świeżym powietrzu.
Pierwszym tego typu obiektem była
tężnia w Ciechocinku. Powstała jeszcze w XIX wieku i jest największym i
najstarszym inhalatorium zewnętrznym nie tylko w naszym kraju, ale i w
całej Europie.

M

onstancińskie inhalatorium,
podobnie jak większość tego
typu obiektów, zbudowane
zostało z drewna i gałęzi tarniny, która przyczynia się do zwiększenie stężenia soli w solance. Głębokość odwiertu, z którego wydostaje się woda
solankowa, wynosi 1600 metrów. Minerały i mikroelementy zawarte w solance wchłaniane są do organizmu zarówno przez drogi oddechowe, jak i
poprzez skórę. Wyjątkowo korzystnie
wpływają one na wszelkie stany zapalne dróg oddechowych, wspomagają
walkę z nadciśnieniem tętniczym i są
polecane w leczeniu nerwic, stanów
napięcia emocjonalnego oraz przemęczenia.
ężnia i park zdrojowy to,
oczywiście, nie jedyne atrakcje położonego 20 km na południe od centrum Warszawy miasta
uzdrowiskowego. Wielu z nas Konstancin-Jeziorna nieodzownie kojarzy
się przecież ze wspaniałymi rezydencjami i willami, z których najstarsze
pochodzą jeszcze z końca XIX wieku.
Najwięcej wystawnych posiadłości
wzniesiono tu w okresie dwudziestolecia międzywojennego w dominującym wtedy w architekturze i sztuce
stylu modernistycznym. Mieszkali w
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nich majętni przemysłowcy, finansiści
oraz ludzie świata kultury i sztuki.
Każda z zabytkowych rezydencji ma
swoją nazwę. Bywało, że nazwy te
zmieniano, gdy dana willa została nabyta przez nowych właścicieli.
edną z bardziej znanych i rozpoznawalnych posiadłości jest Willa „Świt” przy ulicy Żeromskiego 4, wzniesiona w 1917 roku w stylu
włoskim. Wybudowana została według
projektu jej pierwszego właściciela, znanego warszawskiego malarza realisty
Zdzisława Jasińskiego. Wyróżnia się
pięknymi weneckimi oknami, sięgającymi praktycznie od podłóg aż po sufity.
Dzięki tak dużym oknom, jak również
ze względu na sposób usytuowania willi w ogrodzie, światło słoneczne docierało do jej wnętrza już od najwcześniejszych godzin porannych. Stąd też nazwa rezydencji – Willa „Świt”. W 1920
roku została ona odkupiona od jej
pierwszego właściciela przez pisarza
Stefana Żeromskiego. Po jego śmierci,
w posiadłości mieszkały żona pisarza
Anna oraz ich córka Monika. Po śmierci córki Żeromskiego w 2001 roku powołana przez nią Fundacja na rzecz
Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim utworzyła w Willi „Świt” Muzeum Stefana Żeromskiego.

J

nną bardzo znaną i przepiękną
rezydencją jest wybudowana w
1906 roku w stylu Art Déco Willa de Fleur. Po gruntownym remoncie
przeprowadzonym w latach 2008-2010
w rezydencji mieszczącej się przy ulicy
Szpitalnej 14 stworzono prywatne muzeum, dedykowane twórczości artystów polskich i żydowskich działających w pierwszej połowie XX wieku we
Francji i współtworzących paryską
awangardę I połowy XX wieku. Wspaniała kolekcja placówki obejmuje dzieła, między innymi, tak znamienitych
artystów jak Mojżesz Kisling, Eugeniusz
Zak, Henryk Hayden, Henryk Epstein,
Mela Muter, Maurycy Mędrzycki, Szymon Mondzain, Władysław Ślewiński,
Józef Pankiewicz, Louis Marcoussis,
Alicja Halicka , Tamara de Łempicka,
Bolesław Biegas, Xawery Dunikowski
oraz August Zamoyski. Dodatkowo w
muzeum podziwiać można rzeźby
twórców tak zwanej, szkoły zakopiańskiej oraz rzemiosło artystyczne i meble
w stylu Art Déco.
biektem, na który na pewno
warto zwrócić uwagę odwiedzając Konstancin, jest Centrum Handlowe „Stara Papiernia” przy
Rondzie Jana Pawła II. Jednak wcale
nie w celu zrobienia w tym miejscu za-
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kupów, ale ze względu na znaczenie
historyczne budynków, w których
mieszczą się sklepy, gabinety kosmetyczne i SPA oraz kilka klimatycznych
restauracji i kafejek. Są to adaptowane
na centrum handlowe budynki zabytkowej fabryki papieru zbudowanej w tym
miejscu w roku 1760. Królewska Fabryka Papieru, bo tak brzmiała jej pierwsza
nazwa, była pierwszym tego typu zakładem na Mazowszu. Król Stanisław August Poniatowski korzystał wyłącznie
z papieru wyprodukowanego w Konstancinie i zarówno wszystkie oficjalne
dokumenty Sejmu Czteroletniego, jak
i Konstytucja Trzeciego Maja powstały
na papierze z tej fabryki. Z wyprodukowanego tu papieru korzystał również
Tadeusz Kościuszko.
zisiaj tradycyjnie już co roku na dziedzińcu przed „Starą Papiernią”, gdzie wzniesiono wielofunkcyjną estradę, inaugurowane są obchody „Dni Konstancina”. Mieści się tutaj również mały urokliwy bazarek z sezonowymi kwiatami, owocami i warzywami. Wiosną
można na nim kupić przecudnie pachnące piwonie i konwalie oraz różne
odmiany tulipanów w bardzo oryginalnych kolorach.
Katarzyna Nowińska
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Kolejne zmiany w obostrzeniach

Osiem lat pociągów Inspiro
Osiem lat eksploatacji i ponad 590 tys.
przejechanych kilometrów. Pierwszy pociąg Inspiro – skład 51 - zakończył właśnie przegląd P4.3, czyli naprawę i wymianę kluczowych podzespołów, niezbędnych do dalszej, bezawaryjnej pracy.
Pierwsze pociągi Inspiro trafiły do Warszawy w
grudniu 2012 roku. Od tamtego czasu zdążyły
przyzwyczaić pasażerów do możliwości swobodnego przejścia między wagonami, wysuwanych
ramp lub choćby charakterystycznego wyglądu
przodu pociągu. Zdążyły jednak również dojść
do momentu, w którym potrzebują kompleksowego przeglądu. Dzięki niemu zyskają możliwość
dalszej, sprawnej eksploatacji.
Przegląd P4.3 dla pociągów Inspiro to m.in.
czyszczenie i naprawa mechanizmów drzwi, czysz-

czenie i mycie kanałów wentylacyjnych, a także
wymiana lub naprawa zestawów kołowych, sprzęgów i układu hamulcowego. To elementy, które na
pewno wpłyną na komfort jazdy pasażerów. Oprócz
tego zostanie wykonanych wiele ważnych prac mechanicznych, pneumatycznych i elektrycznych.
Pierwszy pociąg Inspiro właśnie zakończył cały proces przeglądu P4.3. W tym roku przejdzie go
jeszcze 14 pociągów.
Zakup 35 pociągów Inspiro sfinansowany został
ze środków Metra Warszawskiego, uzyskanych
dzięki wieloletniej umowie wykonawczej z m.st.
Warszawa, o świadczeniu usług przewozowych
środkami komunikacji zbiorowej – pociągami metra w latach 2009-2027, a także dzięki kredytowi
EBOiR oraz dofinansowaniu z UE. Kontrakt opiewał na kwotę netto blisko 1,07 miliarda złotych.

Jestem gotów zapewnić korzystny
handel kupcom i klientom
Zarząd Stowarzyszenia, który odmówił podpisania nowej umowy, odmówił też opuszczenia terenu Bazarku
na Dołku. Najpewniej do akcji wkroczy niebawem
komornik. – Czemu trzy osoby z zarządu fundują takie
zagrożenie kilkuset kupcom? – pyta Piotr Karczewski,
któremu Zarząd Mienia zaproponował podpisanie
umowy na dzierżawę targowiska. Rozmawiamy z nim
o przyszłości Bazarku.

Przecież oni nawet zatrudnili
specjalnego człowieka do licytacji! Nie wiem, czy to ich ambicja, czy nieodpowiedzialność.
Czasami wydaje mi się, że zrobilito z myślą o tym, że będą potem okupować teren bezumownie. Bylebym ja przegrał.

Czemu nagle, w ostatniej
No ale do takiej szaleńczej liZarząd Stowarzyszenia zgłosił
chwili zgłosił się Pan do licytacji cytacji doszło – czynsz dzierżawy przebieg licytacji do prokuratuna dzierżawę Bazarku?
skoczył trzykrotnie...
ry. Wie Pan, dlaczego?
Od kilku lat patrzę na degraTo jest szalony czynsz z punkWiem. I to jest absolutna kodację Bazarku, a obiecałem tu widzenia zarządu Stowarzy- media. Otóż dlatego, że przed
licytacją powiedziałem do urzędniczki „będzie pani zadowolona
z przebiegu licytacji”. A powiedziałem tak, bo skoro było
dwóch licytujących, to kwota
musiała wzrosnąć. Byłem przygotowany na pewien pułap. Ale
ci „sprytni” państwo wymyślili,
że pewno byłem w zmowie z Zarządem Miasta. Nie bardzo
wiem, na czym ta zmowa miałaby polegać? Przecież w efekcie to
ja podpiszę umowę z dużo wyższym czynszem. Ładna mi „zmowa”. Prokuratura to wyśmieje.

przecież, że go uratuję. Nie mogę go uratować jako radny, więc
złożę mandat i zrobię to własnymi rękami. W tym sensie
obietnica złożona mieszkańcom
jest ważniejsza niż moje miejsce
w Radzie Dzielnicy. Poza tym
mogłem się zgłosić dopiero w
momencie, gdy zdobyłem pewność, że jestem w stanie zagwarantować opłacalność tego
przedsięwzięcia. I tu kluczowa
była wcale nie opłacalność dla
mnie, ale dla kupców i klientów. Wiedziałem, że zarząd Stowarzyszenia łatwo nie odpuści,
bo kilka osób na tym zarabia
wcale niemałe pieniądze. Ale
kupcy i klienci nie mogą być
ofiarami czyjejkolwiek szaleńczej licytacji!

szenia. Dwa dni handlu na siedem dni w tygodniu, brak jakichkolwiek nowości, bałagan, utrudnienia dla okolicznych mieszkańców. Z takim „biznesplanem”
trudno zapewnić kupcom i klientom bezpieczeństwo korzystnej
sprzedaży i tanich zakupów.
No ale to Pan podbijał cenę.
Gdyby Pan nie startował w tej
licytacji, czynsz wzrósłby o kilkaset złotych…
Ja licytowałem do kwoty, która była racjonalna z punktu widzenia moich możliwości. Gwarantuję, że gdybym licytował wyżej, to zarząd Stowarzyszenia
byłby gotów przekroczyć pewnie 100 tys. złotych. Zrozumiałem to już w trakcie licytacji.

To co Pan zrobi teraz z dużo
wyższym czynszem?
Na razie nic nie zrobię, bo nie
mogę podpisać umowy, póki zarząd Stowarzyszenia okupuje
teren. Przed podpisaniem umowy oczywiście złożę mandat
radnego, bo nie wolno mi doprowadzać do konfliktu interesów. Teraz przygotowuję przede
wszystkim plan ratowania Bazarku. Chodzi o uruchomienie
różnych rodzajów handlu w pozostałe dni, ale podkreślam, nie
kosztem dotychczasowej społeczności kupców. Chodzi także o uporządkowanie terenu, bo
mieszkańcy narzekają na parkowanie na chodnikach i rozjeżdżanie trawników. Tak nie
może być. Przecież za dwa lata
kupcy staną przed wyzwaniem
polegającym na przenosinach
w miejsce docelowe. I wszyscy
musimy pokazać, że potrafimy
utrzymać targowisko na cywilizowanym poziomie.

Od poniedziałku, 19
kwietnia, do żłobków i
przedszkoli będą mogły
wrócić wszystkie dzieci.
Dopuszczono również
możliwość uprawiania
sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu, choć z pewnymi
ograniczeniami.
Pozostałe obostrzenia epidemiczne zostały utrzymane do 25
kwietnia, a działalność hoteli i
obiektów noclegowych zawieszono do 3 maja włącznie.
Do warszawskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych od poniedziałku, 19 kwietnia, wróci
56 tys. dzieci, a w miejskich żłobkach oraz placówkach żłobkowych dotowanych przez miasto
czeka 14,5 tys. miejsc.
Przedszkola i żłobki od 29
marca działały w ograniczonym
zakresie i prowadziły zajęcia tylko dla określonych grup dzieci –
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(placówki przedszkolne) oraz
dzieci osób zatrudnionych w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Do placówek
mogły uczęszczać również dzieci innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(przedszkola i placówki opieki
nad dziećmi do lat trzech).
Przypominamy zasady bezpieczeństwa: we wszystkich stołecznych przedszkolach i żłobkach przed wejściem do placówki i szatni trzeba dezynfekować
dłonie. Mogą do nich przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie
przybywają na kwarantannie.

Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do
25 kwietnia będą się nadal uczyli w trybie zdalnym. Zgodnie z
zapowiedziami rządu, decyzje
odnośnie otwarcia tych placówek zapadną niebawem.
Zgodnie z informacjami rządowymi od 19 kwietnia będzie
możliwość:
- uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez

Do 3 maja włącznie pozostają
one zamknięte. Wyjątkiem są
m.in. hotele robotnicze, a także
noclegi świadczone w ramach
niektórych podróży służbowych
– np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy
czy żołnierzy.
Pozostałe ograniczenia przeciwepidemiczne wprowadzone
przez rząd (od 29 marca) zostają utrzymane do niedzieli, 25
kwietnia:
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odpowiedni polski związek
sportowy;
- uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu
25 osób (dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych).
Działalność
pozostałych
obiektów sportowych (hale, kryte boiska, itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria.

- nadal nieczynne pozostają salony fryzjerskie i salony
urody;
- wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. m? pozostaną zamknięte;
- centra i galerie handlowe –
tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.:
sklepów spożywczych, aptek i
drogerii, salonów prasowych,
księgarni;
- kultura – wciąż zamknięte
są teatry, kina, muzea i galerie
sztuki.

Warszawa wspiera najemców lokali
Warszawscy najemcy lokali użytkowych otrzymali
obniżki czynszów o łącznej wartości ponad 50
mln zł. Dodatkowo w 2021
r. czynsze te nie są waloryzowane o wskaźnik
inflacji.
To znacząca pomoc ze strony
miasta w czasie pandemii.
Obniżka czynszów za lokale
użytkowe była jedną z pierwszych form pomocy udzielonej
przez stolicę przedsiębiorcom w
czasie pandemii. Najpierw na
trzy miesiące, a gdy ten mechanizm okazał się niewystarczający, został wydłużony do 30 dni
po zakończeniu stanu epidemii,
która trwa nieprzerwanie od 13
miesięcy.
– Udzieliliśmy obniżki czynszu w lokalach użytkowych 3630
najemcom na kwotę ponad 50
mln złotych. Dodatkowo szacujemy, że na skutek odstąpienia
od waloryzacji czynszów najem-

cy miejskich lokali użytkowych
zapłacą mniej o około 4-5 mln
złotych. To realna pomoc miasta w czasie pandemii – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.
Najemcy miejskich lokali
użytkowych, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu
na skutek wprowadzonych
ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, mogą cały czas korzystać z obniżenia
czynszu – aż do 30 dni od dnia
ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu przedsiębiorca
może uzyskać, zwracając się z
wnioskiem o obniżkę za dany
okres do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN),
urzędu dzielnicy lub jednostki
miasta wynajmującej lokal.
Z obniżki czynszów skorzystali najemcy, którym spadły obroty z działalności. Dodatkowo

wszyscy najemcy korzystają z
dodatkowej formy, jaką jest
brak waloryzacji czynszów o
wskaźnik inflacji. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane w przypadku wzrostu cen o
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.
Wskaźnik wzrostu za 2020 r.
wyniósł 3,4 proc.
Drugą ważną zmianą jest
możliwość krótszego niż 10 lat
okresu najmu lokali użytkowych.
W przypadku lokali położonych
w parterach ciągów handlowo-usługowych najem będzie możliwy np. na 3 lata, z możliwością
przedłużenia. Zmiana ta jest
efektem sygnałów, jakie otrzymujemy od przedsiębiorców –
okres 10 lat w czasie epidemii,
która niesie ze sobą trudności
biznesowe i niepewność, jest za
KG
długi.
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14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych
Człowiek ma prawo patrzeć na
drugiego z góry tylko wówczas,
kiedy chce mu pomóc, aby się
podniósł – napisał Gabriel Garcia Marquez. Tym przesłaniem
kierują się stołeczni strażnicy,
od wielu lat pomagający osobom bezdomnym. W dniu 14
kwietnia obchodzimy Dzień
Ludzi Bezdomnych.
trażnicy miejscy od wielu lat
angażują się w pomoc osobom
dotkniętych bezdomnością.
Przez cały rok prowadzone są kontrole miejsc, w których przebywają. Interwencje pomagają ustalić, kim są ludzie mieszkający w pustostanach, ziemiankach, szałasach, czasem kanałach. Podczas rozmów bezdomni często opowiadają smutne historie swojego życia, których wspólnym mianownikiem było – na jakimś etapie – po-
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tknięcie. Coś poszło nie tak, czegoś nie
zauważyli, do czegoś nie przywiązali
odpowiedniej uwagi, coś zaniedbali,
a w efekcie doszło do dramatu – dom
przestał być domem.
„To może spotkać każdego. Czasami
decyduje o tym przypadek. Ci ludzie
po prostu nie zauważyli tej cienkiej granicy, którą przekroczyli” – podkreślają
strażnicy miejscy.
ezdomnym, którzy wyrażą
chęć, strażnicy miejscy pomagają znaleźć schronienie w
noclegowniach, domach opieki lub
schroniskach. Bywa, że ta pomoc idzie
znacznie dalej. Szerokim echem w mediach odbiła się historia pewnego małżeństwa: osób, którym jeden ze strażników pomógł w uzyskaniu mieszkania
na Woli. Niektórym trzeba pomóc wyrobić dokumenty, innym – uzyskać
przysługującą rentę lub emeryturę. Duża w tym zasługa pracowników opieki

B

społecznej, z którymi strażnicy regularnie współpracują.
ontrole miejsc, w których przebywają bezdomni, mają szczególne znaczenie w okresie zimowym. Już od 10 lat każdej jesieni w
akcji „Paczka dla bezdomnych” strażnicy organizują zbiórki potrzebnych rzeczy – kurtek, polarów, czapek, szalików, butów, koców i śpiworów. Niektórzy angażują w zbiórki swoich znajomych i przyjaciół. Wszystkie rzeczy trafiają do potrzebujących.
dy temperatura spada, funkcjonariusze odwiedzają miejsca przebywania bezdomnych nawet kilka razy na dobę. Monitorują, czy mają się oni jak ogrzać i co
zjeść. Znajdują im ciepły nocleg, o co
nie jest wcale łatwo. Regularnie przywożą także ciepłe posiłki, przygotowywane przez Caritas Polska. Kilka
lat temu te wspólne działania nazwa-
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liśmy „Trochę ciepła dla bezdomnego”. Od ubiegłego roku, ze względu
na epidemię, funkcjonariusze dostarczają potrzebującym ciepłe posiłki, ale
także środki higieny osobistej, środki
do dezynfekcji rąk oraz maseczki i jednorazowe rękawiczki. Wielu z nich o
zaistniałej sytuacji dowiedziało się bowiem od strażników, bo nie wszyscy w
tak trudnych warunkach mają dostęp
do mediów.
rzez cały rok działa Uliczny
Patrol Medyczny, który co
najmniej raz w tygodniu odwiedza bezdomnych w różnych dzielnicach. Strażnicy miejscy, którzy są
ratownikami medycznymi lub ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy, otaczają opieką chorych, opatrują im rany i owrzodzenia, a także
kierują do przychodni partnerów akcji „Lekarzy Nadziei” bądź schronisk
Caritas.

P

roska i starania funkcjonariuszy są doceniane przez osoby
bezdomne. Najlepszym tego
dowodem jest to, że strażnicy bywają
zapraszani na śluby bezdomnych, zdarzyło się nawet, że jeden z funkcjonariuszy był na takiej uroczystości świadkiem. To ludzie tacy sami jak my. Różni ich od pozostałych tylko to jedno niefortunne potknięcie na drodze. Warto o
tym pamiętać na co dzień.
2020 roku strażnicy miejscy wykonali 5 835 kontroli miejsc, w których schronienia szukały osoby bezdomne. Informacji o miejscach pomocowych udzielono w 7 465 przypadkach. W trakcie
wykonywanych kontroli niektóre osoby
wyrażały zgodę na to, by przewieziono
je do noclegowni czy schronisk – takiej
pomocy udzielono w 660 przypadkach.
Referat Prasowy
S t r a ż y M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y
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Działania ZTM w czasie pandemii
Bezpieczeństwo i troska o
pasażerów to priorytety w
zadaniach Zarządu Transportu Miejskiego. Od początku obowiązywania obostrzeń sanitarnych ZTM
zdwaja wysiłki, aby dostosować i realizować ofertę
przewozową w dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej. Procedury reagowania i działania dotyczą mieszkańców
korzystających z komunikacji miejskiej i pracowników Warszawskiego
Transportu Publicznego.
Od ponad roku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
dokłada wszelkich starań, aby
w czasie pandemii komunikacja miejska była dla pasażerów
bezpiecznym środkiem przemieszczania się po mieście.
Opracowano procedury reagowania na przypadki podejrzenia zarażenia pasażera, kierowcy i motorniczego pojazdu oraz
pracownika Zarządu Transportu Miejskiego. Wprowadzono,
oprócz codziennego czyszczenia, dodatkową regularną dezynfekcję pojazdów. Na bieżąco
prowadzone są kontrole sprawności technicznej oraz użycia
bakterio i wirusobójczych substancji przy dezynfekcjach. Ekipy sprzątające każdego dnia
przecierają kasowniki, biletomaty, poręcze, drzwi oraz
uchwyty. Dodatkowo, średnio
raz w tygodniu, wszystkie pojazdy przechodzą ozonowanie
lub nanoszenie powłok elektrostatycznych. Regularnie prze-

kazywane są płyny dezynfeku- dodatkowych rezerwowych pojące na potrzeby operatorów jazdów na daną trasę).
Warszawa – pozostając od 17
Warszawskiego Transportu Pupaździernika ubiegłego roku w
blicznego.
tzw. czerwonej strefie epidePasażerów mniej,
micznej – musi przestrzegać lipojazdów tyle samo
mitów pasażerów w komunikaZ powodu pandemii (przez cji miejskiej. W danym pojeźostatnie 12 miesięcy) ztm zano- dzie może podróżować maksytował wyraźny spadek liczby pa- malnie tyle osób, ile wynosi 30

sażerów. Jednocześnie na ulice
stolicy wyjeżdża tyle samo autobusów i tramwajów jak w czasie
sprzed pandemii, gdy frekwencja była wyższa o niemal 60 procent. Wyjątkowe sytuacje (pasażerów jest więcej niż przewidują narzucone limity) są monitorowane i korygowane w czasie rzeczywistym (skierowaniem

procent wszystkich miejsc. Dla
przykładu do autobusu 18-metrowego (w zależności od typu)
może wsiąść 40-54 pasażerów.
Autobus 12-metrowy zabiera
21-35 osób; 9-metrowy – 16-17.
Tramwaj starszego typu w
dwóch wagonach razem mieści
60-70 osób; niskopodłogowy –
ok. 60 osób. Pociągi metra w za-

leżności od typu zabierają 340450 pasażerów. Do różnych typów pociągów Szybkiej Kolei
Miejskiej może wsiąść od 210
do 292 osób. Przy każdych
drzwiach pojazdów WTP są informacje z podaną maksymalną liczbą pasażerów oraz niezbędną odległością dla zachowania dystansu społecznego.

Powyższe limity i aktualne obłożenia na poszczególnych liniach są codziennie kontrolowane przez pracowników. Większość autobusów kursujących w
sieci WTP wyposażonych jest w
System Zliczania Pasażerów. Dane z blisko 400 z nich są dostępne w trybie on-line. W połączeniu z informacjami pochodzący-

mi z urządzeń GPS (zainstalowanych we wszystkich pojazdach) możliwe jest śledzenie zapełnienia autobusów w czasie
rzeczywistym.

Zachęcamy, informujemy,
przypominamy...
Przez ostatni rok ztm przekazuje pasażerom informacje o konieczności zakrywania nosa oraz
ust, zachowania dystansu i przestrzegania ograniczeń ilości osób
w pojazdach, ale także w windach
metra. Kontrolerzy biletów rozdawali maseczki zapominalskim,
aby każdy pasażer WTP czuł się
bezpieczny. Wspólnie z Komendą Stołeczną Policji ztm zorganizował kontrole przestrzegania noszenia masek i zachowania dystansu wśród podróżujących.
Część Punktów Obsługi Pasażerów ZTM zamknięto lub zmieniono godziny ich otwarcia.
Ograniczenie do minimum kontaktów pracowników wymagało
wprowadzenia systemu jednozmianowej pracy. W okresie wakacyjnym uruchomiono mobilne
POP w dwóch autobusach, które zatrzymywały się na warszawskich osiedlach, szkołach, uczelniach i przy centrach handlowych. To działanie skracało kolejki w innych punktach i pozwalało mieszkańcom ograniczyć
podróż dla załatwienia formalności związanych z komunikacją miejską.
Dla wygody pasażerów, którzy musieli przejść na pracę zdalną, wprowadzono możliwość zawieszenia biletu długookresowego. Za pomocą specjalnej stro-

ny internetowej z tej oferty ZTM
skorzystało prawie 250 tysięcy
osób. Pasażer nie otrzymuje
zwrotu pieniędzy za zawieszony
bilet. W dowolnym czasie może
w wybranym POP przekodować
niewykorzystaną część biletu na
inny termin.

Pomagamy dojechać
na szczepienia
Z końcem stycznia bieżącego
roku uruchomiono specjalną linię autobusową 902, która dowozi pasażerów z przystanków
w pobliżu dworca Warszawa
Stadion do punktu szczepień na
Stadionie Narodowym. Z bezpłatnych przejazdów skorzystało już kilka tysięcy osób. Dodatkowo, od 19 kwietnia bieżącego
roku, wraz z otwarciem miejskich punktów masowych szczepień przeciw covid-19 zacznie
kursować linia 901. Pasażerowie
będą mogli z Dworca Centralnego dojechać do największego z
punktów, zlokalizowanego na
stadionie Legii. Trasa zapewni
dojazd z centrum miasta oraz
dogodne przesiadki z 1 i 2 linii
metra. Autobusy podjadą na
przystanki co 15 minut w godzinach od 7.30 do 21.
Zawsze bezpieczeństwo pasażerów jest jednym z najważniejszych celów dla Zarządu Transportu Miejskiego – organizatora
stołecznej komunikacji miejskiej.
Wysiłki zostały podwojone dla
jego zapewnienia i utrzymania
na wysokim poziomie w okresie
pandemii, aby sprostać surowym
rygorom sanitarnym.
z t m . w a w. p l
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Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania
W najbliższy czwartek, 15 kwietnia, radni m.st. Warszawy zajmą się uchwałą rozszerzającą
strefę płatnego parkowania
o Żoliborz i Ochotę. To kolejny
etap nowej polityki parkingowej zapowiedzianej w 2019 r.
przez prezydenta Rafała
Trzaskowskiego.
Uchwała zakłada również, że mieszkańcy zyskają nowy, lepszy abonament
parkingowy. Zmiany mogą wejść w życie już od września.
– Wzorem innych europejskich miast
chcemy zmieniać nawyki transportowe mieszkańców poprzez rozszerzanie
strefy płatnego parkowania. Porządek
w tym zakresie robimy już od kilu lat,
jednak kulminacja prac nastąpiła w ciągu ostatniego roku - dzięki dobrej
współpracy z Radnymi m.st. Warszawy. Tak jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, w ostatnim czasie udało się też uszczelnić system dzięki wprowadzeniu pojazdów e-kontroli. To
ogromny projekt, który w znaczącej
części sfinansowany został ze środków
unijnych – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Celem polityki parkingowej miasta
jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego
tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się
po to, aby chętnych do zaparkowania
było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc.
miejsc jest wolnych – aby każdy, kto
musi zaparkować, mógł znaleźć wolne
miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane
z poszukiwaniem wolnego miejsca. Narzędzie, jakim jest strefa, pozwala też na
ochronę miejsc parkingowych dla
mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca.
– To szczególnie ważne w sytuacji,
gdy w stolicy nadal w dużym tempie
przybywa samochodów. Jeszcze 10 lat
temu na jedno auto przypadały statystycznie dwie osoby. Dziś wskaźnik motoryzacji sięga już 8 aut na 10 mieszkańców i tempo wzrostu jest nadal wysokie
– mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
Zapowiedź zmian w parkowaniu padła w 2019 r. i jest konsekwentnie realizowana. Po raz pierwszy od kilkunastu lat zmieniły się stawki opłat oraz
kar. Warszawska strefa płatnego parkowania, już i tak największa w Polsce,
w ubiegłym roku została powiększona
o 7,8 tys. miejsc postojowych na Woli i
Pradze-Północ. Od 6 września do stre-

fy mogą dołączyć kolejne dzielnice: Żoliborz i Ochota. W sumie to ponad 14,2
tys. miejsc postojowych – jeżeli radni
przegłosują zapowiadaną uchwałę, strefa będzie liczyć już ok. 52 tys. miejsc.

Parkomaty na Żoliborzu
i Ochocie
Zarówno Żoliborz jak i Ochota od
dłuższego czasu odczuwają negatywne
konsekwencje rosnącej liczby samochodów i cierpią na znaczny deficyt miejsc
postojowych. Ten brak jest widoczny
przede wszystkim przy analizie kiedy,
dla kogo i dlaczego brakuje miejsc postojowych.
W obu dzielnicach badania zapełnienia i rotacji miejsc pokazały przytłaczający udział osób przyjezdnych w ogólnej liczbie pojazdów parkujących (pojazdy „przyjezdne” były identyfikowane na podstawie tego jak długo, jak często i o jakich porach parkowały na terenie dzielnicy). I to mimo pandemii, w i
tak zaniżonych na korzyść mieszkańców warunkach.
Na Ochocie, ze względu na dogodną komunikację tramwajową i autobusową, obszary sąsiadujące z osiami
transportowymi dzielnicy, tj. ulicami
Grójecką, Żwirki i Wigury oraz Al. Jerozolimskimi, stają się „naturalnym”
rezerwuarem parkingowym osób
„uciekających” z płatnej strefy. Dodatkowym celem podróży są liczne obiekty akademickie.
W przypadku Żoliborza źródła problemu są dwa. Pierwsze to efekt zaniechania wprowadzenia SPPN wraz z
oddaniem do użytku żoliborskiego odcinka I linii metra. Drugie to intensywna rozbudowa powierzchni biurowych, w szczególności na postindustrialnych terenach.
– Ostatni rok to czas intensywnych
prac nad zmianami. Przed nami kolejna uchwała regulująca strefę płatnego
parkowania. Każda taka zmiana jest
poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. Zmiany w strefie to nie tylko
pomysł na uporządkowanie parkowania, zapewnienie miejsc dla mieszkańców, ale również działania proekologiczne. Bardzo zależy nam, żebyśmy
jako samorząd mieli możliwość wpływać na rozwój zrównoważonego
transportu – to nie tylko wygoda dla
mieszkańców, ale też to, co zostawimy
dla przyszłych pokoleń – mówi Iwona
Wujastyk, przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st.
Warszawy.
W obu dzielnicach jesienią 2020 r.
przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych

on-line oraz dyżurach telefonicznych
udział wzięło blisko tysiąc osób, zaś
nagrania ze spotkań zostały w trakcie
konsultacji odtworzone 4 tysiące razy.
Wpłynęło również ponad 1300 pism,
e-maili i formularzy elektronicznych
zawierających kilka tysięcy pytań i
uwag do proponowanych rozwiązań.
Wśród nich tylko kilkadziesiąt wyraziło bezwarunkowy sprzeciw wobec
wprowadzenia SPPN. Poparcie dla rozszerzenia strefy wyrazili też radni obu
dzielnic.

Abonament tylko dla płacących
PIT w Warszawie
Zmiany dotyczyć będą również abonamentów parkingowych przysługujących osobom mieszkającym na terenie
strefy płatnego parkowania. Zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami, możliwość uzyskania abonamentu uprawniającego do bezpłatnego postoju ma
przysługiwać tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie. Chcemy
w ten sposób zachęcić osoby zamieszkałe w stolicy do rozliczenia podatku w
miejscu zamieszkania.
Ta zasada ma dotyczyć również kart
N+ uprawniających osoby niepełnosprawne do parkowania za darmo w

całej strefie. Osoby spoza Warszawy
nadal będą mogły parkować bezpłatnie na wszystkich „kopertach”. Przychylamy się również do wniosków osób
niepełnosprawnych i znosimy wymóg
posiadania prawa jazdy do uzyskania
karty N+. Ułatwi to opiekę nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie
prowadzić auta.

Nowy, lepszy
abonament
Chcemy poszerzyć też ofertę abonamentów mieszkańca. Aktualnie posiadacze abonamentu mogą parkować
bezpłatnie na niewielkim obszarze w
pobliżu miejsca zamieszkania. Przywilej ten, kosztujący zaledwie 30 zł rocznie, obejmuje kilka (maksymalnie 8)
parkomatów oddalonych nie więcej niż
150 m od domu.
Zapowiadane zmiany mają umożliwić, oprócz takiego abonamentu, skorzystanie również z drugiej, znacznie
korzystniejszej opcji abonamentu obszarowego. Będzie on uprawniał do
bezpłatnego postoju na dużo większym obszarze, obedujmującym całe
osiedle lub znaczną część dzielnicy
(np. cały Rakowiec czy Powiśle). Takie
obszary obejmować będą nawet kilka-

dziesiąt ulic i od kilkuset do 1,5 tysiąca miejsc postojowych. To nie wszystko - dzięki abonamentowi obszarowemu będzie można otrzymać identyfikator uprawniający do postoju na dodatkowych miejscach zarezerwowanych tylko dla mieszkańców. To opcja
szczególnie przydatna dla mieszkańców dzielnic takich jak Ochota czy Żoliborz, gdzie niektóre uliczki uda się
dzięki temu ochronić przed napływem
aut i w dużej mierze zarezerwować
postój dla mieszkańców.
Koszt nowego abonamentu obszarowego wyniesie 600 zł rocznie. Mieszkańcy będą mogli również pozostać
przy abonamencie rejonowym, który
będzie nadal wydawany na dotychczasowych zasadach. Każdy może zatem
wybrać, która opcja jest dla niego korzystniejsza. To odpowiedź na liczne
głosy mieszkańców, proponujących poszerzenie obszaru objętego abonamentem - by można było zostawić auto na
nieco bardziej oddalonych, ale mniej
obciążonych parkowaniem ulicach.
Jeżeli uchwała zostanie przegłosowana przez radnych, zmiany wejdą w
życie 6 września 2021 r. O abonamenty według nowych zasad będzie można
KG
wnioskować już w sierpniu.

Nowe zasady budowy pomników w Warszawie
Od wtorku, 13 kwietnia, w
Warszawie obowiązują nowe procedury budowy pomników i innych obiektów
upamiętniających osoby,
idee lub wydarzenia.
Prezydent powołał specjalny
zespół złożony z ekspertów, radnych i urzędników.
Prezydent Rafał Trzaskowski
powołał Zespół do spraw pomników i upamiętnień, który ma doradzać w kwestii budowy ewentualnych nowych pomników,
przede wszystkim na etapie
przygotowania uchwał na posiedzenia Rady Miasta.
– Ostatnie lata przyniosły nam
wiele najróżniejszych inicjatyw i
pomysłów na wznoszenie pomników. Warszawa zapełnia się kolejnymi pomnikami, a istniejące dotąd mechanizmy prawne nie zawsze pozwalały na wystarczającą
dyskusję o ich idei, miejscu czy formie, ograniczając ją w zasadzie tylko do kwestii formalnych i prawnych – wyjaśnia Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy.
– Zazwyczaj nowe pomniki budowane były bez konkursów, poza inwestycjami miejskimi, a ich
powstaniu nie towarzyszyła szer-

sza debata społeczna. Czy są potrzebne, gdzie, w jakim kształcie, czy może istnieją rozsądne
alternatywy? Nowa procedura
ma zapewnić większy udział społeczny, ale też lepszą jakość w
kształtowaniu przestrzeni publicznej. By upamiętniać mądrze,
ale też z korzyścią dla miejskiego
krajobrazu – podkreśla Renata
Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
W skład Zespołu do spraw pomników i upamiętnień wejdzie
11 osób: przedstawiciele Biura
Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Kultury, radni Rady Miasta, grupa
ekspertów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy,
Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz
Komisji Dialogu Społecznego.
Grupa złożona z osób prezentujących różne obszary (architektura, urbanistyka, sztuka współczesna, historia miasta) będzie także
zasięgała opinii urzędów dzielnic
i niezależnych ekspertów.
Zespół będzie przygotowywał
rekomendacje dotyczące wszyst-

kich istotnych upamiętnień i pomników na terenie miasta. Skupi się na treści, formie i lokalizacji pomników czy tablic pamiątkowych. Będzie mógł także

wskazywać na potrzebę przeprowadzenia konkursów na projekt pomnika, szczególnie w
przypadkach planowania ważniejszych obiektów i lokalizacji w

reprezentacyjnych miejscach stolicy. Dopiero po takiej dyskusji,
przygotowaniu i późniejszym
uwzględnieniu wytycznych, projekty inicjatyw będą dalej pro-

cedowane przez rady dzielnic i
Radę Miasta.
Procedura pozwala także prezydentowi zarządzać konsultacje
społeczne w sytuacjach, gdy inicjatywy budowy pomnika będą
dotyczyły
eksponowanych
miejsc w przestrzeni miasta oraz
szczególnie istotnych tematów.
Nowa procedura obejmuje te
upamiętnienia (pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe,
itd.), które mają stanąć na terenach i w obiektach należących
do m.st. Warszawy.
Nowe zasady budowy pomników zostały ujęte w dwóch zarządzeniach prezydenta m.st.
Warszawy opublikowanych 12
kwietnia:
1. Nr 531/2021 w sprawie
określenia sposobu postępowania z petycjami kierowanymi do
prezydenta m.st. Warszawy dotyczącymi wzniesienia pomnika lub
realizacji upamiętnienia na nieruchomościach, którymi gospodaruje prezydent m.st. Warszawy,
2. Nr 532/2021 w sprawie powołania i określenia organizacji
Zespołu do spraw wznoszenia
pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy.
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o, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej
urządzać. Powyższe powiedzenie pochodzi z teki “Kisiela”, czyli Stefana
Kisielewskiego, jednej z najbarwniejszych powojennych osobowości w Polsce, niekwestionowanego autorytetu moralnego, pisarza i felietonisty m.in. “Tygodnika Powszechnego”. Leopold Tyrmand, autor kultowej powieści “Zły”, mawiał, że “Kisiel” ma mózg wyekwipowany w zdolność jasnego, prostego, łatwego przedstawiania
własnej prawdy, choćby najtrudniejszej, czasem uparty i pieniacki, ale zakorzeniony w zdrowym i
prawidłowym odczuciu moralnych odpowiedzialności, wahań i rzetelności. Inna wybitna osobowość, zmarły w 2006 r. słynny pisarz science fiction Stanisław Lem, niejako potwierdził w jednym
z radiowych wywiadów tezę “Kisiela”: „Wkrótce Europa przekona się, i to boleśnie, co to są polskie
fobie, psychozy oraz historyczne bóle fantomowe”.
Lapidarne podsumowanie Polski z czasów realnego socjalizmu jak ulał pasuje do dzisiejszej RP,
zrzeszonej w elitarnej Unii Europejskiej. Jeszcze przed tygodniem moje podejście do PiS i tzw.
Zjednoczonej Prawicy było dosyć liberalne, wystrzegałem się totalnej krytyki, doszukując się w działaniach tego ugrupowania także dobrych stron. Wystarczyło siedem dni, bym na zawsze zmienił zdanie i stał się zdeklarowanym przeciwnikiem Jarosława Kaczyńskiego oraz jego politycznej drużyny. Miarka przebrała się po wyczynach europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, ministra, za przeproszeniem, sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a przede wszystkim po potraktowaniu per noga w Trybunale Konstytucyjnym dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Kiedy patrzyłem jak
stojący w postawie zasadniczej, ze skromnie splecionymi dłońmi RPO przesłuchiwany jest przez pyszniącego się za sędziowskim stołem byłego komunistycznego prokuratora z czasów stanu wojennego, całkowicie uszło ze mnie powietrze. Trzeba mi było tych trzech wydarzeń, bym wreszcie zajarzył, że nie mamy już w Polsce systemu demokratycznego, lecz partyjny.
ogaty i ucywilizowany Zachód przyjął nas w 2004 r. do swojego elitarnego grona. Mogliśmy nadrabiać wielowiekowe zaległości cywilizacyjne, wnosząc jednocześnie do Europy
własne wartości. Co wnieśliśmy? Pieniactwo, bogoojczyźnianą retorykę, ksenofobię, strefy wolne od LGBT oraz cwaniactwo graniczące z oszustwem, którego twarzą stał się europoseł PiS
Ryszard Czarnecki. Zięć powszechnie szanowanego gen. Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego polskiego kosmonauty, z którym miałem zaszczyt zasiadać przy wspólnym stole biesiadnym, “kreatywnie” rozliczał w Parlamencie Europejskim wyjazdy służbowe. Według śledczych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), pieszczoch PiS miał przekazywać PE sprawozdania finansowe, w których zawyżał tzw. kilometrówkę, czyli dodatek na podróże, każdorazowo o 340 km. Śledczy OLAF oprócz kilometrówek zbadali także liczne przejazdy Czarneckiego samochodami, które nie należały do niego. Właściciele aut zaprzeczyli, by pożyczali je posłowi. Jeden z samochodów, wykazanych przez europosła w sprawozdaniach, został zezłomowany jeszcze
w 2011 r. W dniu 10 kwietnia PE poinformował, że europoseł został powiadomiony o decyzji i przystąpił do zwrotu kosztów w wysokości około 100 tys. euro. To oznacza przyznanie się do winy, co
z kolei oznacza, że Ryszard Czarnecki jest oszustem.
Komisja Rady Europy do spraw wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odrzuciła wszystkich polskich kandydatów. Kandydatami rządu byli m.in. dr hab. Elżbieta Karska, profesor
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prywatnie żona europosła PiS Karola Karskiego oraz dr hab. Alek„Bogaty i ucywilizowany Zachód sander Stępkowski, rzecznik
Sądu Najwyższego, zaprzyjął nas w 2004 r. do swojego prasowy
łożyciel ultrakonserwatywnego
elitarnego grona. Mogliśmy
Ordo Iuris, były wiceminister w
rządzie PiS. Odrzucenie całej linadrabiać wielowiekowe
sty oznacza, że procedura konzaległości cywilizacyjne,
kursowa w Polsce musi zostać
Widać Komisja RE
wnosząc jednocześnie do Europy powtórzona.
nie chce zaśmiecać swoich szewłasne wartości”
regów kandydatami rekomendowanymi prze PiS. Policzek ten
zawdzięczamy przede wszystkim ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, który zwykł kwestionować wyroki sądów będące nie po jego myśli. Ma również niepohamowane tendencje do publicznego nazywania
podejrzanych przestępcami, mimo że w ich sprawach nie zapadły jeszcze prawomocne wyroki (o wybitnym kardiologu dr. Mirosławie Garlickim: “ten człowiek nigdy już nikogo nie zamorduje”).
statnio Ziobro przekroczył kolejne granice. W miniony poniedziałek sędzia Agnieszka Domańska z Sądu Okręgowego w Warszawie nie przedłużyła podejrzanemu o korupcję byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. aresztu o kolejne trzy miesiące. N. przebywał
w areszcie „wydobywczym” od 9 miesięcy, ale prokuraturze nie udało się go złamać i nakłonić do obciążenia ważnych polityków Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim Donalda Tuska. Sędzia zastosowała wobec N. wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu
opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 1 mln złotych. Postanowienie sędzi Domańskiej wywołało wściekłość Ziobry i jego najbliższych współpracowników. Pan minister ogłosił urbi
et orbi, że „N. powinien wrócić tam, gdzie jest jego miejsce”. Zapowiedział jednocześnie, że jeśli decyzja o stosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych wobec N. uprawomocni się w sądzie
odwoławczym, to ujawni materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie. Tego rodzaju prowokacyjnych i nieodpowiedzialnych wypowiedzi ministra sprawiedliwości nie notowano nawet w czasach
komuny i realnego socjalizmu.Polska – miast kwitnąć, powoli tonie w mroku. Prawo traktowane jest
niczym uliczna prostytutka, z którą byle mundurowy stojak może zrobić co tylko zechce. Interes publiczny, owszem, ale jedynie w gębach polityków rządzących państwem. Kultura parlamentarna i poszanowanie praw mniejszości? Tadeuszu, chyba zbiera ci się na żarty. Moralność i etyka w polityce?
Sorry, bez jaj proszę. Innowacyjność w gospodarce? Tylko w planach. Wynalazki czy patenty świadczące o talentach tkwiących w potomkach Piasta i Rzepichy? W ostatnich latach – zero. Kultura w
narodzie na co dzień? Jak najbardziej, przykładem może być czerstwy bamber, który ostatnio w Wałbrzychu potraktował gazrurką samochód innego użytkownika jezdni, bo ten wcześniej czymś mu się
naraził. Jednym słowem – chcesz pokosztować do woli wina i szampana? Jedź do Francji. Chcesz Rolls
Royce`a? Jedź do Anglii. Ukraść bądź sprzeniewierzyć bezkarnie miliony i traktować prawo jak ścierkę do podłogi? Kierunek – Najjaśniejsza Rzeczpospolita.
oim zdaniem, a żyję już siedem dekad i wiele widziałem, dzisiejsza Polska to ropiejący
wrzód na ciele Europy. W UE powoli mają nas dosyć. A w kraju? Coraz ostrzejsza jazda.
Najwyższa Izba Kontroli w związku ze sprawdzaniem działalności Polskiej Fundacji
Narodowej skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez zarząd fundacji. Pomimo upływu kolejnych wyznaczanych terminów zarząd nie zapewnił kontrolerom Izby dostępu do dokumentów umożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych
w założonym zakresie. Dlatego NIK postanowiła złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na udaremnieniu (utrudnianiu) przeprowadzenia kontroli. PFN została powołana pod koniec 2016 r., utworzyło ją 17 dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które
zobowiązały się do dokonywania wpłat na Fundusz Założycielski PFN. Poszczególne wpłaty wynoszą od 1,5 do 7 mln złotych. Zgodnie z zapisami statutu, PFN powinna otrzymać do 2026 r. łącznie
ponad 633 mln zł. Na co pójdzie ta góra pieniędzy i kto będzie ich dystrybutorem? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest zbyt trudne.
Na koniec inny polski smaczek, potwierdzający bajzel w państwie i kompletny brak wyobraźni decydentów. W Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie mają na składzie super zaawansowany technologicznie sprzęt w postaci akceleratora protonowego. To cudo medycznej techniki kosztowało, bagatela, 300 (słownie: trzysta) milionów złotych i umożliwia niszczenie komórek nowotworowych
wewnątrz ciała praktycznie bez naruszania okolic guza. Przy terapii protonowej lekarze są w stanie podać dawkę, która niszczy komórki nowotworowe i dzieje się to przy najmniejszych możliwych szkodach
dla komórek zdrowych. Zatem leczcie pełną parą, bo przecież umierają dorośli, umierają dzieci... Niestety, krajowy konsultant ds. zdrowia wskazał tylko pięć (!) typów nowotworów, które można naświetlać protonowym akceleratorem. I są to guzy tak egzotyczne, jak struniak policzkowy, który miała tylko jedna osoba w Polsce (już została wyleczona). Ludzie masowo umierają na nowotwory, a sprzęt za
300 mln złotych, który mógłby uratować życie tysięcy pacjentów, wykorzystywany jest w porywach do
20 procent. Bo krajowy konsultant ds. zdrowia tak zadecydował. To jest Polska właśnie.
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Już nie boję się covidu ani grypy.
Zaszczepiony! Tylko mam niemały zgryz,
Co to będzie, gdy mi wszczepią takie chipy,
Że pokocham Kaczyńskiego oraz PiS.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Pan Minister ma dla nas
Dobre wieści od rana:
Możliwość dziedziczenia
Kolejki do szczepienia.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)
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Do Pana Wojtka Dąbrowskiego
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Zgrabnie Pan swym orężem satyry wywija,
która trafia w sedno ale nie zabija.
Gdy ktoś się obrażony wewnętrznie poczuje,
niech się od Pana szybko „odkorkuje”!
Bo kto nie ma poczucia humoru, nie znając na rzeczy,
to go z tej obsesji nic już nie uleczy.
Więc kierując się wielką atencją w życzeniach składanych dla Pana,
aby Pan dalej strzelał słowem, jak w toaście – korek od szampana!
„Ob. Wieś”

Mirosław Miroński

Maseczka – atrybut czasu zarazy
ostatnim czasie poznałem wielu ludzi i to pomimo pandemii. Może
określenie „poznałem” nie jest do końca właściwe. Dlaczego? Bo,
chociaż wiem, kim są, co robią, to… No właśnie, zauważyłem, że nie
wiem, jak wyglądają. Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich, ale na tyle wielu, by
się nad tym zastanowić. Ktoś powie – co z tego? Człowiek to człowiek, niezależnie od tego, jak wygląda. To prawda, staram się nie oceniać ludzi na podstawie ich powierzchowności, a po ich zachowaniu, po tym, co mówią i robią. Nie zawsze mi się to udaje, bo pierwsze wrażenie też się dla mnie liczy. Podobnie, nie oceniam książki, czy płyty jedynie po obejrzeniu okładki. Okładka to jedno, a zawartość to całkiem co innego. Chociaż dobry artysta może trafić w sedno i tak ją zaprojektować, by oddawała charakter treści, do której się odnosi.
W przypadku ludzi twarz spełnia trochę podobną rolę co okładka. Z powodu zarazy część twarzy zasłaniamy, trudno jest przez to kogokolwiek rozpoznać. Być może, dla niektórych jest to wygodne, bo nie trzeba szczególnie dbać o wygląd, skoro i tak tego nikt nie zobaczy. Pozostaje próbować wyobrazić sobie, jak kto wygląda.
W twarzy mieści się cały arsenał środków, pozwalający na szybkie odróżnienie jednej osoby od
drugiej. W normalnych relacjach międzyludzkich jest to niezmiernie ważne, aby wiedzieć z kim mamy do czynienia. Nie jest to zresztą żaden wymysł samych ludzi, a wynik długotrwałej ewolucji, której podlegaliśmy podlegamy i podlegać będziemy. Oczywiście, znane są sposoby, by wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Nie ma chyba nikogo, kto nie chciałby poprawić swojego wyglądu, ale to
już inny temat. Przy pierwszym kontakcie, niewiele można się dowiedzieć o drugiej osobie bez informacji wzrokowych. Nawet jeśli uzyskamy jakieś dane z innych źródeł, to i tak trudno byłoby rozpoznać ją np. na ulicy, w tłumie etc.
Maseczki antycovidowe, medyczne, czy
„Straty w gospodarce
też inne zasłaniają twarz przed zdradliwym
koronawirusem, ale też przed innymi ludźmożna policzyć, ale w
mi. Pozwalają na pewną anonimowość. Na
kwestii zachowań i relacji szczęście, widoczne pozostają oczy. Oczy
wiele wyrażają, a gestykulacja i tzw. body
międzyludzkich trudno
language, czyli mowa ciała trochę rekomje oszacować”
pensują brak mimiki. Mimo że rozmowa w
maseczkach jest utrudniona, staje się możliwa m.in. dzięki kontaktowi wzrokowemu. Dzięki niemu możemy zorientować się, co do nastroju rozmówcy, jego intencji, czy też nastawienia do nas. Wiedza o tym jest powszechna. Od setek lat
wykorzystują to m.in. teatry z Dalekiego Wschodu. Zresztą, nie tylko one.
Dziś maseczki są bardzo rozpowszechnione ze względów medycznych, a także higienicznych. W
wielu krajach Dalekiego Wschodu chronią przed smogiem, spalinami, kurzem, wirusami oraz innymi patogenami. W przeszłości mieliśmy już wielokrotnie do czynienia z maseczkami. Począwszy
od czasów antycznych, kiedy to w teatrach greckich, a potem rzymskich były one nieodłącznym atrybutem aktorów. Wprawdzie używano ich w innych celach niż dziś, ale tam również trudno było się
domyślić z kim mamy do czynienia. Aktorzy wcielali się w różne postaci, a maski miały to uwiarygodniać. Do dziś maski używane są na całym świecie na balach, podczas karnawału, podczas rozmaitych świąt, obrzędów etc.
Jeżeli spojrzeć, jak wszystko zmieniło się od czasów pandemii, to naprawdę trudno uwierzyć, że
dzieje się to naprawdę. A jednak. To nie sen, chociaż tak może wyglądać. To tak, jakbyśmy znaleźli się w jakimś Matriksie. Z tą różnicą, że w australijsko-amerykańskim filmie science fiction rodzeństwa Wachowskich (o polskich korzeniach) wrogami ludzkości były super inteligentne maszyny, które wymknęły się spod kontroli, a w naszym, rzeczywistym świecie wrogiem jest koronawirus SARS-CoV-2. Niestety w tym świecie nie znajdzie się żaden Morfeusz ani Neo (bohaterowie trylogii Matrix), dzięki którym świat mógłby się obudzić ze snu. Możemy jedynie polegać na nauce, a przy tym
zachowywać środki ostrożności. Zadziwiające jest to, że wirus wywołał aż tak silny wstrząs na naszej planecie. Wpłynął na życie ludzi na całym globie, nawet w najdalszych jego zakątkach. Skutki
pandemii są ogromne i widoczne dla każdego.
Straty w gospodarce można policzyć, ale w kwestii zachowań i relacji międzyludzkich trudno je
oszacować. Wystarczy rozejrzeć się dokoła, by zauważyć, jak zmieniliśmy nasze zwyczaje. Nie
wiemy jeszcze, jakie będą straty społeczne na skutek zarazy. Z całą pewnością można założyć, że
znaczne. Nie wiemy i być może nigdy nie dowiemy się, ile straciliśmy w tym zakresie. Nie wiemy
też , czy uda się odtworzyć kontakty z innymi, ani tego, czy i w jakim stopniu my sami zmieniliśmy
się za sprawą koronawirusa.
Tymczasem spoglądajmy z optymizmem sponad maseczek w przyszłość i na siebie nawzajem. Być
może wkrótce będziemy mogli zdjąć nieszczęsne atrybuty czasu pandemii, a jeśli nie… Trudno, trzeba będzie je polubić. Nie są aż takie straszne.
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Tadeusz Porębski

Coraz bardziej wstyd być Polakiem...

ZASZCZEPIONY!

W prawo czyli w lewo
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Insurekcja w Wielkim Księstwie Litewskim
Zaniepokojony losem naszych rodaków na terenach
dzisiejszej Białorusi pod dyktatorskimi rządami
Aleksandra Łukaszenki, proponuję zwrócić naszą uwagę na przebieg i znaczenie Insurekcji Kościuszkowskiej
na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, które
obejmowało tereny Białorusi. Litwy i części Podlasia.
Od wielu lat obserwujemy życzliwy stosunek znacznej
części społeczeństwa białoruskiego do tradycji
kościuszkowskiej, m.in. w postaci odbudowy dworku
w Siechnowicach i służącemu mu, jako zaplecze
turystyczne, Pałacu Pusłowskich.

Marian Marek Drozdowski
wiceprezes Polskiej
Fu n d a c j i Ko ś c i u s z ko w s k i e j
akiego szacunku do tradycji kościuszkowskiej
nie udało nam się zainspirować dotychczas na samej
Litwie. To upoważnia nas do
upowszechnienie podstawowych faktów związanych z historią Insurekcji Kościuszkowskiej na tym właśnie terenie. Litwa przed wybuchem Insurekcji przeżywała poważne konflikty społeczne. W świetle badań
Jerzego Ochmańskiego wzrosły
one po ogłoszeniu Konstytucji 3
maja 1791 roku. W 1792 r przeciwko szlachcie powstali chłopi
w starostwie połągowskim ze
szlachcicem Rafałem Ginejtem
na czele. W starostwie płotelskim przywódca buntu Rafał
Wiskont wzywał chłopów do rezygnacji z pańszczyźnianych powinności wobec ziemian. Pod
przywództwem tych dwu chłopi
występowali przeciwko feudałom litewskim z biskupem Ignacym Massalskim (1729-1794)
włącznie. Bunt chłopski objął sąsiednie rejony Litwy na wieść o
programie społecznym Rewolucji Francuskiej.
o drugim rozbiorze
Rzeczypospolitej, wymuszonym w 1793 r.
na sejmie grodzieńskim, większa część Białorusi i Ukrainy została przyłączona do Rosji po linię Druja - Pińsk- Zbrucz . Zagrożone likwidacją lub wcieleniem do armii Katarzyny II wojska litewskie, stojące w Szawlach, 16 kwietnia 1794 r. przyłączyły się do Insurekcji, dowiedziawszy się o jej proklamowaniu przez Naczelnika Tadeusza
Kościuszkę na rynku krakowskim 24 marca.
uszą spisku w Wilnie
był płk Jakub Jasiński
(1761-1794), absolwent Korpusu Kadetów. Podczas wojny polsko-rosyjskiej
1792 r. był szefem inżynieryjnej dywizji Judyckiego. Za bitwę pod Brześciem otrzymał Order Virtuti Militari. Nie czekając
na dotarcie do Wilna polskich
oddziałów powstańczych, których dowódcy w Szawlach
opracowali plan opanowania
miasta, Jasiński znalazł poważne wsparcie personalne. Stanowili je brygadier Alojzy Szulistrowski (zmarły w 1796 ), szef
6.regimentu litewskiego Ksawery Niesiołowski (17711845), wicebrygadier Giedroyć,
sędzia ziemski Piotr Zawisza,
marszałek Trybunału Litewskiego Karol Pozor (1758-1841) i
generał major Antoni Chlewiński). W świetle badań Andrzeja
Zahorskiego – Jasiński chciał
zdobyć Wilno przez zaskoczenie. Mógł liczyć na polski garnizon w liczbie 750 żołnierzy, wyposażonych w 20 dział oraz na
530 spiskowców. Natomiast rosyjski garnizon Wilna liczył 22
kwietnia 1794 r. 2200 żołnie-
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rzy i 19 dział. Zaskoczenie okazało się bardzo skuteczne. Do
polskiej niewoli dostało się kilkunastu oficerów rosyjskich,
łącznie 1013 ludzi. Zginęło 20
żołnierzy i tyluż było rannych.
Polskie straty były niewielkie,
zginęło 3 żołnierzy, a 5 było rannych. Wśród aresztowanych
znalazł się m.in. dowódca garnizonu rosyjskiego gen. Nikołaj Arseniew i targowiczanin –
hetman Szymon Kossakowski .
Oddziały ppłk Stena Grabowskiego (1765-1844 ), idące ze
Smorgoń, zmusiły oddziały rosyjskie do wycofania się z przedmieścia Wilna - Pohulanki.
dniu 24 kwietnia
1794 r. na placu Ratuszowym Wilna
przy entuzjazmie tłumów odczytano „Akt powstania Narodu Litewskiego”, deklarujący walkę
„o wolność i równość obywatelską” oraz gotowość jego realizacji wyznaczonego celu przez Litwinów jako koronnych obywateli. Pod aktem podpisało się
2328 osób, po czym uczestniczono w uroczystej mszy św, celebrowanej przez biskupa Piotra
Toczyłowskiego, w asyście kilku
biskupów, prałatów i niższego
duchowieństwa. Wdniu 25
kwietnia Rada Najwyższa Narodu Litewskiego wydała uniwersał do województw i powiatów
Wielkiego Księstwa, wzywając
obywateli do pospolitego ruszenia i nakazując pobór rekrutów.
„Uniwersał nawoływał szlachtę,
by przemówiła do „ dręczonego
uciskami ludu”, łaskawym „głosem natury”...
rzy Radzie utworzone
zostały deputacje: opatrzenia, skarbu i bezpieczeństwa publicznego . Ustanowiony został sąd kryminalny dla
sądzenia zdrajców, który zebrał
zaraz i na śmierć przez powieszenie skazał Kossakowskiego. Egzekucja odbyła się publicznie.
Rada Najwyższa przychyliła się
do życzeń wojska i oddała Jasińskiemu generalną komendę na
Litwie, zastrzegłszy naczelne
zwierzchnictwo Kościuszki jako
Najwyższego Naczelnika „sił
obojga narodów”. Kościuszko –
w swych odezwach do obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego – wzywał do zgodnej działalności, której, jego zdaniem, zagrażał jokobinizm
a życzenie Naczelnika
Radę Najwyższa Litewską przemianowano na Deputacją Centralną Wielkiego Księstwa Litewskiego, podzieloną na 8 wydziałów, na
których czele stanęli mianowani przez Kościuszkę kierownicy.
Jasińskiego Naczelnik mianował generał lejtnantem, powierzając mu komendę nad jednym
z korpusów. Pozostałymi dowodzili: gen. Antoni Chlewiński i
gen. Kazimierz Nestor Sapieha
(1756- 1798). Ta reorganizacja
negatywnie wpłynęła na działalność wojsk powstańczych w
Wielkim Księstwie Litewskim,
pozbawionych w rzeczywistości centralnego dowodzenia. Nie
zapewniał go gen. Józef Wielhorski (1759 – 1817), któremu
brakowało energii i inicjatywy
Jasińskiego. Pozbawiony dowództwa Jasiński wyruszył ze
swoim korpusem, liczącym 4 tys
żołnierzy, na dywizje rosyjskie
Zubowa i Bennigsena, zgroma-

dzone w Sołach. Zdobył przejściowo śmiałym atakiem to miasteczko, mimo przewagi liczebnej dywizji rosyjskich. Działania korpusy Jasińskiego wywołały poważne zastrzeżenia Wielhorskiego.
aniepokojony stanem
rzeczy na Litwie – do
Grodna w towarzystwie swego sekretarza Juliana
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lejtn. Romualda Giedroycia, razem 16 000 żołnierzy. Kościuszko wydał do nich 30 września
odezwę zachęcając do waleczności i odwagi. Siejącym defetyzm groził sądami doraźnymi.
Walecznym obiecywał ziemię z
dóbr narodowych. Armię litewską podzielił na dwie dywizje.
Dowództwo nad pierwszą, liczącą 10 000 żołnierzy przejął Jakub

alkę na Pradze warszawskiej obserwowała z okien pałacu
Borchów, przy ulicy Miodowej,
wielka miłość Jasińskiego – Tekla Grozmaniowa. Schronu za
palisadami Zwierzyńca bronili,
dowodzeni przez Jasińskiego
żołnierze 5. i 7. regimentu litewskiego. Obok nich Tyszkiewicz i
Pociej. Zginęli Samuel Korsak,
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Tadeusz Kościuszko
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dający wszelako doświadczenia
i umiejętności dowódczych w
skali W. K Litewskiego, a tym
bardziej Korony.
o bohaterów Insurekcji w Wielkim Księstwie Litewskim należy zaliczyć m. in. Michała Kleofasa Ogińskiego (1765 -1833)
wybitnego kompozytora znanych polonezów, w tym „ Pożegnanie ojczyzny”, dyplomaty,
członka Rady Najwyższej Litewskiej, twórcy wystawionego własnym kosztem Pułku Strzelców
Konnych Litewskich i jego dowódcy, przyjaciela Kościuszki i
Jasińskiego.12
nnym bohaterem Insurekcji był Józef Kopeć
(1762-1827), członek
sprzysiężenia 1793 roku, wicebrygadier, dowódca II Brygady
Petyhorskiej, która dzielnie walczyła z kozakami w czasie bitwy pod Maciejowicami we wsi
Oronne. Jako jeniec wojenny
przebywał w niewoli w Irkucku i na Kamczatce do 1796 roku. Wcześniej, jako dowódca
brygady jazdy, zasłynął z tego,
że potrafił swoją brygadę przeprowadzić przez kordon wojsk
rosyjskich z okolic Kijowa na
Wołyń, pod dowództwo gen Józefa Zajączka, walczyć dzielnie
z wojskami rosyjskim pod
Chełmnem i w pochodzie spod
Gołkowa do Warszawy.
odobnie z sukcesem
prowadzili swe pułki
do Kościuszkowskiej armii przez kordony rosyjskie z
dalekich wschodnich granic
Rzeczypospolite, jeszcze przed
drugim rozbiorem – pułkownicy Wyszkowski i Łoziński. Ci,
którzy na własną rękę, bez
swych dowódców, starali dostać się do szeregów powstańców, zatrzymani i aresztowani
przez Rosjan. Wyrokiem sądu
kijowskiego zostali skazani na
łamanie kości kołem. „Wielu –
pisze historyk Powstania Kościuszkowskiego Artur Śliwiński
– swoją gorliwość patriotyczną
przypłaciło śmiercią na szubienicy. Wielu po straszliwej chłoście cielesnej wysłano do pułków rosyjskich w głąb państwa.
A jednak mimo wszystkich
przeszkód, trudności, okrucieństwa, dźwigała się Polska i powiększała swe siły.”
pecyfika Insurekcji Kościuszkowskiej w Wielkim Księstwie Litewskim polegała na tym, że na terenie Litwy etnicznej i Żmudzi –
powstańcy byli bardziej radykalni i antyrosyjscy niż w Koronnie.
Pod wpływem Rewolucji Francuskiej akcentowali jedność walki
o wyzwolenie społeczne z wyzwoleniem narodowym. Ich jakobinizmu i separatyzmu bał się
Kościuszko, akcentujący udział
wszystkich stanów w powstaniu,
pod jednolitym swoim kierownictwem politycznym i wojskowym jako Naczelnika Powstania. Tę jednolitość łatwo uzyskał,
ponieważ procesy zdobywania
narodowej tożsamości Litwinów,
a tym bardziej Ukraińców i Białorusinów, rozwinęły się dopiero na przełomie dziewiętnastego
i dwudziestego wieku. A prawdę
mówiąc, trwają do dzisiaj.
oim zdaniem, dojrzewa czas, byśmy w
Warszawie, po pandemii, przy pomocy władz samorządowych i państwowych, z
udziałem stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, uczcili udział Litwinów w obronie stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. A w Wilnie i Grodnie, po
szerokiej informacji historyków
i mediów litewskich i białoruskich, przypomnieli Akt przystąpienia do powstania lokalnego
społeczeństwa.
Fot. wikipedia
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Niemcewicza udał się Kościuszko, który wcześniej na dowódcę
wojsk litewskich mianował w
sierpnia 1794 gen Stanisława
Mokronowskiego (1761-1821).
„Stolica Litwy nie wytrzymała
szturmu trzech połączonych
korpusów rosyjskich i po jednodniowej obronie najniedołężnej
kierowanej przez gen. Antoniego Chlewińskiego, skapitulowała 12 sierpnia. Zdezorientowane
i zdemoralizowane dywizje litewskie – pisze Bartłomiej Szyndler – poczęły się bezładnie cofać w kierunku Niemna. W obawie przed odcięciem przez nieprzyjaciela nastąpił odwrót korpusu generała lejtnanta Tomasza Wawrzeckiego z Kurlandii i
ze Żmudzi, a rozwijająca się pomyślnie na tych terenach insurekcja upadła”.
okolicach Grodna
znalazła się dywizja
Chlewińskiego pod
dowództwem generała lejtnanta Jerzego Grabowskiego i Wawrzeckiego oraz mniejsze oddziały gen. lejtn. Pawła Grabowskiego, gen. mjr. Jana Meyena i gen.

W

Jasiński, nad drugą, liczącą 5
500 żołnierzy – Tomasz Wawrzecki i gen. lejtn. Romuald Giedroyć. Przed wyjazdem Kośćiszki z Grodna złote obrączki z wygrawerowanym napisem „Ojczyzna Obrońcy Swemu” otrzymali: Jasiński, Wawrzecki, Mokronowski, mjr Korsak, płk Józef
Hoffman, por Józef Hornowski i
R. Giedroyć. Wobec zagrożenia
ze strony korpusu Suworowa Kościuszko nakazał dywizjom litewskim niezwłoczne opuszczenie Grodna i udanie się w kierunku Bielska, aby zbliżyć się do
dywizji gen. mjr. Karola Sierakowskiego (1750- 1817)
rzybywszy do Warszawy, po klęsce maciejowickiej, Jasiński dał się
namówić do członkostwa w „
Zgromadzeniu na utrzymanie
Rewolucji i Aktu Krakowskiego”, zawiązanymprzez Kołłątaja. Rozczarowany do ludzi, którzy stracili wiarę w sens Insurekcji, zwierzał się Michałowi
Ogińskiemu: „W Polsce nie masz
jak tylko zdrajcy lub ludzie słabi bez energii”.

P

generał Paweł Grabowski, pułkownik Szymon Górski i syn jego porucznik artylerii, a także
podpułkownik Feliks Grabowski, pułkownik Walenty Kwaśniewski, major Suchodolec,
Ostroróg, Antoni Granowski –
towarzysze Jasińskiego”9
obronie Pragi ginęli
żołnierze pozostałych regimentów
piechoty litewskiej: III i IV oraz
zdziesiątkowane pułki jazdy:
Gwardii Koronnej Litewskiej,
Brygady II Kawalerii Litewskiej
oraz pułki I, II, III, IV, V. VI Lekkiej Jazdy Litewskiej, Pułk Konny powiatu Lidzkiego Narbutt i
Milicja powiatu Wołkowyskiego. Całym Powstaniem, po uwięzieniu Kościuszki, dowodził
przebywający na Pradze Litwin
Tomasz Wawrzecki (1753 1816), poseł na Sejm Czteroletni – w 1793 roku członek sprzysiężenia litewskiego, w 1794 Rady Najwyższej Litewskiej, radca
Rady Najwyższej Narodowej i
gen. mjr milicji żmudzkiej . Bohater działań powstańczych w
Kurlandii i na Żmudzi, nieposia-
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

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

DZIAŁKI rekreacyjnobudowlane, Prażmów,
602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, 24 m2, 1 pok.,
świetny standard, 100 m
od st. metra, cisza, spokój,
601 720 840
! Ochota, 3 pokoje 52 m2,
II p., świetny punkt,
601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter, ok.
metra, 601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Łoś k. Piaseczna,
280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 980 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2 na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł,
601 720 840

! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840
! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840
! Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji,
601 720 840,
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Sadyba, lokal handlowy
110 m2 do wynajęcia, wysoki
standard, witryny przy głównej
ulicy, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! 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

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

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

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

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

MAGAZYNIER na skład
budowlany ul. Mostowa 11
Żabieniec
PANIĄ do sprzątania domu,
603 202 133
PRZYJMĘ panią do prania
i sprzątania samochodów
ciężarowych, 1-2 dni w tygodniu,
godziny pracy do uzgodnienia,
Łazy k. Magdalenki, 604 626 444
PRZYJMĘ stróża, praca w godz.
nocnych Łazy k. Magdalenki,
604 626 444

NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
PRANIE dywanów, mycie okien,
669 945 460
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż,
c. 2.5 mln. zł, z powodu braku
czasu, 601 720 840
! Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców
20 tys/m-cznie - sprzedam,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840
! Mokotów, delikatesy z
najemcą, znana marka, wieloletni
kontrakt, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840

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

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO RACHUNKOWE,
602 234 106
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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Szanowna Redakcjo!
Bardzo potrzebny jest nam wszystkim optymizm w walce z pandemią, jednak niezbędna
jest również konsekwencja w postępowaniu, żeby osiągnąć zamierzone cele : zmniejszenie ilości
zakażeń koronawirusem, przyspieszenie szczepień, doprowadzenie do sytuacji, kiedy nikt z powodu Covid 19 nie będzie umierał, poczucie bezpieczeństwa, o komforcie już nie wspominając, a
w końcu powrót do normalności, do której dąży
cały świat. Już słyszymy i czytamy o “odpływającej fali pandemii” , a więc dzieci powrócą za chwilę do żłobków , przedszkoli i szkół, biznes się odblokuje, otwarte będą restauracje i kawiarenki na
świeżym powietrzu, a wirus powinien być zniszczony i zostanie zniszczony przez słońce.
Zaostrzanie i łagodzenie restrykcji odbywa się
w różnych krajach na podobnych zasadach, warto jednak coś wiedzieć więcej, w jaki sposób robi się to u naszych sąsiadów czyli chociażby w
Niemczech.

Wracając więc do ilości zakażeń nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej jest tam skuteczniej egzekwowany i to nie dlatego , że sąsiedzi nasi są bardziej zdyscyplinowani. Dostępność
maseczek jest powszechna, ich rodzaj pozwala
na skuteczne zasłonięcie nosa i ust i komfortowo
się w nich oddycha, odpowiednie organy kontrolują przestrzeganie rozporządzeń. A co mamy u
nas ? Sami widzimy. Albo nie widzimy już dawno na przykład na Ursynowie żadnego patrolu policyjnego, w wielu sklepach ( mimo reklamy o
“bezpiecznych zakupach”) personel nie stosuje
się do zasad bezpieczeństwa, maski ochronne zsuwane są poniżej nosa , a więc nie spełniają swojej
roli. Pracodawca nie zapewnia odpowiedniego
standardu masek ochronnych ani szkolenia. Zamknięte pomieszczenia są najbardziej sprzyjające transmisji wirusa. To już wiemy wszyscy od
ponad roku. Powiewem optymizmu jest jedno-

cześnie fakt, że okres wiosenno-letni sprzyja
zmniejszaniu ilości zakażeń , co potwierdzają niektóre badania. Tego nie potwierdza jednak sytuacja pandemiczna w krajach takich jak Brazylia ,
Izrael w zeszłym roku oraz inne gorące miejsca na
świecie. Wiosenna pogoda pozwala na przewietrzanie pomieszczeń i to właśnie jest ciągle podkreślane w mediach niemieckojęzycznych, zresztą nie tylko w tych. Otwieranie okien, a zamiast klimatyzacji – przewietrzanie. Zachęta do przebywania na zewnątrz i uprawiania sportu.
Do oceny sytuacji pandemicznej stosuje się
między innymi wskaźnik średniej dobowej liczby
zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, co do tej pory nie było w dostatecznym stopniu wykorzystywane i podawane do wiadomości
publicznej w Polsce, chociaż Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało już lepsze wykorzystanie tego narzędzia w swojej pracy. Może przypomnę dane z dnia wczorajszego czyli z 13.04.2021, wartości średnie dla całych krajów. Niemcy - około
14O, Polska - około 360, Wielka Brytania - poniżej 30. I w tym momencie możemy przejść do
szczepień i ich skuteczności. Krótko mówiąc, w
Wielkiej Brytanii zadziałały. I zaszczepiono już (albo dopiero) około 47 % populacji. Dopiero teraz
łagodzą swoje restrykcje. Dane zmieniają się z
dnia na dzień i są uaktualniane. Tu znowu jest powód do optymizmu.
Nie można jednak zapominać o naruszeniach
harmonogramu szczepień i o bardzo wysokiej
śmiertelności wśród ludności w Polsce. Liczba
zgonów jest po prostu straszna i zawstydzająca.
Wielu z nas zna już kogoś, kto odszedł zbyt
wcześnie, właśnie z powodu zachorowania na
Covid, nie “ załapał” się na ochronę swojego życia. Bo w kolejkę weszły na przykład osoby nieuprawnione do szczepień w priorytetowym terminie. Firmy farmaceutyczne, które “załatwiły” szczepienia swoim pracownikom poza kolejnością ( i to w grupie zerowej), wykorzystały
po prostu lukę prawną w systemie i nie ponoszą
za to odpowiedzialności, pozostaje jednakże
aspekt etyczny, który w tym biznesie jest ponoć
niezwykle istotny.
Kolejny czynnik, pozwalający na kontrolę pandemii, to testowanie. W szkołach, przedszkolach,
zakładach pracy. To już nie tylko plany, ale konkretne działania, które już są i mają być przeprowadzane – ponownie nawiązuję do informacji z
Niemiec. Dostępność testów i ich wykonywanie
oraz ograniczenie ilości zakażeń pomaga w zapewnieniu bezpieczniejszych warunków w trakcie
masowych szczepień.
Przepustką do wolności może być zaświadczenie o szczepieniu. Zdrowy rozsądek i w międzyczasie skuteczne egzekwowanie rozporządzeń ze
strony władz są po prostu niezbędne.
Z wyrazami szacunku
D r B a r b a r a Ko s i c k a - S o b i e s z e k
(Biologia Medyczna)

Ważne telefony
Ursynów

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

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

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

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

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

701 75 00

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

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

Lesznowola

Kronika Stróżów Prawa

Ukradli metalową kratę,
pieniądze przepili
Ursynowscy dzielnicowi zatrzymali 58- i 43-latka podejrzanych o kradzież metalowej
kraty wartej około 1100 zł z
korytarza jednej z piwnic.
Mundurowi ustalili operacyjnie, że przestępstwa dopuścili się mężczyźni mieszkający
w tym samym budynku. W
trakcie zatrzymania podejrzani przyznali się do kradzieży,
wyjaśniając, że kratę sprzedali jako swoją w punkcie skupu
złomu.
Nikt się nie spodziewał, że
krata, oddzielająca dwie strefy
w korytarzu piwnicznym jednego z budynku przy ul. Pileckiego na Ursynowie, może się
stać przedmiotem przestępstwa, a jednak tak właśnie się
stało. Kiedy dzielnicowi dowiedzieli się o kradzieży, zajęli się

sprawą. Ustalenia doprowadziły ich do 43-latka zamieszkującego w tym samym bloku oraz
jego starszego kolegi. Po zebraniu wystarczających dowodów
pozwalających na zatrzymanie
podejrzanych dzielnicowi złożyli im wizyty w miejscach ich
zamieszkania.
Mężczyźni przyznali się do
przestępstwa, wyjaśniając, że
obaj zdemontowali kratę i
przetransportowali ją do punktu skupu złomu, gdzie jeden z
nich sprzedał ją jako swoją.
Pieniądze przeinaczyli na alkohol, który wspólnie spożyli.
Obaj mężczyźni trafili do policyjnych cel. Następnego dnia
usłyszeli zarzuty, za które teraz
sąd może ich skazać nawet na
5 lat więzienia.

Pijana za kierownicą
w lany poniedziałek
W Lany Ponieddziałek, kilkanaście minut przed godziną 1:00 w nocy, mundurowi
zauważyli citroena jadącego
aleją Wilanowską, Sposób jazdy auta sugerował, że kierowca może być pod działaniem
alkoholu. Kiedy policjanci zatrzymali pojazd i poprosili o
dokumenty od kobiety prowadzącej samochód wyczuli wyraźna woń alkoholu. 51-latka

upierała się, że nie spożywała
żadnych wysokoprocentowych
trunków. Podtrzymywała tę
wersję nawet po badaniu alkotestem, który wskazywał
wartość około 1 promila alkoholu w jej organizmie. Pojazd,
którym kierowała został przekazany wskazanej przez nią
osobie, ona sama została zatrzymana i przewieziona do
komendy Policji przy ul. Malczewskiego. Stacjonarne urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu potwierdzało jego
obecność w jej organizmie. Teraz kobieta stanie przed sądem, który może ją skazać nawet na 2 lata pozbawienia
wolności. Na długi czas będzie
mogła się pożegnać ze swoim
prawem jazdy.

Okradli kiosk,
grozili kobiecie
Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali 18-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą oraz
groźby karalne. Mężczyzna w
towarzystwie dwóch kolegów i
koleżanki, którzy również zostali zatrzymani, przyszedł do
jednego z kiosków przy ul. Puławskiej na Mokotowie. Na miejscu podejrzani zdjęli z półek kilka butelek różnego rodzaju na-

pojów i zamierzali wyjść bez
płacenia. Wychodząc, zabrali
jeszcze 150 sztuk zdrapek gier
losowych, po czym szarpali się z
ekspedientką, która chciała odebrać kradziony towar. W odpowiedzi kobieta usłyszała, że zostanie zabita.
Kiedy policjanci zostali wezwani do bójki, do której miało dojść na ulicy Puławskiej,
okazało się, że kategoria zdarzenia jest zupełnie inna. Mundurowi ustalili, że 56-letni właściciel kiosku rozpoznał na ulicy 18-latka, który dzień wcześniej około godziny 11:00
wspólnie z dwoma młodymi
mężczyznami oraz dziewczyną wszedł do ich kiosku przy
tej samej ulicy, skąd w sposób
zuchwały zabrał kilka butelek
różnego rodzaju napojów. 18latek, którego chciał ująć pokrzywdzony, wychodząc z kiosku, zabrał jeszcze z lady pudełko z tak zwanymi zdrapkami gier losowych. Kiedy żona
pokrzywdzonego usiłowała mu
je odebrać szarpał się z nią, odpychając ją w celu utrzymania
się przy skradzionych rzeczach,
po czym wszyscy uciekli.
Mężczyzna, widząc go na
ulicy, chciał go ująć, ale ten wyjął pałkę teleskopową i groził
mu, że go zabije. Mimo tego

pokrzywdzony nie spuszczał
go z oka i wezwał policjantów,
którzy zatrzymali 18-latka i
przewieźli go do policyjnego
aresztu. 56-latek i jego żona
złożyli zawiadomienie o przestępstwie.
Sprawa została przekazana
do wydziału zajmującego się
zwalczaniem przestępczości
przeciwko życiu i zdrowiu. W
trakcie czynności policjanci zatrzymali troje wspólników. Cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży zuchwalej, za którą grozi im kara do 8 lat więzienia.
Prokurator Rejonowy Warszawa Mokotów zastosował wobec
nich środki zapobiegawcze w
postaci policyjnego dozoru. Zachowanie pierwszego z zatrzymanych wyczerpywało natomiast znamiona kradzieży rozbójniczej, gdyż mężczyzna siłą
chciał się utrzymać w posiadaniu skradzionych zdrapek. Mimo młodego wieku posiadał już
kryminalny dorobek, dlatego
policjanci i prokurator zdecydowali o złożeniu w sądzie
wniosków o jego tymczasowe
aresztowanie. Mokotowski sąd
przychylił się do propozycji
oskarżyciela i zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania.

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

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