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B ogaci nie troszczą się o niko-
go oprócz siebie samych; tyl-
ko biedni współczują i po-

magają biednym. To celne zdanie
wygłosił amerykański dziennikarz,
literat, a przede wszystkim saty-
ryk – Mark Twain, metrykalnie
zarejestrowany jako Samuel Lan-
ghorne Clemens. Owa teza Twa-
ina pasuje wszakże jak ulał do naj-
bardziej znanego mieszkańca Ur-
synowa – Jurka Owsiaka, który
na początku lat dziewięćdziesią-
tych stał się idolem polskiej mło-
dzieży jako niezrównany piewca
muzyki rockowej i liberał, który w
II Programie Telewizji Polskiej rzu-
cił chwytliwe hasło – „Róbta co
chceta”. Było ono zapewne swoistą
reakcją na długoletnią indoktry-
nację, prowadzoną przez propa-
gandystów PRL, wzbudziło jednak
od razu nieufność lubiącego rów-
nież indoktrynować Kościoła i mo-
ralistów wszelkiej maści.  

Owsiak wcale się tym nie
przejmował i jego entu-
zjazm sprawił, że 3 stycz-

nia 1993 Program II TVP wyemi-
tował audycję „Róbta co chceta” z
finałem akcji charytatywnej pod
nazwą Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Na potrzeby Centrum
Zdrowia Dziecka zebrano wtedy
aż 1,5 miliona dolarów. No i tym
sposobem ruszyła ogólnopolska
machina dobroczynności, kiero-
wana od marca 1993 przez zało-

żoną przez małżeństwo Owsiaków
i ich przyjaciół Fundację WOŚP.
Owsiak zaczął organizować zaraz
potem festiwal rockowy „Przysta-
nek Woodstock” (przemianowa-
ny później na „Pol’and’Rock Festi-
val”). WOŚP zyskała od razu
ogromne poparcie społeczne i nie
bacząc na krytykę wspomnianych
gremiów, kontynuuje do dziś
wspaniałą akcję charytatywną,
istotnie wspomagając naszą służ-
bę zdrowia, na której potrzeby –
poprzez zbiórki armii wolontariu-
szy z puszkami i datki online –
zgromadzono od 1993 roku i wy-
datkowano na szlachetne cele już
ponad miliard złotych! 

T rzeba tu zdecydowanie pod-
kreślić, że wszystko to były
pieniądze od serca, niewy-

ciągane bynajmniej z publicznej
kasy, lecz wpłacane z wielką chęcią
przez obywateli. Wielokrotnie ata-
kowani przez przeciwników poli-
tycznych Owsiak i spółka rozlicza-
li się dokładnie z każdej złotówki,
więc ich działalność kontrastowa-
ła z tym, co robił w Toruniu wy-
szarpujący ciężkie miliony od Skar-
bu Państwa sprytny redemptorysta
Tadeusz Rydzyk. Działalność ur-
synowskiego społecznika sprawi-
ła, że nawet krytykującym go po-
litykom było wstyd i mimo wszyst-
ko wpłacali jakieś kwoty na po-
trzeby WOŚP. Tym sposobem nie-
jako ośmieszało się hipokrytów. 

W OŚP zakupiła dla wielu
szpitali w Polsce kosz-
towną aparaturę me-

dyczną i prawdę mówiąc, przyczy-
niła się do uratowania niejednego
życia ludzkiego. Zbiórka prowa-
dzona przez Wielką Orkiestrę sta-
je się czymś wyjątkowo ważnym i
potrzebnym w obecnej sytuacji, gdy
pandemia koronawirusa parali-
żuje mechanizm gospodarki i

wprost nieprawdopodobnie obcią-
ża służbę zdrowia. Mam nadzieję
więc, że w tym roku nikt Owsiaka
nie będzie się czepiał. Tak jak nikt
nie czepia się tych księży i sióstr
zakonnych, którzy organizują ak-
cje charytatywne, wspomagając
ludzi biednych i chorych – tak jak
to robi chociażby ksiądz Adam Ze-
lga, proboszcz parafii bł. Edmunda
Bojanowskiego na Ursynowie. 

A tak Bogiem a prawdą, trud-
no nie zauważyć, że w prze-
ciwieństwie do tego, co robi

Jurek Owsiak albo ksiądz Adam,
funkcjonuje w Polsce dosyć bez-
wstydne przelewanie całkiem spo-

rej państwowej kasy na rozmno-
żonych nagle pod politycznym pa-
rasolem kapelanów, których funk-
cjonowanie w takich dziedzinach
jak skarbówka budzi co najmniej
zdumienie społeczeństwa w sytu-
acji, gdy pandemia rozwala gospo-
darkę, powoduje bankructwa
przedsiębiorców i powiększa w bły-
skawicznym tempie bezrobocie. W
tej sytuacji trzeba nie mieć sumie-
nia, żeby chapać po sześć tysięcy
złotych z tytułu bycia kapelanem w
miejscu, gdzie taka funkcja jest na-
prawdę zbędna. Sam wielokrotnie
z obrzydzeniem pisałem o takich
duchownych – jak chociażby Le-

szek Sławoj Głódź, którzy nie wsty-
dzili się przyjmować wysokich stop-
ni oficerskich w wojsku (w tym wy-
padku bodaj generała dywizji) i
związanych z tym apanaży, choć
nigdy nie powąchali prochu (a co
najwyżej wódkę). I czy ktoś słyszał,
żeby otaczający się luksusem za
państwowe i samorządowe pienią-
dze Głódź przekazywał swoje ge-
neralskie uposażenie na ludzi bied-
nych? Bo ja nie słyszałem. Jako syn
powstańca warszawskiego, pamię-
tającego bohaterską postawę wie-
lu księży podczas wojny, nie mogę
się pogodzić z dzisiejszym tolerowa-
niem kapelanów-wydrwigroszy. 

I nna sprawa, że o zatrudnianiu
tego rodzaju amatorów obło-
wienia się w sektorze publicz-

nym decydują konkretni funkcjo-
nariusze państwowi. I przecież wie
o tym doskonale premier Mateusz
Morawiecki, który wciąż wznosi
oczy ku niebu i zapewnia, w jak
wielkim stopniu rząd stara się po-
magać przedsiębiorcom, których
firmy stanęły na skraju bankruc-
twa z powodu koronawirusowego
lockdownu. Jak jednak pan pre-
mier spojrzy w oczy chociażby 50
pilotom i 150 stewardessom, zwal-
nianym właśnie przez PLL LOT,
skoro jest kasa dla armii kapela-
nów? Wspomniany dziewiętnasto-
wieczny mądrala Mark Twain miał
już w swoim czasie świętą rację,
twierdząc, że gdyby Chrystus zstą-
pił znowu na obecny ziemski padół,
to nie chciałby być chrześcijani-
nem. Tym bardziej, że dochodzą
kolejne kompromitujące wieści z
centrali, czyli z Watykanu, gdzie
papież Franciszek musiał powy-
rzucać przewalaczy potężnej kasy. 

W szystkie te kwestie poru-
szam w kontekście
WOŚP, która w tym ro-

ku stosunkowo późno – bo dopiero
w niedzielę 31 stycznia – zagra
swój finał. Prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski zdążył już za-
oferować na potrzeby WOŚP-owej
licytacji sympatyczny gadżet. Jest
nim megafon, którego używał do
przemówień, jeżdżąc po Polsce ja-
ko kandydat na prezydenta RP.
Mam nadzieję, że z pomocą tego
megafonu Wielkiej Orkiestrze uda
się  w ostatnim dniu stycznia do-
trzeć najpierw do uszu, potem do
serc i wreszcie – do kieszeni wszyst-
kich Polaków. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

UU ww aa gg aa ,,  zz bb ii óó rr kk aa  ––  nn ii ee  zz aa ww ii ee dd źź mm yy  JJ uu rr kk aaUU ww aa gg aa ,,  zz bb ii óó rr kk aa  ––  nn ii ee  zz aa ww ii ee dd źź mm yy  JJ uu rr kk aa
RYS. PETRO/AUGUST
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Zima nas się trochę ima

Będzie MAL przy ul. Karczunkowskiej

Ostatnie lata mieliśmy w nizinnych czę-
ściach Polski, w tym na Mazowszu w za-
sadzie bezśnieżne. A już ubiegłoroczna
zima była tak ciepła, że w Warszawie pa-
nował jakby klimat śródziemnomorski. 

Progności zapowiedzieli również ciepłą zimę
w tym roku, więc z radością powitaliśmy w no-
cy z wtorku na środę (12/13 stycznia) od daw-
na niewidziany w stolicy całkiem głęboki śnieg.
Biały krajobraz mógł urzekać, zwłaszcza w le-
śnych miejscowościach podwarszawskich, jak-
kolwiek temperatura, utrzymująca się na pozio-
mie zera, nie mogła gwarantować dłuższego
trwania pokrywy śnieżnej. Kierowców to oczywi-

ście nie martwi, jakkolwiek i ten pierwszy poważ-
ny śnieg doprowadził do kilku wypadków drogo-
wych na Mazowszu. 

A mieszkańcy Warszawy mogą tylko z senty-
mentem wspominać najbardziej lutą zimę, jaka za-
atakowała miasto w sylwestrową 1978/1979. Re-
kordowo głęboki śnieg zasypał kompletnie miasto
na kilka tygodni. Na Ursynowie wyjechać samo-
chodami spod domów mogli tylko ci, którzy mie-
li zaparkowane auta przy głównej drodze. Reszta
była uwięziona na parkingach przez ponad ty-
dzień i dłużej. Tylko dzieci miały radość, bo Kopa
Cwila stała się lokalnym Kasprowym. Czy jednak
taka zima kiedykolwiek do nas wróci? K o s

Na przełomie listopada i grudnia 2020
roku na Ursynowie odbyły się konsulta-
cje społeczne „Jakie miejsce dla miesz-
kańców przy ulicy Karczunkowskiej?”. 

W ich wyniku sformułowane zostały rekomen-
dacje co do stworzenia Miejsca Aktywności Spo-
łecznej (MAL), a zespół architektów opracował
koncepcję przebudowy i aranżacji pawilonu oraz
zagospodarowania terenu wokół niego. Reko-
mendacje zawarte w raporcie Zarząd Dzielnicy
wykorzysta w trakcie realizacji konsultowanego
przedsięwzięcia. MAL przy ul. Karczunkowskiej
ma zostać uruchomiony do końca 2021 roku.

Mieszkańcy wystąpili z propozycją, aby w pawi-
lonie po dawnym sklepie spożywczym powstało
miejsce integrujące lokalną społeczność. Urząd
dzielnicy Ursynów, właściciel pawilonu, podjął
inicjatywę i zorganizował konsultacje społeczne.
Ich celem było doprecyzowanie oczekiwań miesz-
kańców w sprawie utworzenia w proponowanej
lokalizacji Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL). 

W ramach konsultacji przeprowadzone zosta-
ły wywiady telefoniczne z mieszkańcami Jeziorek
Południowych, uruchomiono ankietę online i in-
folinię konsultacyjną, do skrzynek pocztowych

prawie 400 posesji dostarczone zostały ankiety
papierowe. Odbył się także warsztat/spotkanie
on-line z mieszkańcami i zespołem architektów.

Urząd dzielnicy Ursynów chce, aby MAL przy ul.
Karczunkowskiej był miejscem otwartym dla spo-
łeczności lokalnej i stwarzał jej przestrzeń do po-
dejmowania własnych inicjatyw. Dlatego w trak-
cie konsultacji proszono mieszkańców o przedsta-
wienie ich wizji MAL, w którym mogliby poszerzać
swoje zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy,
spotykać z ludźmi o podobnych zainteresowa-
niach, ciekawie spędzać czas z rodziną, realizować
swoje pomysły, prowadzić spotkania, inicjować
różne przedsięwzięcia. Pytano też, jakie mają
oczekiwania względem MAL-u, do kogo powinna
być skierowana oferta programowa i na jakie po-
trzeby powinna ona odpowiadać oraz na jakich za-
sadach powinno funkcjonować to miejsce, jak na-

leży zorganizować przestrzeń wewnątrz i na ze-
wnątrz MAL-u.

Według mieszkańców planowany MAL powi-
nien być przede wszystkim miejscem przyjaznym,
otwartym, dostępnym, ciepłym, przytulnym, są-
siedzkim i otoczonym zielenią. Uczestnicy konsul-
tacji (w większości mieszkańcy osiedla Etap) chcą,
aby miejsce to było otwarte dla ogółu mieszkań-
ców Jeziorek.

Społeczność Jeziorek Południowych jest zróż-
nicowana – mieszkańcy różnią się wiekiem i sta-
żem zamieszkiwania. W Jeziorkach mieszka wie-
le osób w wieku senioralnym i młodych rodzin z
małymi dziećmi. Ta druga grupa dzieli się na ro-
dziny założone przez wieloletnich mieszkańców
Jeziorek i rodziny napływowe. Z tego wynika naj-
ważniejsza funkcja, jaką powinien pełnić MAL
przy ul. Karczunkowskiej – miejsca spotkań i inte-
gracji sąsiedzkiej.

Na podstawie opinii mieszkańców zebranych w
ankietach i bezpośrednich wywiadach zespół ar-
chitektów opracował trzy warianty przebudowy
i aranżacji pawilonu oraz zagospodarowania tere-
nu wokół niego. W toku dyskusji podczas spotka-
nia online wyłoniona została ostateczna koncep-

cja zakładająca przebudowę istniejącego pawilo-
nu, uzupełnionego o budowę podjazdu i zada-
szonego tarasu oraz zastosowanie wewnątrz pa-
wilonu ruchomych ścianek działowych. Na ze-
wnątrz powstać ma zielone, ogrodzone miejsce
wypoczynku, które będzie jednocześnie przestrze-
nią bezpiecznej zabawy dla dzieci.

W odniesieniu do formuły działania MAL-u i je-
go oferty programowej rekomendowane jest za-
pewnienie jak najdłuższego czasu funkcjonowa-
nia miejsca i jego ogólnej dostępności dla miesz-
kańców, zaangażowanie animatora doświadczo-
nego w działaniach integrujących wspólnoty lokal-
ne oraz opracowanie szczegółowej oferty działań
we współpracy z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultu-
ry i Miejscem Aktywności Lokalnej przy ul. Kaja-
kowej. Raport z konsultacji jest dostępny na
www.ursynow.pl. 

O granicę między wolno-
ścią w swoim mieszkaniu,
a odpowiedzialnością za
cześć wspólną i komfort
pozostałych mieszkańców
osiedla pytano nie raz. Na
początku roku miejska
radna Renata Niewitecka
z Koalicji Obywatelskiej
zainicjowała dyskusję do-
tyczącą potencjalnego  za-
kazu palenia papierosów
na balkonach. Sprawa
wzbudza wiele kontrower-
sji, a takie rozwiązanie
funkcjonuje już na Litwie. 

- Przede wszystkim chciałbym
zainicjować dyskusję na ten te-
mat, dlatego opublikowałam
post w mediach społecznościo-
wych. Dociera do mnie bardzo
wiele sygnałów od mieszkań-
ców, którzy skarżą się na uciąż-
liwości związane z paleniem na
balkonach. Są mieszkania, w
których smród papierosa dosta-
je się do wszystkich pomiesz-
czeń i trzeba zamykać wszyst-
kie okna, aby się przed nim
chronić. Ludzie nie chcą być na-
rażeni na bycie biernymi pala-
czami. Przyglądając się reak-
cjom mieszkańców na mój post
widać wyraźnie, że pomysł ma

wielu zwolenników, ale także i
oponentów, którzy uważają, że
nie powinno się wprowadzać ta-
kiego rozwiązania. Ważne jest,
aby zacząć taką dyskusję, bo
proszę zauważyć, że na Litwie,
która wprowadziła taki zakaz
trwało to kilka lat zanim przepis
zaczął obowiązywać. Natural-
nym krokiem po analizie sygna-
łów od mieszkańców jest prze-
prowadzenie konsultacji wśród
największych spółdzielni oraz
wspólnot mieszkaniowych na

terenie Warszawy, aby spraw-
dzić jak one zapatrują się na ten
problem. Pierwszą instancją, do
jakiej zwraca się osoba, której
przeszkadza dym papierosowy
jest właśnie spółdzielnia miesz-
kaniowa lub wspólnota, to tam
mieszkańcy sygnalizują uciążli-
wości. Po tych konsultacjach bę-
dę mogła podjąć decyzję czy za-
czniemy ten temat rozważać for-
malnie w Radzie Warszawy –
mówi Renata Niewitecka, radna
m.st. Warszawy.

Co z paleniem papierosów na balkonie?

Nowe chodniki, ławki,
drzewa, kosze oraz rzeźba
niedźwiadka - to część
projektu ”Zielona Oś Ursy-
nowa – nowy park”. 

Realizacja odbywa się w ra-
mach budżetu obywatelskiego,
pomysł zyskał poparcie 1772
mieszkańców. Koszt dotychczas
zrealizowanych prac to 492
505,95 zł. Na wiosnę planowane
są jeszcze nasadzenia krzewów,
bylin i traw.

Jest to kontynuacja projektu
“Zielona Oś Ursynowa” zreali-
zowanego w 2017 r. Wówczas
na nieużytkach, na tyłach ko-
ścioła przy ul. Dereniowej i ba-
zarku Na Skraju, powstały zie-

lone skwery. Kontynuacją pro-
jektu „Zielona Oś Ursynowa –
nowy park” jest pas zieleni cią-
gnący się na południe od ul.
Gandhi przez cały Imielin (od
ul. Pileckiego, przez okolice ra-
tusza, do ul. Cynamonowej).
Głównym celem realizacji pro-
jektu, a jednocześnie oczekiwa-
nym skutkiem, jest zwiększenie
atrakcyjności terenu zieleni, tak
aby służył mieszkańcom Ursy-
nowa poprzez uzupełnienie in-
frastruktury.

Kolejny rok z rzędu war-
szawiacy mogą oddać po-
świąteczne drzewka w do-
niczkach do ponownego
zasadzenia. W ten sposób
dajemy im szansę na dru-
gie życie.

Przekazywane choinki powin-
ny być pozbawione świątecz-

nych ozdób. Zebrane iglaki posa-
dzone zostaną w stołecznych la-
sach. Mieszkańcy mogą przeka-
zywać drzewka w sobotę 16
stycznia, godz. 9.00-15.00, głów-
na siedziba Lasów Miejskich –
Warszawa, ul. Korkowa 170a.

Zebrane drzewka zostaną za-
sadzone podczas sprzyjających

warunków pogodowych. Szan-
se na przyjęcie się posadzonych
drzewek zależą od ich kondycji,
stanu korzeni i tego, jak długo
choinki przebywały w ciepłym
pomieszczeniu. Iglaki wyhodo-
wane bezpośrednio w donicz-
kach mają dużą szansę zaadapto-
wania się do leśnych warunków.

Mieszkańcy mają dwie opcje:
– mogą zostawić choinkę w

wyznaczonym przez administra-
tora nieruchomości miejscu gro-
madzenia odpadów wielkoga-
barytowych (odbiór zgodnie z
harmonogramem dla danego
budynku),

– zawieźć choinkę do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, tzw. PSZOK-u,
przy ul. Płytowej 1. Punkt czyn-
ny jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 14.00–20.00 oraz w
soboty od godz. 9.00 do 20.00.

Choinki oddajmy lasom miejskim

Zielona Oś Ursynowa - kontynuacja
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Ostateczna koncepcja 
Parku Polskich Wynalazców
Przedstawiony we wstępie ob-

razek to wizja niestety całkowi-
cie realna. We wtorek 12 stycz-
nia burmistrz Robert Kempa
opublikował w Internecie osta-
teczną koncepcję zagospodaro-
wania Parku Polskich Wynalaz-
ców, którego integralną częścią
jest  “naturalny” plac zabaw. 

Idea stworzenia parku na tak
zwanej wówczas Psiej Górce  w
pobliżu skrzyżowania ulic Gan-
dhi i Rosoła, powstała w środo-
wisku stowarzyszenia Otwarty
Ursynów sporo lat temu. Lan-
sując początkowo nazwę “Park
Młodych Wynalazców”, która
ewoluowała do “Parku Polskich
Wynalazców”, pomysłodawcy
zachęcili Urząd Dzielnicy do
przeprowadzenia konsultacji
społecznych. Konsultacje, zre-
alizowane we wrześniu i paź-
dzierniku 2015, dały urzędni-
kom bardzo bogaty, może aż za

bogaty materiał informacyjny.
Podczas kilkuetapowych kon-
sultacji, spacerów poznawczych
i warsztatów zgłoszono ponad
400 uwag i postulatów. Były one
jednak tak zróżnicowane i prze-
ciwstawne, że spośród nich
można by wybrać po kilkadzie-
siąt propozycji, umożliwiających
uzasadnienie prawie dowolnego
wariantu kierunkowego. W ra-
porcie z konsultacji, opubliko-
wanym w styczniu 2016 roku
przez Urząd, zwrócono uwagę
na szereg  elementów często
spotykanych  w wypowiedziach,
takich jak: wola utworzenia par-
ku, zachowanie charakteru
miejsca, wspomaganie i rozwija-
nie funkcji rekreacyjnych, za-
pewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa, pamiętanie o dobrostanie
i specyfice lokalnej przyrody, na-
zwanie parku spójnie z jego cha-
rakterem. 

Na podstawie uwag i postula-
tów opracowano w 2017 roku
koncepcję  parku, nazywanego
wówczas roboczo “parkiem pol-
skich wynalazców”. Choć w ra-
porcie zwrócono uwagę, że “na
podstawie zgłaszanych opinii,
można już stwierdzić, że nazwa
nie jest uczestnikom obojętna”,
konsultacje dotyczące tak waż-
nej sprawy jak nazwa parku nig-
dy nie zostały przez Urząd sfi-
nalizowane. Podjęto jakieś ini-
cjatywy w końcu 2017 roku, sam

zresztą przedstawiłem propozy-
cję nazwy na formularzu dostęp-
nym w Internecie, jednak wkrót-
ce ze źródeł związanych z Urzę-
dem dowiedziałem się, że kon-
sultacje zostały wstrzymane. W
rezultacie w 2020 roku OU, bę-
dąc już w koalicji większościo-
wej sprawującej  władzę, mógł
cieszyć się z zatwierdzenia lanso-
wanej nazwy, nadanej formal-
nie uchwałą Rady Warszawy z
maja 2020 roku. 

Koncepcja parku, modyfiko-
wana w ramach kolejnych kon-
sultacji i korekt,  została podda-
na ostatecznym konsultacjom
on-line w końcu 2020 roku. W
związku z podjętymi  po zebra-
niu opinii pracami projektowy-
mi, radny Antoni Pomianowski
złożył interpelację, wskazując na
szereg wątpliwości i negatyw-
nych reakcji mieszkańców. Pro-
sząc o stworzenie koncepcji od
nowa, zwrócił uwagę, że “...jed-
nym z głównych postulatów jest
zachowanie maksymalnie natu-
ralnego stanu parku i ogranicze-
nie ingerencji budowlanej do mi-
nimum. Tymczasem w przedsta-
wionej koncepcji pojawiły się ta-
kie rozwiązania, jak 12- metro-
wa zjeżdżalnia,  terenowe szachy
czy podświetlenie drzew, które
bez wątpienia drastycznie inge-
rują w dziewiczy charakter tego
terenu”. W odpowiedzi bur-
mistrz Robert Kempa stwierdził
brak możliwości stworzenia cał-
kowicie nowej koncepcji, m.in.
ze względu na poniesione kosz-
ty na prace projektowe wyno-
szące 115 tys. złotych  oraz speł-
nienie wyrażonych przez miesz-
kańców oczekiwań. 

Jedna 
strona medalu

Z ostateczna wersją koncep-
cji “Park Polskich Wynalazców
– jak będzie wyglądał?” można
zapoznać się na stronie Urzędu
Dzielnicy: www.ursynow.pl.

Ciekawe i oryginalne pomysły
na pewno zdobyłyby uznanie
mieszkańców, niemniej poja-
wiają się istotne “ale”, o czym
napiszę dalej.

Park Polskich Wynalazców zo-
stał formalnie utworzony i otrzy-
mał nazwę decyzją Rady m.st.
Warszawy z 14 maja 2020 roku.
Spośród najważniejszych cech
projektu, podkreślanych przez
Urząd, można wymienić opra-
cowanie w zgodzie z postulata-
mi  mieszkańców, zgodność z
naturą i utworzenie naturalne-
go, zacienionego placu zabaw.

Najważniejsze miejsca PPW
obejmują:

– Strefa naturalnego placu za-
baw, zawierająca m.in. duży ze-
staw wspinaczkowy z wieżą i
zjeżdżalnią, huśtawki,  podesty
na sprężynach,  tunele, las paję-
czyn, labirynt, zestaw wspinacz-
kowy na skarpie. Ponadto zaś:

– Drewniane tarasy wykonane
w formie schodów; 

– Aleję drzew upamiętniają-
cą polskich wynalazców;

– Plac z wrysowanym kształ-
tem spirografu; 

– Okno widokowe, dające wi-
dok „jak przez okno”; 

– Miejsce kreatywnych 
spotkań;

– Nadwieszony drewniany 
taras widokowy;

Druga 
strona medalu

Projektowi  sprzeciwia się re-
prezentowana przez Pawła Ko-
szuta grupa mieszkańców  dziel-
nicy Ursynów, patrzących na
przedsięwzięcie PPW z punktu
widzenia interesów przyrody.
Przygotowali oni petycję skiero-
waną do burmistrza Roberta
Kempy, akcentującą zbyt dużą
ingerencję obecnego projektu
parku w środowisko przyrodni-
cze. Oponenci zwracają uwagę
na niepokoje mieszkańców,

związane z budową placu zabaw
w miejscu lasku przy górce. Wy-
rażają obawy, iż realizacja takie-
go przedsięwzięcia może wią-
zać się z wycinką przynajmniej
części rosnących tam drzew, o
czym jest mowa w dokumentach
przetargowych. Zwracają  rów-
nież uwagę na obecność w la-
sku wielu gatunków ptaków oraz
ich siedlisk, w tym objętych ści-
słą ochroną gatunkową, których
egzystencja byłaby niemożliwa
w  nowych warunkach stworzo-
nych przez plac zabaw zlokalizo-
wany wśród drzew.

Autorzy petycji zwrócili się do
burmistrza z prośbą o wstrzy-
manie realizacji projektu budo-
wy Parku Polskich Wynalazców
do czasu rozwiania wątpliwości
mieszkańców dotyczących wpły-
wu tej inwestycji na przyrodę
oraz o zorganizowanie wspól-
nego spotkania, które byłoby
okazją do omówienia możliwo-
ści uwzględnienia w projekcie
“społecznej koncepcji urządze-
nia terenu zieleni”. 

Jako ciekawostkę można
wskazać fakt, że petycja została
wysłana przez autorów pocztą
elektroniczną do burmistrza 11
stycznia, zaś dnia następnego
przedstawiono “ostateczną wer-
sję”  koncepcji Urzędu, sygno-
waną przez burmistrza. 

Technokraci kontra 
miłośnicy przyrody

Głównym źródłem kontrower-
sji jest lokalizacja “naturalnego”
(bo zbudowanego z materiałów
naturalnych) placu zabaw dla
dzieci w środku lasku. Internau-
ta Mateusz zwraca uwagę, że
“nawet jeżeli faktycznie nie zo-
staną wycięte drzewa (ale krze-
wy albo zdziczałe drzewka owo-
cowe też? – w końcu głównie na
nich żerują ptaki!), to zostanie
zniszczone naturalne podłoże
(trawy, mchy, opadłe liście itp.),
a to w nim żyją niezliczone owa-
dy, ślimaki i inne drobne stwo-
rzenia, które są pokarmem pta-
ków i jeży”. Przeciwnicy odpo-
wiadają, że “lasek nie jest żad-
nym rezerwatem ani puszczą”.
Zapominają jednak, że niszcze-
nie siedlisk zwierząt chronio-
nych podlega bezwzględnej od-
powiedzialności karnej, zagro-
żonej grzywną lub aresztem. 

Pomijam karczemne hejty, ja-
kie towarzyszą sporom na temat
PPW w Internecie, jednakże obie
strony są dalekie od jakiegokol-
wiek porozumienia. Temat jest
bardzo rozwojowy i zarazem
trudny. Oby w końcu doszło do
zgody bez sięgania do rozwią-
zań prawnych. Chęci porozumie-
nia na razie nie widać.

A tak wyglądała sikorka bogatka...
Tak wygląda sikorka bogatka – dziadek wskazał pal-
cem wnukowi  planszę  z kolorowymi zdjęciami małych
ptaszków umieszczoną obok placu zabaw. – A to jest
kwiczoł, to dzięcioł, a tu dzwoniec – mówił dziadek.
Wnuczek Krzysio rozejrzał się wkoło jakby szukał
ptaszków, których od dawna tu nie było, bardziej przez
grzeczność zerknął na planszę i pobiegł w kierunku po-
destu na sprężynach. Na placu było kilkoro dzieci. Wo-
kół słychać było entuzjastyczne okrzyki i piski. Na
czubku drzewa siedziało kilka wron. – Aniu, odejdź
spod drzewa, bo ptaszyska zrobią na ciebie kupę – za-
wołała mamusia, przerywając rozmowę z koleżanką,
której synek biegł z tupotem po drewnianym podeście
wśród drzew.

BBuurrmmiissttrrzz RRoobbeerrtt KKeemmppaa::
– Obyśmy mieli na Ursynowie tylko takie

zmartwienia, jak protesty małej grupy osób
w jednej – i to nie najważniejszej – kwestii do-
tyczącej otoczenia domów mieszkalnych.
Koncepcja Parku Polskich Wynalazców by-
ła szczegółowo konsultowana i jej autorzy
spełnili wszystkie postulaty dyskutantów.
Obrońcom przyrody przypomnę, że nie za-

mierzamy wycinać żadnego drzewa. Wprost przeciwnie, zostanie
posadzonych co najmniej 65 nowych drzew liściastych. A i dla po-
trzeb osób wyprowadzających psy na spacer nie zabraknie miejsca.
Budowa parku będzie kosztowała 4 300 000 złotych, zaś termin za-
kończenia robót przewidywany jest w czerwcu 2022 roku.

PPllaacc zzaabbaaww uu ppooddnnóóżżaa GGóórrkkii,, jjeeddeenn zz cczztteerreecchh ww ookkoolliiccyy..WWśśrróódd ddrrzzeeww ii kkrrzzeewwóóww mmaa ppoowwssttaaćć ''nnaattuurraallnnyy'' ppllaacc zzaabbaaww..

SSiikkoorraa bbooggaattkkaa.. MMiieejjssccee ssiieeddlliisskk ppttaakkóóww ppooddlleeggaajjąąccyycchh śścciissłłeejj oocchhrroonniiee..
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Na wniosek Zarządu,
Dzielnica Mokotów otrzy-
mała z budżetu miasta do-
datkowe środki inwesty-
cyjne w wysokości 11,5
mln zł. Dzięki temu będzie
możliwa kontynuacja pro-
cesów inwestycyjnych dla
poniższych zadań:

– Przebudowa ul. Goraszew-
skiej;

– Przebudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 146 przy ul. Doma-
niewskiej 33 wraz z zagospoda-
rowaniem terenu;

– Budowa przedszkola przy
ul. Maklakiewicza 9a;

– Budowa przedszkola przy
Al. Niepodległości 17;

– Przebudowa budynku
przedszkola nr 148 przy ul. Kazi-
mierzowskiej 45 wraz z zago-
spodarowaniem terenu;

– Budowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Kierbedzia.

Wsparcie dla 
mokotowskich seniorów

Jesteś osobą starszą lub narażoną na rozwinięcie
ciężkiej postaci koronawirusa? Znasz kogoś, kto nie
powinien opuszczać domu i potrzebuje wsparcia?
Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu “Warszawa
Wspiera” działającego przy Urzędzie Dzielnicy Mo-
kotów m.st. Warszawy.

Dzielnicowy Zespół Wsparcia zorganizuje pomoc przy zrobie-
niu podstawowych zakupów m.in. spożywczych, artykułów hi-
gienicznych, leków oraz karmy dla zwierząt czy wyniesieniu
śmieci. W wykonaniu tych codziennych czynności pomogą wo-
lontariusze. 

Osoby zgłaszające telefonicznie swoje potrzeby będą koja-
rzone z wolontariuszami, których zadaniem będzie raz w tygo-
dniu dokonanie zakupów i wyrzucenie śmieci. Ochotnicy zosta-
ną wyposażeni przez Urząd Dzielnicy w środki ochrony osobistej
– maski, rękawice i płyny dezynfekujące. Dostaną również iden-
tyfikator, precyzyjną instrukcję postępowania oraz wsparcie dy-
żurujących pracowników Urzędu. Wsparciem nie są objęte oso-
by, które znajdują się w kwarantannie.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 443 67 71 lub e-mailem: mokotow.wsparcie@um.war-

szawa.pl. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00–16.00.

Dodatkowe środki inwestycyjne dla Mokotowa 

Powstaje nowy wjazd do
Miasteczka Wilanów. Po
nieudanym pierwszym
przetargu ogłoszono dru-
gi na przebudowę skrzyżo-
wania al. Wilanowskiej i
ul. Kosiarzy w celu włącze-
nia do niego ul. Sarmac-
kiej. Nad jej przedłuże-
niem, które wiąże się z bu-
dową przejazdu nad Poto-
kiem Służewieckim, już
pracuje deweloper.

Dzięki tej inwestycji znacznie
skróci się dojazd do Wilanowa.
Aby dziś dostać się do jednej z
ważniejszych arterii w dzielnicy,
kierowcy muszą jechać ul. Oś Kró-
lewska, a następnie do al. Rze-
czypospolitej lub do ul. Kieślow-
skiego. Jeśli wybiorą drugą drogę,
i tak nie są w komfortowej sytuacji
– w al. Wilanowską mogą tylko
skręcić w prawo. Z kolei aby wje-
chać do „miasteczka”, od skrzyżo-

wania al. Wilanowskiej z al. Rze-
czypospolitej muszą poruszać się
tą drugą i następnie ul. Oś Kró-
lewska. To najkrótsza trasa – al-
ternatywny wariant zakłada skręt
z ul. Przyczółkowej w ul. Klim-
czaka, a potem przejazd ulicami
Kieślowskiego i Oś Królewska.

Rozwiązaniem będzie właśnie
przedłużenie kończącej się ślepo
ul. Sarmackiej i włączenie jej do
skrzyżowania al. Wilanowskiej
i ul. Kosiarzy. Tym zajmuje się
firma Robyg. Deweloper buduje
przepust na Potoku Służewiec-
kim, w miejscu używanej przez
pieszych kładki. Prace prowa-
dzone są od końca sierpnia.

Zarząd Dróg Miejskich przebu-
duje natomiast skrzyżowanie al.
Wilanowskiej z ul. Kosiarzy. Zro-
bimy to tak, aby możliwe stało się
podłączenie do niego ul. Sarmac-
kiej. Rozpoczęcie robót zbliża się
coraz większymi krokami. Jesz-

cze przed świętami Bożego Na-
rodzenia ogłosiliśmy przetarg, aby
wyłonić wykonawcę. Następnie
przystąpimy do sprawdzania i
oceny nadesłanych propozycji –
liczymy, że tym razem procedura
nie będzie się przedłużać i po roz-
strzygnięciu wybrany przez nas
wykonawca wiosną wywiąże się z
powierzonego zadania.

Wybrany wykonawca będzie
miał za zadanie przebudować
sygnalizację świetlną. Przygotu-
je ją do podpięcia przedłużonej
ul. Sarmackiej. Światła staną się
nowocześniejsze – będą działać
w akomodacji i zostaną wypo-
sażone w detekcję ruchu. Skrzy-
żowanie będzie miało osygnali-
zowane przejścia dla pieszych z
każdej strony – dziś zebry braku-
je od wschodu, a od południa
nie ma przez co przechodzić.
Każde z nich będzie miało po-
środku azyl, zostanie wyposażo-
ne w płyty z wypustkami dla
osób niedowidzących.

Na skrzyżowaniu z al. Wila-
nowskiej w ulicę Sarmacką i na
odwrót będzie można skręcić w
każdej relacji – zostaną wyzna-
czone dodatkowe pasy do skrę-
tu. Zachodnią stroną skrzyżowa-
nia będzie poprowadzona droga
rowerowa od ul. Sarmackiej, któ-
ra połączy się z trasą po północ-
nej stronie al. Wilanowskiej.

z d m . w a w . p l

Pomóżmy zwierzętom w
przetrwaniu zimy. Schro-
nieniem kotów żyjących na
wolności mogą być piw-
niczne kąty. Zwierzęta w
schronisku czekają na ad-
opcję i pomoc rzeczową.
Ptaki w mroźne dni potrze-
bują świeżej wody i ziaren.

– Prosimy zarządców budyn-
ków, administratorów nierucho-
mości, jak również wszystkich
warszawiaków, by umożliwili ko-
tom żyjącym na wolności dostęp
do pomieszczeń piwnicznych.
Mały gest, uchylone drzwiczki,
mogą odmienić los czworono-
gów. Stwórzmy dla nich bezpiecz-
ne, ciepłe i suche schronienia z
dostępem do wody i jedzenia, np.
w nieużywanym, wydzielonym
pomieszczeniu – mówi Justyna
Glusman, dyrektor koordynator
ds. zrównoważonego rozwoju i
zieleni m.st. Warszawy.

Koty wolno żyjące w natural-
ny sposób zapobiegają występo-
waniu gryzoni w budynkach.
Miasto troszczy się o te zwierzę-
ta przez cały rok – dokarmia, fi-
nansuje ich leczenie, a także
udziela dotacji organizacjom po-
zarządowym na ochronę zwie-
rząt. Szacuje się, że w stolicy za-

mieszkuje ponad 29 tys. kotów
żyjących na wolności. W latach
2019-2020 Warszawa zakupiła
blisko 474 tys. kg karmy (suchej
i mokrej), którą przekazała dziel-
nicom i społecznym opiekunom
dzikich kotów.

Zima to szczególnie trudny
czas dla zwierząt w schroni-
skach. W schronisku „Na Palu-
chu” czeka aż 40 kotów i 400
psów. Dlatego osoby rozważa-
jące adopcję zwierzaka zachę-
camy, by skontaktowały się z tą
placówką właśnie teraz i uszczę-
śliwiły któreś ze zwierząt.

Jeżeli adopcja nie wchodzi w
grę, warto pomagać na inne spo-
soby. Oprócz darowizn pienięż-
nych można również przekazy-
wać dary rzeczowe, w tym te
szczególnie ważne o tej porze
roku, np. bielizna pościelowa
(prześcieradła, duże poszewki),
ręczniki, koce, kołdry bez pie-
rza, szare gazety. Pełną listę moż-
liwości pomocy znaleźć można
na stronie schroniska.

Ptaki potrzebują dokarmiania
wyłącznie podczas mrozów, gdy
brakuje owadów i owoców ro-
ślin. Podawana karma powinna
być czysta, sucha i podawana w
ograniczonej ilości, aby nie za-

marzła. Zarówno chleb, skrawki
wędliny, makarony, chrupki czy
inne przetworzone jedzenie jest
szkodliwe dla zwierząt.

Sikory, kowaliki, dzięcioły,
dzwońce, szczygły, wróble, trzna-
dle, mazurki, gołębie, kawki i
gawrony najchętniej zjadają łu-
skane ziarno słonecznika. Kosy i
kwiczoły żywią się także owoca-
mi z krzewów i jabłkami. Gołębie,
wrony, gawrony i kawki można
dokarmiać pszenicą lub kaszą (z
wyjątkiem prażonej kaszy gry-
czanej). Ptaki krukowate są też
smakoszami orzechów włoskich.
Łabędzie i kaczki najchętniej je-
dzą ziarna zbóż, np. pszenicę i
mieloną kukurydzę, a także suro-
we lub gotowane, drobno pokro-
jone warzywa – uwaga, mieszan-
ki te nie powinny być wrzucane
do wody, tylko pozostawiane na
brzegu zbiornika.

Karmniki powinny być na bie-
żąco sprzątane z zaległych, zgni-
łych resztek pokarmu i odcho-
dów. Warto podawać  żywność
w zacisznym miejscu, oddalo-
nym od kotów i innych drapież-
ników. Dokarmianie ptaków
można rozpocząć wraz z nadej-
ściem ujemnych temperatur
bądź śniegu. 

W sylwestra 2020 roku Warszawski
Transport Publiczny po raz pierwszy od
wielu lat nie cieszył się popularnością.
Po godzinie 19.00 trudno było spotkać
kogoś w autobusach czy metrze. Warsza-
wianki i warszawiacy zostali w domach.

Zainteresowanie Warszawskim Transportem
Publicznym w Wigilię i święta Bożego Narodzenia
w 2019 i 2020 roku – w przeciwieństwie do sylwe-
stra– różniło się nieznacznie. Należy jednak pamię-
tać o tym, że z powodu epidemii koronawirusa w
pojazdach WTP mamy teraz tylko ok. 45 proc.
liczby pasażerów z czasów przed epidemią.

Trochę w domach, 
trochę na mieście

W Wigilię 2020 roku (która przypadła w czwar-
tek) autobusami podróżowało o ponad 54 a me-
trem 66 proc. pasażerów mniej niż w czwartek ty-
dzień wcześniej. W 2019 roku (Wigilia była we
wtorek) spadek ten oscylował w granicach 66
proc. w autobusach i 74 proc. w metrze.

Pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia 2020
roku (czyli w piątek) z autobusów skorzystało o ok.
79 proc. a z metra o ok. 82 proc. mniej pasażerów,
niż w tygodniu poprzedzającym tydzień świą-
teczny. W 2019 roku autobusami podróżowało o
ok. 78 proc. pasażerów mniej, a metrem – 86 proc.

W drugi dzień świąt w 2020 roku (sobota) na
podróż Warszawskim Transportem Publicznym
zdecydowało się o prawie 66 proc. (autobusy) i 56
proc. (metro) osób mniej w porównaniu do sobo-
ty z poprzedniego tygodnia. Rok wcześniej było to
odpowiednio 78 proc. i 83 proc.

Święta Bożego Narodzenia warszawianki i war-
szawiacy spędzili więc podobnie jak rok temu –
większą różnicę pomiędzy popularnością WTP w
okresie świąt Bożego Narodzenia 2019 i 2020 ro-
ku można zauważyć jedynie w drugi dzień świąt.
Może to świadczyć o większej niż zwykle potrze-
bie – spowodowanej wielomiesięcznym „zamro-
żeniem” aktywności społecznych – spędzenia cza-
su poza domem.

Nowy rok witaliśmy 
w domach

W sylwestra 2020 roku, podobnie jak w każdy
dzień powszedni, odnotowano dwa szczyty komu-
nikacyjne. Rano najwięcej pasażerów wsiadało
do autobusów pomiędzy godz. 6.00 a 8.00. Szczyt
popołudniowy odrobinę się przesunął i rozpoczął

się wcześniej – ok. 11.30, największe wartości
osiągnął ok. godz. 14.00, a później stopniowo licz-
ba pasażerów zaczęła spadać i po godz. 20.30 z au-
tobusów korzystało już niewiele osób. 

Podobnie było w przypadku metra. Najwięcej
pasażerów wsiadało do wagonów pomiędzy godz.
6.00 a 8.00, a po południu w godz. 12.00-16.30.
Około godz. 19.00 nastąpił zdecydowany spadek
liczby osób wchodzących na stacje metra i do koń-
ca dnia nie odnotowano większego zaintereso-
wania podróżami podziemną koleją.

Ostatniego dnia 2020 roku metrem podróżowa-
ło prawie 160 tys. osób. Najpopularniejszymi sta-
cjami były: M1 i M2 Świętokrzyska z ponad 25 tys.
pasażerów, Centrum – prawie 11,3 tys. i Politech-
nika – ponad 8,6 tys. Najrzadziej korzystano ze sta-
cji: Szwedzka – nieco ponad tysiąc pasażerów,
Centrum Nauki Kopernik – niewiele ponad 1,5
tys. i Młynów – prawie 1,6 tys. Rok wcześniej z obu
linii metra (oprócz nieotwartych wówczas stacji
M2: Płocka, Młynów i Księcia Janusza) skorzy-
stało prawie 389 tys. podróżnych. Najczęściej
wsiadano do podziemnej kolei na stacjach: Cen-
trum – ponad 40 tys. pasażerów, Politechnika –
26,5 tys. i Ratusz Arsenał – prawie 21 tys. Najrza-
dziej wybierano stacje: Szwedzka – ponad 1,8
tys. pasażerów, Targówek Mieszkaniowy – nie-
spełna 3,4 tys. i Centrum Nauki Kopernik – nieco
ponad 4,3 tys.

W poprzednich latach warszawiacy rano jecha-
li do pracy, wczesnym popołudniem wracali do do-
mów, by wieczorem znów wyruszyć na miasto.
Wracali zazwyczaj dopiero w Nowy Rok rano. W
sylwestra 2019 roku mogliśmy mówić o trzech, a
w metrze – nawet czterech szczytach komunika-
cyjnych. Autobusy cieszyły się największą popular-
nością od godz. 6.00 do 9.00, a później od 12.00
do 16.30. Szczyt „imprezowy” rozpoczął się ok.
godz. 19.00 i trwał do 20.30. Kolejne większe za-
interesowanie komunikacją zbiorową pojwiało
się na godzinę przed północą.

Metrem 31 grudnia 2019 roku najwięcej pasa-
żerów podróżowało rano pomiędzy godz. 7.00 a
8.00, po południu od ok. godz. 13.00 do 15.00 i
wieczorem pomiędzy godz. 19.00 a 20.30. Czwar-
ty szczyt komunikacyjny odnotowaliśmy 1 stycz-
nia 2020 roku rano – od godz. ok. 0.30 do ok.
1.15. Zdecydowany spadek liczby osób wchodzą-
cych na stacje metra nastąpił dopiero w Nowy
Rok ok. godz. 6.30. 

z t m . w a w . p l

Święta z rodziną, sylwester na domówce

Przebudowa skrzyżowania w Wilanowie

Troszczmy się o zwierzęta w mroźne dni
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W poniedziałek 11 stycznia na moje za-
proszenie gościliśmy na Ursynowie pa-
nią poseł na Sejm – Hannę Gill-Piątek z
Polski 2050 Szymona Hołowni. Pani po-
seł poinformowała o swoim wystąpieniu
poselskim, wspierającym działania
mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i sa-
morządowców walczących o budowę fil-
trów na wyrzutniach spalin z tunelu Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy (POW)
oraz o przejście dla pieszych po połu-
dniowej stronie ul. Puławskiej i skrzyżo-
wania POW. 

Na konferencji przekazałem informację o mo-
jej interpelacji do prezydenta Warszawy Rafała
Trzaskowskiego z udzieleniem poparcia dla nada-
nia nazwy Romana Bondarenki dla ronda na
skrzyżowaniu Puławskiej i POW, jako symbolicz-
nego hołdu dla zamordowanego w 2020 roku
mieszkańca Mińska na Białorusi. 

Pani poseł powiedziała, że budowa Południo-
wej Obwodnicy Warszawy jest wielką nadzieją na
poprawę warunków komunikacyjnych miesz-
kańców Warszawy ale również rodzi wiele pytań
i niepokojów społecznych. Mieszkańcy Ursyno-
wa i Wilanowa od lat domagają się instalacji fil-
trów na wyrzutniach spalin, wybudowanych na
krańcach tunelu Południowej Obwodnicy War-
szawy. W sprawie filtrów podpisywali liczne pe-
tycje, składali wnioski o ich montaż. Również
na ten temat licznie głosy zabierali prominentni
politycy PiS. Pan minister Adamczyk w czerwcu
2018 roku, w wydanym oświadczeniu napisał, że
w 2017 roku zostały rozpoczęte przygotowania
do montażu filtrów, zaś w resorcie infrastruktu-
ry odbywały się rozmowy na ten temat, które
utwierdziły ministerstwo w przekonaniu co do
racji mieszkańców Ursynowa. W tym samym ro-
ku ówczesny kandydat na prezydenta Warszawy
Pan Patryk Jaki (PiS) również oświadczył, że
wszystko jest już załatwione i filtry będą zamon-
towane. Z doniesień medialnych wiadomo, że
obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad ogłosiła przetarg na pomiary jakości
powietrze w sąsiedztwie tunelu, które mają po-
trwać rok. Tym samym instalacja filtrów w tune-
lu POW odkładana jest na co najmniej 2023 rok.
Zatem – czy ministerstwo zamierza dotrzymać
złożonej obietnicy – pytała pani poseł? – Dla
mnie, mieszkańców Ursynowa i Wilanowa, sa-
morządowców takich jak obecny ze mną radny
Paweł Lenarczyk jest oczywiste, że złożone przez
polityków rządzącej opcji obietnice powinny zo-
stać dotrzymane, a montaż filtrów powinien roz-
począć się jak najszybciej – powiedziała pani po-
seł Hanna Gill-Piątek. 

W swojej interpelacji Pani poseł również zada-
ła pytanie, czy Ministerstwo Infrastruktury za-
mierza po otwarciu tunelu nadać mu nazwę. Wie-
my, że na Ursynowie mówi się, że tunel mógłby no-

sić nazwę Konstytucji 3 Maja (2021 jest Rokiem
Konstytucji 3 Maja) lub Jana Zumbacha –  sław-
nego pilota, dowódcy w Dywizjonie 303, urodzo-
nego na Ursynowie.

Pani poseł poinformowała ponadto, że w jej
kolejnej interpelacji do ministra Adamczyka po-
prosiła o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie
sprawy budowy przejścia dla pieszych po połu-
dniowej stronie ul. Puławskiej przy skrzyżowa-
niu z POW. – O przywrócenie przejścia w tym
miejscu od lat walczą mieszkańcy i samorządow-
cy. Odnoszę wrażenie, że ten palący problem
mieszkańców Zielonego Ursynowa z pewnością
można rozwiązać, jeśli tylko podjęty zostanie dia-
log z mieszkańcami i samorządowcami Warszawy
– powiedziała pani poseł. 

Ze swojej strony podziękowałem Hannie Gill-Pi-
ątek za wsparcie i pomoc mieszkańcom Ursyno-
wa i Wilanowa w rozwiązywaniu naszych lokal-
nych spraw.  

Podkreśliłem w swoim wystąpieniu, że miesz-
kańcy obu dzielnic jednoznacznie domagają się in-
stalacji filtrów w miejscu wyrzutni spalin na krań-
cach tunelu, bojąc się o jakość powietrza, a co za
tym idzie choroby, jakie będą konsekwencją tego
stanu rzeczy. Wydawałoby się, że jest to sprawa po-
nad podziałami politycznymi, o czym świadczy za-
inicjowane przez Otwarty Ursynów lokalny pakt
na rzecz filtrów POW, skupiający 10 organizacji
społeczno-politycznych z Ursynowa i Wilanowa,
które żądały instalacji filtrów na wyrzutniach spa-
lin czy chociażby deklaracje ministra Adamczyka
i posła Jakiego, to jednak dziś mieszkańcy mają
obawy, czy montaż filtrów jest przesądzony. Obec-
nie Ministerstwo Infrastruktury uzależnia montaż
filtrów od wyników badań, które potrwają rok. Je-
śli wyniki badań będą wskazywały, że jest potrze-
ba instalacji filtrów, wówczas najwcześniej będą
one mogły być zamontowane w 2023 roku. Filtry
powinny być zamontowane jak najwcześniej bez
zbytecznej zwłoki. Ceną jest zdrowie mieszkańców
Ursynowa i Wilanowa. 

Dla mnie równie ważnym problemem jest bu-
dowa przejścia dla pieszych po południowej czę-
ści ul. Puławskiej przy POW. Przed budową wia-
duktu było przejście dla pieszych, które zostało zli-
kwidowane po budowie S-2 przez Ursynów.
Mieszkańcy mieli nadzieję, że GDDKiA przywró-
ci przejście dla pieszych w jego historycznym
przebiegu. Mimo wielu apeli mieszkańców, mo-
ich interpelacji i omawiania tego problemu na
Komisji Zielonego Ursynowa, GDDKiA jest nadal
głucha na potrzeby mieszkańców. Mam nadzie-
ję, że dzięki wystąpieniu pani poseł Hanny Gill-
-Piątek ta sprawa w końcu zostanie załatwiona po
myśli mieszkańców.

Na konferencji prasowej poinformowałem opi-
nię publiczną, że wystąpiłem do prezydenta War-
szawy Rafała Trzaskowskiego z interpelacją o
wsparcie inicjatywy nadania nazwy Romana Bon-
darenki dla ronda na skrzyżowaniu POW i Pu-
ławskiej. Roman Bondarenko nie był politykiem,
tylko zwyczajnym mieszkańcem białoruskiego
Mińska, ale przez swoją śmierć z rąk OMONow-
ców stał się symbolem walki o wolną Białoruś.
Powinniśmy wspierać obywateli, którzy walczą o
wolność w tym kraju, podobnie jak my byliśmy
wspierani przez mieszkańców wolnego świata,
w naszej drodze ku wolności. Mam nadzieję, że
pan prezydent pozytywnie odniesie się do tej ini-
cjatywy i za parę miesięcy wspólnie odsłonimy
tabliczkę z nazwą ronda Romana Bondarenki na
rondzie POW i Puławskiej.

P a w e ł  L e n a r c z y k
r a d n y  d z i e l n i c y  U r s y n ó w  
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Miasto podpisało umowę
na wymianę ok. 40 tys.
opraw oświetleniowych w
całej Warszawie. Dzięki
nowym oprawom LED,
stolica będzie bezpiecz-
niejsza, a w czasach stale
rosnących cen prądu, po-
zwoli to na ogromne
oszczędności. Wydatek
zwróci się w dwa lata, tyl-
ko dzięki niższym rachun-
kom za światło.

Dostawą i wymianą opraw
zajmie się firma Lug Light Fato-
ry z Zielonej Góry. Prace będą
toczyć się w tym i następnym ro-
ku, a wartość umowy wyniesie
co najmniej 32 mln zł.

W latach 2021-22 firma wy-
mieni oprawy oświetleniowe we
wszystkich dzielnicach Warsza-
wy. Chodzi o całe urządzenia –
źródło światła i obudowę - za-
montowane na szczycie słupa la-
tarni. Lampy sodowe zostaną za-
stąpione oświetleniem LED. Do
tej pory podobnych wymian by-
ło dużo, ale na niewielką skalę -
doświetlano przejścia dla pie-
szych, lub wymieniano oświe-
tlenie na jednej ulicy. Zmiany
dotyczyły jednorazowo kilkuna-
stu, najwyżej kilkudziesięciu
lamp.

Po raz kolejny Warszawa jest
na czele, jeśli chodzi o poprawę
jakości życia w mieście z wyko-
rzystaniem najnowocześniej-
szych technologii – nie gadże-
tów, ale elementów Smart City,
z których mieszkańcy skorzysta-
ją w praktyce. Po raz kolejny też
stolica korzysta z innowacji stwo-
rzonych w Polsce. Warto przy-
pomnieć, że jeden z najnowo-
cześniejszych na świecie syste-
mów zdalnej kontroli strefy płat-
nego parkowania, funkcjonujący
w Warszawie od roku, jest dzie-
łem lokalnej firmy Smart Factor.

– Podpisywana dzisiaj umo-
wa to dla Warszawy ogromne
korzyści – zarówno finansowe,
jak i te związane z ochroną śro-
dowiska – stwierdził prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski. –
Rząd PiS odwrócił się komplet-
nie plecami od najważniejszych
wyzwań dotyczących walki z
ociepleniem klimatycznym, do-
datkowo wciąż niepewna jest sy-
tuacja na rynku energii – ceny
wzrastają, a zapowiedzi rządu
o stabilizacji nie znajdują od-
zwierciedlenia w rzeczywistości
– dodał prezydent.

W całej Warszawie latarni jest
w sumie ok. sto tysięcy. Zarząd
Dróg Miejskich odpowiada za
mniej więcej połowę z nich (po-
zostałe należą do dzielnic i
oświetlają mniejsze uliczki).
Zmiany dotyczą wszystkich la-
tarni ZDM, które jeszcze nie zo-
stały zmienione.

Dziś roczny rachunek ZDM za
światło do wspomnianych latar-
ni - zużywają 51,1 GWh energii
- to ok. 27 mln zł. Po zmianach
zużycie energii szacuje się na 18
GWh, co powinno kosztować po-
niżej 10 mln zł rocznie. To trzy-
krotna oszczędność!

Warszawę – nie tylko ZDM,
ale też np. Tramwaje Warszaw-
skie czy Metro Warszawskie –
bardzo dotknęły rosnące ceny
prądu. Jeszcze w 2018 r. 1 GWh
energii potrzebnej do oświetla-
nia ulic kosztowała ok. 450 tys.
zł brutto. W 2021 r. będzie to ok.
530 tys. zł brutto. Wprowadzo-
na w tym roku opłata mocowa,
tylko dla ZDM, to dodatkowe 1,4
mln zł po stronie kosztów.

W tej sytuacji miasto szuka
oszczędności nie tylko dlatego,
że dość szybko na tym skorzy-
stamy. Dzisiejszy wydatek to dla
stolicy konieczność, żeby
umknąć z pułapki galopujących
cen prądu.

– To jest nasza odpowiedź na
wciąż zmieniające się ceny prą-
du. Dlatego też postanowiliśmy
inwestować w energooszczędne
rozwiązania. To nie tylko nowe
oprawy oświetleniowe, ale też
zakup nowoczesnych składów
dla metra, tramwajów i SKM czy

opracowywanie specjalistycz-
nych rozwiązań, które pozwala-
ją zaoszczędzić energię – powie-
dział prezydent Trzaskowski.

Kompleksowa wymiana po-
prawi też bezpieczeństwo. Liczą-
ce sobie po kilka dekad latarnie
świecą coraz słabiej. Nowe lam-
py będą jaśniejsze, będą miały
ustandaryzowaną temperaturę
barwową (3000K, na masztach
4000K), pozwolą na precyzyjne
ukierunkowanie strumienia
światła, więc nie będą świecić
warszawiakom po oknach. Każ-
dy może już dziś zobaczyć różni-
cę, porównując lampy tam, gdzie
nowe LED-y stoją obok starych
lamp sodowych.

To zresztą nie wszystko. Ener-
gooszczędność, poza mniejszy-
mi wydatkami i wartością ekolo-
giczną (rocznie 30 tys. ton CO2
mniej, mniejsza emisja tlenków
siarki, tlenków azotu i pyłów)
sama w sobie jest przeliczalna
na pieniądze. Każda energoosz-
czędna inwestycja wiąże się bo-
wiem z uzyskaniem od Urzędu
Regulacji Energetyki certyfika-
tu, którym można handlować
na Towarowej Giełdzie Energii.
Tam kupują je firmy produkują-
ce energię z węgla. Dzięki wy-
mianie opraw na LED zyskamy
certyfikat, którego wartość sza-
cowana jest na dziś na ponad
4,7 mln zł.

- Poprawa jakości powietrza i
dbanie o środowisko jest jednym
z moich priorytetów, dlatego cie-

szę się, że te inwestycja przynie-
sie wymierne korzyści dla śro-
dowiska. Nasze działania są re-
alizowane nie tylko przez flago-
we projekty jak np. zakup 130
przegubowych autobusów elek-
trycznych, ale są też elementem
każdego innego postępowania,
co oczywiste, również związa-
nego z oświetleniem – dodał pre-
zydent Trzaskowski.

Dzięki skali zamówienia uzy-
skano bardzo dobrą cenę jed-
nostkową za oprawy. Choć ZDM
szacował, że wyda w przetargu
ok. 44 mln zł, oferta firmy LUG
Light Factory opiewa na 32 mln
zł w wariancie podstawowym,
a z uwzględnieniem opcji dodat-
kowych nie więcej niż 37 mln zł.
Za tę cenę Warszawa zyska spe-
cjalnie dla niej zaprojektowane
oprawy, których wzór będziemy
mogli wykorzystać w kolejnych
przetargach.

Oprawy będą ergonomiczne,
modułowe, zaprojektowane pod
kątem łatwej obsługi, z możli-
wością otwarcia i wymiany bez
konieczności użycia specjali-
stycznych narzędzi. Wykonawca
zamontuje system zdalnej kon-
troli funkcjonowania i inwenta-
ryzacji infrastruktury oświetle-
nia ulicznego. To oznacza, że je-

śli latarnia się zepsuje, natych-
miastowo dowie się o tym kon-
troler w ZDM-ie, jeszcze zanim
mieszkańcy to zauważą i zdążą
to zgłosić. ZDM co roku na kon-
serwację latarni wydaje ok. 10
mln zł, obsługując ok. 12 tys.
zgłoszeń. Te koszty również
spadną.

– Realizujemy wiele projek-
tów infrastrukturalnych w Pol-
sce, w Europie, Azji, Afryce i
Ameryce Południowej. Jednak
kontrakt na wymianę blisko 40
tys. opraw w Warszawie jest dla
nas strategiczny zarówno z
punktu widzenia jego wartości,
jak również prestiżu. W przetar-
gu wzięło udział 6 oferentów, w
tym dwóch największych świa-
towych graczy, z którymi konku-
rujemy o wiele projektów. Wy-
grana cieszy tym bardziej, że to
LUG, z w pełni polskim kapita-
łem oświetli stolicę naszego kra-
ju – podkreśla Ryszard Wtor-
kowski, Prezes Zarządu LUG Li-
ght Factory

Warszawa czerpie z najlep-
szych wzorców. W latach
2017–2020 w podobny sposób
wymieniono 56 tys. opraw
oświetleniowych w Mancheste-
rze i 12 tys. w Londynie. W hisz-
pańskim Santander zakończono
niedawno wymianę 23 tys.
opraw, a Wiedeń zrealizował po-
tężny projekt na 60 tys. opraw.
Manchester jest partnerem pro-
jektu unijnego, zaś Wiedeń sto-
licą partnerską. K G

Warszawa w lepszym świetle

Poseł Hanna Gill-Piątek 
domaga się filtrów...
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W szpitalach nadzorowanych
przez miasto, z których osiem
funkcjonuje obecnie jako szpita-
le węzłowe, w kolejce do szcze-
pień czeka blisko 16 tys. perso-
nelu medycznego i niemedyczne-
go z priorytetowej „grupy zero”.
Dotychczas wszystkie miejskie
szpitale otrzymały niecałe 2,9
tys. szczepionek.

– Aby sprawnie szczepić lekarzy, pielę-
gniarki, ratowników medycznych oraz
personel pomocniczy, szpitale węzłowe
muszą mieć zapewnione dostawy odpo-
wiedniej liczby szczepionek. Szacujemy,
że w całej Warszawie w ramach etapu 0
na szczepienia czeka około 100 tys. osób,
z czego połowa to pracownicy sektora
ochrony zdrowia. Rząd ogłosił, że zapisy
na szczepienia personelu medycznego
oraz pracowników szpitali, przychodni i
aptek potrwają do 14 stycznia. Obecnie
z funkcjonujących w Warszawie 23 szpi-
tali węzłowych osiem z nich to szpitale
miejskie – Czerniakowski, Inflancka, Wol-
ski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec,
św. Rodziny – do których w ramach szcze-
pień etapu 0 zgłosiło się ponad 4 tys. wła-
snego personelu oraz ponad 11 tys. pra-
cowników z innych podmiotów medycz-
nych, a lista zgłoszeń będzie dłuższa. We
wszystkich miejskich szpitalach zaszcze-
piliśmy już ponad 2 tys. personelu – mó-
wi Renata Kaznowska, zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy.

Trwa proces szczepień 
pracowników ochrony zdrowia
Zgodnie z wytycznymi rządowymi

w ramach Narodowego Programu

Szczepień przeciw COVID-19 (NPS),
priorytetem szczepień w etapie 0 zo-
stali objęci pracownicy ochrony zdro-
wia, domów pomocy społecznej i miej-
skich ośrodków pomocy społecznej
oraz personel pomocniczy i admini-
stracyjny w placówkach medycznych,
w tym w stacjach sanitarno-epidemi-
ologicznych. Możliwość zaszczepie-
nia się w etapie 0 otrzymały również
m.in. osoby wykonujące zawody me-
dyczne, czyli udzielające świadczeń
zdrowotnych, w tym diagności labora-
toryjni, farmaceuci, psycholodzy kli-
niczni i inni, włącznie z pracownika-
mi prywatnych podmiotów świadczą-
cych usługi zdrowotne. Szczepieniami
zostaną również objęci pracownicy
techniczni i administracyjni podmio-
tów leczniczych, laboratoriów diagno-
stycznych, transportu medycznego, a
także nauczyciele akademiccy uczel-
ni i studenci kierunków medycznych.
Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd
ustaleniami, etap 0 obejmuje również
rodziców wcześniaków, które są hospi-
talizowane.

W oparciu o wytyczne rządowe,
szczepienia personelu medycznego i
niemedycznego odbywają się w szpi-
talach węzłowych, które szczepią za-
równo swoich pracowników, jak i pra-
cowników innych szpitali, przychodni
i aptek.

Aktualnie we wszystkich dziesię-
ciu szpitalach nadzorowanych przez
miasto w ramach NPS zgłosiło się
średnio 52 proc. załogi, w tym leka-
rzy, pielęgniarek  i pozostałego per-
sonelu.

Szczepienia dla seniorów 
– brakuje wytycznych

Renata Kaznowska: – Władze cen-
tralne zapowiadają, że już 15 stycznia
ma się rozpocząć proces rejestracji po-
wszechnych szczepień Polaków prze-
ciwko COVID-19, a od 25 stycznia ruszą
szczepienia kolejnych grup. W tym cza-
sie nadal będą podawane dawki szcze-
pień pracownikom sektora ochrony
zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi
w kolejnym, I etapie, szczepieniami
przeciw COVID-19 zostaną objęci: pen-
sjonariusze domów pomocy społecznej
oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych,
pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych
miejsc stacjonarnego pobytu, osoby po-
wyżej 60. roku życia w kolejności od
najstarszych, służby mundurowe, w
tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele. 

Jak podkreśla wiceprezydent Rena-
ta Kaznowska, w Warszawie szczepie-
nia w ramach etapu 0 i I obejmą ponad
630 tys. osób, z czego  ponad 480 tys.
to seniorzy i dodaje: – Dotychczas wie-
my, że jedynym kryterium kolejności
szczepienia seniorów uwzględnionym
przez rząd w Narodowym Programie
Szczepień przeciw COVID-19 jest wiek
– Ministerstwo Zdrowia informuje, że w
pierwszej kolejności szczepione mają
być osoby powyżej 75. roku życia.

Warszawa, jako jednostka samorzą-
du terytorialnego, będzie brało udział w
organizacji transportu do punktów
szczepień i opieki w tym czasie dla osób
ze specjalnymi potrzebami: starszych,
przewlekle chorych, z niepełnospraw-

nościami. Wiceprezydent Kaznowska
podkreśla, że władze Warszawy wraz z
dziewięcioma innymi miastami zrze-
szonymi w Unii Metropolii Polskich
(UMP) przekazały ministrowi Dwor-
czykowi, który pełni funkcję pełnomoc-
nika rządu ds. szczepień przeciwko CO-
VID-19, propozycje szczegółowych roz-
wiązań w tym zakresie. – Szacujemy, że
w Warszawie będzie to grupa ok. 11
tys. mieszkańców, z czego ponad  tysiąc
osób wymaga transportu specjalistycz-
nego. Zaproponowaliśmy, aby osoby
wymagające specjalistycznego trans-
portu były szczepione w domach przez
zespoły mobilne, a pozostała grupa, ok.
10 tys. mieszkańców, była dowożona
transportem zorganizowanym przez
miasto. Czekamy na zatwierdzenie tych
założeń przez rząd – mówi Renata Ka-
znowska.

Samorządy nie otrzymały również
szczegółowych wytycznych dotyczą-
cych szczepień kolejnych grup obywa-
teli, w tym nauczycieli. Wiceprezydent
Kaznowska podkreśla: – Aby przygoto-
wać się do procesu szczepienia kolejnej
bardzo dużej grupy mieszkańców na-
szego miasta (32 tys. nauczycieli, 13
tys. kadry niepedagogicznej i 13 tys.
pracowników przedszkoli), wysłaliśmy
do pracowników oświaty zapytanie,
kto będzie zainteresowany szczepie-
niem. Po 7 stycznia otrzymamy dekla-
racje, ilu nauczycieli w miejskich pla-
cówkach oświatowych chce się zaszcze-
pić przeciwko COVID-19. Natomiast w
Warszawie cały sektor oświaty, w tym
prywatne placówki – to  blisko 68 tys.
nauczycieli.

Warszawa razem z UMP wnioskowa-
ła o dodanie pracowników zarówno
sektora oświaty, jak i żłobków do etapu
I: – Zapisy dotyczące włączenia nauczy-
cieli do tej grupy znajdują się w rządo-
wym programie szczepień, natomiast
czekaliśmy na decyzję rządu o objęciu
szczepieniami w etapie I pracowników
instytucji opieki nad dziećmi do lat
trzech – ten  postulat został przyjęty,
ale nie widnieje w dokumencie rządo-
wym. W efekcie to co znajduje się w
Narodowym Programie Szczepień, któ-
ry ma być wykładnią, znacznie odbiega
od podawanych przez rząd informacji –
mówi wiceprezydent Kaznowska.

Jakie grupy osób obejmą 
kolejne etapy szczepień?

W ramach etapu II ze szczepień bę-
dą mogły skorzystać osoby w wieku
poniżej 60. roku życia z chorobami
przewlekłymi zwiększającymi ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w
trakcie diagnostyki i leczenia, wymaga-
jących wielokrotnego lub ciągłego kon-
taktu z placówkami ochrony zdrowia.
W etapie II szczepieniami zostaną rów-
nież objęci pracownicy sektora infra-
struktury krytycznej, dostaw wody, ga-

zu, prądu, usług teleinformatycznych,
poczty, bezpieczeństwa żywności i le-
ków, transportu publicznego, urzędni-
cy odpowiedzialni za zwalczanie pan-
demii, pracownicy wymiaru sprawie-
dliwości, funkcjonariusze służb celno-
-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w eta-
pie III będą szczepieni przedsiębiorcy i
pracownicy sektorów zamkniętych w
związku z wystąpieniem stanu epidemii
oraz osoby powyżej 18. roku życia, któ-
re nie mają żadnych schorzeń zwięk-
szających ryzyko ciężkiego przebiegu i
zgonu z powodu COVID-19.

Rejestracja na szczepienia 
i mapa punktów szczepień

Na rządowej stronie
gov.pl/web/szczepimysie opisano, że
proces szczepień będzie oparty o za-
proszenie (dokument e-skierowania)
ważne 60 dni od dnia wystawienia. Bę-
dą one generowane automatycznie
zgodnie z kolejnością szczepień (dla
określonych grup wiekowych, zawodo-
wych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wysta-
wić dla pacjenta indywidualne e-skier-
owania (np. dla osoby nieposiadającej
numeru PESEL czy dla osoby, która nie
mogła poddać się szczepieniu w okresie
ważności pierwszego e-skierowania).

W celu umówienia wizyty, będzie
można:

- skorzystać z bezpłatnej infolinii
czynnej całą dobę pod numerem 989
(informacje na temat szczepień prze-
ciwko COVID-19 są dostępne  w języku
polskim, angielskim, ukraińskim oraz
rosyjskim);

- umówić się elektronicznie poprzez
swoje Internetowe Konto Pacjenta (do-
stępne na pacjent.gov.pl),

- umówić się za pośrednictwem pla-
cówki, w której wystawiono e-skier-
owanie lub bezpośrednio w punkcie
szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie bę-
dzie wymagało posiadania numeru e-
skierowania, ponieważ wystarczające
będzie podanie swoich danych osobo-
wych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty
pacjent otrzyma SMS z informacją o
wybranym miejscu i terminie szczepie-
nia. Pacjent będzie od razu umawiany
na dwie wizyty i także przed drugą
dawką szczepionki będzie powiadamia-
ny SMS-em.

Rządowe źródła udostępniły również
mapę z punktami szczepień przeciw
COVID-19 w całej Polsce – te dane są na
bieżąco akutalizowane. W Warszawie
ponad 40 punktów szczepień zostanie
utworzonych w miejskich placówkach
medycznych, w sumie w mieście po-
wstanie ich blisko 300. Pełen wykaz
punktów znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/szczepimy-
sie/mazowieckie. G K

Na walkę z pandemią Warszawa wydała w
poprzednim roku już ponad 93 mln zł. Aż
40 proc. stanowiły wydatki na niezbędne
środki ochronne i dezynfekujące. Miasto po-
mogło także przedsiębiorcom, obniżając
stawki za dzierżawę i wynajem nierucho-
mości.

– Codzienna walka z koronawirusem ma swoją ce-
nę. Nasze dochody np. ze sprzedaży biletów czy opłat
parkingowych spadły. Żeby pomóc przetrwać przed-
siębiorcom obniżyliśmy stawki za dzierżawy i wyna-
jem nieruchomości i lokali. A nasze wydatki znacznie
wzrosły. Jak obliczyliśmy na same działania związa-
ne z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-
19 wydaliśmy już 93,1 mln zł – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa w tym trudnym okresie m.in. zwiększy-
ła wydatki na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną
(w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi,
bezdomnymi) i edukację. Wsparła miejskie instytucje
kultury, zwiększyła dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych i wolontariatu żeby pomóc potrzebującym,
najbardziej zagrożonym mieszkańcom. Utrzymywa-
ła również maksymalną pracę przewozową komuni-
kacji publicznej, pomimo niskiej frekwencji pasażerów.

Tylko na zakup środków dezynfekujących, ręka-
wic, masek ochronnych (w tym materiałów wraz usłu-

gą szycia), kombinezonów, przyłbic, dozowników,
termometrów oraz osłon z plexi wydano aż 37,9 mln
zł. A ponad 7,6 mln zł na zakup 30 kompletnie wypo-
sażonych stanowisk do intensywnej terapii, które tra-
fiły do szpitali: Solec, Bielańskiego oraz Wolskiego. Za
400 tys. zł zostały kupione i zainstalowane kontene-
ry medyczne przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Szpitala Bielańskiego, co pozwoliło na wstępną izola-
cję i obserwację potencjalnie zakażonych pacjentów.

Ponad 11,6 mln zł przeznaczono na dodatkowe
dotacje dla instytucji kultury. Dezynfekcje pomiesz-
czeń, placów zabaw i samochodów kosztowały ponad
5,3 mln zł. 3,3 mln zł przeznaczono na zakup lapto-
pów i urządzeń a ponad 200 tys. na niezbędne li-
cencje do pracy zdalnej. Na zakup badań lekarskich,
testów diagnostycznych oraz usług opiekuńczych
wydano ponad 2 mln.

Stolica podjęła też liczne działania na rzecz ochro-
ny przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami dzia-
łalności – obniżając m.in. stawki za dzierżawę i wyna-
jem miejskich nieruchomości. To przełożyło się oczy-
wiście na wpływy w budżecie – dochody z najmu nie-
ruchomości w tym roku były niższe o 22,9% (8,7 mln
zł), z najmu lokali użytkowych o 22,0% (47,1 mln
zł), a z dzierżawy gruntów o 6,2% (6,6 mln zł). Ob-
niżkę otrzymało do tej pory ponad 3,4 tys. przedsię-
biorców. R K

Ponad 93 mln zł na walkę z COVID-19

W miejskich szpitalach trwają szczepienia
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Jak pokazuje najnowszy raport
„Mama–Warszawianka”, przy-
gotowany na zlecenie miasta
przez Fundację Sukcesu Pisane-
go Szminką, 24 proc. kobiet
straciło pracę w ostatnich kilku
miesiącach, a kolejnych 28
proc. zarabia mniej niż wcze-
śniej. Przedstawiamy wyniki ba-
dań* z życia warszawianek w
czasie pandemii.

Raport „Mama – Warszawianka” do-
tyczy trzech aspektów życia kobiet:
pracy, kariery i rozwoju oraz życia ro-
dzinnego.

– Pandemia spowodowała, że sytu-
acja kobiet na rynku pracy jest niepew-
na, co potwierdzają również wyniki ba-
dań przeprowadzonych wśród warsza-
wianek – mówi Katarzyna Wilkołaska-
-Żuromska, Pełnomocniczka Prezyden-
ta m.st. Warszawy do spraw kobiet, ini-
cjatorka projektu „Mama–Warszawia-
nka”.  – Kobiety oczekują działań za-
równo ze strony pracodawców jak i od
władz lokalnych. Istotne są dla nich ela-
styczny czas pracy, możliwość pracy
zdalnej czy szkolenia online. To, czego
obecnie potrzebują najbardziej w roz-
woju i karierze zawodowej, to szkolenia
i programy rozwojowe oraz wsparcie
mentora. Kobiety są też za mało pewne
siebie, biorą na siebie zbyt dużo obo-
wiązków – dodaje Katarzyna Wilkoła-
ska-Żuromska.

Epidemia COVID-19 uderzyła w ry-
nek pracy dla kobiet w Warszawie. Wpro-
wadzane, w związku z sytuację epide-
miczną ograniczenia działalności dopro-
wadziły do zapaści w turystyce, gastrono-
mii, branży eventowej, kosmetycznej, fry-

zjerskiej. Część z nich to sektory mocno
sfeminizowane, a wiele kobiet jest obec-
nie w trudnej sytuacji, ponieważ formą
zatrudnienia w tych branżach jest umo-
wa o pracę, ale również umowa zlece-
nie, o dzieło, kontrakt czy projekt.

Jak wynika z raportu „Mama–Wa-
rszawianka” przygotowanego przez
Fundację Sukcesu Pisanego Szminką,
od początku pandemii aż 24 proc. an-
kietowanych straciło zajęcie zarobko-
we.  Ponad połowa z badanych nie oba-
wia się utraty pracy, ale kobiety mar-
twią się za to o innych członków rodzi-
ny - 48 proc. respondentek obawia się
utraty pracy przez swoich bliskich, bo
już 4 proc. z nich to spotkało.

Wśród 28 proc. ankietowanych, któ-
rych wynagrodzenia zostały obniżone
z powodu pandemii, u 12,6 proc. za-
robki spadły od 20 do 50 proc.

Według raportu, warszawianki pra-
cują obecnie więcej niż przed wybu-
chem epidemii – twierdzi tak blisko 1/3
ankietowanych (30 proc. wskazań). W
przypadku 25 proc. z nich czas pracy
wydłużył się o minimum pół godziny w
ciągu dnia, a u połowy nawet o dwie go-
dziny więcej.

Wśród ankietowanych kobiet poło-
wa ma dzieci w żłobku/przedszko-
lu/szkole lub innej placówce opiekuń-
czej, a ponad 15 proc. samodzielnie się
nimi zajmuje. Katarzyna Wilkołaska-Ż-
uromska: – Od wielu miesięcy warsza-
wianki muszą pracować zdalnie jedno-
cześnie opiekując się dziećmi w do-
mach. W październiku odpowiedziało
tak aż 60 proc. ankietowanych. Ten pro-
blem nie dotyczy 20 proc. responden-
tek, ale należy podkreślić, że badanie

zostało przeprowadzone przed drugim
w tym roku lockdownem, tj. między 14
a 25 października. Dla przypomnienia,
od 26 października zdalną edukację
wprowadzono w szkołach podstawo-
wych dla uczniów klas 4-8, a od 9 listo-
pada dla klas 1-3.

Chociaż 67 proc. ankietowanych
wskazuje, że w pandemii mają wspar-
cie partnera w obowiązkach domo-
wych, to ponad 50 proc. pytanych ko-
biet uważa, że ma obecnie więcej obo-
wiązków domowych.

Warszawianki, które są matkami,
wskazały, że przez macierzyństwo ma-
ją utrudniony rozwój zawodowy - od-
powiedziało tak aż blisko 54 proc. re-
spondentek. Tylko 16,2 proc. z ankie-
towanych nie zgadza się z tym stwier-
dzeniem.

Choć w czasie pandemii większość z
nich (67,7 proc.) nie czuje się dyskrymi-
nowana ze względu na płeć w miejscu
pracy, to jednak odsetek pań, które te-
go doświadczają, wynosi 17,3 proc.

W rozwój zawodowy wierzy 59 proc.
ankietowanych, natomiast 72 proc. war-
szawianek wskazuje, że przez pande-
mię ma mniejsze możliwości zawodowe.

Co robią więc warszawianki, aby roz-
wijać swoje kompetencje i poprawić
swoją sytuację na rynku pracy w czasie
pandemii? 

Z raportu „Mama-Warszawianka” wy-
nika, że do najważniejszych kwestii, na
których zależy kobietom, należą: szkole-
nia i programy rozwojowe (30 proc.),
wsparcie mentora lub coacha (20,8 proc.),
wsparcie finansowe (19,9 proc.) oraz bez-
płatna opieka dla dzieci (16,2 proc.).

– Aby wesprzeć kobiety w czasie epi-
demii, we wrześniu uruchomiliśmy pro-
gram aktywizacji zawodowej „Mama-
-Warszawianka na rynku pracy. Wy-
grajmy z COVIDem”. Jest on realizo-
wany przez Sieć Przedsiębiorczych Ko-
biet przy wsparciu Fundacji Sukcesu
Pisanego Szminką. Warsztaty i szkole-
nia w ramach programu mają na celu
uchronić matki aktywne zawodowo
przed negatywnymi skutkami pandemii
na rynku pracy i jednocześnie wzmoc-
nić poczucie własnej wartości – mówi
Katarzyna Wilkołaska-Żuromska.

W ramach programu kobiety uczą
się umiejętności i kompetencji jak np.
tworzenie marki osobistej, wyznaczanie
celów zawodowych, podstawy prawa
pracy, rozwój kariery zawodowej. W
części związanej z własnym biznesem
mogą wziąć udział w warsztatach doty-
czących m.in. aspektów prawnych i
księgowych prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej, podstaw marke-
tingu, modeli biznesowych czy sposo-
bów na poszukiwania funduszy. Uczest-
niczki mają także szansę skorzystać z in-
dywidualnych konsultacji z eksperta-
mi i doradcami.

K G

* Ankieta została przeprowadzona me-
todą CAWI w dniach 14-25 października
2020 na próbie 524 kobiet. Mieszkają-
cych w Warszawie (100 proc.), posiada-
jących dzieci (73 proc.), aktywnych zawo-
dowo. Posiadających głównie wykształce-
nie wyższe (89,5 proc.), w wieku 19-45
lat (75,9 proc.) i będących w związkach
(72,5 proc.), głównie nie mieszkających
z rodzicami (90,6proc.).

Ponad 70 proc. warszaw-
skich nauczycieli i 65
proc. pracowników admi-
nistracji i obsługi jest za-
interesowanych szczepie-
niem ochronnym przeciw
COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi rządo-
wymi w kolejnym, tzw. I etapie
szczepień przeciw COVID-19
mają zostać zaszczepieni rów-
nież nauczyciele.

– Razem z Unią Metropolii
Polskich wnioskowaliśmy o do-
danie pracowników do etapu I
zarówno sektora oświaty, jak i
żłobków. Zapisy dotyczące włą-
czenia nauczycieli do tej grupy
ostatecznie znalazły się w rzą-
dowym programie szczepień.
Domagaliśmy się też objęcia
szczepieniami w tym etapie pra-
cowników instytucji opieki nad
dziećmi do lat trzech. Ten postu-
lat przyjęto, ale nie widnieje w
dokumencie rządowym. W efek-
cie to, co znajduje się w Naro-
dowym Programie Szczepień,
który ma być wykładnią, znacz-
nie odbiega od podawanych

przez rząd informacji – informu-
je Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Miasto, mimo braku informa-
cji i kompletu procedur, robi
wszystko, by jak najlepiej przy-
gotować się do procesu szcze-
pień. Pod koniec grudnia zapyta-
liśmy miejskich pracowników
oświaty o to czy są zainteresowa-
ni szczepieniem.

Jak przedstawiają się wyniki?
W ankiecie wzięły udział wszyst-
kie 794 placówki oświatowe w
stolicy. Chęć poddania się szcze-
pieniu wyraziło ponad 20 tys.
nauczycieli i blisko 9 tys. pra-
cowników administracji i obsłu-
gi, czyli odpowiednio 71,05 proc.
oraz 65,80 proc. kadry.

Osoby zainteresowane szczepie-
niem (% nauczycieli, % pracow-
ników administracji i obsługi):

– przedszkola:  68%, 65%
– szkoły podstawowe: 69%,

65%
– licea ogólnokształcące: 79%,

71%
– technika: 75%, 96%
– zespoły szkół: 73%, 70%

– poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne: 75%, 55%

– placówki pozaszkolne: 65%,
57%

– pozostałe: 37%, 59%. 
W tej chwili trwają szczepie-

nia pracowników sektora ochro-
ny zdrowia. 15 stycznia ma się
rozpocząć proces rejestracji po-
wszechnych szczepień Polaków
przeciwko COVID-19. Zgodnie z
wytycznymi rządowymi w kolej-
nym, I etapie, szczepieniami zo-
staną objęci: pensjonariusze do-
mów pomocy społecznej oraz za-
kładów opiekuńczo-leczniczych,
pielęgnacyjno-opiekuńczych i in-
nych miejsc stacjonarnego poby-
tu, służby mundurowe, w tym
Wojsko Polskie oraz nauczyciele,
osoby powyżej 60 roku życia w
kolejności od najstarszych, po-
czynając od grupy seniorów 80+. 

Przyjęte przez rząd założenia:
– od 15.01 - zapisy seniorów

80+
– 18-22.01 - szczepienia w

DPS
– od 22.01 - zapisy seniorów

70+. R K

Po ponad dwóch miesiącach nauki zdal-
nej uczniowie klas 1-3 ze szkół podsta-
wowych wracają do szkolnych ławek. W
poniedziałek, 11 stycznia decyzję w tej
sprawie podjął rząd. Pozostali ucznio-
wie będą się nadal uczyli w trybie zdal-
nym - do 31 stycznia.

– To kolejna dziwna decyzja. Epidemia trwa,
szczepienia trwają i nie objęły jeszcze nauczycie-
li. Bezpłatne badania na obecność koronawirusa
dla nauczycieli klas 1-3 dopiero się rozpoczęły i po-
trwają jeszcze do końca tego tygodnia. Nie znamy
wyników testów przesiewowych, a one mogą mieć
znaczny wpływ na układanie planów lekcji. Nie
wiemy czy uczniowie mają realizować podstawy
programowe, skoro zaleca się, aby z jednym od-
działem pracował jeden pedagog. Nie zaszcze-
piono nauczycieli i zgodnie z deklaracjami rządu
rejestracja tej grupy do szczepień to dopiero koniec

marca, początek kwietnia. Mamy zatem uzasad-
nione wątpliwości czy powrót uczniów klas I-III
wynika z przemyślanych, opracowanych przez
ekspertów scenariuszy działań, czy powtarzamy
sytuację z września – stwierdza Renata Kaznow-
ska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Do nauki w trybie stacjonarnym, po zakończe-
niu ferii zimowych, wróci od poniedziałku, 18
stycznia, ponad 47 tys. uczniów klas 1-3, którzy od
9 listopada 2020 r. uczyli się zdalnie.

Do końca stycznia w trybie zdalnym będą się
uczyli uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych
(blisko 77 tys. uczniów) oraz młodzież ze szkół po-
nadpodstawowych (blisko 82 tys. uczniów liceów,
techników i szkół branżowych I stopnia).

We wszystkich stołecznych szkołach podsta-
wowych przed wejściem do szkoły i szatni trze-
ba będzie dezynfekować dłonie. Do placówek
mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez ob-
jawów wskazujących na infekcję dróg oddecho-
wych oraz pracownicy i dzieci, których domow-
nicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwa-
rantannie.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające
dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności –
osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić
rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada:
jedno dziecko - jeden opiekun) będą mogli wcho-
dzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez
dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dy-
stansu. Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać
jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Uczniowie nie będą mogli wymieniać się żad-
nymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone

co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sporto-
wy myty lub dezynfekowany.

Zostaną wyłączone wszelkie źródełka i fontan-
ny wody pitnej. W łazienkach są już  instrukcje jak
prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Zajęcia
będą organizowane tak, aby ograniczyć gromadze-
nie się poszczególnych grup uczniów na terenie
szkoły (różne godziny zajęć na boisku, jak naj-
rzadsza zmiana sal, w których odbywają się lek-
cje dla danej klasy). Zalecono też noszenie mase-
czek na korytarzach szkolnych.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół
podstawowych w dużej mierze zawierają rozwią-
zania znane już z wcześniejszych dokumentów,
publikowanych od początku pandemii.

Pandemia uderza w rynek pracy warszawianek

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół

Blisko 30 tys. pracowników 
oświaty chce się zaszczepić
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Nowy wolski odcinek drugiej li-
nii metra, mobilne Punkty Ob-
sługi Pasażerów, możliwość za-
wieszenia ważności biletów, bu-
dowa trasy tramwajowej do
Winnicy, nowe przystanki i elek-
tryczne autobusy. Warszawski
Transport Publiczny nie poddał
się epidemii. 

Epidemia koronawirusa zmieniła ży-
cie mieszkańców stolicy. Dziś w pojaz-
dach Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego mamy tylko ok. 40 proc. pa-
sażerów w porównaniu z ich liczbą
przed epidemią. Skutki pandemii dosię-
gły stołeczną komunikację miejską po-
dobnie jak niemal każdą branżę gospo-
darki co widać po podsumowaniu
sprzedaży biletów. W tym roku będzie
to prawdopodobnie kwota niespełna
600 mln złotych. W zeszłym roku wpły-
wy wyniosły prawie 914 mln złotych.
Warto jednak przypomnieć, że był to
rekordowy rok także pod względem
liczby podróży komunikacją miejską
(1,2 mld).

W ślad za wprowadzanymi przez rząd
ograniczeniami życia społecznego, li-
mitami liczby pasażerów, epidemiczny-
mi strefami obostrzeń w aglomeracji
warszawskiej zmieniono działanie War-
szawskiego Transportu Publicznego. Za-
rząd Transportu Miejskiego i operatorzy
położyli duży nacisk na wypełnienie wy-
tycznych rządu dotyczących limitów pa-
sażerów w pojazdach transportu zbioro-
wego oraz zapewnienie higienicznych i
bezpiecznych warunków w pojazdach.
Pojazdy WTP są czyszczone i dezynfeko-
wane, na przystankach dla lepszej wy-
miany powietrza otwierane są wszystkie
drzwi, a prowadzący oddzieleni są od
pozostałej części pojazdu strefą bezpie-
czeństwa – wszystko po to, aby utrudnić
transmisję wirusa. Nieprzerwanie od
marca monitorowana jest liczba pasaże-
rów oraz na bieżąco wdrażane są roz-
wiązania polegające na korektach roz-
kładów jazdy i kierowaniu dodatkowe-
go taboru na najbardziej obciążone linie.

Rok pod znakiem epidemii
Warszawski Transport Publiczny

przez cały czas epidemii funkcjono-
wał na pełnych obrotach – prowadzą-
cy pojazdy, nadzór ruchu, pracownicy
Punktów Obsługi Pasażerów pracowa-
li z pełnym zaangażowaniem aby ci,
którzy w tym trudnym okresie musie-
li jechać do pracy, lekarza, rodziny czy
w innych ważnych sprawach mogli to
zrobić bezpiecznie i sprawnie. W reżi-

mie sanitarnym czynne były POP-y i
dodatkowo uruchomiono punkty mo-
bilne , czyli autobusy, w których od
czerwca do września można było zała-
twić większość ”pasażerskich” spraw.
Autobusy dyżurowały w sąsiedztwie
dużych osiedli mieszkaniowych, cen-
trów handlowych, a pod koniec wa-
kacji przy szkołach i uczelniach wyż-
szych. A dla tych pasażerów, którzy
przestali korzystać z transportu pu-
blicznego wprowadzono możliwość
zawieszania ważności biletów długo-

okresowych. Można to zrobić maksy-
malnie trzy razy w roku za pośrednic-
twem strony internetowej WTP. Od-
zyskanie niewykorzystanych dni jest
możliwe w każdej chwili, wystarczy
tylko odwiedzić jeden z Punktów Ob-
sługi Pasażerów. Mimo epidemii uda-
ło się także otworzyć nowy Punkt Ob-
sługi Pasażerów na stacji drugiej linii
metra Księcia Janusza oraz kolejnych
sześć punktów Kodowania Biletów Me-
tropolitalnych w miejscowościach pod-
warszawskich – Ożarowie Mazowiec-
kim, Kobyłce, Piastowie, Wołominie,
Sulejówku i Radzyminie.

Metrem do Księcia Janusza
Rok 2020 – pod względem rozwoju

możliwości przewozowych i zwiększa-
nia atrakcyjności Warszawskiego Trans-
portu Publicznego – mija pod hasłem
oddania do użytku kolejnego odcinka
podziemnej kolei i rozbudowy drugiej

linii metra. Mieszkańcy Woli oraz za-
chodniej części Warszawy i aglomeracji
zyskali nowy 3,5-kilometrowy odcinek
z trzema stacjami: Płocka, Młynów i
Księcia Janusza. Podróż na odcinku
ograniczonym stacjami Księcia Janu-
sza – Świętokrzyska zajmuje 9 minut, a
przejechanie całego dostępnego obec-
nie odcinka Księcia Janusza – Trocka –
23 minuty.

W mijającym roku wprowadzono
także liczne usprawnienia w funkcjo-
nowaniu WTP, dzięki którym miesz-

kańcy Białołęki, Targówka, Ursyno-
wa, Lesznowoli, Radzymina, Raszy-
na i Ząbek podróżują wygodniej. Bia-
łołęcka ulica Cieślewskich została
przebudowana, a Zarząd Transportu
Miejskiego wybudował na niej przy-
stanki oraz skierował do jej obsługi
autobusy linii 152. Po otwarciu no-
wego odcinka ul. J.P. Woronicza poje-
chały nią autobusy linii 136. Na Tar-
gówku uruchomiono nową linię 262,
zapewniającą połączenie południo-
wej i wschodniej części Zacisza ze sta-
cją metra Trocka. Podwarszawską li-
nię 345 – łączącą Ząbki z drugą linią
metra – kursującą w dni powszednie
przekształcono w całotygodniową
245. Na Ursynowie, w sąsiedztwie
przystanku kolejowego Warszawa Je-
ziorki, uruchomiono nową pętlę auto-
busową, a tym samym wprowadzono
zmiany dla linii autobusowych obsłu-
gujących Jeziorki Południowe, Lesz-

nowolę i Raszyn. Pociągi SKM S3 za-
częły dojeżdżać do Radzymina przez
Nieporęt i Dąbkowiznę.

Budowa i modernizacja
Znaczną część inwestycji realizowa-

nych w mijającym roku stanowiły te
skupione na rozwoju transportu szyno-
wego. Kontynuowano prace nad roz-
budową drugiej linii metra. Trwają pra-
ce budowlane na krańcowym wschod-
nim odcinku oraz dwóch zachodnich.
Bródnowski odcinek mierzy 4 km i skła-

dają się na niego trzy stacje – Zacisze,
Kondratowicza i Bródno. W grudniu
tarcze drążące miały za sobą wykonane
oba tunele na odcinku Bródno – Zaci-
sze. Do wydrążenia pozostało po ok.
650 m w każdym z tuneli. W zachodniej
części miasta budowany jest 2,5-km od-
cinek łączący Wolę z Bemowem, z dwo-
ma stacjami – Ulrychów i Powstańców
Śląskich oraz trwają przygotowania do
rozpoczęcia budowy czterokilometro-
wego odcinka z trzema stacjami – Lazu-
rowa, Chrzanów i Karolin wraz ze sta-
cją Techniczno-Postojową. Prace na od-
cinku wolsko-bemowskim są zaawanso-
wane – w grudniu jeden z tuneli po-
między stacją Powstańców Śląskich a
Księcia Janusza był wydrążony w cało-
ści, a w drugim tarcza pokonała już 1
077 z planowanych 1 367 metrów. 

W ramach dostosowywania stacji
pierwszej linii do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami oraz podróżują-

cych z dziećmi w wózkach ogłoszono
przetargi – na budowę windy na stacji
Racławicka oraz na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej no-
wych wind na stacji Pole Mokotowskie.

Zarząd Transportu Miejskiego wspól-
nie z Tramwajami Warszawskimi konty-
nuuje budowę ostatniego odcinka linii
tramwajowej łączącej pierwszą linię me-
tra z Tarchominem, Nowodworami i
Winnicą oraz nowego fragmentu ulicy
Światowida. Po zakończeniu inwesty-
cji – planowanym na przyszły rok – po-
dróż tramwajem z Winnicy do stacji me-
tra Młociny zajmie ok. 20 minut.

Ekologiczny tabor ponad wszystko –
w 2020 r. po ulicach stolicy w barwach
Warszawskiego Transportu Publiczne-
go jeżdżą już 162 autobusy elektryczne.
Miejskie Zakłady Autobusowe odebra-
ły wszystkie ze 130 zamówionych w
2019 roku autobusów elektrycznych
marki Solaris. Pojazdy te można spo-
tkać na wielu liniach, przede wszyst-
kim w centrum miasta, w rejonach gę-
stej zabudowy bo elektryki są ciche i
bezpieczne dla klimatu.

W tym roku zmodernizowano rekor-
dową liczbę przystanków autobuso-
wych – wybudowano 17 nowych, a 46
wyremontowano. Prace remontowe
skupiały się na wymianie nawierzchni
zatok i pasów przejazdowo-posto-
jowych oraz naprawie chodników i pe-
ronów autobusowych. Na ponad 70
przystankach ustawiono wiaty. Blisko
30 ustawił ZTM, w tym pięć w ramach
projektów budżetu obywatelskiego.
Część z nich wyposażona jest w instala-
cję fotowoltaiczną, która zapewnia
przyjazne środowisku oświetlanie roz-
kładów jazdy po zmroku. Pozostałe to
efekt nowych inwestycji drogowych –
inwestorzy byli zobowiązani do usta-
wienia wiat w uzgodnionych z ZTM
miejscach.

W zakończonym roku trwały także
prace nad rozwojem sieci parkingów
„Parkuj i jedź”. Na Białołęce trwa budo-
wa parkingu przesiadkowego na ok.
220 miejsc postojowych w sąsiedztwa
stacji kolejowej Warszawa Żerań. Jed-
nocześnie powstaje projekt parkingu
ma ok. 140 miejsc na Ursynowie w po-
bliżu stacji kolejowej Warszawa Jezior-
ki. Planowany termin zakończenia tych
inwestycji to 2021 rok. 

Skończył się 2020 rok, rok szczegól-
ny dla nas wszystkich. Pomimo trud-
ności Warszawski Transport Publiczny
rozwijał się, aby jak najlepiej służyć
mieszkańcom. z t m . w a w . p l

Wzmożony ruch na otwar-
tej 22 grudnia Południo-
wej Obwodnicy Warszawy
i nowym moście na Wiśle
pokazuje, jak potrzebne
są nowe drogi, zarówno
mieszkańcom stolicy jak i
podróżującym do niej. No-
wa trasa przybliża nie tyl-
ko dzielnice po obu stro-
nach Wisły, ale ułatwia
również połączenie z A2 
i S17.

Południowa Obwodnica War-
szawy nie powstała z dnia na
dzień. Pierwsze prace przygoto-
wawcze ruszyły ponad ćwierć
wieku temu. Od planów do kon-
kretów budowlańce przeszli w
grudniu 2013 roku, ogłaszając
przetarg na realizację S2, a w
grudniu 2015 roku podpisano
umowy na zaprojektowanie i
zbudowanie ponad 18-kilome-

trowej trasy podzielonej na trzy
odcinki. Pierwsze prace budow-
lane ruszyły w drugiej połowie
2017 roku, po wykonaniu pro-
jektów budowlanych i uzyska-
niu decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej. Wła-
dze Warszawy miały dużo czasu
na przeprowadzenie prac zwią-
zanych z dostosowaniem układu
miejskiego do przejęcia ruchu z
S2 POW. 

Od otwarcia Południowej Ob-
wodnicy Warszawy obserwuje-
my, jak rozkłada się ruchu na
jej ciągu głównym oraz na zjaz-
dach z niej. Otrzymywane sy-
gnały w kwestii pogorszenia
przepustowości na ul. Przyczół-
kowej, rzekomo spowodowane-
go oddaniem S2, nie wynikają z
uruchomienia węzła Warszawa
Wilanów. Zatory na tej ulicy po-
wstawały jeszcze przed odda-

niem do ruchu POW. Z obser-
wacji rozkładu ruchu w obsza-
rze węzła wynika, że z POW w
ul. Przyczółkową zjeżdża nie-
wiele pojazdów, a czas oczeki-
wania na zmianę świateł wyno-
si maksymalnie jeden cykl. Ta-
ka sama sytuacja jest na wjeź-
dzie na S2 w stronę Lublina i
Terespola. Poprawa może na-
stąpić po skoordynowaniu sy-
gnalizacji świetlnych na terenie
miasta, rozpoczynając od miej-
skiego skrzyżowania z ul. Bra-
nickiego.

Należy zaznaczyć, że GDD-
KiA przychyliła się do wniosku
Miasta i wprowadziła na S2
POW ograniczenia ruchu dla
pojazdów o masie powyżej 3,5
tony i wysokości skrajni piono-
wej do 3,5 m, by uniemożliwić
wjazd pojazdów ciężarowych.
Nad przestrzeganiem tych ogra-

niczeń czuwa Inspekcja Trans-
portu Drogowego korzystając
ze specjalnie wyznaczonej na
S2 POW zatoki do kontroli po-
jazdów. Można wywnioskować,
że tworzące się zatory świad-
czą o niewydolności układu
miejskiego, leżącego w kompe-
tencjach władz stolicy, o czym
wielokrotnie informowano mia-
sto. Wskazano na konieczność
realizacji:

- węzła Czerniakowska-Bis da-
jącego nowe powiązanie drogi
S2 z dzielnicą Wilanów,

- Al. Rzeczypospolitej wraz z li-
nią tramwajową na przecięciu z
POW w zachowanej przez GDD-
KiA rezerwie terenu,

- dobudowy 130 metrów ul.
Branickiego do przedłużenia z
ul. Płaskowickiej, co umożliwi
szybką komunikację pomiędzy
dzielnicami Wilanów i Ursynów

oraz powiązanie dzielnicy Wila-
nów ze wschodnią częścią wę-
zła Warszawa Ursynów,

- rozbudowy drugiej jezdni ul.
Płaskowickiej.

Ponadto podkreślono potrze-
bę przebudowy ul. Puławskiej z
wykorzystaniem konstrukcji
przyszłego tunelu, jaką zbudo-
wano pod węzłem Puławska (na
prośbę m.st. Warszawy), co
umożliwiłoby bezkolizyjne po-
prowadzenie ruchu miejskiego
pod węzłem. To ostatnie rozwią-
zanie znacznie upłynni ruch w
relacji północ - południe oraz do-
datkowo ułatwi ruch na samym
węźle.

GDDKiA konsekwentnie reali-
zuje inwestycje ujęte w rządo-
wym Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023 (z
perspektywą do 2025 r.), a w
zakresie inwestycji budowanych

na terenie Warszawy nadal chce
współpracować z Miastem, ma-
jąc na uwadze dobro i bezpie-
czeństwo użytkowników dróg,
a także mieszkańców stolicy.

Jednocześnie zaznaczono, że
po otwarciu całej S2 POW wraz
z tunelem znikną obecne ograni-
czenia dla samochodów powyżej
3,5 tony. Na węzłach drogowych
pojawi się dodatkowy ruch po-
jazdów zmierzających w i z kie-
runków zachodnich dzielnic
Warszawy czy też terenów aglo-
meracyjnych. Obecne zrealizo-
wane etapowe otwarcie Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy
daje dodatkowy czas na niezbęd-
ną reakcję m.st. Warszawy w za-
kresie rozwoju istniejącego ukła-
du komunikacyjnego.

M a ł g o r z a t a  Ta r n o w s k a
G e n e r a l n a  D y r e k c j a  

D r ó g  K r a j o w y c h  i  A u t o s t r a d

Warszawski Transport Publiczny na pełnych obrotach

Południowa Obwodnica Warszawy potrzebna mieszkańcom
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Niewiele miejsc i instytucji na
Ursynowie wywarło tak wielki
wpływ na kształt dzielnicy jak
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego. Jej historia zaczyna
się ponad 200 lat temu, a uczel-
nia i jej tereny do dziś zajmuję
pokaźną część dzielnicy. 

Początki SGGW sięgają 1816 roku i są
związane z utworzeniem Instytutu
Agronomicznego w Marymoncie,
pierwszej uczelni rolniczej w Polsce i
czwartej w Europie. Inicjatorami jej za-
łożenia byli Stanisław Staszic i Stani-
sław Potocki. To również rok utworzenia
Szczególnej Szkoły Leśnictwa, której
bezpośrednim spadkobiercą jest Wy-
dział Leśny Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego.  W ramach instytutu
powstał Rządowy Instytut Weterynarii,
całość w 1840 przekształcono w Insty-
tut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnic-
twa. Próby rusyfikacji polskich szkół do-
prowadziły ówczesny instytut na skraj li-
kwidacji, szkoła została przeniesiona
najpierw do Puław, a potem do Rosji.  

„Motor” Ursynowa
W 1918 roku Instytut Agronomicz-

ny ostatecznie przyjął nazwę Królew-
sko-Polskiej Szkoły Głównej Gospo-

darstwa Wiejskiego, a w 1919 roku
Uczelnia została upaństwowiona i na-
zwana Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego. Dydaktyka w niej trwała
nieprzerwanie również w trakcie oku-
pacji – uczelnia organizowała tajem-
ne nauczanie. Na Ursynów SGGW tra-
fiła dopiero po wojnie. W 1956 roku,
w zamian za ziemie majątku w Skier-
niewicach oraz część Pól Mokotow-
skich, decyzją Rady Ministrów i władz
miasta Warszawy uczelnia otrzymała
tereny na Ursynowie wraz z sąsiadu-
jącymi gospodarstwami w Wolicy, Na-
tolinie i Wilanowie. Planowana rozbu-
dowa akademickiego miasteczka mia-
ła być miastotwórcza dla tego regionu
Warszawy. 

W latach 60. przystąpiono do rozbu-
dowy SGGW w nowej lokalizacji. Stwo-
rzono jeden z najnowocześniejszych
kampusów uniwersyteckich w Europie,
zarówno pod względem architektury,
jak i wyposażenia w sprzęt badawczy.
Kampusowi nadano imię Edwarda hr.
Raczyńskiego, który, będąc spadkobier-
cą rodu Krasińskich, teren ten podaro-
wał państwu polskiemu na cele eduka-
cyjne. Zagospodarowanie terenu jest
dziełem dr. inż. Przemysława Wolskie-
go. Od tego momentu uczelnia zaczęła

zrastać się z dzielnicą, której zabudowa-
nia pojawiały się coraz bliżej kampusu.
Proces przenoszenia się uczelni na Ur-
synów nie był jednak błyskawiczny. W
1989 r. do Pałacu Ursynowskiego prze-
niesiono siedzibę władz Uczelni, a od
2003 r. ostatecznie przeprowadzano
wszystkie wydziały. 

Zabytkowe serce uczelni
Ostatecznie kampus rozrósł się do

70 hektarów, zaś jego wyposażenie i
architektura budzą podziw za granicą.
Niezwykły jest też Pałac Rektorski, któ-
rego go początki sięgają roku 1776.
Przebudowano go latach 1817-1821
według planów autorstwa Stanisława
Kostki Potockiego, masona i jednego z
autorów konstytucji. Budowę sfinali-
zowała po jego śmierci żona polityka,
Aleksandra. We wnękach powstały po-
dobizny wybitnych i zasłużonych dla
Polski osobistości tamtej epoki, a
zwłaszcza twórców Konstytucji 3 Maja,
do których należał jej mąż Stanisław
Kostka Potocki. Pałacyk, znany miło-
śnikom kina również jako siedziba
“Fundacji Jurka Kilera”, jest obecnie
rektoratem. Każdy może jednak wejść
do jego ogrodów, gdzie znajdzie wiele
wiekowych drzew. 

Po prawej stronie wejścia do pałacu
znajduje się stary orzech, według legen-
dy posadzony z nasiona przekazanego
Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi
przez samego Jerzego Waszyngtona,
prezydenta Stanów Zjednoczonych, któ-
rego nasz poeta i pisarz doskonale znał.
Z kolei po lewej stronie w oddali rośnie
stary dąb, na którym w okresie między-
wojennym umieszczono tabliczkę grożą-
cą wandalom...chłostą. 

70 hektarów młodości i nauki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-

skiego to obecnie żywe serce Ursynowa,
wraz z kolorytem życia studenckiego
oraz zapełnionych kawiarń. To jeden z
największych ośrodków dydaktycznych
w Polsce. Atutem uczelni jest wysoko
rozwinięta infrastruktura. Kampus
SGGW jest jednym z najlepiej zaplano-
wanych i wyposażonych zespołów edu-
kacyjnych i badawczych w kraju. Uczel-
nię wyróżnia też wysoko rozwinięte za-
plecze socjalne: domy studenckie, sto-
łówki, basen, korty tenisowe i inne
obiekty sportowe. Wszystkie budynki
(łącznie 49) – dydaktyczne, badawcze
i zaplecze socjalne – usytuowane są na
obszarze 70 ha. Nie brakuje tu także
miejsc do odpoczynku na świeżym po-

wietrzu. Znaczna część terenu uczelni
to piękny park. Domy studenckie SGGW
poziomem komfortu dorównują swoim
zachodnim odpowiednikom. 4000 stu-
dentów mieszka w pokojach 1-, 2- i 3-
osobowych z łazienką i kuchnią. Każdy
z domów studenckich posiada szero-
kopasmowe łącze internetowe.

Wśród profesorów SGGW było wielu
ludzi o europejskiej sławie i wielu ta-
kich, którzy oprócz działalności nauko-
wej odegrali wielką rolę w rozwoju nie-
podległego państwa polskiego. Byli to
m.in. Józef Mikułowski-Pomorski –
pierwszy rektor SGGW, dwukrotny mi-
nister wyznań religijnych i oświecenia
publicznego, minister rolnictwa, Włady-
sław Grabski – wybitny ekonomista,
dwukrotny premier, twórca waluty pol-
skiej – złotego, Zdzisław Ludkiewicz –
twórca Banku Rolnego i minister re-
form rolnych. Wielkimi postaciami by-
li m.in.: Franciszek Staff, Jerzy Gro-
chowski, Tadeusz Gorczyński, Roman
Kuntze, Władysław Jedliński. Honoro-
wymi doktorami SGGW są m.in.: pa-
pież Jan Paweł II, prezydent Ignacy Mo-
ścicki, a także laureaci Nagrody Nobla
– Norman Borlaug, Rolf Zinkernagel i
Peter Doherty.

P i o t r  C e l e j

Stany Zjednoczone targa-
ne są podsycanym przez
media i polityków konflik-
tem wewnętrznym. Złą
wiadomością jest niestety
fakt, iż to dopiero począ-
tek problemów, którymi –
niczym covidem – USA bę-
dą zarażały cały świat. Na
naszych oczach kończy się
pewna epoka w dziejach
świata. 

Jeszcze do czasu oficjalnego
potwierdzenia wyników wybo-
rów, wczesnym rankiem w
czwartek (7.01.2020) w Kongre-
sie, Trump trzymał się narracji,
że wynik wyborów może zostać
obalony. Podczas wielkiego wie-
cu w Waszyngtonie pod Kapito-
lem podżegał tym wyobraże-
niem również swoich zwolenni-
ków, którzy następnie wdarli się
do siedziby Kongresu. Dopiero
po oficjalnym ogłoszeniu wyni-
ku wyborów na posiedzeniu obu
izb Kongresu Trump dał do zro-
zumienia, że nie będzie dalej
sprzeciwiał się przekazaniu wła-
dzy Joe Bidenowi. Rozwibrowa-
nie społeczne powstałe w wyni-
ku zamieszek w przyszłości zo-
stanie zapewne uznane za sym-
boliczny początek końca Pax
Americana. By zrozumieć waż-
kość tej chwili, warto cofnąć się
o 30 lat.

Rok 1991 zakończył zimną
wojnę i potwierdził supremację
USA na świecie. Odtąd Stany
Zjednoczone – poprzez narzę-
dzia polityczne, gospodarcze i
militarne – pełniły dominującą
rolę w światowej polityce. Pozy-
cję tę zawdzięczały sprytnemu

rozegraniu wyścigu zbrojeń
oraz tzw. doktrynie gwiezdnych
wojen. Najkrócej rzecz ujmując,
rzucając rękawicę komunistom,
Amerykanie doprowadzili ich
gospodarkę do przegrzania.
ZSRR przeznaczał olbrzymi
procent PKB na zbrojenie, co
musiało skutkować niezadowo-
leniem społecznym z powodu
braku poprawy jakości życia
oraz zapaścią gospodarczą.
Przez kolejne 30 lat to Amery-
kanie decydowali o tym, kto na
świecie łamie prawo i zasady, a
kto jest jedynie “dzikim sojusz-
nikiem” jak Arabia Saudyjska
czy Turcja. Czasy te jednak od-
chodzą w niepamięć. 

Pomoc od Kremla
Kampania prezydencka, w

wyniku której Donald Trump
został prezydentem Stanów
Zjednoczonych, naznaczyła
świat obecnością nowych za-
grożeń. Tak naprawdę to tutaj
należy szukać źródeł kryzysu,
który ukazał się w groteskowej
formie podszyty strachem i nie-
pewnością jutra w dobie pan-
demii covid-19. Opublikowane
dotychczas materiały amery-
kańskiego wywiadu potwier-
dzają ingerencję służb specjal-
nych Federacji Rosyjskiej w
przebieg kampanii prezydenc-
kiej w 2016 roku. Ujawnienie
zdobytych za pomocą cybero-
peracji dokumentów kompro-
mitujących Hillary Clinton
wpłynęło na jej porażkę oraz na
sukces Donalda Trumpa. Am-
bitna operacja Rosjan ma po-
ważne konsekwencje dla admi-

nistracji USA, jej polityki zagra-
nicznej i działalności wywiadu. 

Triumf alt-right, czyli alterna-
tywnej, nowej, prawicy nie miał
miejsca jednak tylko w Stanach.
Również w zachodnich demo-
kracjach popularność zdobywa-
ły radykalne inicjatywy. Do gro-
na państw z “kmiecią demokra-

cją”, którą i tak rządzi szlachcic,
dołączyła również Polska. Wraz
z Węgrami stanowi mocny punkt
na mapie konserwatywno-auto-
rytarnej. Wszystkie te ruchy łą-
czy nowe podejście do prawico-
wych poglądów. Radykalne
ugrupowania nie chcą prowa-
dzić dialogu, nie są też nasta-
wione na kompromis ani inte-
lektualną dysputę. Również
prawda dowodowa nie jest war-
tością dla konserwatystów. Istot-
ne jest za to przeświadczenie o

własnej racji, wynikające z me-
sjanizmu. Innymi cechami no-
wej prawicy są: pogarda dla ko-
biet, negowanie osiągnięć na-
uki, niszczenie prawa, syme-
tryzm moralny. Większość z ru-
chów również opiera się na mi-
tach o powstawaniu z poniże-
nia, istotnych dla wyborców z

nizin społecznych. Mam więc
“Polskę powstającą z kolan”,
“Make America great again” i in-
ne kwiatki leczące kompleksy i
kształtujące populistyczną kulę
śnieżną. Z wywiadami takich
państw jak Rosja i Chiny ruchy
nowej prawicy łączy antydemo-
kratyzm oraz pogarda dla de-
mokracji liberalnej. Ruchy te jed-
nak nie zatrzymają postępu spo-
łecznego, a ich wsparcie ze stro-
ny autorytarnych reżimów jest
uzależnione od interesu tychże.

USA obroniło demokrację, ale
sceny w Kongresie stały się sym-
bolem słabości światowego mo-
carstwa. 

Pax Sinica?
Pandemia covid-19 przyspie-

szyła jednak znacznie procesy
społeczne i uwidoczniła powsta-

łe w ten sposób podziały spo-
łeczne. Tłuszcza zwolenników
Donalda Trumpa była widokiem
groteskowym. I chociaż do ta-
kiego nie zaliczymy z pewnością
pięciu trupów to większym dla
świata problemem jest kończący
się ład utworzony przez USA.
Granie na podział, tak popular-
ne wśród polityków na całym
świecie, przynosi pierwsze żni-
wa. Rozwibrowanie społeczne
podczas pandemii nałożyło się
na głębokie podziały społeczne.

Podziały w dużej mierze wywo-
łane przez polityków i służby.
Warto zatem zadać sobie pyta-
nie: kto na zmierzchu dominacji
Stanów Zjednoczonych najwię-
cej skorzysta. 

Od lat wiadomo, że dezinfor-
macja to jedna z ulubionych
broni Kremla. Rosjanie jednak
od niedawna mają ucznia, któ-
ry zapewne szybko przerośnie
mistrza. To oczywiście Chiny,
które nie ukrywają, że około ro-
ku 2040 chciałyby zająć najważ-
niejsze miejsce w światowej po-
lityce. Dla mniejszych państw,
jak Polska,  oznaczać to może
niestety jedno – poprzez kana-
ły służb prowadzona będzie
dezinformacja w celu podwa-
żenia nie tylko supremacji USA,
ale i samej idei demokracji, któ-
ra jest kojarzona z cywilizacją
zachodu. Z azjatyckim smo-
kiem wciąż chce rywalizować
również Rosja. 

Widzimy to już dzisiaj, gdy ka-
nały związane z Rosją i Chinami
wspierają teorie spiskowe an-
tyszczepionkowców. Doskona-
łym przykładem jest chociażby
opowieść o chipach w szczepion-
kach i Billu Gatesie. To właśnie
rosyjskim służbom historia za-
wdzięcza wyjście z kręgów fo-
liarzy i stanie się popularną.
Utrata zaufania do rządów jest
jednym z celów dezinformacji.
Służby wspierać będą również
grę na podział, czyli wszelkie od-
środkowe ruchy społeczne. Cze-
ka nas na świecie naprawdę go-
rąca dekada. A później będzie
kryzys klimatyczny...

P i o t r  C e l e j

Jakie będzie dziedzictwo „człowieka bizona”?

SGGW – historia licząca ponad 200 lat!

FOTO WIKIPEDIA
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Już nie mogę doczekać się chwili, kiedy pandemia wreszcie się zakończy.
Kiedy znikną jej ostatnie ogniska, kiedy minie zagrożenie i będzie można
bezpiecznie poruszać się po kraju, wyjeżdżać za granicę i kiedy wszystko

wróci do normy...  No właśnie, do jakiej normy? Co będzie teraz normą? Czy pra-
ca zdalna? A może nauka w trybie online? Czy nadal będziemy chodzili w masecz-
kach ochronnych, stosowali płyny dezynfekujące i zachowywali dystans społeczny. Czy nasze uli-
ce będą opustoszałe, a może zatłoczone bardziej niż przed pandemią? Może ludzie wylegną na uli-
ce, zaczną tłoczyć się w ogromnej liczbie w galeriach handlowych i innych miejscach publicznych.
Zapragną odreagować czas zakazów. Jak daleko sięgną skutki pandemii? Czy grozi nam dziura bu-
dżetowa, spowodowana lockdownem? Jeśli tak, to jak wielka i czy w związku z tym będziemy zmu-
szeni do zaciśnięcia pasa? 

Te i inne pytania przychodzą mi na myśl, cisną się do głowy, a kolejne relacje z kraju i ze świata
jedynie zwiększają niepewność. Niestety, nie ma chyba nikogo, kto potrafiłby na nie odpowie-
dzieć. A nawet, jeśli ktoś taki by się znalazł, to wszelkie próby odpowiedzi przypominałyby jedynie
wróżby, a nie analizy poparte twardymi danymi. Te bowiem wciąż zmieniają się niczym w kalejdo-
skopie. Krzywa zakażeń w naszym kraju jest wciąż niebezpiecznie wysoka i choć ostatnio utrzymu-
je się na stałym poziomie, to liczba zgonów jest alarmująca. Nie żyjemy na wyizolowanej wyspie,
co w dobie globalizacji sprawia, że tylko wyeliminowanie pandemii na całym świecie gwarantuje
pełny sukces. W przeciwnym razie będzie ona wracać. Aby skutecznie zwalczyć koronawirusa, po-
trzebna jest międzynarodowa solidarność. Z tym jednak bywa różnie. Koronawirus zafundował
wszystkim prawdziwy test na wytrzymałość. Jeśli zaostrzamy rygory sanitarne – cierpi gospodar-
ka. Jeśli luzujemy je – rośnie liczba zachorowań i zgonów. Przypomina to zbliżanie się do ognia. Im
bardziej się przysuwamy, tym jest cieplej, ale gdy przybliżymy się za bardzo, możemy się poparzyć.

Wcieniu pandemii dokonują się zmiany w polityce światowej. W towarzyszącej wyborom
prezydenckim w USA przepychance strony sięgają po niewybredne sposoby skompro-
mitowania przeciwników politycznych. Dochodzi do sytuacji, których nie spodziewali

się najbardziej przewidujący analitycy, śledzący to, co dzieje się za oceanem. Właściciele portali spo-
łecznościowych dokonali bezprecedensowej blokady kont prezydenta USA, uniemożliwiając mu ko-
munikowanie się z wyborcami i resztą społeczeństwa. Na naszych oczach wyrasta nowa siła, pozo-
stająca poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Giganci internetowi tworzą potężny, międzynarodo-
wy monopol informacyjny. Przypisują sobie prawo do cenzurowania osób i poglądów. Powstaje py-
tanie, kto im takie prawo przyznał? Wszystko to odbywa się pod hasłem walki o demokrację. Nic
dziwnego, że za oceanem, ale też w Europie pojawiają się głosy o potrzebie wprowadzenia odpo-
wiednich regulacji prawnych, dotyczących zasad funkcjonowania firm świadczących tego rodzaju
usługi. Mogą one zapobiec próbom wyrugowania niewygodnych, czy też nielubianych osób z ży-
cia publicznego. W ocenie wielu polityków europejskich zakusy internetowych potentatów do
ograniczania swobody wypowiedzi są dla demokracji i zasad wolnej konkurencji realnym zagroże-
niem. Co ciekawe, wielkie firmy internetowe pozwalają sobie na taką swobodę jedynie w krajach
demokratycznych, gdzie nic im za to nie grozi. Nie ośmieliłyby się cenzurować kogokolwiek w kra-
jach, w których w których już istnieją odpowiednie przepisy przeciwdziałające takim praktykom.
Trudno wyobrazić sobie, aby firmy te zablokowały czyjeś konta w Chinach, czy w Rosji. 

Zostawmy jednak wielką politykę, czy też geopolitykę, której odpryskiem jest stosowanie cen-
zury w Internecie. Skupmy się na sprawach równie ważnych, bliższym warszawiakom. Czas,
w którym żyjemy, niesie wiele niewiadomych,  dotyczących m.in. szczepień przeciwko ko-

ronawirusowi. Wciąż brakuje jednoznacznych informacji co do okresu odporności po szczepieniu.
Ba, nie wiemy nawet, kiedy Polska otrzyma odpowiednią liczbę szczepionek, aby wystarczyło dla
70-80 % populacji. Nie wiemy też, którą ze szczepionek nam zaaplikują ani tego, według jakiego
klucza będą one rozdzielane. Co, jeśli ktoś zachoruje po pierwszej dawce szczepionki? Informacje
na ten temat podawane są rzadko i nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości. Dla pełnego sukcesu ak-
cji szczepień warto zadbać o lepszą komunikację z obywatelami. Wciąż jest wielki niedosyt wiedzy
w walce z pandemią. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Pandemia – i co dalej?

Utkwił mi w pamięci fragment wiersza “Fatum” Cypriana Kamila Norwi-
da: “Jak dziki zwierz przyszło Nieszczęście do człowieka i zatopiło weń
fatalne oczy. Czeka. Czy człowiek zboczy”. Coś mi się wydaje, że owo

nieszczęście przyszło w 2015 r. konkretnie do człowieka – Polaka. I wcale nie po-
trzebowało czekać, czy człowiek - Polak zboczy, bo on sam, na własne życzenie,
zboczył z demokratycznej ścieżki, wybierając w wyborach partię populistów, dążących w sposób me-
todyczny do wprowadzenia w kraju zamordyzmu i jednowładztwa. Efekt jest taki, że dzisiaj znaj-
dujemy się o krok od stworzenia państwa policyjnego, w którym władzą i suwerenem już nie bę-
dzie obywatel, lecz umundurowany gliniarz i cywilny łaps. Jeśli miałem jakiekolwiek złudzenia co
do roli PiS w państwie, a jeszcze do niedawna miałem, wierząc w swojej naiwności, że faktycznie
chcą zmienić Polskę na lepszą, to dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, iż partia ta oraz jej wódz
są właśnie tym norwidowskim Nieszczęściem, które przyszło do Polski i wlepiło w nas swoje fatal-
ne oczy. To, co uknuło ostatnio cichaczem kilkunastu posłów PiS, już nie bulwersuje. Ta antyoby-
watelska inicjatywa wywołuje krzyk rozpaczy u świadomych zagrożenia Polaków, którzy ponad
wszystko cenią sobie wolność i demokrację. 

Najgłośniej krzyczy moje pokolenie, które przez pół wieku żyło pod komunistycznym butem, po-
zbawione praw obywatelskich i bezkarnie nękane przez bezpiekę oraz funkcjonariuszy tak zwanej
milicji obywatelskiej. Ledwie posmakowaliśmy demokracji i wolności, a niczym dziki zwierz przyszło
Nieszczęście w postaci PiS i gapi się na nas swoim bazyliszkowym okiem. Zabiera kobietom prawo
do samostanowienia, demoluje sądownictwo, nie respektuje orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
w Strasburgu, dworuje sobie z Unii Europejskiej, której jesteśmy dumnym członkiem, nazywając ją
“wyimaginowaną wspólnotą”, by za moment żebrać u niej o przydział szczepionek, kompromituje
nas w oczach zachodniej Europy, próbuje wprowadzić do szkół nauczanie Jana Pawła II jako obowiąz-
kową lekturę, co cofa nas do średniowiecza, marnotrawi miliardy (wykupy ziemi pod centralne lot-
nisko, 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, przekręt z zakupem respiratorów przez handla-
rza bronią, etc.), w końcu perfidnie dzieli Polaków na prawdziwych i na ten gorszy sort, do którego
niestety się zaliczam. Dzisiaj podziały w społeczeństwie są tak głębokie, jak nigdy dotąd. 

Ostatnio grupka najwierniejszych pisowskich czynowników, w dużej mierze pętaków, któ-
rzy komunę znają wyłącznie z opowiadań, filmów i książek, chce wprowadzić nas na po-
wrót w mroczne czasy, kiedy rację miał tępy milicjant mogący bezkarnie wdeptać obywa-

tela w glebę. Chodzi oczywiście o projekt skandalicznej ustawy odbierającej obywatelowi możliwość
odmowy przyjęcia mandatu karnego. Jeśli ten antyobywatelski gniot przejdzie w Sejmie, pozosta-
ną światłym Polakom chyba tylko dwa wyjścia: emigracja bądź przysłowiowe kosy na sztorc. Już
raz emigrowałem – w 1985 roku, ale po ośmiu latach pobytu na obczyźnie wróciłem skuszony wi-
zją nowej, demokratycznej Polski. Chciałem w  odnowionej ojczyźnie pracować, dorabiać się i tu do-
konać żywota jako wolny człowiek. Chciałem żyć w nowoczesnym państwie, w którym praworząd-
ność nie jest przeżytkiem, jak dinozaury czy Atlantyda. W państwie szanującym każdego obywa-
tela – od żarliwego katolika, poprzez liberała, nacjonała, geja, lesbijkę, Żyda, czarnego, żółtego, na
ateiście kończąc. To, co dzisiaj widzę, to koszmar – czarna dziura, która powoli nas zasysa. 

Co sprawiło, że Polacy sta-
wiają w wyborach na populi-
stów i ekstremistów? Z moich
obserwacji, rozmów i podsłu-
chów wynika, że jest to poka-
zanie środkowego palca eli-
tom. W naszym kraju nie ma
prawdziwej elity, funkcjonuje
jedynie przypisywana sobie

bezprawnie nazwa, więc polskie elity będę nazywał “elytami”. Kościół Rzymskokatolicki, mają-
cy pełnić rolę moralnego drogowskazu, jest dzisiaj do cna skompromitowany pedofilskimi afe-
rami, pazernością, pychą hierarchów i prezentowanymi poglądami rodem ze średniowiecza,
które usiłuje narzucać swoim owieczkom. Świat pędzi naprzód, a nasz Kościół nie dość, że stoi
w miejscu, to chyba nawet się cofa. O elytach z rodzimej sceny politycznej w ogóle nie ma co pi-
sać – jest to zgnilizna i coraz głębsze szambo. Zgnilizna dotknęła także elyty ze świata kultury i
nauki. Ponad 200 reprezentantów świata kultury, wielkiego biznesu wraz z rodzinami oraz
zgraja celebrytów zaszczepiło się “na lewo” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wywo-
łując w narodzie kolejne podziały. 

Można sprzeczać się o intencje pani Krystyny Jandy i innych zaszczepionych, ale kto uwie-
rzy, że ona sama, lodziarz Zbigniew Grycan, miliarderka Irena Eris i jej mężuś, czy Roman
Kurnik, były kapitan komunistycznej bezpieki, a potem ważniak w Komendzie Głównej

Policji robią w WUM jako pracownicy niemedyczni? Kto w to uwierzy? Ja na pewno nie, bo fakty mó-
wią same za siebie, a z faktami nikt rozsądny nie dyskutuje. Osoby zaszczepione poza kolejnością w
WUM zostały zgłoszone 28 grudnia, czyli na dzień przed oficjalnym rozesłaniem przez NFZ wytycz-
nych dotyczących szczepienia osób spoza personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego
w szpitalu. Widać taka jest prawda, skoro rektor medycznej uczelni do dzisiaj nie zdementował tej
informacji. Wezwany do złożenia dymisji zachował się niczym klasyczny reprezentant polskich elyt
– zarzucił ministrowi, że dybie na jego stanowisko i manipuluje opinią publiczną. A przecież odpo-
wiedzialność za skandal ciąży na nim z każdej strony. Nie wiedział o lipnym “zatrudnianiu” na kie-
rowanej przez siebie uczelni osób ze świecznika, jako pracowników niemedycznych? Dymisja za brak
nadzoru. Wiedział o tym i akceptował? Dymisja za fałszerstwo i odpowiedzialność karna. 

Ogólnonarodowa dyskusja nad oceną zaszczepienia poza kolejnością ponad 200 osób znanych
i bardzo bogatych opiera się na krańcowo różnym podejściu do tego wydarzenia. Krytykujący
słusznie twierdzą, że w czasie pandemii wszyscy powinni być na równych prawach. Obrońcy zaś
zarzucają ministrowi zdrowia manipulowanie opinią publiczną, wzywając go do ukarania za prze-
kręty jego poprzednika Łukasza Szumowskiego i oskarżając PiS o bezprawne i bezkarne przejęcie
banku pana Leszka Czarneckiego. Można ich zapytać, co ma piernik do wiatraka. To są dwie zupeł-
nie odrębne kwestie i powinny być odrębnie oceniane. Kiedy słucham drugiej strony sporu  przy-
pomina mi się dowcip z czasów komuny. Na międzynarodowej wystawie samochodowej Sowieci
wystawili samochód bez silnika. Amerykanie pytają, co to za auto, które nie posiada napędu. A Ro-
sjanie na to: A wy murzynów prześladujecie. Obrońcom Jandy, Eris, Grycana i innych przywołuję
jako przykład tak zacne postacie jak mający ponad 80 lat Janusz Gajos, czy posiadający gigantycz-
ne kontakty w środowisku medycznym Jurek Owsiak. Jedno jego słowo i 100 placówek medycznych
wyraziłoby chęć zaszczepienia tak popularnego i wpływowego pacjenta. Ale oni nie wejdą na
szczepienie po cichu, bocznymi drzwiami, ponieważ są ludźmi honoru. 

M iejski aktywista Jan Śpiewak, z którym często się nie zgadzam, tym razem wyjątkowo
trafnie ocenił aferę szczepionkową. “Przyłapani na gorącym uczynku, zamiast prze-
prosić, brnęli w kłamstwa i manipulacje. Wymyślono akcję promującą szczepienia, ty-

le że bez ujawnienia samych ambasadorów, bez fotografów i umów o użyczenie wizerunku. Oka-
zało się, że nasi wielcy są zupełnie mali. Do obrony skompromitowanych przedstawicieli stołecznych
elit rzucili się dziennikarze, od Tomasza Lisa przez Mariusza Szczygła, którzy twierdzą, że afera ze
szczepionkami była rządową prowokacją. Spiskowe teorie próbowały przykryć wizerunkową ka-
tastrofę... Dzisiaj polskie instytucje publiczne często funkcjonują jak prywatne folwarki... Znajomo-
ści i koneksje decydują o pierwszeństwie w dostępie do usług publicznych – szczególnie w służbie
zdrowia... Afera szczepionkowa stała się tak głośna, bo coraz więcej ludzi chce państwa opartego
na obywatelskich relacjach, rządach prawa i społecznej sprawiedliwości, w którym nie ma miejsca
na prywatę i nepotyzm, a wszystkich traktuje się równo... Czas, żeby jaśniepaństwo trafiło tam, gdzie
jego miejsce. Na śmietnik historii”.

Głoszone brednie, jakoby zaszczepienie poza kolejnością znanych, wpływowych i bogatych mia-
ło być akcją promującą szczepienia przeciwko Covid-19, skomentuję krótko: w czasie pandemii, kie-
dy w grę wchodzi zdrowie, a nawet życie każdego z nas, żadne akcje promocyjne nie są potrzebne.
Dlaczego? Bo antyszczepionkowców – zakapiorów nikt nie jest w stanie przekonać, nawet sam pa-
pież. Natomiast takich ludzi jak ja, wierzących w naukę, a nie w gusła, w ogóle nie potrzeba prze-
konywać, ponieważ znamy z historii moc szczepionek. Doradzam kontestatorom położenie na
jednej szali dobra, które dały ludziom szczepionki, a na drugiej zła, jakie rzekomo wyrządziły. Kie-
dy uruchomimy wagę, szala z dobrem opadnie z łoskotem w dół. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Zaczepiam zaszczepionych...

„Ledwie posmakowaliśmy demo-
kracji i  wolności, a niczym dziki
zwierz przyszło Nieszczęście 
w postaci PiS i gapi się na nas
swoim bazyliszkowym okiem”

Szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie.
Kogo słuchać? Kto może odpowiedzieć na nie?
Już Horacy ostrzegał: Nie szczep się, Hamlecie,

Szczepionym chłopcom rosną piersi jak kobiecie.

Podobno ta szczepionka ma uboczne skutki,
Poloniusz się zaszczepił i rosną mu sutki.

Nawet gorzej! To bardzo szkodliwa szczepionka,
Zmienia geny, Laertes stwierdził zanik członka!

Komu wierzyć? Ofelia też była szczepiona.
Popadła przez to w obłęd. Wersja potwierdzona.

Zaczęło się od grypy, choć Hamlet był zdrowy,
Lecz wyraźnie jej chipy wszczepiono do głowy.

Ci, co się na hiszpankę szczepili i dżumę,
Nie żyją! Jak się teraz kierować rozumem?

Sąsiad zmarł następnego dnia po tych szczepieniach.
Wpadł pod auto! To chyba daje do myślenia!

Szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie.
Kogo słuchać? Kto może odpowiedzieć na nie?

Jest szczepionka na covid! Już wirus w odwrocie!
Ale wciąż brak szczepionki przeciwko głupocie.

STRACH PRZED SZCZEPIENIEM
Skoro jestem w pierwszej grupie, 70 plus,

Bardzo chętnie się zaszczepię. Jeśli mus to mus.
Jedno tylko mnie przeraża, mam niemały zgryz,
Jak mi wszczepią takie chipy, że pokocham PiS.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Pan Minister ma dla nas

Dobre wieści. Jest zmiana:
Możliwość dziedziczenia
Kolejki do szczepienia.
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Na marginesie byłego święta Warszawy (17 stycznia)

L e c h  K r ó l i k o w s k i

Dzień 17 stycznia przez
prawie pół wieku był świę-
tem Warszawy. Skasowa-
no je w 1991 r., zastępując
datą: 21 kwietnia. Tego
bowiem dnia w 1791 r.
uchwalone przez Sejm
Czteroletni prawo o mia-
stach wpisano zostało do
ksiąg miejskich Starej
Warszawy. 

Data to niefortunna, nie
tylko ze względu na
uhonorowanie tego

konkretnego wydarzenia, ale
także  ze względów klimatycz-
nych, które mocno ograniczają
możliwość imprez plenerowych.
Po kilku latach władze Warsza-
wy „zapomniały” o święcie 21
kwietnia, a w jego miejsce za-
częły lansować datę:   1 sierp-
nia, tj. datę wybuchu Powstania
Warszawskiego. Przyjęcie tej da-
ty zostało natomiast mocno skry-
tykowane, albowiem oznaczało
świętowanie dnia, który był
wstępem do największej tragedii
w dziejach Narodu Polskiego.
Nigdy bowiem, w tysiącletniej
historii Polski, naród nasz nie
poniósł w tak krótkim czasie tak
wielkich strat w ludziach, ma-
jątku narodowym, dobrach kul-
tury i archiwaliach. Z biegiem
lat przemianowano więc 1 sierp-
nia na „Dzień Pamięci”. Pozosta-
je zaś nadal kwestią otwartą
określenie przez Radę Warszawy
dnia, który stanie się ogólnie ak-
ceptowanym świętem stolicy. W
tej kwestii nie ma jednak zgody,
toteż nie sądzę, aby  w najbliż-
szych latach Warszawa miała
swój dzień świąteczny.

Powracając  do daty 17
stycznia należy zauwa-
żyć, iż  w warszawskiej

dzielnicy Włochy, w nazwie jed-
nej z ulic użyto właśnie tej daty.
W czasach III RP – decyzją woje-
wody mazowieckiego – zmienio-
no nazwę na:  Komitetu Obrony
Robotników.  Zmianę nazwy, ze
względów formalnych, unieważ-
nił sąd administracyjny,  co ozna-
czało powrót do nazwy poprzed-
niej. Na wniosek prezydenta Ra-
fała Trzaskowskiego przywróco-
no nazwę: Komitetu Obrony Ro-
botników.  Można mieć oczywi-
ście pewien niesmak, iż to ko-
muniści w 1945 r. tego dnia
wkroczyli do Warszawy, ale trze-
ba pamiętać, iż nasi wspaniali
zachodni sojusznicy już na kon-
ferencji w Teheranie – w dniach

od 28 listopada do 1 grudnia
1943 r. – oddali Polskę Stalinowi,
co potwierdzili w Jałcie w lutym
1945 r., tak więc tzw. wyzwole-
nie Warszawy realizowane było
nie wedle życzenia Polaków, a
zgodnie z postanowieniem Fran-
klina Delano Roosevelta, Win-
stona Churchilla i Józefa Stali-
na. W tej grze o naszym losie sta-
nowili inni.

Wielka ofensywa zi-
mowa 1945 r. rozpo-
częła się 12 stycznia,

a jej celem było dotarcie do Od-
ry.  Działania Armii Czerwonej i
ludowego Wojska Polskiego pro-
wadzone były z wielkim rozma-
chem. W rejonie Warszawy woj-
ska I Frontu Białoruskiego wyko-
nały manewr oskrzydlający, co
groziło Niemcom, stanowiącym
załogę Festung Warschau, okrą-
żeniem, a w efekcie śmiercią lub
sowiecką niewolą.  W tej sytu-
acji Niemcy nie wykazali deter-
minacji. W efekcie Warszawa zo-
stała zajęta przez ludowe Wojsko
Polskie bez większego wysiłku
– 17 stycznia 1945 roku. 

Zajęcie Warszawy w tak
krótkim czasie było  nie-
spodzianką, albowiem

niemal w tym samym czasie (tj.
styczeń-luty 1945 r.) około 2 tys.
niemieckich żołnierzy, zebra-
nych z rozbitych jednostek fron-
towych, przez ponad miesiąc
skutecznie broniło zamku w
Malborku i znajdującej się opo-
dal przeprawy przez Nogat. Na-
tomiast Warszawa, o czym so-
wieckie dowództwo doskonale
wiedziało, zamieniona została
przez Niemców  w twierdzę (Fe-
stung Warschau), przygotowa-
ną do długotrwałej obrony. Do-
wódcą jej został gen. mjr Hell-
muth Eisenstuck, podległy do-
wódcy 9. armii – gen. Smilo von
Luttwitzowi.  Od 20 grudnia
1944 r. dowódcą twierdzy był
gen. por. F. Weber. 

Projekt niemieckiej Fe-
stung Warschau  obej-
mował ok. 18 km kw.,

zamkniętych pierścieniem for-
tyfikacji złożonych z żelbeto-
wych, ale także drewnianych
schronów bojowych, bunkrów,
pozycji polowych i zapór inży-
nieryjnych oraz szczególnie licz-
nych pół minowych. Zachowa-
no  nawet część powstańczych
barykad. Niemcy w swoich pla-
nach przewidywali możliwość
obrony twierdzy do trzech mie-
sięcy i na taki okres zgromadzi-
li niezbędne zapasy broni, wy-
posażenia, żywności, medyka-
mentów itd.

F estung Warschau obsa-
dzona została 17 bata-
lionami piechoty oraz

dwoma zgrupowaniami artyle-
rii, składającymi się z 346 dział
i moździerzy. Na jeden kilometr
frontu statystycznie przypada-
ło 300 żołnierzy, 8 dział i jeden

czołg.  Niemcy nie zdołali zreali-
zować  zaplanowanych prac for-
tyfikacyjnych, niemniej zbudo-
wali ok. 60 żelbetowych schro-
nów typu „Ringstand 58c”, na-
zywanych potocznie „tobruka-
mi”. Schrony tego typu (według
J. Oleckiego) „były całkowicie
lub prawie całkowicie ukryte w
ziemi. Do środka załoga mogła
dostać się wykopem przez wej-
ście umieszczone w bocznej
ścianie. Ponad powierzchnię
ziemi wystawał strop schronu
wraz ze stanowiskiem strzelec-
kim o okrągłym przekroju. „To-
bruki” najczęściej wyposażone
były w karabiny maszynowe
MG-34 lub MG-42, aczkolwiek
istniały także wersje uzbrojone
w moździerze”. 

K omendantura Festung
Warschau ulokowana
została w kompleksie

budynków akademickich przy
placu Narutowicza, natomiast
budynki wybranych szkół  (np.
przy ul. Czerniakowskiej 128)
były koszarami załogi twierdzy.
Wzniesione przez Niemców for-
tyfikacje wokół centrum miasta
obejmowały (licząc od Cytadeli):
wybrzeże Wisły do mniej więcej
ul. Łazienkowskiej, dalej linia
umocnień skręcała na zachód,
obejmując Sejm i Politechnikę
oraz Filtry, obejmowała Plac Na-
rutowicza  Dworzec Zachodni,
a dalej wzdłuż Kolei Obwodo-
wej fortyfikacje docierały do Żo-
liborza i aleją Wojska Polskiego
dochodziły do Cytadeli, która
była istotnym elementem umoc-
nień.   Cytadela zdobyta została
17 stycznia 1945 r. około godz.

14-tej, siłami 6., 16.  i 18. puł-
ków piechoty Wojska Polskiego.
Zabito wówczas 23 żołnierzy
wroga,  a pozostałych – ok. 200
– wzięto do niewoli. 

P rzyjmuje się, że ok.
godz. 14-tej opór nie-
miecki w Warszawie

został przełamany, a bezludne
ruiny miasta – zdobyte. Polskie
straty przy zajmowaniu stolicy
wyniosły ok. 250 zabitych i za-
ginionych. W powyższej relacji,
dotyczącej wyzwolenia Warsza-
wy, praktycznie nie ma mowy o
żołnierzach Armii Czerwonej,
a jednak na Rakowcu,  przy al.
Żwirki i Wigury znajduje się
monumentalne Mauzoleum
Żołnierzy Radzieckich, na któ-
rym pochowanych jest 21468
żołnierzy i oficerów. Powstało w
latach 1949-1950 według pro-
jektu Bohdana Lacherta na 19
ha terenów dawnego Rakowca.
Pochowani tu żołnierze radziec-
cy nie walczyli bezpośrednio w
naszym mieście (jeśli nie liczyć
Pragi), ale polegli  w latach
1944-1945 w różnych miejscach
centralnej Polski, a prochy ich
zostały po wojnie ekshumowa-
ne i przewiezione do Warsza-
wy. Usytuowanie cmentarza-
-mauzoleum przy Żwirki  i Wi-
gury, a więc przy trasie, która
przez kilkadziesiąt lat jako je-
dyna łączyła warszawskie lot-
nisko Okęcie z centrum miasta
– było znakomitym działaniem
propagandowym. 

K ażda delegacja zagra-
niczna składająca wi-
zytę w Warszawie mu-

siała przejechać obok Mauzo-

leum, jak również każdy po-
dróżny, przybywający drogą lot-
niczą do naszego miasta, wi-
dział to miejsce. W czasach Pol-
ski Ludowej każda wycieczka
radziecka bawiąca  w Warsza-
wie obowiązkowo składała
kwiaty na mogiłach wyzwoli-
cieli stolicy Polski, a sam cmen-
tarz był i jest odwiedzany przez
warszawiaków ze względu na
swoją monumentalność i uro-
dę. Zawdzięcza ją m.in. Zofii
Dworakowskiej i Władysławowi
Niemcowi, którzy stworzyli bo-
gate arboretum, zasobne głów-
nie w rośliny iglaste. Występu-
ją tu m.in. rzadkie w Warsza-
wie okazy daglezji (Pseudotsu-
ga taxi folia) oraz choiny kana-
dyjskiej (Tsuga canadensis).

Wtym momencie na-
tarczywie nasuwa
mi się na myśl inny

cmentarz żołnierzy rosyjskich,
ulokowany w podobny sposób,
ale ponad sto lat wcześniej.  Był
to cmentarz, a raczej pomnik po-
święcony Rosjanom poległym
przy zdobywaniu Warszawy 6 i
7 września 1831 roku. Żeliwny
monument o wysokości 11 me-
trów  usytuowany został na  po-
lach dawnej wsi Czyste (obec-
nie na terenie dzielnicy Ochota)
w pobliży słynnej Reduty Ordo-
na.  Pomnik usytuowany został
w ten sposób, aby każdy podróż-
ny zmierzający do Warszawy Ko-
leją Warszawsko-Wiedeńską,
mógł go widzieć z okien pociągu.
W związku z tym, że pomnik
znajdował się w szczerym polu,
obok wystawiono budynek dla
wartowników.

J eden z moich znajo-
mych z uporem mania-
ka przekonuje mnie, że

skoro pierwszym obiektem za-
bytkowym, z jakim styka się po-
dróżny przybywający samolo-
tem do Warszawy, jest Mauzo-
leum Żołnierzy Radzieckich, a
najbardziej eksponowanym bu-
dynkiem stolicy Polski jest Pałac
Kultury i Nauki – dar Józefa
Stalina – to obiekty te powinny
mieć jakiś polski równoważnik.
Ów znajomy, również z upo-
rem, ale bez rezultatu, przez
całe lata starał się, aby z ziemi
wydobytej przy okazji budowy
metra usypać kurhan pod Ol-
szynką Grochowską. Tam, od
czasów słynnej bitwy  25 lutego
1831 r. (największej w Powsta-
niu Listopadowym)  prawie 10
tys. poległych  (Polaków) upa-
miętnia tylko krzyż na skrom-
nej mogile. 

W prawdzie w ostat-
nich latach usta-
wiono w okolicy

pewną liczbę pamiątkowych
głazów (tematycznie związa-
nych z Powstaniem Listopa-
dowym), ale skala  i rozmach
tych „upamiętnień” mają się
nijak do opisanego wyżej
Mauzoleum. Myślę, że  w
związku z budową kolejnych
linii metra należałoby (jed-
nak) pomyśleć o ziemnym
kurhanie pod Grochowem,
tym bardziej, że z inicjatywą
jego usypania wystąpiły wła-
dze II Rzeczypospolitej, a pre-
zydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński był jednym z inicjato-
rów tego przedsięwzięcia.

CCmmeennttaarrzz ŻŻoołłnniirrzzyy RRaaddzziieecckkiicchh nnaa RRaakkoowwccuu..

DDeemmoonnttaażż nniieemmiieecckkiieeggoo bbuunnkkrruu nnaa PPllaaccuu ZZbbaawwiicciieellaa.. GGrroobboowwiieecc ww OOllsszzyynnccee GGrroocchhoowwsskkiieejj..
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CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

36 m2 od zaraz, Piaseczno, 
601 213 555

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840
!Centrum, kamienica do

remontu, na sprzedaż, 601 720 840
!Kabaty, 67 m2, 3 pok., ul.

Jeżewskiego, parter, z garażem 
i piwnicą 5m2, 601 720 840

!Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 
2,5 mln. zł, 601 720 840

!Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

!Starówka, 79 m2, 3 pok. 
c.1.3 mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt,  601 720 840

!Targówek, 47 m2, parter, 
ok. metra, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, b. blisko Piaseczna, 

140 m2 nowy, wolnostojący, 
680 tys. zł, 601 720 840  

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840  

!Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

!Dom Ursynów, 165 m2, +
drugi 60 m2,  blisko Las Kabacki,
dobra cena: 2 domy w cenie
jednego, 601 720 840,  

!Dom, Ursynów, 170 m2

wolnostojący, do wejścia, c
. 1,2 mln. zł, 601 720 840  

!Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,  

! Józefosław, dom 114 m2

c. tylko 595 tys. zł, 601 720 840
!Konstancin , okazja dom

wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840

!Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!ŁOŚ k.Piaseczna, dom 280
m2/1100m2 działka, okazja, tylko
950 tys. zł, po remoncie, do
wejścia, 601 720 840

!Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 
450 m2, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 
320 m2, po remoncie, działka 
420 m2, 601 720 840 

!Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 
3,5 mln zł, 601 720 840

!Ursynów, pół bliźniaka, 
610 m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

!Wilanów, 280 m2, superokazja,
dom po remoncie, tylko 1.6 mln do
neg. zł, 601 720 840  

!Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840 

Działki:
!Borowina, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840
!Konstancin, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840  
!Chyliczki, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840  
!Pyry, 1900 m2, tuż przy 

ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840  

!Wilanów, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

Do wynajęcia: 
!Centrum, restauracja 130 m2

do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

!Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,

!Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 
2600 zł/m-c, 601 720 840

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biurowiec, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard, 
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, 
z powodu braku czasu, 601 720 840  

!Lokal handlowy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840  

!Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, 
c. 1 mln 450 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840  

!Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

!Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840 

!Wilanów, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

UKRAINKA szuka pracy –
sprzątanie, 735 546 026

ZATRUDNIĘ na parking
(emeryta niepalącego), 
691 473 778

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315 

BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588 

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PIELĘGNACJA drzew 
i krzewów, wycinka, 604 401 161

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

RENOWACJA mebli, 
510 266 143

ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

SZKLARSKIE, 502 101 202 
WIERCENIE, KARNISZE, itp.

608 3030 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiaa MMaarrcciinnkkiieewwiicczz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

Motocykle z Monachium

Ursynowscy kryminalni za-
trzymali pięciu mężczyzn po-
dejrzanych o kradzieże moto-
cykli. Policjanci odzyskali pięć
maszyn, a wszyscy podejrzani
trafili do policyjnego aresztu. 

Policjanci wpadli na trop gru-
py przestępczej, kradnącej mo-
tocykle na terenie Niemiec. Fakt
ten potwierdzili w porozumie-
niu z policjantami z Mona-
chium. Kryminalni wiedzieli,
że za sprawą kradzieży może
stać nawet pięciu podejrzanych.

Wyjazdy do Monachium
mężczyźni planowali kilka dni
wcześniej. Dla niepoznaki za
każdym razem po motocykle
jeździli innym busem, który za-
zwyczaj wynajmowali z wypo-
życzalni. Z policyjnych ustaleń
wynikało, że mężczyźni poje-
chali do Monachium co naj-
mniej 3 razy. Grupą miał zarzą-
dzać 42-latek, a jego ścisłym
współpracownikiem był jego o 2
lata młodszy kolega. Pozostali
dwaj mężczyźni pracowali jako
kierowcy i osoby fizyczne. Ostat-
ni z nich przechowywał motory
na terenie swojej posesji.

Pierwszy kurs wykonany był
z 10 na 11 listopada, drugi z 27
na 28 listopada, ostatni raz do
Monachium wybrali się12
grudnia zeszłego roku. W tym
przypadku policjanci dokład-
nie wiedzieli, kiedy wyjechali
z kraju i kiedy wrócą. Znali ich
trasę powrotną oraz dokładnie
ustalili, w którym miejscu ukry-
li jednośladowe maszyny. 

Funkcjonariusze podzielili
zadania i w kilkuminutowych
odstępach czasu odwiedzili

miejsce ukrycia kradzionych
motocykli oraz miejsca za-
mieszkania podejrzanych. Je-
den z nich został zatrzymany
na stacji paliw w pobliżu miej-
sca swojego zamieszkania. Pięć
jednośladowych maszyn – pro-
sto z jednej z posesji w miejsco-
wości Łomianki – trafiło na par-
king strzeżony. Pięciu podejrza-
nych natomiast trafiło do poli-
cyjnych cel.

Każdy z nich usłyszał proku-
ratorskie zarzuty kradzieży, za
które sąd może ich skazać na-
wet na 5 lat więzienia. W za-
leżności od roli, jaką pełnili w
grupie przestępczej, prokura-
tor i sąd zastosowali adekwatne
środki zapobiegawcze. 42-latek
i jego o 2 lata młodszy kolega
zostali tymczasowo aresztowa-
ni na okres trzech miesięcy. Wo-
bec trzech pozostałych zastoso-
wano policyjne dozory.

Zasnął za kierownicą 
Pomimo licznych akcji i kam-

panii społecznych nadal zda-
rzają się kierowcy, którzy decy-
dują się na jazdę samochodem
po tym, jak wcześniej spożywa-
li alkohol. W Nowy Rok, 49-la-
tek podróżował samochodem
Renault po Mokotowie, mając
ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. 

W Nowy Rok, po godz.
17.00, funkcjonariusze stołecz-
nej „drogówki” zostali wezwa-
ni na ulicę Chełmską, gdzie w
zaparkowanym na pasie ruchu
pojeździe za kierownicą spał
mężczyzna. Z relacji zgłaszają-
cego wynikało, że kierujący Re-
nault, spowodował kolizję z za-
parkowanym pojazdem KIA,
będąc w stanie nietrzeźwości.
Przybyli na miejsce munduro-
wi obudzili śpiącego mieszkań-
ca stolicy, od którego faktycznie
wyczuwalna była silna woń al-
koholu. 49-latek, witając No-
wy Rok, wsiadł za kierownicę
Renault i wybrał się na prze-
jażdżkę, ale zapomniał, że
wcześniej dostarczył sobie spo-
rą dawkę alkoholu. Munduro-
wi zbadali stan trzeźwości

sprawcy kolizji, okazało się, że
ma on ponad 2 promile. 

Mężczyzna odpowie za kiero-
wanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości i spowodowanie ko-
lizji. Może mu grozić kara do 2
lat więzienia. Każdy, kto wsiada
za kierownicę samochodu z
przekroczoną normą alkoholu
w organizmie, nie tylko łamie
prawo, ale stanowi ogromne za-
grożenie na drodze.

Odpowie za posiadanie 
Ursynowscy wywiadowcy za-

trzymali 22-letniego obywatela
Ukrainy, podejrzanego o posia-
danie środków odurzających.
Funkcjonariusze skontrolowali
bmw, ponieważ kierowca na wi-
dok radiowozu przyspieszył i dy-
namicznie wjechał na jeden z
parkingów przy ul. Ciszewskiego. 

Około godziny 22:50 przy ul.
Ciszewskiego na Ursynowie po-
licjanci patrolujący tamten re-
jon zauważyli ciemne bmw. Na
ich widok pojazd nagle przyspie-
szył i wjechał na pobliski par-
king. Funkcjonariusze postano-
wili skontrolować auto. W trak-
cie czynności pasażer był najwy-
raźniej poddenerwowany obec-
nością mundurowych, próbował
coś wyjąć z kieszeni spodni.

Kiedy policjanci zapytali, czy
ma przy sobie substancje psy-
choaktywne, zdecydowanie za-
przeczył, nie było to jednak
przekonujące. Policjanci posta-
nowili sprawdzić, czy mężczy-
zna mówi prawdę. W trakcie
kontroli osobistej w kieszeni je-
go spodni znaleźli woreczek fo-
liowy z suszem, którego zapach
wskazywał na marihuanę, po-
twierdził to również test. Kie-
rujący pojazdem nie miał przy
sobie żadnych substancji ani
przedmiotów prawnie zabro-
nionych. Kierowca wrócił do do-
mu, natomiast pasażer został
przewieziony do policyjnej ce-
li. Narkotyki zostały zabezpie-
czone.

Następnego dnia posiadacz
marihuany usłyszał zarzuty, za
które teraz sąd może go skazać
nawet na 3 lata więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

„WYŻYNY” 
Ogłasza przetarg ustny na wynajem nw. lokalu użytkowego:

uull.. BBeellggrraaddzzkkiieejj 5522
pow. 46,60 m2

wywoławcza stawka najmu 6600,,- zzłł//mm22

plus podatek VAT 23%

WWAARRUUNNKKII PPRRZZEETTAARRGGUU::

1. Przetarg jest otwarty z preferencją dla członków SM 
“WYŻYNY” i ich najbliższych rodzin.

2. Wygrywający obowiązany jest w dniu przetargu wpłacić
wadium w wys. 500,- zł oraz w dniu następnym opłatę zabez-
pieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu /stawka naj-
mu plus opłaty dodatkowe/. Nie wpłacenie opłaty zabezpiecza-
jącej powoduje wybór następnego oferenta. Jeżeli kontrahent
zrezygnuje z podpisania umowy wadium ulega przepadkowi.

3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
użytkownika oraz odwołania bądź unieważnienia przetargu 
w całości lub części bez podania przyczyn.

4. Po bliższe informacje zapraszamy do Spółdzielni, 
ul. Kazury 2A - dział lokali użytkowych tel. 2222 664499 7766 0022,, 
660000 339988 006633..

5. Przetarg odbędzie się 2255 ssttyycczznniiaa 22002211 rr.. oo ggooddzz.. 1155..0000 
w NATOLIŃSKIM OŚRODKU  KULTURY ul. Na Uboczu 3, 
Warszawa.

Ferie po królewsku online w Rezyden-
cjach Królewskich w Wilanowie to cieka-
wa propozycja dla uczniów. W dobie ko-
ronawirusa młodzież nie może korzy-
stać w pełni z ferii zimowych. 

Przez lata, w tym okresie uczniowie mieli oka-
zję do oderwania się od nauki i aktywnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu. Ostatnie opady
śniegu w stolicy przypomniały wprawdzie, że ma-
my kalendarzową zimę, jednak z powodu korona-
wirusa nie można z jej uroków korzystać. 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu wraz z rezydencjami królewskimi za-
praszają na wirtualne spotkania w sieci dla dzie-
ci i młodzieży.

Codziennie, do 17 stycznia 2021 na stronach in-
ternetowych instytucji biorących udział w akcji

oraz w ich mediach społecznościowych będą pu-
blikowane propozycje online dla dzieci i młodzie-
ży na każdym etapie edukacji.

W programie uczestniczy Muzeum pałac Wi-
lanów i Łazienki Królewskie. Na najmłodsze po-
ciechy czekają ciekawe baśnie i legendy, lektura
Królewskich bajek. Atrakcją dla młodzieży będą
niewątpliwie znani youtuberzy i influencerzy,
dzięki którym młodzież i dzieci mogą zapoznać
się z Zamkowymi trendami. Wirtualne spacery,
muzyczne warsztaty, czytanki dla dzieci, spo-
tkania z youtuberami uzupełniają programy in-
dywidualne przygotowane przez rezydencje kró-
lewskie. Warsztaty, webinaria, przedstawienia,
filmy i konkursy z nagrodami – to tylko niektó-
re z atrakcji.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Rezydencje na ferie...
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