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Białe szaleństwo i czarna rozpacz...

Ś

mierć 12-letniego chłopca,
który zjeżdżając z Górki
Szczęśliwickiej na sankach
uderzył w ławkę i zmarł po tej kolizji, to tragedia, która wstrząsnęła ostatnio Warszawą. Trzeba było czekać na aż tak dramatyczne
wydarzenie, żeby fatalnie ustawiona ławka została wreszcie ze stoku
zabrana. To ewidentne świadectwo niedbalstwa i bezmyślności, co
nie jest zresztą czymś wyjątkowym
w krajobrazie stolicy. Coraz większa ciasnota sprawia, że w wielu
miejscach obiekty sportowe nie
stwarzają bezpiecznych warunków
korzystania z nich. Jednym z takich obiektów jest bez wątpienia
ursynowska Kopa Cwila, na której
było najbezpieczniej na samym początku, gdy mądry budowniczy
Ursynowa, inżynier Henryk Cwil
kazał usypać tę górkę. Jako mieszkaniec wysokiego Ursynowa od
momentu jego powstania dobrze
pamiętam, iż Kopa stanowiła dla
młodzieży największą frajdę, tym
bardziej, że mieszkałem przy ul
Nutki, czyli u stóp ursynowskiego
Mont Blanc.
ieliśmy lute zimy na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych,
więc każdy śnieżny weekend ściągał na Kopę tłumy ludzi. Dzieciarnia zjeżdżała z góry na sankach
lub skibobach (sprowadzanych
wówczas z ZSRR), starsi na nar-
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tach. Wesoło wtedy było i gwarno. Kopa wyglądała jeszcze dokładnie tak, jak ją Henryk Cwil
stworzył – czyli nie miała jakichkolwiek udogodnień w postaci
chodniczków, latarń i ławek. Zatem cały jej teren nadawał się do
zjeżdżania, które najbezpieczniejsze było w stronę wiaduktu przy
ul. Surowieckiego, a kończyło się
pęd narciarski lub saneczkarski w
okolicy postaci rycerza, zdobiącej
teren. Na drodze entuzjastów „białego szaleństwa” nie widniały żadne przeszkody. Udogodnieniem zaś
stało się otwarcie w budynku Nutki 2/4 ogniska TKKF Ursynów, w
którym można było wypożyczyć
saneczki. Śnieżne zimy zachęciły w
końcu do tego, by założyć na Kopie
wyciąg narciarski, który został w
latach osiemdziesiątych rzeczywiście zainstalowany. Wydaje mi się
jednak, że nigdy nie ruszył, bo
akurat nadszedł czas suchych zim
i wandale zaczęli stopniowo rozkradać poszczególne części urządzenia, aż je wreszcie całkowicie
zdemontowano.
o i wtedy nastała moda na
„cywilizowanie” Kopy, żeby
przez cały rok mogła być
po prostu miejscem spacerowym.
Zamiast narciarzy pojawili się rowerzyści, wjeżdżający na szczyt po
betonowych chodniczkach. Nie było to może złe rozwiązanie, ale na
pewno zimą przeszkadzało zjeżdżającym, bo pokrywy śniegu już
nie bywały tak grube jak dawniej i
nartami lub sankami zahaczało się
o chodnik. Największym nieporozumieniem w procesie „cywilizowania” okazała się fontanna z okalającym ją betonowym zbiornikiem
wodnym, który bardzo szybko stał
się li tylko zbieraczem brudu, a w
dodatku najbardziej zagrażał zjeżdżającym w kierunku rycerza. Owa
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mimo pandemii – zaroiła się od saneczkarzy po dawnemu. Im też grozi potencjalne niebezpieczeństwo
uderzenia w latarnię, ale oświetlenia nie ma sensu usuwać, więc zaleca się tylko ostrożność. Poza
wszystkim zaś, każde miejsce w
Warszawie, dające możliwość wyżycia się na świeżym powietrzu, jest
dzisiaj na wagę złota. Kiedyś, w niedalekiej odległości od Kopy Cwila,
funkcjonowała nawet igelitowa
skocznia narciarska, położona niedaleko willi autora stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego, ale po
tym obiekcie ostały się nam tylko
wspomnienia. Dobrze więc, że pewien oddech daje nam Las Kabacki i położony na jego skraju Park
Kultury w Powsinie.
e sportowego punktu widzenia cały Mokotów i Ursynów
najbardziej cierpią z powodu
braku pełnowymiarowych boisk
piłkarskich. Choć nie mam nic
przeciwko jakimkolwiek świątyniom (a jest ich w dzielnicy Ursynów bodaj dwadzieścia), to jednak
kogoś z zachodniej Europy mogłoby zdziwić, dlaczego na tak rozległym terenie nie ma choćby jednego, w pełni regularnego placu do
kopania piłki. No cóż, samym modleniem się nie zapewnimy Robertowi Lewandowskiemu dobrze wyszkolonych partnerów do gry. Swego czasu o boiska zabiegał dostrzegający wszelkie ludzkie potrzeby
proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego – ks. Adam Zelga. Jego zdaniem, mogły one powstać u
podnóża ursynowwskiej skarpy po
wykupieniu ziemi od rolników.
Miasto jednak nigdy na to nie poszło, a wyżej – to po prawdzie na
takie inwestycje już nie ma miejsca.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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pozostałość po fontannie razi do
dzisiaj. Na szczęście Kopa Cwila i
całe jej podnóże wciąż są wykorzystywane jako element pożytecznego zagospodarowania parkowego,
a władze Ursynowa planują maksymalne zabezpieczenie przed
ewentualnością takiego wypadku,
jaki zdarzył się na Szczęśliwicach.
użo gorszą pozostałością
jest natomiast prawny tytuł własności terenu pod
Kopą, przyznany wkrótce po
śmierci Jana Pawła II Archidiecezji
Warszawskiej (tak głosowała Rada
Warszawy) niby na zasadzie wymiany gruntów. Archidiecezja
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przechwyciła publiczne działki na
Ursynowie z myślą o budowie kościoła, a w zamian przekazała miastu jakieś bezwartościowe spłachetki. W efekcie doszło do tego, że kolejni burmistrzowie dzielnicy nie
mogli już (i w zasadzie nadal nie
mogą) organizować dorocznych
Dni Ursynowa bez zgody kościelnego właściciela gruntów w samym
środku ursynowskiej agory, gdzie
odbywa się też mnóstwo atrakcyjnych imprez sportowych. Wobec
oporu ursynowian, przeciwstawiających się stawianiu kościoła pod
Kopą, prawny status quo ante próbowała przywrócić prezydent Han-

na Gronkiewicz-Waltz, dogadawszy się ze skłonnym do kompromisu metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem.
Zaproponowała mu objęcie innej
działki pod budowę świątyni – na
Woli, ale i tam mieszkańcy stanęli okoniem i sprawa się rozmyła...
ymczasem Kopa – podobnie
jak Górka Kazurka – wciąż
jest ulubionym miejscem
sportowania na Ursynowie, co najefektowniej widać, gdy odbywają
się na niej biegi długodystansowe
lub wyścigi kolarskie, chociaż nie
mniej atrakcyjna bywa zimą. Widać to było w ostatni weekend, bo –
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Budżet Obywatelski – składanie
projektów do 25 stycznia
Do 25 stycznia warszawiacy mogą zgłaszać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli ktoś ma problem – urząd pomoże go rozwiązać. W najbliższy piątek (22 stycznia) na pytania mieszkańców Ursynowa
odpowie dzielnicowy koordynator ds. Budżetu Obywatelskiego. Dzięki budżetowi mieszkańcy decydują o
tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy.
Aby ułatwić mieszkańcom naszej dzielnicy składanie projektów,
urząd zaplanował d dyżur telefoniczny i e-mailowy. Pomoc przy
zgłaszaniu projektów będzie można uzyskać w piątek (22 stycznia)
w godzinach 8.00-18.00 pod nr telefonu 22 443 75 03 oraz wysyłając e-maila na adres mslodka@ursynow.pl.

– Jestem przekonany, że dzięki dobrym pomysłom mieszkańców
środki przeznaczone w tym roku na Budżet Obywatelski zostaną
efektywnie wykorzystane. Jak co roku, zapewniamy wsparcie dla
wszystkich, którzy chcą uzyskać pomoc merytoryczną, lub zadać
urzędnikom pytania dotyczące składanych projektów. Zachęcam
wszystkich aktywnych mieszkańców, aby przelali swoje pomysły na
papier i jak najszybciej złożyli projekty, ponieważ termin upływa już
w najbliższy poniedziałek 25 stycznia – mówi burmistrz Ursynowa
Robert Kempa.
Szczegółowy harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego
– do 25 stycznia 2021 - zgłaszanie projektów
– 26 stycznia 2021 - 4 maja 2021 – ocena projektów (formalna i
merytoryczna)
– 4 maja - 11 maja 2021 - odwołania od negatywnej weryfikacji
– 31 maja 2021 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania
– do 1 czerwca 2021 – wycofanie projektu przez projektodawcę
– 15 – 30 czerwca 2021 - głosowanie mieszkańców
– 12 - 16 lipca 2021 – ogłoszenie wyników.

Odśnieżanie na Ursynowie

Zimowym utrzymaniem objęto 87 km ulic oraz 98
430,5 m? chodników. Urząd Dzielnicy Ursynów od kilku lat nie używa soli przy odśnieżaniu chodników, a
także systematycznie ogranicza jej użycie w przypadku
odśnieżania dróg.
Urząd Dzielnicy Ursynów, wychodząc naprzeciw konieczności
wprowadzenia zmian w podejściu do utrzymania miasta i ograniczenia wytwarzanych zanieczyszczeń, a także w związku z planowanym wprowadzeniem „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla
m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 - Miejski plan adaptacji”, od grudnia br. do kwietnia br. realizuje pilotażowy program zimowego utrzymania ulic, chodników, parkingów
i ścieżek rowerowych administrowanych przez Dzielnicę, polegający na rezygnacji z oczyszczania ulic za pomocą soli. Tereny te po
opadach śniegu będą płużone i posypywane piaskiem (tylko w razie „najwyższej konieczności” będzie używany chlorek sodu (NaCl)
zwilżony solanką o stężeniu 20%). Posypywane solą będą jedynie
ulice, po których kursuje komunikacja miejska (będące w administrowaniu Zarządu Oczyszczania Miasta) oraz ulice gminne o długości 7 km.
Poza drogami Urząd Dzielnicy Ursynów zapewnia zimowe utrzymanie 8 ścieżek rowerowych o łącznej długości 3,4 km:
– Ciszewskiego (ul. Nowoursynowska - ul. Kiedacza) – 170 m
– Kabacka (ul. Nowoursynowska - ul. Zaruby) – 350 m
– Relaksowa (ul. Kabacka - ul. Wąwozowa) – 640 m
– Surowieckiego (Al. KEN do słupków za wiaduktem) – 203 m
– Wełniana (ul. Rybałtów - okolice ul. Guźca) – 422 m
– Wesoła (ul. Nowoursynowska - ul. Rosoła) – 140 m
– Wilczy Dół (granica Lasu Kabackiego - ul. Mielczarskiego) –
1170 m
– Rosnowskiego – 330 m.
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Aplikacja „Defekacja”!

Pierwsi uczniowie przy Zaruby
Dzieci z Ursynowa zyskały
właśnie nowe miejsce do
nauki i opieki w nowoczesnym zespole szkolno-przedszkolnym przy ul.
J. Zaruby 7.
– Konsekwentnie stawiamy na
edukację. Wydatki na oświatę
to największa pozycja w naszym
budżecie. Wybudowaliśmy już
24 nowe placówki. W tym szkołę podstawową i przedszkole
przy ul. Zaruby dla uczniów i
przedszkolaków z rejonu Kabat
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Ursynowski zespół składa się z
8-oddziałowego przedszkola dla
200 dzieci i szkoły podstawowej
z 16 klasami dla około 420
uczniów. Powstał według koncepcji warszawskiej Pracowni

Projektowej OOA Macieja Siudy
– zielonych podwórek szkolnych
nawiązujących do sąsiadującego z placówką lasu Kabackiego –
wybranej w 2017 roku w konkursie architektonicznym. Był to
pierwszy taki konkurs dotyczący placówki oświatowej w Warszawie.
Obie instytucje posiadają niezależne wejścia, wewnętrzne
dziedzińce
zapewniające
uczniom cenny, bezpośredni
kontakt z naturą, strefy edukacyjne i rekreacyjne. Budynki wykonano z naturalnych materiałów. W zachodniej części kompleksu znajduje się część przedszkolna, a szkolna we wschodniej. Do szkoły wchodzi się od
ul. Jerzego Zaruby 7, a do przedszkola od strony ul. Iwanowa-

-Szajnowicza 5. Dojazdy i parkingi powstały przy ul. Iwanowa-Szajnowicza.
– Cieszę się, że po wielu latach starań udało się zakończyć
tak ważną inwestycję. Jest ona
dopełnieniem systemu szkół na
terenie Ursynowa i kończy batalię ze zjawiskiem dwuzmianowości. Nowa szkoła zapewni
komfort nauki uczniom, także
w szkołach ościennych. A przeniesione tam przedszkole integracyjne będzie miało bogatą
ofertę zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – tłumaczy
burmistrz Ursynowa, Robert
Kempa.
Przeniesienie do zespołu
przedszkola integracyjnego pozwoli na zaadaptowanie wolnej
przestrzeni w budynku przy ul.
Teligi dla przedszkola specjalnego. W tej chwili dysponuje ono
powierzchnią niewystarczającą
w stosunku do potrzeb dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stworzy to także możliwość zwiększenia liczby wolnych miejsc na Ursynowie dla
dzieci, które potrzebują pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej z uwagi na
prowadzone terapie.
Wykonawcą zespołu szkolno-przedszkolnego było konsorcjum firm: Balzola Polska” Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie i
Construcciones y Promociones
Balzola S.A. z siedzibą w Hiszpanii. Koszt wyniósł 46,19 mln zł.

Ciepłe ubranie dostępne dla potrzebujących

Zarząd Dzielnicy Ursynów wyciąga pomocną dłoń do potrzebujących mieszkańców Ursynowa w przeddzień kilkunastostopniowych mrozów. W reakcji na
gwałtowny spadek temperatury ursynowski ratusz przyłączył się do miejskiej
akcji „Wymiana ciepła”, której celem
jest zapewnienie zimowych ubrań osobom znajdującym się w kryzysie.
Wieszak na ubrania dla potrzebujących znajduje się przy Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”, które powstało obok dzielnicowego ratusza. „Wymiana ciepła” to akcja, której powodzenie w dużej mierze zależy od zaangażowania
ursynowian. Urząd udostępnia wieszak i kawałek
przestrzeni przy UCK „Alternatywy”, ale ubrania

pochodzą od mieszkańców dzielnicy, którzy na
wieszaku je zostawiają. Mając na uwadze doświadczenia lat ubiegłych władze dzielnicy apelują, aby darczyńcy przekazywali potrzebującym
odzież, która rzeczywiście może im jeszcze posłużyć w chłodniejsze zimowe dni.
O powrót do akcji „Wymiana ciepła” na czas
gwałtownego ochłodzenia do burmistrza zwrócił
się Robert Wojciechowski, dzielnicowy radny z
Kabat. „Zapowiadane są mrozy nawet z temperaturami poniżej -10 stopni. Osoby bezdomne są
narażone na wyziębienie, a przy takich temperaturach następuje to w kilka godzin” – napisał w
swojej ostatniej interpelacji. W wystąpieniu pyta
również o inne formy pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.

Popularnej aplikacji Warszawa 19115
na smartfony dodano nową funkcjonalność – w menu usługi można znaleźć listę ogólnodostępnych toalet. W całej
Warszawie jest ich ponad 360.
Poprzez zakładkę Toalety można sprawdzić
ogólnodostępne toalety w mieście. Na mapie znajdują się zarówno toalety publiczne stacjonarne i
przenośne, jak i toalety w obiektach użyteczności
publicznej i obiektach prywatnych udostępnione
dla wszystkich mieszkańców. Po kliknięciu w punkt
na mapie wyświetla się dokładny adres toalety,
godziny otwarcia, informacje o odpłatności (jeśli
występuje), dostępnych przewijakach czy dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych.
W aplikacji wskazanych jest 360 lokalizacji toalet. Są one zlokalizowane np. na terenie parków,
przy ciągach komunikacyjnych, w przejściach
podziemiach, jak również na bulwarach oraz przy
stacjach Metra Warszawskiego. Wskazane w aplikacji toalety znajdują się w bibliotekach, urzędach, domach kultury. Dodatkowo wskazane są
automatyczne szalety dostępne w 22 punktach
stolicy.
Toalety publiczne i automatyczne toalety przy
skwerach zieleni są otwarte i serwisowane codziennie przez cały czas trwania epidemii. To samo dotyczy pomieszczeń sanitarnych na stacjach
metra. Tam ekipy porządkowe na bieżąco dbają o
czystość toalet i ich bezpieczne użytowanie – stosują środki myjące i dezynfekujące.
Dodatkowo toalety są udostępniane przez centra handlowe oraz niektóre lokale gastronomiczne. Obecnie ze względu na epidemię koronawirusa część obiektów może być niedostępna, np. w restauracjach.

Aplikacja Warszawa 19115 jest jednym z pięciu
kanałów komunikacji z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Jest dostępna w platformie
App Store oraz Goople Play. Wyszukiwarka ogólnodostępnych toalet to nie jedyna funkcjonalność
Warszawa 19115.
Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa
19115:
– szybko i łatwo poinformujesz o problemie dotyczącym funkcjonowania miasta
– ocenisz jakość realizacji tego problemu
– zgłosisz wolny wniosek – swój pomysł na
zmiany w mieście
– zazielenisz Warszawę – wskażesz lokalizację,
w której chcesz posadzić drzewo
– sprawdzisz projekty w budżecie partycypacyjnym
– sprawdzisz Warszawski Indeks Powietrza – dostaniesz informacje o aktualnym stanie powietrza oraz związane z nim zalecenia dla czterech
grup ryzyka zdrowotnego
– otrzymasz powiadomienia o bieżących zmianach i wydarzeniach w mieście
– sprawdzisz terminy odbioru śmieci pod wskazanym adresem
– sprawdzisz jak prawidłowo segregować odpady.

392,5 mln złotych na transport
Warszawskie metro uzyskało 392,5 mln złotych
wsparcia od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz ING na zakup
nawet 45 nowoczesnych
pociągów metra. To
pierwszy w Polsce tego typu projekt w ramach programu Zielonych Miast
EBOR. Jego zadaniem jest
działanie na rzecz ochrony środowiska, poprawy
jakości życia oraz wspieranie zrównoważonego
transportu publicznego.
Metro Warszawskie od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska – unowocześniając i modernizując I linię metra,
prowadząc inwestycję budowy
drugiej linii oraz dokonując zakupów nowoczesnych, posiadających rozwiązania proekologiczne
pociągów. Mieszkańcy Warszawy bardzo chętnie korzystają z
rozbudowywanej II linii metra –
codziennie przewożonych jest
około 200 tys. pasażerów.
Już niedługo podziemny
transport publiczny w Warszawie będzie docierał swoim zasięgiem do 40 procent ogółu
mieszkańców. Dlatego tak ważna jest nowa dostawa pociągów,
która uzupełni tabor na drugiej
linii oraz pozwoli częściowo zastąpić najstarszy tabor na pierwszej. Produkcja pierwszych pociągów z zamówionej dostawy
jest już w toku.
Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju (EBOR) oraz ING
udziela pożyczki w wysokości
392,5 mln pln (równowartość
87,2 mln euro) na nową flotę
metra w ramach szerszego pakietu finansowania ING Banku
Śląskiego, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) i Unii Europejskiej (UE).
– Inwestując w jakość życia, w
politykę społeczną, nie zaniedbujemy inwestycji infrastrukturalnych oraz związanych z ochroną
środowiska. Rozbudowa metra
jest dla Warszawy kluczowym zadaniem pod wieloma względami. Po pierwsze, nasi mieszkańcy
zyskują szybki i wygodny transport, a po drugie ma to ogromny
wpływ na ekologię, która jest dla
nas priorytetem. Warszawa jako
pierwsza w Polsce dołącza do

międzynarodowego programu
„Zielone Miasta”. Podpisanie porozumienia o przystąpieniu stolicy do programu Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju to
kolejny krok w dobrą stronę – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, która, jako największe miasto w Polsce, stoi
przed wyzwaniem świadczenia
usług transportowych dla rosnącej populacji, jednocześnie mając świadomość problemu jakości
powietrza i wysokiej emisji gazów cieplarnianych.

stem Warszawa, w jego dążeniu
do budowania bardziej ekologicznej przyszłości dla jego
mieszkańców – stwierdził Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOR, dyrektor na Europę
Środkową i kraje bałtyckie.
– W ING mocno wspieramy
projekty związane z ochroną środowiska, a także poprawą jakości życia w społecznościach lokalnych, szczególnie tam, gdzie
niska jakość powietrza i korki
komunikacyjne są bardzo odczuwalne. Udział ING w pożycz-

Stolica podejmuje działania,
aby sprostać tym wyzwaniom,
m.in. poprzez niedawny udział
w EBOR Green Cities, jako
pierwsze miasto w Polsce i jeden z liderów klimatycznych
grupy C40. Miejski Plan Działania - Zielone Miasto, nakreślający dla Warszawy ścieżkę rozwoju niskoemisyjnego i prężnego
reagowania na zmiany klimatu,
jest wspierany ze środków z Polski i TaiwanBusiness – EBRD
Technical Cooperation Fund.
Warszawa jest pierwszym
miastem w Polsce, które przystąpiło do Zielonych Miast
EBOR, flagowego programu
zrównoważonego rozwoju miejskiego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzięki tej
transakcji z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie Warszawy do inwestowania w nowoczesną infrastrukturę transportu
publicznego przy jednoczesnym
opracowaniu kompleksowego
planu poprawy ogólnego środowiska miejskiego. Jesteśmy
dumni, mogąc stać ramię w ramię z naszym partnerem, mia-

ce konsorcjalnej dla warszawskiego metra świadczy również
o naszej silnej obecności w tym
obszarze na rynku samorządowym. Jesteśmy dumni, mogąc
dostarczyć tak prestiżowe rozwiązanie finansowe dla strategicznej infrastruktury miejskiej
stolicy Polski – powiedział Marcin Kościński, dyrektor wykonawczy ING Banku Śląskiego.
Program Zielonych Miast
EBOR o wartości 1,5 miliarda
euro szybko się rozrósł od czasu jego utworzenia w 2016 r.
Pomaga każdemu miastu
członkowskiemu dostosować
rozwiązania do jego potrzeb
środowiskowych dzięki wyjątkowej kombinacji środków, z
których wszystkie mają na celu
przybliżenie miast do niższej
emisji dwutlenku węgla i bardziej przyjaznej do życia przyszłości. Przystępując do programu, miasta podejmują projekt
inicjujący przy wsparciu finansowym EBOR i opracowują
własny Plan Działania Zielonego Miasta, określający dalsze
RK
działania.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów
zaprasza na...

„Szczęśliwe Drogi”
Zapraszamy 23 stycznia
2021 r. w godzinach
10.00–15.00 do udziału w
grze miejskiej „Szczęśliwe
drogi”, która przeniesie
uczestników do Warszawy
okresu dwudziestolecia międzywojennego, aż po moment zagłady stolicy, czyli do
czasu Powstania Warszawskiego 1944 roku. Gra miejska przybliży uczestnikom
postać i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
sposób ciekawy i kreatywny.
Uczestnicy gry w formie
aktywnego zwiedzania poznają postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Po dotarciu do każdego z punktów będą musieli wykonać
zadanie polegające na wykazaniu się sprawnością fizyczną jak i intelektualną.
Na graczy przemierzających
przestrzeń miasta, zgodnie z
określonym scenariuszem,
będą czekać postacie związane z życiem i twórczością
Baczyńskiego. Uczestnicy
gry wcielą się w rolę fotoreporterów. Gracze będą mieli wyjątkową możliwość podróżowania w czasie Uczestnicy otrzymają na starcie gry
mapę z podpowiedzią gdzie
znajdą punkty gry.
Więcej informacji o grze
na kulturalne-eventy.pl.
Zapisy : kulturalneeventypl@gmail.com.

Sławomir Zygmunt
śpiewa wiersze
Baczyńskiego
Razem z Dom Kultury
Kadr zapraszamy na wydarzenie „Z Wiatrem. Sławomir Zygmunt śpiewa wiersze K. K. Baczyńskiego”.
Niezwykłe wydarzenie w
dniu 100. rocznicy urodzin
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich poetów
XX wieku i żołnierza AK poległego w Powstaniu Warszawskim.
Piątek 22 stycznia, godz.
19.00, kanał YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCVyLxpK2aZXh4NZG0NByXQQ
oraz profil Urząd Dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy
oraz Dom Kultury Kadr.

Biblioteka
z ogrodem
„Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w
weekendy, rozkwita na Tynieckiej – bezpłatne koncerty,
filmy, nowości wydawnicze,
warsztaty, kawa, hamaki i
źródełko wśród kwiatów” to
projekt wybrany głosami
mieszkańców Mokotowa w
Budżecie Obywatelskim
2021. Głosy oddane na projekt, a było ich 3053, sprawiły, że przez cały rok Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i
Młodzieży nr XXXI (ul. Tyniecka 40a) będzie czynna
również w wybrane weekendy, a latem biblioteczny dziedziniec zazieleni się na stałe.
Szczegółowy grafik dyżurów dostępny jest na stronie
www.mbddim.pl w zakładce
Biblioteka z ogrodem. W dni
projektowe jesteśmy otwarci
w godz. 10.00-16.00, natomiast wydarzenia kulturalne realizujemy online.
Harmonogram dyżurów
uzależniony jest od aktualnej
sytuacji epidemicznej i może
ulec zmianie.

Zieleniec przy ul. Różanej otwarty
Ponownie otwieramy dla Was ogród przy ul. Różanej,
jesteśmy już po wykonaniu nasadzeń oraz ustawieniu
nowego wyposażenia!
Prosimy pamiętajcie, że w tym ogrodzie, zgodnie z wolą okazaną w głosowaniu w ramach Budżetu Partycypacyjnego, utworzyliśmy schronienia dla jeży. Jeże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, objęte są ochroną gatunkową i zabrania się ich
umyślnego płoszenia lub niepokojenia.
W związku z tym wszyscy wyprowadzający psy, zobowiązani są
utrzymywać je na smyczy, aby nie niepokoić jeży, tych pożytecznych
i chronionych zwierząt. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może
skutkować nałożeniem na właściciela psa przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Policji, kary grzywny w wysokości nawet 1000 zł. Osoby, które planują spuszczać psy ze smyczy
zapraszamy na drugą stronę ulicy Puławskiej do parku Morskie
Oko, Promenada.
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Wszystko o szczepieniach na Ursynowie

W styczniu ruszają szczepienia
w Szpitalu Południowym
Ważna informacja dla wszystkich, którzy zapisali się lub w najbliższym czasie
planują zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19, realizowane w przychodni przyszpitalnej w Szpitalu Południowym. Szczepienia rozpoczną się 25
stycznia br.
– Choć budowa Szpitala Południowego nie zakończyła się, zapewnimy pacjentom bezpieczeństwo w czasie prowadzonych w przychodni przyszpitalnej szczepień, które będą realizowane zgodnie z przyjętymi procedurami i przepisami. Dołożymy wszelkich starań, aby szczepienia były realizowane sprawnie i w komfortowych dla naszych
pacjentów warunkach. Należy przyjąć, że 25 stycznia br. przyjmiemy pierwszego pacjenta – mówi
dr n. med. Ewa Więckowska, Prezes Zarządu Szpital Solec Sp. o.o.

Warto przypomnieć, że prawidłowy adres Szpitala Południowego (a więc i przychodni przyszpitalnej) to ul. rtm. Witolda Pileckiego 99. Szczepienia będą realizowane w specjalnie przygotowanym punkcie szczepień, zlokalizowanym w budynku A, od strony ulicy Pileckiego. Wejście dla pacjentów zostanie czytelnie oznaczone.
Trwa rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.
Aby zapisać się na szczepienie prosimy odwiedzić stronę internetową. Na niej zainteresowani
znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Przed
szczepieniem każdy pacjent powinien zapoznać
się z „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu
przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”.

Brakuje szczepionek przeciw COVID-19

Z blisko 5,4 tys. szczepionek przeciw COVID-19, zamówionych przez szpitale
miejskie, do placówek trafiło jedynie 810 dawek.
Dostarczone szczepionki są
przeznaczone wyłącznie do
szczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Szczepienia medyków w ramach etapu 0 zostały wstrzymane.
– Rząd uruchamia kolejne
etapy szczepień mieszkańców
przeciw COVID-19, tymczasem
dostawy szczepionki niezbędnej do szczepienia lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zostały wstrzymane. Dla
przypomnienia, szacujemy, że
w Warszawie mamy około 100
tys. mieszkańców, którzy mogą
skorzystać ze szczepień w ramach etapu 0; w tym ok. 50 tys.
medyków. Rząd dopisuje kolejne grupy objęte priorytetem
szczepień, a przecież nadal część
z personelu medycznego czeka
na szczepionkę, a pozostali - na
podanie drugiej dawki. Panuje
chaos informacyjny, a to dopiero początek narodowego programu szczepień – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.

Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za obszar
miejskiej ochrony zdrowia, podkreśla, że już w przyszłym tygodniu nastąpi „zderzenie” osób z
grupy 0, które czekają na podanie pierwszej dawki szczepionki i osób z grupy 0, które czekają na drugą dawkę szczepionki
ze szczepieniami seniorów w
wieku 70+.
Wiceprezydent Kaznowska
wylicza również, że aktualnie w
10 miejskich szpitalach oraz Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym udało się zaszczepić
ponad 9,3 tys. pracowników medycznych i niemedycznych. – Decyzja Agencji Rezerw Materiałowych, że część placówek nie
dostanie w tym tygodniu ani jednej szczepionki, wstrzymuje cały proces szczepień grupy „0”.
W kolejce na szczepienia - i to
tylko do miejskich szpitali - nadal
czeka blisko 14 tys. medyków, a
przecież przed nami kolejne etapy narodowego programu szczepień, które obejmą kolejną bardzo liczną grupę mieszkańców
Warszawy. Zgodnie z zapowiedziami rządu od 25 stycznia ruszają szczepienia osób powyżej

70. i 80. r. życia. W kolejce w
etapie I czekają też m.in. seniorzy powyżej 60 lat, pracownicy
sektora oświaty, przedszkoli,
żłobków, pensjonariusze domów
pomocy społecznej oraz służby
mundurowe – dodaje wiceprezydent Kaznowska.
W związku z uruchomieniem
przez rząd od 15 stycznia procesu zgłoszeń na szczepienia przeciwko COVID-19, Warszawa rozpoczęła kampanię informacyjną,
aby zachęcać mieszkańców do
szczepień. W tym celu na ulicach
miasta i w środkach transportu
miejskiego pojawiły się już plakaty informujące o rządowym programie szczepień. Materiały informacyjne udostępniamy również w miejskich mediach społecznościowych.
Co ważne, w Warszawie 43
punkty szczepień zostaną utworzone w miejskich placówkach
medycznych, a w sumie w mieście powstanie blisko 260 punktów. Pełen wykaz punktów
szczepień znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.
RK

Po prawie roku trwania
pandemii koronawirusa
opracowano skuteczne
szczepionki mRNA. Pierwszeństwo mają seniorzy,
ale kolejne grupy mogą
już rejestrować się za pomocą internetu. Sprawdziliśmy co należy zrobić
by zaszczepić się przeciwko chorobie.
“Dostępną szczepionkę przeciwko COVID-19 uważamy za
wielkie osiągnięcie nauki; tylko
masowe szczepienia pozwolą
nam opanować pandemię” –
ocenili dyrektorzy instytutów
Polskiej Akademii Nauk we
wspólnej deklaracji. Powszechne
szczepienia całego społeczeństwa ruszają w styczniu 2021 roku. Jeszcze w grudniu 2020 r.
rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Dlaczego? Program skonstruowany jest tak, by
jak najszybciej ochronić osoby
najbardziej narażone na chorobę – medyków i personel niemedyczny, który co dziennie dba o
nasze zdrowie, a także seniorów.
Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi
staranne badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. Skrócono do
minimum procedury rejestracyjne, ale badania wykonywano
według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie
jak w przypadku innych szczepionek. Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze,
przed wprowadzeniem na rynek
wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Wymagania dotyczące ich rejestracji są bardzo rygorystyczne.
W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się
prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Decyzja może być także podjęta przez Radę
Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po przeprowadzeniu
przez Europejską Agencję Leków
procedury scentralizowanej.
Seniorzy będą szczepieni w
Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności. Jak wygląda harmonogram rejestracji? Od 15 stycznia
ruszyła rejestracja na szczepienia
przeciw COVID-19 dla seniorów,
którzy skończyli 80 lat. Od 22
stycznia zarejestrować się będą

mi przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego
wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony
zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie
podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze
względu na częste kontakty społeczne; etap 3: przedsiębiorcy i
pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w
21 przychodni
sprawie ustanowienia określow dzielnicy
nych ograniczeń, nakazów i zaNa Ursynowie szczepienia w kazów w związku z wystąpieramach programu świadczy aż niem stanu epidemii. Realizo21 punktów. W tym jedna to wane będą także powszechne

mogły osoby powyżej 70. roku
życia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25
stycznia 2021 roku.
Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań
na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób
od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych,
m.in. zapalenia płuc i oskrzeli,
zapalenia ucha oraz zaburzeń
pracy serca.

przychodnia publiczna, a pozostałe podmioty prywatne. Pełną
listę punktów i wszystkie niezbędne informacje na stronie internetowej urzędu. Proces rejestracji powszechnych szczepień
Polaków przeciwko COVID-19
rozpoczął się 15 stycznia 2021
roku. Przygotowano również instrukcję pt. Szczepienie krok po
kroku:
1. Zapisy: przez infolinię u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
2. Zgłoszenie do punktu szczepień (kwalifikacja przez lekarza).
3. Wykonanie szczepienia
oraz obserwacja pacjenta po
szczepieniu.
4.Powtórzenie procesu po
upływie 21 dni (bez konieczności ponownej rejestracji).
W kolejnych etapach szczepieni będą: etap 1: pensjonariusze
domów pomocy społecznej oraz
zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej
60. roku życia w kolejności od
najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele; etap 2: osoby w wieku
poniżej 60. roku życia z choroba-

szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Lista punktów szczepień
na Ursynowie:
SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Samsonowska; CM WORONICZA, ul. Cybisa; Corten Medic, ul. Pasaż Ursynowski; Zdrowa Rodzina, ul. Puszczyka; BioVirtus, al. KEN; Stay Healthy, ul.
Kłobucka; ANZOZ SGGW, ul.
Nowoursynowska; Gabinet Lekarski Wojciech Grzybowski, ul.
Beli Bartoka; Medical Center, ul.
Belgradzka; Centrum Zdrowia
Ursynów, ul. Gandhi; Szpital Mazovia, al. KEN; Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego; Szpital Południowy – ul. Gandhi; Onkolmed
– ul. Nowoursynowska; Przychodnia Medycyny Rodzinnej K.
Radziwiłła, ul. Mielczarskiego;
Centrum Medyczne Puławska,
ul. Ciszewskiego; CM Medycyna Rodzinna, ul. Belgradzka; Rodzinna Przychodnia, ul. Dereniowa; Centrum Medicover, ul.
Puławska; Centrum Medyczne
Polmed, ul. Puławska; Centrum
Medyczne Corten Medic, ul.
Roentgena 46.
Piotr Celej

List  List  List  List  List  List  List
Szanowna Redakcjo,

zaloguj się, zarejestruj się – będziesz pierwszy w kolejce , niezależnie od grupy wiekowej. Mnożą się już
uprzywilejowane, priorytetowe grupy, pretendenci do
nich, stwarza się niepotrzebnie atmosferę podejrzeń,
kto “po cichu” już się mógł zaszczepić i tego typu podobne zjawiska.
Brak rzetelnej informacji (również tej o mechanizmie działania mRNA szczepionki) i transparentności w całym procesie stwarza poza tym zagrożenie
chaosem i fiaskiem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. Do tego dochodzi kompletna ignorancja
związana z brakiem pochylenia się nad zagrożeniem ze strony zmutowanego wariantu koronawirusa B117, obecnego już w Europie, z którym to już
zaczynają się mierzyć kraje EU, między innymi starając się udoskonalić organizacyjnie proces masowych szczepień. Polska, nie mając możliwości badawczych w tym zakresie, nie zidentyfikowała jeszcze tego brytyjskiego wariantu wirusa, z siłą zakażania
o 60-70% większą niż w przypadku znanego nam
to tej pory “pierwotnego” szczepu.
Wygrać ten wyścig z pandemią należy poza politycznymi podziałami i animozjami bez zwalania całej winy na kogo się da, między innymi na sprytnych
i sprawnych skądinąd farma-producentów, którzy i
tak zapewne zrobią na wirusie biznes stulecia.
Z wyrazami szacunku
D r B a r b a r a Ko s i c k a - S o b i e s z e k ( b i o l o g i a m e dyczna)

Sposób przeprowadzania szczepień przeciwko
COVID-19 wzbudza wiele niepokoju i obawę, że
szansa na wygranie wyścigu z groźnym i mutującym
wirusem jest znikoma. I to niezależnie od zmniejszonych czasowo dostaw szczepionki przez konkretnego producenta.
Cała kampania masowych ponoć szczepień jest po
prostu fatalnie przygotowana. Przy okazji samej
kampanii informacyjnej na temat szczepień odnieść
można również wrażenie, że mamy do czynienia z
innym jeszcze wyścigiem, który w tym wypadku w
ogóle nie powinien mieć miejsca. W celu zachęcenia
społeczeństwa do szczepień zastosowano bowiem
dość banalną acz skuteczną dla różnych produktów rynkowych strategię marketingową opartą na
emocjach, a konkretnie na lęku przed chorobą i co
tu najistotniejsze – obawą, że nie wszyscy chętni w
porę na nią się załapią, jeśli w ogóle.
Szczepionka to nie sprzęt AGD na wyprzedaży czy
też inne dobro wszelakie do upolowania w ramach
“black friday”. Zasada masowych szczepień (również dobrowolnych) polega przecież na zaszczepieniu
jak największej liczby ludności w jak najszybszym czasie. I należy organizacyjnie to ogarnąć, wykorzystując do tego wszelkie możliwości i wsparcie z różnych
stron ( przykład z W.Brytanii – wsparcie lokalowe ze
strony kościołów). Jako obywatele i ludzie po prostu
mamy jednocześnie prawo do dobrowolnego podOD REDAKCJI: Stanowisko pani doktor to nadania się w określonym czasie szczepieniu, które ma
być zagwarantowane przez państwo i jego władzę. szym zdaniem po prostu strzał w dziesiątkę. OpiNiekoniecznie uczestnicząc w “wyścigu szczurów”– nia godna jak najszerszego upowszechnienia.
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Co dalej z wierzbą przy Domu Sztuki?
W połowie października
ubiegłego roku skierowałem do Dyrektor Biura
Ochrony Środowiska pytanie jakie są dalsze losy
wpisania wierzby przy Domu Sztuki na listę stołecznych pomników przyrody.
O te działania poprosiła
mnie moja koleżanka
z Rady Dzielnicy Ewa
Cygańska, która jeszcze
jako radna podjęła próby
ochrony tego drzewa,
symbolu historii naszej
dzielnicy.

W mojej październikowej interpelacji pisałem, że jak wynika
z przekazanej mi korespondencji pomiędzy Spółdzielnią „Jary” a Biurem Ochrony Środowiska, wniosek o wpisanie wierzby
przy Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej został złożony przez
Spółdzielnię w 4. kwartale 2018
roku. Mimo że ostatnie pismo
ze Spółdzielni do Biura Ochrony
Środowiska datowane było z listopada 2019 roku, od tamtej
pory nie było żadnej odpowiedzi jakie są losy wniosku o wpisanie wierzby na listę pomników
przyrody. Procedura trwa już
dwa lata i trudno mi znaleźć argumenty dla których czynności
te trwają tak długo. Warto podkreśli, że drzewo to, nie tylko
ważne jest z punktu widzenia
ekosystemu ale jest również bardzo ważne dla lokalnej społeczności Północnego Ursynowa.
W moim wystąpieniu poinformowałem Biuro – nie wiedząc,
jakie dalsze są losy wniosku złożonego przez Spółdzielnię, że w
dniu 1.10.2020 roku złożyłem w
Biurze Ochrony Środowiska drogą elektroniczną ponowny wniosek o ustanowienie pomnikiem

przyrody wierzby przy Domu
Sztuki przy ul. Wiolinowej. Złożyłem ten wniosek w ramach
proekologicznych działań podejmowanych przez stowarzyszenie Polska 2050 Szymona Hołowni.
Poprosiłem Dyrekcje Biura
Ochrony Środowiska o przekazanie mi informacji, jakie czynności zostały wykonane przez tę
jednostkę w ciągu ostatniego roku, aby wpisać to drzewo na listę
pomników przyrody m.st. Warszawy. Zadałem również pytanie, kiedy konkretnie ta procedu-

ra zostanie zakończona przez
stołeczne biuro. Poprosiłem o
przyspieszenie działań wpisania
wierzby przy Domu Sztuki na listę pomników przyrody.
W odpowiedzi na moje wystąpienie Biuro Ochrony Środowiska dosyć niejasno wytłumaczyło, że w 2020 były robione ponowne badania dendrologiczne
drzewa, które wykazało, że korona drzewa jest w bardzo dobrym
stanie. Biuro w tym samym roku
zaleciło wykonanie biologicznych zabiegów poprawy siedliska oraz coroczny monitoring
statyki wierzby.
Biuro Ochrony Środowiska
stwierdziło, że w ramach prowadzonej procedury rozpatrywania wniosku uzyskano negatywne stanowisko w tej sprawie
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”, użytkownika
wieczystego działki, na której rośnie wierzba. W przypadku ustanowienia pomnika przyrody
właściciel nieruchomości, na której się pomnik znajduje, może
żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania
z nieruchomości. Z uwagi na ne-

gatywną opinię Spółdzielni „Jary” co do ustanowienia pomnika
przyrody, władze Miasta muszą
się liczyć z powyższym, na co w
chwili obecnej brak jest środków.
Miejskie Biuro zapewniło mnie,
że w najbliższym czasie zostanie ponowiona prośba do zarządcy terenu (SBM Jary) o reasumpcję stanowiska, co do opinii dotyczącej utworzenia pomnika przyrody.
Teza jakoby Spółdzielnia „Jary” nie dopełniła jakiś wymogów
formalnych jako zarządca terenu
była co najmniej podejrzana, ponieważ co innego wynikało z dokumentów, które zostały mi
przekazane przez Spółdzielnię.
Nie wspomnę o fakcie, że to właśnie Spółdzielnia jako pierwsza
wystąpiła o wpisanie drzewa jako pomnik przyrody i podejmowała liczne działania zmierzające do uratowania drzewa.
Moją interpelację przekazałem władzom Spółdzielni, które wyraziły oburzenie z informacji podanych w odpowiedzi na
moją interpelację. W nawiązaniu do mojej interpelacji Spółdzielnia wysłała odpowiedź do
Biura Ochrony Środowiska, w
której poinformowała, że nigdy
nie sprzeciwiała się procedurze
ustanowienia wierzby jako pomnika przyrody. Władze Spółdzielni wyraziły również żal, że
mimo licznej korespondencji, jaka w tej sprawie była wysłana
do miejskiego biura, większość
pism ze Spółdzielni pozostawała beż żadnej odpowiedzi. Na koniec władze Spółdzielni ponowiły prośbę o jak najszybsze
uznanie wierzby przy Domu
Sztuki za pomnik przyrody.
W mojej ocenie Biuro Ochrony Środowiska przespało ostatni
rok, wykonując tylko ruchy pozorowane. Może to wina pandemii, a może zawinił urzędnik,
który zapomniał o sprawie. Może myślał, że jak nikt nie wysyła
kolejnych pism, na które i tak nie
będzie odpowiedzi, to sprawa
może poleżeć na stercie dokumentów. Otóż nic bardziej błędnego, ponieważ sprawę umieściłem w agendzie spraw, które
będę prowadził. Nie dlatego, że
złożyłem wniosek o ustanowienie pomnika przyrody wierzby
płaczącej na osiedlu Jary albo
dlatego, że poprosiła mnie o to
Ewa Cygańska, ale dlatego, że
dla wielu mieszkańców tego
osiedla to ważny świadek zasiedlania bloków na Ursynowie. Ta
wierzba to kawałek naszej historii, o którą trzeba dbać i ją chronić. Ja na pewno nie pozwolę,
aby Biuro Ochrony Środowiska
dłużej procedowało wniosek,
który już dawno powinien zostać pozytywnie rozpatrzony.
Przypilnuję i doprowadzę do
uznana za pomnik przyrody naszą wierzbę przy Domu Sztuki.
Paweł Lenarczyk
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów/Polska 2050

W zdrowym ciele…
Zima przypomniała o sobie w Warszawie. Pokazuje, że pomimo ocieplenia klimatu wciąż potrafi mrozić i chłodzić.
Dysponuje pokaźnym arsenałem środków, aby dać się wszystkim we znaki.
Hu! hu! ha! Nasza zima zła! Szczypie w nosy,
szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy prószy, wichrem w polu gna – brzmią słowa popularnej piosenki. Ma jednak wiele uroku. Nic dziwnego, że wielu z nas trochę się za nią stęskniło i cieszy się z jej nadejścia.
Wprawdzie, meteorolodzy zapowiadają wyraźne ocieplenie, ale zanim ono nadejdzie, mieszkańcy wielu dzielnic mogą doświadczyć skutków
zimna. Mamy do czynienia z niespotykanymi od
dawna opadami śniegu. Dla jednych są one zmartwieniem, m.in. dla kierowców, pieszych, rowerzystów. Dla innych są okazją, aby korzystać z atrakcji, które oferuje zima. Zaroiły się miejskie górki
(pomimo pandemii). Dzieci zjeżdżają na czymkol-

wiek, jak mawiają górale – na „bele czym”. W parkach pojawili się amatorzy zimowych spacerów,
biegacze i morsy. Nie te prawdziwe, bo to jeszcze
nie taki klimat, ale dwunożni zwolennicy moczenia się w lodowatej wodzie. Miejscem szczególnie
chętnie odwiedzanym przez morsów jest od jakiegoś czasu Jezioro Czerniakowskie, przez warszawiaków zwane Jeziorkiem Czerniakowskim. Jest
zimne nawet latem. Teraz, zimą przypomina popularne nadmorskie plaże w szczycie sezonu. Z tą
różnicą, że zimą nad Jeziorkiem Czerniakowskim
wszyscy biegają, robią przysiady wykonują wymachy i inne ćwiczenia, aby rozgrzać się przed wejściem do wody.
Lodowata otchłań wydaje się jeszcze bardziej lodowata po zmierzchu. Mimo ciemności chętnych
do morsowania nie brakuje. Brrr!
Aż skóra cierpnie na ich widok, ale cóż. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Mirosław Miroński

Południowy uruchomi się zgodnie z planem
Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami władz
Warszawy, oddanie Szpitala Południowego jako
tymczasowego szpitala
„covidowego”, nastąpi w
połowie lutego. Do tego
czasu potrwa wyposażanie placówki w sprzęt, rekrutacja personelu oraz
zostaną przeprowadzone
niezbędne odbiory.
Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski podkreśla, że
na placu budowy nie ma żadnego opóźnienia: – Od początku,
kiedy zapadała decyzja, że Szpital Południowy zostanie tymczasowym szpitalem do leczenia pacjentów z COVID-19, jasno mówiłem, że zakończenie
prac w budynku nastąpi 25
stycznia. Po tym terminie zostaną przeprowadzone niezbędne
odbiory. Nie jest to nasz wymysł,
ale wymagane prawem procedury, które przeprowadzają kolejno służby zewnętrzne: sanepid, straż pożarna, nadzór budowlany (PINB). Bez przeprowadzenia tych odbiorów nie
można oddać budynku do użytkowania i uruchomić szpitala.
A pacjentów z koronawirusem,
tak jak zapowiadałem, będziemy mogli przyjmować od połowy lutego.
Zgodnie z pierwotnie przyjętym harmonogramem, zakończenie prac w Szpitalu Południowym było planowane na koniec
marca 2021 r., zaś przyjęcie pacjentów – z początkiem września 2021 r., czyli po uzyskaniu
prawa do użytkowania i zakończeniu wyposażania szpitala. W
związku z sytuacją epidemiczną i dzięki uzgodnieniom dokonanym przez władze Warszawy
z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, prace budowlane zostały przyspieszone, a placówka
będzie działała jako szpital tymczasowy – znajdzie się tu 300 łó-

żek dla chorych na Covid-19, w
tym 80 łóżek respiratorowych.
Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską
służbę zdrowia, dodaje, że prace
w Szpitalu Południowym trwają
siedem dni w tygodniu. – Przyspieszamy jak możemy, a na proces niezbędnych i bardzo złożo-

mach planu zabezpieczenia łóżek „covidowych”. Koszty związane z szybszym oddaniem
obiektu, jak i koszty dostosowania placówki do uruchomienia
szpitala tymczasowego, mają zostać pokryte przez wojewodę
mazowieckiego z funduszu „covidowego” – wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska.

nych odbiorów dajemy sobie
dwa tygodnie. To jest ekspresowe tempo, a sam obiekt jest
ogromny. Kompleks szpitala jest
złożony z trzech modułów zlokalizowanych na pięciu piętrach.
Powierzchnia użytkowa Szpitala Południowego wynosi ponad
40 tys. m?.
Wiceprezydent Renata Kaznowska podkreśla również, że
przyspieszenie prac w obiekcie
to kosztowny proces, który zostanie sfinansowany z rządowego
funduszu COVID-19.
– Szpital Południowy będzie
jednym z ośmiu szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim, utworzonych w ra-

Część wyposażenia niezbędnego do pomieszczeń szpitala
została już zakupiona, a kolejne
są w trakcie. Zakupiona została
również część sprzętu medycznego – do placówki trafiły już
dwa tomografy, a szpital czeka
także na sprzęt z Agencji Rezerw
Materiałowych przeznaczony do
leczenia pacjentów z COVID-19.
Prowadzona jest również rekrutacja pracowników do Szpitala Południowego. W celu zapewnienia opieki pacjentom i
funkcjonowania placówki potrzeba 140 osób personelu, w tym
m.in. ponad 30 lekarzy, blisko 50
pielęgniarek, 26 ratowników i 20
GK
opiekunów medycznych.
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Czy POW rozładuje korki?

Bogusław Lasocki
Prawie każda intensywnie
eksploatowana warszawska arteria komunikacyjna posiada miejsca, gdzie
w godzinach szczytu tworzą się korki. Sytuacja taka występuje również w
przypadku ulic Puławskiej
i Przyczółkowej, z ogromnym ruchem w kierunku
północ - południe samochodów z południowych
rejonów miasta.

Na Puławskiej korki
były zawsze
Pomimo intensywnej rozbudowy i modernizacji sieci drogowej, korki były zawsze i chyba
będą jeszcze długo. Przyczyn tego stanu jest wiele. Poczynając
od gwałtownie wzrastającej liczby samochodów uczestniczą-

cych w ruchu drogowym, niedostatecznej szerokość jezdni
lub liczby pasów, po niemożność zbilansowania przepustowości ze względu na istniejącą
zabudowę. Intensywność ruchu
przyrasta tak bardzo, że jedynym rozwiązaniem jest budowa nowych, odciążających szlaków komunikacyjnych. Takim
szlakiem miała być Południowa
Obwodnica Warszawy. Budowana głównie w celu usprawnienia ruchu tranzytowego
przez stolicę, jednak również z
uwzględnieniem możliwości odciążenia niektórych arterii miejskich, łączących dzielnice i rejony miasta rozdzielone Wisłą.
Oczywiście, nikt nie oczekiwał,
że droga szybkiego ruchu na osi
wschód - zachód rozwiąże problemy komunikacyjne ulic prowadzących z północy na południe. Niemniej, w rozwiązaniach projektowych uwzględniono możliwość przeniesienia
przez POW części ruchu na
mniej obciążone odcinki. Takie
rozwiązanie było szczególnie
ważne w przypadku ulicy Puławskiej, łączącej dziesiątki tysięcy domostw południowej
Warszawy z miejscami pracy bli-

żej centrum, i również w kierunku przeciwnym. Nawet poza
godzinami szczytu występuje
tam szereg newralgicznych
miejsc. Wystarczy stłuczka czy
awaria samochodu i w ciągu
kilkunastu minut powstaje nawet kilometrowy korek. W okolicy skrzyżowania z Puławską,
POW będzie wypełniać przy
okazji właśnie taką funkcję
wspomagającą.
Uruchomienie częściowe trasy S-2 do Puławskiej pogłębiło
wszystkie dotychczasowe problemy. Ruch w godzinach szczytu to dominujący tranzyt samochodów chcących dotrzeć poza
Wisłę wygodniejszym szlakiem,
za wskazaniami samochodowych systemów GPS, optymalizujących szybkość i przejezdność
trasy. Mimo problemów, to właśnie zjazd z POW przez Puławską okazuje się często najlepszy.
Uruchomienie tunelu pod Ursynowem i estakad w kierunku ulicy Płaskowickiej oraz dalszych
w kierunku Wilanowa spowoduje, że ruch z S-2 na Puławską
ulegnie znaczącemu ograniczeniu. Co nie oznacza, że będzie
wspaniale. Będzie po prostu trochę lepiej. Wrócą już “tylko”

dawne problemy. W jakimś zakresie rozwiąże je planowana
Puławska - bis. Kiedy? Kiedyś...
Za to obecnie – kierowcy korzystający z ronda na Puławskiej pod trasą S-2 muszą trzymać nerwy na postronkach . W
godzinach szczytu przejazd jest
koszmarem dla chcących skręcić od śródmieścia w POW, bo
funkcjonuje tylko jedno pasmo
dla skręcających. Dla korzystających z całkiem sympatycznej nowej “zawrotki” od zachodu S-2
do Puławskiej w kierunku centrum, skoro mimo trzech pasów
zjazdowych, tuż dalej na Puławskiej lubi robić się korek uniemożliwiający zjazd. Dla zjeżdżających z POW do centrum przez
rondo przeszkodą jest jego pojemność. Zwykle pozostaje tam
część samochodów, które nie
zdążyły skręcić w lewo i blokują
one przejazd innym, chcącym
na tym rondzie zawrócić. Oprócz
specyfiki budowy rond, które są
często stosowane, by ... ograniczyć czasową przepustowość,
problem stanowi specyfika systemu regulacji świateł. Kierowcy
powszechnie narzekają, że pewne kierunki są uprzywilejowane, a ten ich zbyt ograniczony.
Jednak regulacja świateł reali-

zowana jest w ramach konkretnego cyklu, stąd przedłużenie
jednego z przejazdów wymusza
skrócenie innego. Z kolei wydłużenie całego cyklu przedłuży
czas oczekiwania na przejazd.
Obecnie organizacyjnie nie da
się tego rozwiązać. Trzeba czekać na uruchomienie POW pod
Ursynowem.

Z Przyczółkową
trochę lepiej
W przypadku węzła ulicy
Przyczółkowej problem właściwie jest jeden. Obecnie jeden,
bo nie jest jeszcze uruchomiony
przejazd w kierunku Ursynowa.
Kłopotliwy może być zjazd w godzinach szczytu z S-2 od wschodu w kierunku centrum i wjazd
od północy na trasę. Jednak istota kłopotów leży w innym miejscu – to skrzyżowanie Przyczółkowej od zachodu z ulicą Branickiego i od wschodu z ulicą
Vogla. Cykl świateł jest tam stosunkowo długi, ponieważ obsługuje intensywne przejazdy z Vogla i Branickiego we wszystkich
kierunkach. Problem występuje w godzinach szczytu i intensywnych przejazdach trzypasmową Przyczółkową. Jadących
od północy jest na tyle dużo, że

nie mogą się zmieścić w ramach
jednego cyklu, więc od północy
korek narasta. Jadący od południa są w gorszej sytuacji, ponieważ znaczna część samochodów chce skręcać w kierunku
Branickiego. Nie mieszcząc się
w i tak długim wydzielonym pasie lewoskrętu, blokują jeden z
pasów dla jadących wprost, tworząc dodatkowe zasilenie korka.
Robi się tam często na tyle ciasno, że samochody jadące od
strony Wisły w kierunku centrum nie mają możliwości zjechania na Przyczółkową. Powstaje kolejny korek. I znów, korektą cyklu świateł nic nie da się
zmienić, bo “rozoptymalizowanie” czasowe cyklu tylko utrudni sytuację. Może jakimś doraźny rozwiązaniem dla tego kierunku byłoby dalsze przedłużenie lewoskrętu prowadzącego
do ulicy Branickiego. Ubyłby jednak wówczas fragment pasa prowadzącego prosto, co z kolei
zmniejszyłoby przepustowość tego kierunku. Ot, kwadratura koła. Może rzeczywiście pełne uruchomienie POW uzdrowi sytuację? Musimy jeszcze poczekać.
Choć jak opowiadają dobrze poinformowani, znów dłużej, niż
było ostatnio zapowiadane...

Auta 10 razy skuteczniejsze niż piesze patrole
Warto być uczciwym kierowcą,
bo płacąc za parkowanie, wspiera się miasto. A dzięki e-kontroli,
która działa już rok, dużo trudniej być w Warszawie kierowcą
nieuczciwym. W ciągu ostatnich
12 miesięcy białe auta z „trumną” sprawdziły ponad 1,3 mln
parkujących samochodów.
7 stycznia ubiegłego roku po raz
pierwszy na ulice warszawskiej Strefy
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
wyjechały dwa białe, elektryczne nissany, które zaczęły automatycznie skanować tablice rejestracyjne, wyłapując piratów parkingowych. Pod koniec
wakacji dołączył do nich trzeci. W tym
roku miasto planuje dokupić kolejne.
Warszawiakom szybko spowszedniały dziwne pojazdy ze skrzynką na dachu. Niektórym kojarzyły się z bagażnikiem, innym… z trumną, z której
„wygląda” oko kamery. Efekty były widoczne już wtedy, gdy podsumowano
pierwszy miesiąc. Jedno auto mogło
skontrolować dziesięć razy tyle zaparkowanych samochodów, ile dwuosobowy pieszy patrol.
Pomysł warszawskiego start-upu
(dziś już prężnej firmy) Smart Factor
to innowacyjna technologia łącząca
kamerę, laser i gps. Urządzenie przegląda tablice rejestracyjne zaparkowanych aut i porównuje z bazą pojazdów,
których parkowanie jest opłacone.
Wskazuje nie tylko numer rejestracyjny, ale też markę auta i co do centyme-

tra miejsce parkowania, oraz odległość
od auta e-kontroli. Tak dokładnej kontroli nie mają nawet te nieliczne miasta europejskie, które próbują w podobny sposób pilnować parkowania.
Liczy się nie tylko ilość, ale też jakość.
Z karą trudno dyskutować, bo każdy
kierowca może na stronie ZDM sprawdzić – posługując się indywidualnym
kodem z Dokumentu Opłaty Dodatkowej – dokumentację fotograficzną
swojego wykroczenia.
Zamówienie dwóch aut, razem z
osprzętem, oprogramowaniem, szkoleniem i utrzymaniem systemu przez
3 lata, kosztowało niecałe 2 mln zł. W
połowie roku rozszerzono je o trzecie

auto. W większości skorzystano z pieniędzy unijnych w ramach Virtual WOF,
czyli projektu pod nazwą Wirtualny
Warszawski Obszar Funkcjonalny. System jest tak ciekawy i dokładny, a jednocześnie na tyle innowacyjny, że o to,
jak funkcjonuje, pytają inne miasta z
Polski i spoza Polski, m.in. Wilno.

1,3 mln sprawdzonych aut
Przez miniony rok dwa, a potem trzy
auta do e-kontroli w ZDM przejechały
ponad 68 tys. km i skontrolowały 1 342
313 parkujących pojazdów. Każdy z
nich w praktyce dwa razy, bo kontrola
polega na dwukrotnym – w przeciągu
kilku minut – sprawdzeniu auta parku-

jącego w tym samym miejscu. Chodzi o
wykluczenie tych kierowców, którzy
przed chwilą przyjechali i jeszcze klikają w aplikacji, albo właśnie poszli zapłacić do parkomatu.
To skończyło się wystawieniem 165
722 Dokumentów Opłaty Dodatkowej.
Czy to dużo? Przez cały 2019 rok – niepandemiczny – 25 pieszych patroli ZDM
(czyli 50 osób zatrudnionych do tego celu) nałożyło 289 010 kar. I choć trudno
ubiegłoroczne statystyki do czegoś odnieść, bo w trakcie 2020 r. zmieniła się
wysokość kary, zmienił się obszar strefy, w połowie roku zaczęto korzystać z
trzeciego auta, a sama pandemia kompletnie zaburzyła ruch drogowy w Warszawie, szacuje się, że jedno auto wykonuje pracę 10 pieszych patroli. Zatem
możliwość kontroli znienacka tym sposobem się podwoiła, a dotychczasowi
kontrolerzy coraz częściej trafiają za
biurko i zajmują się obróbką zdjęć z ekontroli.

Sprawdzają tablice, pilnują smogu
To szalenie ważne. Pierwszym etapem zapowiedzianych przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego zmian w warszawskiej polityce parkingowej było
uszczelnienie strefy i eliminowanie nieuczciwych zachowań. Żeby strefa działała, kierowcy muszą mieć świadomość,
że oszukiwanie nie ma sensu. Podwyższona we wrześniu kara za brak opłaty
parkingowej (z 50 do 250 zł) sprawiła,
że to się już nie opłaca.

Wreszcie upust, jeśli chodzi o karę,
pod warunkiem, że zostanie szybko zapłacona (170 zł zamiast wspomnianych
250 zł, jeśli ukarany zapłaci w ciągu tygodnia), powoduje, że nie trzeba jej
ściągać długimi miesiącami. Nieuczciwy kierowca sam ocenia, czy opłaca
mu się nie płacić i próbować reklamacji,
czy nawet reklamować, ale wcześniej
płacąc niższą karę. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane.
A białe samochody służą nie tylko do
kontroli samej strefy. Są świetnym narzędziem np. do zbierania danych dotyczących zajętości miejsc parkingowych,
co przydaje się np. przy analizach przed
kolejnymi rozszerzeniami SPPN. Wyposażenie ich w połowie roku w system RFID pozwoliło na zdalne kontrolowanie aut, które parkują w strefie na
podstawie kart N+ czy Kart Powstańca
– czytniki samodzielnie wykrywają pozostawioną w samochodzie kartę parkingową. Niedawno na dachach samochodów pilotażowo zamontowano czujniki smogu, które będą na bieżąco zbierać dane o jego poziomie na ulicach
Warszawy.
Auta e-kontroli nie wyprą całkowicie pieszych kontrolerów SPPN, bo są
miejsca, w które trudniej im wjechać
albo trudniej dojrzeć tablicę rejestracyjną. Ale to na nich w większości oprze
się wyłapywanie „piratów parkingowych” i to one spowodują, że z czasem
będzie ich coraz mniej.
z d m . w a w. p l
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Ekologiczny transport w Warszawie
W 2020 r. udało się otworzyć kolejne stacje metra,
zakupić rekordową liczbę
elektrycznych autobusów
czy zazielenić kolejne kilometry torowisk tramwajowych. Mimo wielu zadań
w związku z walką z epidemią koronawirusa,
Warszawa pamiętała o
priorytetach, które od
wielu lat są konsekwentnie realizowane. Jednym
z nich jest ekologiczny
transport publiczny.

Działania Zarządu
Oczyszczania Miasta
Zarząd Oczyszczania Miasta dba o czystość i bezpieczeństwo na warszawskich ulicach przez cały rok.
Regularne porządki dotyczą 1300 km dróg, a Pogotowie Porządkowe w ubiegłym roku interweniowało
aż 7 tys. razy.
Od wiosny do jesieni, gdy pozwala na to pogoda, regularnie jest
sprzątanych 1300 km dróg i torowisk. Każda ulica jest czyszczona
przynajmniej raz w tygodniu. Tam, gdzie jest taka potrzeba, a?
także w miejscach reprezentacyjnych, sprzątanie odbywa się częściej. W minionym roku ulice zostały posprzątane średnio 45 razy.
Pojazdy, które dbają o czystość jezdni, przejechały w sumie ok. 58
tys. kilometrów.
Sprzątanie ulic i torowisk jest ważne zarówno dla estetyki miasta, jak i bezpieczeństwa kierowców. Zamiatarki usuwają z jezdni
błoto i mokre liście, na których łatwo o poślizg. Każde sprzątanie
odbywa się na mokro, co pozwala ograniczać szkodliwe dla zdrowia kurzenie i pylenie.
W wyjątkowych, pandemicznych okolicznościach 2020 roku
oprócz systematycznego mycia prowadzono również dezynfekcję
ulic. Wiosną, a następnie jesienią, polewaczki zraszały wysoko
ozonowaną wodą chodniki, przystanki i infrastrukturę porządkową przy ulicach. Na ozonowanych trasach znajdowały się węzły przesiadkowe, uczęszczane przystanki i? ciągi komunikacyjne,
a także szpitale i przychodnie. Prace obejmowały ok. 400 km ulic
tygodniowo.
W minionym roku w ramach ekoporządków ulice Warszawy zostały umyte wodą z basenów. W akcji wzięło udział 5 warszawskich
ośrodków sportowych, które zamiast zrzucać wodę do kanalizacji,
oddawały ją do dyspozycji służb oczyszczania miasta. Aż 2,5 mln
litrów wody wykorzystano do umycia 2000 km warszawskich ulic.
Współpraca ma być kontynuowana również w tym roku.

Pogotowie Porządkowe Zarządu Oczyszczania Miasta sprząta pozostałości po kolizjach i wypadkach. Takich interwencji było w zeszłym roku 2,5 tys. Ekipy usuwają z jezdni szkło z rozbitych szyb i
elementy karoserii, a także likwidują plamy po wycieku paliwa i oleju. Przywrócenie ruchu na ulicy jest możliwe dopiero w momencie, gdy Pogotowie Porządkowe dokładnie wyczyści miejsce wypadku. Szybkie działanie Pogotowia przez całą dobę wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.
Pogotowie Porządkowe sprząta również z jezdni ładunki, które
spadły z samochodów lub zostały celowo zostawione, na przykład
podczas manifestacji. Takich interwencji w minionym roku było 3
tys. Wśród przedmiotów, które ekipy Pogotowia zabierały z jezdni,
były zarówno potłuczone szyby, żwir, piasek i styropian, jak i warzywa, bele siana czy odzież.
Dynamiczne tempo działania Pogotowia jest istotne zwłaszcza w
sytuacjach, gdy z pojazdu wycieka olej, paliwo lub inna substancja,
która może powodować zagrożenie poślizgiem. W zeszłym roku pogotowie usunęło plamy o łącznej powierzchni 190 tys. m2.
Sygnał do wyjazdu Pogotowie Porządkowe otrzymuje z Zarządu Oczyszczania Miasta. To tam spływają meldunki od kontrolerów,
którzy całodobowo monitorują miasto, a także od innych służb –
Straży Miejskiej, policji czy miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pogotowie jest aktywne także podczas obchodów świąt
państwowych, imprez masowych i sportowych. Jest obecne na
miejscu manifestacji i protestów, aby w razie potrzeby szybko usunąć zanieczyszczenia z ulic.
Mieszkańcy Warszawy doceniają wysoki standard czystości i poziom prac porządkowych. W ostatnim badaniu Barometr Warszawski czystość w Warszawie dobrze ocenia aż 92 proc. ankietowanych.

130 nowych autobusów
elektrycznych
W 2019 roku podpisano „kontrakt stulecia” – umowę na dostawę aż 130 przegubowych autobusów elektrycznych Solaris
Urbino 18 Electric. Pod koniec
minionego roku umowa została
zrealizowana w całości, co oznacza, że aktualnie we flocie MZA
znajdują się 162 takie pojazdy –
elektryki można spotkać na wielu liniach, przede wszystkim w
centrum miasta, w rejonach gęstej zabudowy, ponieważ są one
ciche i bezpieczne dla klimatu.
Warszawa utrzymuje się w
europejskiej czołówce w dziedzinie napędów zeroemisyjnych
–więcej elektrobusów mają tylko Moskwa i Londyn. Dziś autobusy elektryczne rewolucjonizują transport publiczny w Europie. Tylko w Polsce duże zamówienia na kilkadziesiąt pojazdów składają m.in. Kraków i Poznań, a w ślady Warszawy poszły też Madryt, Berlin, Bukareszt czy Goeteborg.
Światowym liderem produkcji
i eksploatacji autobusów elektrycznych pozostają jednak Chiny – tylko w 2019 roku weszło
tam do eksploatacji 127 tysięcy
tego typu pojazdów – stukrotnie
więcej niż w Europie!
Aby móc efektywnie eksploatować elektrobusy, miasto intensywnie pracuje nad rozbudową sieci ładowarek wtyczkowych i dotykowych. Już w tej
chwili w zajezdniach działa ponad 150 ładowarek wtyczkowych plug-in oraz trzy ładowarki dużej mocy zasilające pojazdy
przez pantograf. Wspomagają je
trzy ładowarki pantografowe na
krańcach Spartańska i Konwiktorska. Niedługo ich liczba ulegnie zwielokrotnieniu. Na pętlach Szczęśliwice i Chomiczówka oraz na terenie MZA przy
Włościańskiej gotowe już urządzenia czekają na włączenie do
sieci elektrycznej. Niebawem autobusy zaczną ładować się na pętlach Esperanto i Nowodwory –
tam sieć przyłączeniowa już
działa, a w najbliższym czasie
wkroczą ekipy budowlane, które ustawią ładowarki.
Bardzo zaawansowane są prace w następnych zaplanowanych
lokalizacjach. Na przełomie
pierwszego i drugiego kwartału
tego roku zamierzamy oddać aż
dziewięć ładowarek pantografowych (każda o mocy 400 kW)
– jedną na Konwiktorskiej, dwie
na Browarnej oraz aż sześć na
pętli Wilanów.

37 pociągów dla metra
i 21 dla SKM
Największym w historii zamówieniem ekologicznych składów
może pochwalić się również metro. Na początku 2020 r. podpisano umowę na dostawę 37 fabrycznie nowych składów. Metro
Warszawskie będzie również
mogło skorzystać z prawa opcji
i zwiększyć zamówienie o kolejnych osiem pociągów.
W pociągach, które dostarczy
konsorcjum firm Skoda Transportation i Skoda Vagonka istotnym z punktu widzenia ekologii i kosztów eksploatacji pociągów jest system rekuperacji, czy-

li odzysku energii. Podczas hamowania pociągi oddają energię elektryczną do tzw. trzeciej
szyny, zaś ruszając wykorzystują ją do rozruchu bez konieczności poboru z sieci zewnętrznej. Będzie to miało wpływ na
oszczędności w zużyciu energii,
na czym skorzysta środowisko.
Równie ważnym i kolejnym
rekordowym zakupem jest 21
nowoczesnych pociągów dla
warszawskiej Szybkiej Kolei
Miejskiej. Nowe pojazdy pozwolą na uruchomienie kolejnych
połączeń, a także zapewnią dodatkowe miejsca dla pasażerów
w godzinach szczytu. Pociągi z
nowosądeckiego Newagu dotrą
do Warszawy do końca listopada
2022 r.
Pociągi SKM przewożą ponad
22 mln pasażerów rocznie i stanowią istotny element Warszawskiego Transportu Publicznego.
Można nimi podróżować po
Warszawie, dojechać do Lotniska Chopina i podwarszawskich
miejscowości: Otwocka, Legio-

dojechać w kierunku Koła i For- wzrosło na tym konkretnym odtu Bema, Jelonek i Nowego Be- cinku trasy o 13 proc.
Pod koniec 2020 roku ogłomowa oraz Ulrychowa i Odolan.
szono również przetarg na budoNawet 213 nowych
wę nowej zajezdni tramwajowej
tramwajów
na Annopolu. Będzie to najnoUmowa na zakup nowocze- wocześniejszy tego typu obiekt
snych, niskopodłogowych tram- w Polsce. Zajezdnia zostanie wywajów jest jedną z największych posażona między innymi w intetego typu w Polsce i jedną z więk- ligentny system do zarządzania
szych w Europie. Dostawy są po- serwisowaniem tramwajów.
dzielone na dwie części: w zaZajezdnia Annopol jako
mówieniu podstawowym Tram- pierwsza w Polsce zasilana bęwaje Warszawskie kupią 123 dzie w tak dużym stopniu z
tramwaje, a w ramach opcji moż- przyjaznych środowisku, odnaliwy będzie zakup kolejnych 90. wialnych źródeł energii. Będą
Hyundai Rotem wyprodukuje je to m.in. pompy ciepła i ogniwa
za 1 mld 825 mln zł netto.
słoneczne. Dodatkowo zaplaWszystkie pojazdy w ramach nowano magazynowanie wozamówienia podstawowego ma- dy deszczowej w zbiornikach i
ją zostać dostarczone do stolicy wykorzystywanie jej do mycia
do końca 2022 roku, a te budo- placów, pojazdów, spłukiwania
wane w ramach opcji – do koń- toalet i podlewania terenów
ca 2023 roku.
zielonych.
Poza zakupem ekologicznych
Jeszcze więcej energii
składów, Tramwaje Warszawna parkingach P+R
skie zazieleniają również kolejne
Jednym z elementów zachętorowiska. Tylko w 2020 roku
zazieleniono ponad 3 km toro- cania warszawiaków do korzy-

wisk, a w najbliższych latach powstanie kolejnych 20 km zielonych tras!
Dlaczego zielone torowiska
są takie ważne dla miasta i
mieszkańców? O tym, że dodają uroku i elegancji ulicom w
Warszawie, nikogo nie trzeba
przekonywać. Jednakże mają
też inne zalety:
– więcej ciszy: trawa lub inne
rośliny zasadzone między szynami obniżają poziom dźwięków wydawanych przez tramwaje nawet o kilka decybeli;
– czystsze powietrze: dodatkowa roślinność pozwala filtrować spaliny;
– niższa temperatura: ziemia,
Kolejne stacje
na której rośnie zieleń, wchłalinii M2
nia wilgoć i obniża temperaturę
Rok 2020 – pod względem otoczenia.
rozwoju możliwości przewozoPriorytet
wych i zwiększania atrakcyjnodla tramwajów
ści Warszawskiego Transportu
Już na 145 z ponad 250
Publicznego – minął pod hasłem
oddania do użytku kolejnego od- skrzyżowań w Warszawie,
cinka podziemnej kolei i rozbu- przez które przejeżdżają tramdowy drugiej linii metra. Miesz- waje, jest tramwajowa zielona
kańcy Woli oraz zachodniej czę- fala – to prawie 60 procent
ści Warszawy i aglomeracji zy- skrzyżowań. System wykrywa
skali nowy 3,5-kilometrowy od- nadjeżdżające wagony i przecinek z trzema stacjami: Płocka, łącza sygnalizację na skrzyżoMłynów i Księcia Janusza. Po- waniu tak, by tramwaj – poddróż na odcinku ograniczonym jeżdżając do niego – nie czekał
stacjami Księcia Janusza – Świę- na zmianę świateł. Korzyści są
tokrzyska zajmuje 9 minut, a oczywiste – pasażerowie spęprzejechanie całego dostępnego dzają mniej czasu w podróży.
Priorytet dla tramwaju na koobecnie odcinka Księcia Janulejnych skrzyżowaniach oznasza – Trocka – 23 minuty.
Oddanie do użytku wolskie- cza skrócenie czasu przejazdu.
go odcinka drugiej linii metra Wyraźne oszczędności widać
było jednoznaczne z wdroże- już na kilku liniach. Za sprawą
niem nowej, wypracowanej redukcji zużycia energii, priowspólnie z pasażerami podczas rytety dla tramwajów to także
konsultacji społecznych, organi- większa korzyść dla środowizacji komunikacji naziemnej. ska. Przeprowadzone badanie
Stacja M2 Księcia Janusza stała wykazało, że po wyłączeniu
się tymczasowym węzłem prze- priorytetu na ul. Marymonckiej,
siadkowym, z którego można zużycie energii przez tramwaje

nowa, Radzymina, Sulejówka,
Miłosny czy Pruszkowa – tym
samym rezygnując z podróży samochodem.
W 2021 roku SKM będzie
udoskonalać technologię wspierającą eko jazdę. Zaoszczędzona
od początku działania programu energia wystarczyłaby do
zasilenia ponad 3 000 gospodarstw domowych przez rok, a
związane z tym ograniczenie
emisji CO2 odpowiada zasadzeniu 200 ha lasu. Zaoszczędzone
dzięki eko jeździe środki, sięgające blisko 2 milionów w skali
roku, trafią do funduszu proekologicznego SKM.

stania z pojazdów zeroemisyjnych, co ma wpływ na poprawę
jakości powietrza i zmniejszenie
hałasu w mieście, są kolejne darmowe punkty ładowania pojazdów elektrycznych.
Na samym początku tego roku do użytku oddane zostały
kolejne punkty, dzięki czemu
kierowcy mają do dyspozycji już
26 punktów ładowania na dziewięciu parkingach zarządzanych przez Zarząd Transportu
Miejskiego, zlokalizowanych w
różnych częściach Warszawy.
W ostatnim czasie Rada Warszawy przyjęła też plan budowy
stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Warto dodać, że na parkingach P+R sukcesywnie montowane są panele fotowoltaiczne które są dodatkowym źródłem energii. Ładowarki i urządzenia parkingowe (oświetlenie, system poboru opłat, szlabany, itp.) działają we wspólnym systemie i energia pochodzi w różnych proporcjach z
sieci i ze źródeł odnawialnych.
Zależy to od różnych czynników – samego parkingu – wielkości paneli, aktualnego poboru mocy czy też ilości wytwarzanej energii przez panele
(uzależnionej od pory dnia).
Nowa technologia dotarła też
na przystanki autobusowe: wyposażono trzy wiaty w system
oświetlenia z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. To przyjazne środowisku rozwiązanie zapewnia oświetlenie gablot z informacją pasażerską. Po zmroku
gabloty są oświetlane na poziomie wydajności 50 proc., a po
pojawieniu się pod wiatą pasażerów źródło światła rozjaśnia się
do 100 proc. wydajności.
z t m . w a w. p l
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Z Górki na pazurki – zimowe szaleństwo!
Śnieg, mróz, słońce i ferie to
bardzo dobry zestaw do saneczkowania. Wystarczy jakakolwiek górka, by dzieciarnia mogła poszaleć na śniegu.
Nic więc dziwnego, że podczas ostatniego weekendu ferii, pomimo siarczystego mrozu, ale pięknej, słonecznej pogody, cały teren Parku Polskich Wynalazców z był dosłownie usiany dziesiątkami dzieciaków. Młodszych i starszych, wszyscy cieszyli się ze śniegu
i sanny.

Górka jest najwspanialsza
Centrum zainteresowania stanowiła oczywiście Górka (tradycyjnie zwana Psią Górką), na której szczycie saneczkowały tłumy zapaleńców. Najmłodszym asystowali rodzice, których
pociechy zjeżdżały na ogół “stylem klasycznym” czyli na siedząco na sankach
lub na plastikowych jabłuszkach. Dla
starszych ciekawszy był raczej “styl wolny” – na śledzia lub leżąc na plecach.
Brak sanek nie stanowił żadnego problemu. W kilku miejscach na południowych stokach Górki powstały koleiny

podobne to torów saneczkowych, wyżłobione przez przez spływającą podczas
letnich deszczów wodę. Teraz zaśnieżone i lekko oblodzone dawały wszystko co trzeba – świetny poślizg, sporą
prędkość i absolutne poczucie wolności.
Tam dominowała jazda wprost na pupie, na śledzia bez sanek lub warianty
ekstrawaganckie czyli na samych nogach albo na kolanach. Duży mróz w
dzień wynoszący -12 stopni utrzymywał wyślizgany śnieg na stokach, a dziecięce kombinezony ułatwiały zjazd. Niebezpieczeństwa właściwie nie było, gdyż
lekko zagłębione i proste tory powodowały samoczynne utrzymanie kierunku. A frajda przy tym była ogromna. Na
szczycie górki ustawiały się kilkuosobowe kolejki do takich szaleńczych zjazdów – widać było wyraźnie świadomość konieczności zachowania dyscypliny, by kilkoro saneczkarzy nie zjeżdżało w zbytniej bliskości od siebie.
Dla wszystkich, zarówno młodszych
jak i starszych, trwał festiwal radości.
Pomimo bardzo niskiej temperatury nikt
nie był zmarznięty. Bieg po śniegu, zjazd
na czymś w dół, po czym natychmiast

miętali o tragicznym wypadku sprzed
kilku dni na stoku szczęśliwickim. Spokojnie czekali w kolejce do zjazdu, dzieci zjeżdżały na ogół pojedynczo, nie
było żadnego przepychania. Park Polskich Wynalazców z Górką i jej stosunkowo łagodnymi stokami obecnie
jest świetnym i bezpiecznym miejsce
do saneczkowania dla dzieci, nawet
cztero - pięciolatków zjeżdżających już
samodzielnie.
Sytuacja ta może się jednak zmienić
po wybudowaniu wszystkich zaplanowanych instalacji parku. W miejscach
najatrakcyjniejszych tras zjazdowych
na stoku południowym będą drewniane domki, szałasy, instalacje linowe dla
dzieci, placyk z pieńkami, rozległe schody fluorescencyjne, stoliki do gier. W
dolnej części stoku północnego będą
natomiast ławki i nasadzone nowe drzewa. Natomiast zaplanowany jako saneczkowy stok południowy, prowadzący w kierunku lasku, ostatnio praktycznie był wykorzystywany. Od góry
Sanki mogą być niebezpieczne nie
wymusza jazdę trawersem w poprzek
Na Górce wszyscy byli zdyscyplino- zbocza, a od środkowej części zapewnia
wani, zupełnie jakby gdzieś w tle pa- tylko niewielką różnicę poziomów. W

podbieganie do góry, by jak najszybciej
zająć miejsce w kolejce saneczkowiczów
i ponownie znów zjeżdżać w dół. Nic
dziwnego, że spod czapek i szalików widać było rozpromienione buzie dzieciaków. A to, że szalik się rozwiązał, majtał
gdzieś po plecach, czasem nawet “się”
zgubił, nie przeszkadzało to zupełnie.
– Tata, jesce, jesce jedziemy – wołała rozradowana czteroletnia Joasia do
ojca, który podchodził do szczytu górki, ciągnąc sanki w jednej ręce i trzymając drugą dziecko za rączkę. – Już, już
córeczko jedziemy, tylko poprawię ci
szaliczek – mówił tata. – Jakbym się
cofnął sporo lat do tyłu tym zjeżdżaniem – rzucił mi przez ramię tata Andrzej, sąsiad z osiedla. Posadził dziecko
przed sobą i pojechali w dół. Faktycznie,
takie radosne momenty pamięta się całe życie. Gdy później w wieku dorosłym
prowadza się na sannę własne maluchy, wspomnienia takich emocji z młodych lat stają przed oczami jak żywe.

sumie to dzieci wiedzą najlepiej, gdzie
im najwygodniej jeździć na sankach.
Co prawda, podczas wtorkowego spotkania w rozgłośni Radio Dla Ciebie,
poświęconemu problematyce Parku
Polskich Wynalazców, radny Paweł Lenarczyk stwierdził, że “dla czterech dni
w roku nie warto zmieniać projektu
parku”, jednak to ostatnie bezśnieżne zimy są ewenementem w naszej strefie
umiarkowanej, i częściej występują zimy ze śniegiem utrzymującym się przez
wiele tygodni bez przerwy.
Warto zwrócić uwagę, że Górka jest
jedynym w centrum Ursynowa atrakcyjnym i obecnie bezpiecznym miejscem do saneczkowania dzieci. Są co
prawda inne zjazdy i górki, jednak zwykle – przy swojej i tak ograniczonej
atrakcyjności – prowadzą na chodniki,
ogrodzenia trawników, nawet na ulice
osiedlowe. Korzystanie z nich wiąże się
zwykle ze znacznym niebezpieczeństwem. A dzieci zimą i tak będą na Górkę przychodzić z sankami i – jak pokazuje praktyka – zjeżdżać nawet w niebezpiecznych miejscach.
Bogusław Lasocki

Powstaje archiwum społeczne w Wilanowie

Nie zostawią bezdomnych bez opieki...
Zima nabiera mocy. Prognozy zapowiadają kolejne opady śniegu i duże mrozy.
To nie są dobre wiadomości dla osób
bezdomnych. W przetrwaniu trudnego
czasu pomagają im strażnicy miejscy.
Mróz to dla osób bezdomnych główny wróg. Dla
wielu z nich ciepło, podobnie jak gorący posiłek,
jest luksusem. O ile zdobycie pożywienia nie dla
wszystkich jest tak samo dużym problemem, to
trudno przecież rozpalić ogień i ugotować coś w
szałasie lub namiocie. Pod koniec listopada ruszyła po raz szósty wspólna akcja Caritas Polska
i Straży Miejskiej m.st. Warszawy „Trochę ciepła
dla bezdomnego”, która polega na dowożeniu
ciepłych posiłków bezdomnym. Ze względu na
niskie temperatury od przyszłego tygodnia posiłki będą dostarczane dwa razy w tygodniu.

Nieco łatwiej ogrzać się w pustostanach lub
opuszczonych garażach, ale i tam ogień w każdej
chwili może spowodować pożar, a czad – w podstępny sposób zabić lokatorów. Strażnicy miejscy
intensyfikują działania pomocowe.
– Obecnie mamy zlokalizowanych w stolicy ponad 100 miejsc, w których przebywa około 300
bezdomnych. Te liczby są zmienne, ponieważ osoby bezdomne zwykle migrują w poszukiwaniu
lepszych warunków, dorywczej pracy itd. Funkcjonariusze regularnie kontrolują te miejsca, ale gdy
temperatura otoczenia radykalnie spadnie, kontrole będą dużo częstsze – mówi Grzegorz Staniszewski naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
W praktyce oznacza to, że patrole będą odwiedzały bezdomnych nawet co kilka godzin, również
w nocy, aby upewnić się, czy nie trzeba udzielić im
pomocy. W razie potrzeby osoby w stanie zagrażającym ich życiu mogą liczyć na wezwanie karetki. Jeśli bezdomny nie potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej, zostanie przewieziony
do noclegowni lub ogrzewalni – o ile wyrazi taką
chęć – gdzie w cieple przetrwa noc.
Zareagować powinien każdy, kto widzi osobę
potrzebującą pomocy. Wystarczy prosty gest –
można m.in. zadzwonić na numer alarmowy Straży Miejskiej: 986. Twoje zgłoszenie może uratować
ludzkie życie.
Referat Prasowy Straży
M i e j s k i e j m . s t . Wa r s z a w y

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie kolekcjonuje wspomnienia związane z królewską rezydencją i zaprasza do wspólnego tworzenia archiwum
społecznego. Muzeum to
nie tylko zabytkowe budynki oraz zgromadzone w
nich eksponaty, ale także
(a może przede wszystkim)
emocje, historie i wspomnienia osób związanych
z tym miejscem.
Coraz częściej więc rzeczywistym przedmiotom i muzealnym
wnętrzom towarzyszą wirtualne wystawy i aktywność osób
zrzeszonych wokół instytucji kultury. Utworzenie społeczności
miłośników historycznego Wilanowa i związanych z nim rodzinnych opowieści jest jednym
z celów projektu zainicjowanego
przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
W czasie pandemii, kiedy
drzwi pałacu muszą zostać zamknięte, jego przyjaciele prężnie
działają w sieci.
– Placówka wilanowska jest
jednym z najstarszych polskich
muzeuów sztuki. Jej tradycja sięga 5 sierpnia 1805 r., kiedy Stanisław Koska Potocki udostępnił swoje zbiory sztuki publiczności. Przez ponad dwa wieki istnienia dzieje instytucji splatały
się z losami ludzi, tworząc fascynujące historie, niewyczerpywalne możliwości narracyjne i interpretacyjne. – mówi dyrektor
muzeum Paweł Jaskanis – Zależy nam na kolekcjonowaniu
wspomnień, związanych z pałacem w Wilanowie i jego otoczeniem, i ich świadectw, ponieważ
dzięki nim nasze muzeum stanie się punktem odniesienia dla

mieszkańców dzielnicy, Warszawy, Polski i, być może, świata.
Przypominamy w ten sposób, że
to ludzie tworzą historię miejsc i
instytucji.
Pamiętacie Pałac w Wilanowie z czasów wycieczki szkolnej?
A kto wie, gdzie znajdowały się
łuk triumfalny w formie antycznej ruiny? Albo w którym miejscu
widywano ducha lub dlaczego z
okazji pobytu Charlesa de Gaulle’a w wilanowskim pałacu trzeba było specjalnie dla niego przedłużyć łóżko? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań możecie znaleźć na Facebooku w grupie o nazwie Pewnego razu w Wilanowie
(https://www.facebook.com/groups/pewnegorazuwwilanowie). Już ponad 400 osób
dzieli się tam wspomnieniami,
pocztówkami i zdjęciami z domowych archiwów, które odkrywają nieznane dotąd fakty dotyczące pałacu i jego otoczenia.
Ojciec Pana Tadeusza, stolarz,
był odpowiedzialny za mebel do
spania dla generała de Gaulle’a,
Pani Iwona jako dziecko witała
w pałacu Indirę Gandhi i cesarza
Etiopii Haile Selassie. Takich historii w grupie na Facebooku

można znaleźć więcej. Zrzesza
ona nie tylko pasjonatów historii, ale też wolontariuszy, byłych
i obecnych pracowników muzeum oraz ludzi, których życiorysy splecione są z tą częścią
Warszawy. Organizatorzy mają
nadzieję, że również nowi mieszkańcy Wilanowa, którzy chcą poznać historię swojej dzielnicy, zaangażują się w inicjatywę. Projekt archiwum społecznego tworzą przyjaciele historycznego
Wilanowa i wolontariusze.
Muzeum szuka zdjęć z rodzinnych albumów, filmów, pocztówek i pamiątek, które zostaną
zeskanowane i opisane, by potem wrócić do właścicieli. Nie
trzeba martwić się ich stanem
zachowania czy zauważalnym
zniszczeniem. Te najciekawsze
zostaną poddane cyfrowemu retuszowi specjalistów z Fundacji
Archeologia Fotografii i odzyskają swój dawny blask.
Wszystkich zainteresowanych
przekazaniem relacji lub pamiątek do archiwum społecznego
muzeum, zapraszamy do kontaktu: pewnegorazu@muzeum-wilanow.pl.
Piotr Celej

11

Gdy tramwaj dojeżdżał na Wilanów...
Linia tramwajowa na Wilanów jest marzeniem
wielu mieszkańców Warszawy. Nie każdy jednak
wie, że transport torowy
odbywał się tutaj już w
XIX wieku, a tramwaj kursował już w latach 50.
Podróż do Wilanowa, ze
względu na stan dróg, była
uciążliwa dla XIX-wiecznych
warszawiaków. Kres temu miała położyć kolej, której odcinek
do Wilanowa otwarto w 1891
roku. Założycielami kolei był
Henryk Huss – doświadczony inżynier kolejnictwa pracujący
wcześniej przy budowie kolei
warszawsko-wiedeńskiej na zlecenie posiadacza części dóbr wilanowskich Wiktora Magnusa.
Linia wilanowska służyła przede
wszystkim wyjazdom wycieczkowym i dowozowi mleka oraz
warzyw do miasta. W później-

tach 1937 – 1973 tramwaje jeździły do Wilanowa przez Goworka i Spacerową. 5 maja 1937 roku, uruchomiono fragment trasy od pętli Sadyba do krańca Wilanów przez ulicę Powsińską
oraz Wiertniczą. W następnych
latach wydłużono ją ulicami
Czerniakowską oraz Książęcą, a
dalej istniejącymi torami do Placu Starynkiewicza.
Po Powstaniu Warszawskim
infrastruktura oraz prawie cały
tabor tramwajowy zostały zniszczone przez wycofujące się wojska. Od lutego 1941 roku, przez
trzy lata w Wilanowie funkcjonowała linia „2W”, następnie pojawiła się „siódemka”. W ciągu
kolejnych pięciu lat odbudowane zostały wszystkie najważniejsze warszawskie połączenia,
omijające niestety Wilanów.
Dopiero w lipcu 1957 roku do
Wilanowa powróciła regularna

szym czasie pomagała także w
transporcie cegły, dzięki której
Warszawa mogła się rozbudowywać. Tory wydłużono do Konstancina, a potem do Piaseczna,
montując bocznice ku trzem dużym cegielniom i jedną do papierni w Jeziornie. Wraz z wprowadzeniem cięższych składów
konieczna była wówczas modernizacja linii. W tym czasie pieszczotliwie nazywano ją “Paragwajem”.

linia tramwajowa nr „33”. Rozwijała się także komunikacja
miejska MZK oraz PKS, co doprowadziło do upadku kolei. W
1973 roku były to numery 2, 14
i 36. Dwójka i czternastka po
Czerniakowskiej i Powsińskiej
docierały do Wilanowa, linia 36
zawracała na Sadybie. Drogi w
utrzymaniu, “wspinający” się
tramwaj jednak nie znalazł
uznania ówczesnych planistów.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi
w 1973 roku tory opustoszały.

Kolej upada,
powstaje tramwaj

Tramwaj upada,
niech żyje tramwaj?

Po pierwszej wojnie światoPo 1968 roku w planie rozwowej kolej podupadała w ruinę.
Postanowiono więc zainwesto- jowym komunikacji miejskiej w
wać w linię tramwajową. W la- Warszawie autobus został uzna-

ny za najlepszy środek transportu publicznego, więc 5 lat później została zlikwidowana ostatnia linia tramwajowa do Wilanowa. Plany te zbiegły się również z budową szerokiego traktu
wzdłuż lewostronnego brzegu
Wisły tzw. Wisłostrady. Konieczna była przebudowa i w efekcie
likwidacja torowiska wzdłuż ulic
Powsińskiej oraz Wiertniczej. Likwidację trasy rozpoczęto 16
września 1973 roku, gdy wyłączono z ruchu odcinek Sadyba –
Wilanów. Ostatecznie, likwidację linii tramwajowej zakończono 11 listopada 1973 roku. Dwa
lata wcześniej, w 1971 roku, zrezygnowano również z kolei wąskotorowej. Te dwa wydarzenia
pozbawiły “królewską” dzielnice
Warszawy transportu szynowego na 50 lat.
W 2023 roku ma zostać zbudo- Kolejne derby stolicy, kolejny tie-break i
wana nowa trasa ulicy do Wilano- choć przegrany przez siatkarzy KS Metro
Warszawa, to zdecydowanie pełen emocji. Długi, emocjonujący i pełen walki pojedynek obfitował w liczne zwroty akcji,
jednak ostatecznie zwycięsko wyszli z
niego gospodarze – Legia Warszawa
(25:20, 22:25, 25:18, 36:38, 15:10).
Mecz lepiej rozpoczął się dla podopiecznych
trenera Mateusza Mielnika, którzy spokojną i konsekwentną grą dosyć szybko wypracowali kilka
oczek przewagi – gdy skutecznym atakiem ze
środka popisał się Patryk Akala, było już 12:8. W
kolejnych minutach kapitan Legii, Arkadiusz Żakieta, zdobył dwa punkty bezpośrednio z zagrywki, co sprawiło, że dystans między drużynami jeszcze się powiększył – 17:10. To wystarczyło, by gospodarze bez większych problemów rozstrzygnęli losy premierowej partii na swoją korzyść. Zakończył ją nieudaną zagrywką środkowy gości, Maciej
Ostaszyk.
Dwupunktowa zaliczka na otwarcie drugiej
odsłony sprawiła, że w zawodników Metra wstąpiła nowa energia. W konsekwencji to oni wiedli
prym w tym secie, tylko raz pozwalając rywalom na wyrównanie wyniku. Po budzącej wątpliwa, która połączy się z torami na wości decyzji sędziego, który po akcji z udziaGagarina. Dzięki temu z Wilano- łem Rafała Berwalda wskazał boisko i punkt dla
wa do centrum pasażerowie do- gospodarzy, był remis 8:8. Później mecz nabrał
jadą tramwajem w około 30 mi- przyjemnego dla oka tempa, a konsekwentna ponut. Tory na Gagarina to część stawa podopiecznych trenerów Lubiejewskiego i
większego projektu związanego z Walendzika sprawiła, że odzyskali oni prowabudową trasy tramwajem do Wi- dzenie w tym secie – 15:11. W końcówce miejscolanowa. Trasa ta, o łącznej dłu- wi zdołali zmniejszyć straty (21:19, 23:21), ale
gości ok. 20 km, docelowo połą- Berwald kolejnym skutecznym wybiciem z wykoczy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wi- rzystaniem rąk przeciwników przypieczętował
lanów. Całe zadanie zostało po- wygraną w tej partii i pozwolił na wyrównanie stadzielone na kilka etapów. Projekt nu rywalizacji.
W kolejnej partii karta znów odwróciła się na kojest dofinansowany z środków
unijnych na lata 2014 – 2020. rzyść zawodników Legii, którzy na całym dystanKwota dofinansowania wraz z sie utrzymywali kilka oczek przewagi. Duża w
tramwajami to 555 milionów zło- tym zasługa regularnie punktującego na skrzytych. Cały koszt inwestycji szaco- dle Żakiety. Przyjezdni, mimo różnych zabiegów
wany jest na niemal 1,2 miliarda sztabu trenerskiego, nawet przez moment nie byP i o t r C e l e j li w stanie zagrozić rywalom. Autorem ostatniezłotych.
F o t . w i k i p e d i a go punktu w tym secie był Bartosz Stępień, który

Tie-break bez happy endu
w tym spotkaniu odegrał rolę zmiennika i – co
warto zaznaczyć – całkiem nieźle wywiązywał się
z powierzonych mu zadań.
W czwartej odsłonie – najbardziej wyrównanej i emocjonującej – zawodnicy obu drużyn udowodnili, że nie brakuje im ani charakteru ani serca do walki. Siatkarze Metra rozpoczęli tę partię
od prowadzenia 5:3, ale później przytrafił im się
przestój. Tym samym legioniści konsekwentną
grą wypracowali sobie przewagę, która momentami wynosiła nawet cztery punkty (10:6). Biorąc
pod uwagę formę Legii w tym sezonie, mogło się
wydawać, że mecz powoli zmierza do końca, jednak zawodnicy METRA jeszcze raz podjęli walkę
w tym secie. Stopniowo odrabiali starty, aż w końcu zatrzymując atak środkiem, doprowadzili do remisu po 18. Był to tak naprawdę dopiero początek
wielkich emocji w tym secie, bo od tego momentu trwała zacięta walka, a drużyny co kilka minut
wymieniały się prowadzeniem. Ostatecznie, po
długiej i wyczerpującej bitwie, przy stanie 36:37
Żakieta posłał piłkę na aut i doprowadził tym samym do tie-breaka.
Do decydującej partii miejscowi przystąpili niesamowicie zdeterminowani. W efekcie wojskowi,
skrzętnie wykorzystując każdą kontrę, szybko odskoczyli na pięć punktów (7:2, 11:6), a siatkarze z
Ursynowa – mimo poprawy postawy – już do końca meczu nie zdołali odrobić strat. Zaciętą batalię
zakończył autowy serwis Mateusza Cackowskiego.
To ósma porażka siatkarzy KS Metro Warszawa,
którzy z dorobkiem dziewiętnastu punktów zajmują obecnie piąte miejsce w ligowej tabeli grupy drugiej. Do plasującego się na trzeciej pozycji
Campera Wyszków tracą zaledwie jedno oczko, w
związku z czym udział w fazie play-off jest jak
najbardziej sprawą otwartą. Z całą pewnością pocieszający jest fakt, że po kontuzji do normalnych
treningów wraca Paweł Szczepaniak, który już w
meczu z Legią znalazł się w wyjściowej czternastce. Zawodnicy Marcina Lubiejewskiego w sobotę
zmierzą się na własnym boisku z ekipą Sparty
Grodzisk Mazowiecki. Będzie to świetna okazja
aby powiększyć swoją zdobyć punktową.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t : A n n a K l e p a c z ko

Miejska akcja sterylizacji psów i kotów
Właściciele psów i kotów
mieszkający w Warszawie mogą skorzystać z
możliwości wykonania
bezpłatnych zabiegów
sterylizacji/kastracji
swoich zwierząt, jak również mogą je bezpłatnie
zaczipować. Akcja prowadzona jest przez Biuro
Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy
do 30 listopada 2021 r.
lub do wyczerpania budżetu. Na sterylizacje i
kastracje przeznaczono
533 200 złotych, na czipowanie - 160 000 zł.
Zabiegi te można wykonać
w jednym z wybranych zakładów leczniczych, bez względu
na dzielnicę zamieszkania. Zabiegi finansowane są w ramach realizacji Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy.
W ramach akcji prowadzonej
przez miasto, w latach 20072020, sterylizacji i kastracji pod-

dano 15 956 psów i kotów, a
elektronicznemu znakowaniu
104 214 zwierząt. W ubiegłym
roku zabiegom kastracji/sterylizacji poddano 2 546, a zaczipowano 3375. W roku 2021 plany
są podobne – sterylizacje/kastracje - 2480 zwierząt, czipowanie
3200.
Zabieg sterylizacji/kastracji
polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy
u samic. Zabieg jest dla zwierząt
bezpieczniejszy niż podawanie
antykoncepcyjnych środków
hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.
Zalety zabiegu:
– u zwierząt poddanych zabiegowi zmniejsza się niekontrolowana agresja,
– nie dochodzi do ucieczek zwłaszcza w okresie rui, dzięki
czemu ogranicza się liczba zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych z ich udziałem,
– nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,

– większe przywiązanie do
właścicieli - swojego „stada”,
– sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
– sterylizacja eliminuje lub
zmniejsza ryzyko wystąpienia
groźnych dla życia schorzeń
układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
– kastracja zmniejsza ryzyko
zachorowania na schorzenia
prostaty, w tym na śmiertelny
nowotwór prostaty,

– dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.
UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie
konieczność wykonania badań
dodatkowych (np.: EKG, RTG,
USG, badanie krwi, moczu),
miasto nie pokrywa ich kosztów,
jak również nie ponosi kosztów
wykonania innych dodatkowych
zabiegów/usług. Decydujące
zdanie w sprawie rodzaju ko-

niecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.
Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).
Zwierzę zapisywane przez
właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo
odstąpić od przeprowadzenia
wcześniej umówionego zabiegu,
jeżeli zwierzę będzie chore lub
właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.
Czipowanie (elektroniczne
znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności
zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia
szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ry-

żu - nie przeszkadza zwierzęciu
i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet
kilkadziesiąt lat. Specjalnym
czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w
elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu.
Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie
go o odnalezieniu czworonoga.
W czytniki wyposażone są:
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, Eko Patrole Straży
Miejskiej m.st. Warszawy oraz
większość lecznic Weterynaryjnych. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Po zaczipowaniu właściciel
otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego
właściciela są wprowadzane do
Międzynarodowej Bazy Danych
SAFE-ANIMAL w terminie do 5
dni od dnia wszczepienia mikroGK
procesora.
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21-22 stycznia: Dni Babci i Dziadka
ŻYCZENIA OD WNUKA
Z okazji Dnia Babci przesyłam ci kwiaty.
Dziadkowi wrzuciłem viagrę do herbaty.

DOBRA RADA
Jak się przyznać: Jestem w ciąży swojej mamie?
Nastolatkom dobrą radę dam w sekrecie:
Kupcie kubek lub koszulkę w Supersamie
(Megasamie, Castoramie – wybrać właściwe)
Z dedykacją: Dla najlepszej babci w świecie.

AMULET DZIAŁA!
Wczoraj żona amulet powiesiła nad drzwiami,
Żeby siły nieczyste już nie mogły nas spotkać!
Teraz stoi przed domem i zalewa się łzami.
Klucz się złamał i nijak wejść nie może do środka.

CO POMYŚLĄ SĄSIEDZI?

MASZ OCHOTĘ NA STRIP-TEASE?
Pyta mnie żona rano, robiąc rozkoszną minkę:
- Masz ochotę na strip-tease?
- Mam!
- To rozbierz choinkę.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Media społecznościowe naszym dobrem
ie trzeba być szczególnie bystrym, by zauważyć, że znaleźliśmy się w centrum zdarzeń, na które nie mieliśmy wielkiego wpływu. Trochę mimo
woli, a trochę dlatego, że w dobie globalizacji nasza chata nie jest już chatą z kraja. Jeszcze do niedawna mogłoby się tak wydawać. Teraz nikt chyba nie
ma wątpliwości, że to, co dzieje się na świecie, dotyczy też nas i wywiera na nas
wpływ większy niż myśleliśmy. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się z tzw. mediami społecznościowymi. Świadomie piszę „tak zwanymi”, bo cóż to za media społecznościowe, na które żadna społeczność nie ma wpływu. Oczywiście, poza właścicielami i korporacjami o globalnym zasięgu. A my,
użytkownicy, możemy jedynie przyczyniać się do pomnażania majątku poszczególnych firm, wszyscy razem i każdy z osobna.
Otóż najwięksi dysponenci mediów internetowych w sposób niezauważalny dla przeciętnego użytkownika ugruntowały swoją monopolistyczną pozycję na rynku, a ich majątki przekraczają budżety niejednego państwa. Stało się to paradoksalnie, dzięki nam, użytkownikom. Zmonopolizowane firmy przestały być tym, czym miały być w teorii, czyli wielkimi komunikatorami, służącymi do
swobodnej wymiany myśli i poglądów. Stały się narzędziem do uprawiania polityki i służą określonym grupom interesów. Ich właściciele i zarządcy coraz bardziej otwarcie wychodzą poza swoją dotychczasową działalność, wchodząc w rolę polityków i wywierają wpływ na życie społeczeństwa.
Mogą też wpływać na wybory poszczególnych obywateli, rzucają rękawicę nawet najbardziej wpływowym osobom i instytucjom pań„Zmonopolizowane firmy
stwowym, co mogliśmy obserwoprzestały być tym, czym miały wać podczas wyborów prezydenckich w USA. Abstrahując od stosunbyć w teorii, czyli wielkimi
ku niektórych wyborców do samego
komunikatorami, służącymi
Donalda Trumpa, na tym przykławidać, że w imię walki o dedo swobodnej wymiany myśli dzie
mokrację można kogoś pozbawić
i poglądów”
prawa do wyrażania własnych poglądów w określonych mediach. To
samo w sobie gryzie się, z podstawowym prawem każdego obywatela do wypowiedzi. Przykład zablokowania kont najważniejszego człowieka ze świata polityki przekonuje, jak potężny jest wpływ
nowej siły, jaką stanowią giganci Internetowi, banki, i inne wielkie korporacje. Jedną decyzją właścicieli czy też zarządów mogą zablokować i ocenzurować działalność partii politycznych, organizacji, ugrupowań i instytucji państwa. Wystarczy do tego wykorzystać określony algorytm, który
będzie spełniał wytyczone cele.
Media społecznościowe to określenie, które za sprawą ostatnich wydarzeń w USA znalazło się
na ustach niemal wszystkich, na całym świecie. I z pewnością nie zejdą szybko z agendy rządów
i społeczeństw. Proces wchodzenia coraz to szerzej w kolejne obszary życia zaczyna budzić sprzeciw dużej części Amerykanów, a także wielu obywateli w Europie. W tym także przywódców
państw i rządów, liderów polityków, dziennikarzy, zwykłych obywateli dostrzegających zagrożenia dla wolności słowa.
Media społecznościowe to zjawisko na tyle nowe, że nie wszyscy nauczyli się z nich korzystać,
ale ich popularność stale rośnie. Mimo że mamy do czynienia ze zjawiskiem nowym, zwłaszcza
w porównaniu z mediami tradycyjnymi, jak prasa i wszelakimi wydawnictwami drukowanymi,
telewizją oraz radiem, to właśnie media społecznościowe w ciągu nieco ponad dwóch dekad wyrosły na główną siłę medialną. To one decydują o dzisiejszym przekazie informacji w znacznie
większym stopniu niż dotychczasowe środki przekazu. Potentaci tego rynku dorobili się niespotykanych majątków, zaś ich siła oddziaływania jest nieporównanie większa niż jakichkolwiek
mediów tradycyjnych.
Technologie mediów społecznościowych przybierają różne formy, m.in.: blogów, sieci biznesowych, sieci społecznościowych, forów dyskusyjnych, portali filmowych i fotograficznych. Recenzują i opiniują produkty, usługi, kulturę, sport, gry etc. Są ważnym elementem marketingu i działań
public relations. Stały się naszym wspólnym dobrem, dlatego powinniśmy zadbać o to, aby służyły nam jak najlepiej, aby nie były poddawane rozmaitym manipulacjom powodującym, że staną się
karykaturą demokratycznych środków przekazu. Potrzebne są nowe regulacje prawne, regulujące ich zakres działania w poszczególnych krajach. Także u nas.
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Tadeusz Porębski

Jak trwają mury prokuratury
inęło zaledwie 5 lat od dnia, w którym złożyłem do mokotowskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez
Jerzego M., byłego wicedyrektora stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, a już otrzymaliśmy oficjalne pismo z Prokuratury Regionalnej we
Wrocławiu, że żadnego przestępstwa nie było. Zbadanie, czy wydając decyzję reprywatyzacyjną w sprawie nieruchomości przy ul. Narbutta 60 na Mokotowie, pan Jerzy M. dopuścił się popełnienia urzędniczego przestępstwa z art. 231 kk, czy też działał zgodnie z prawem, zajęło prokuraturom tylko około 60 miesięcy. Przypomnę pokrótce szczegóły tej bulwersującej sprawy. W dniu 26.05.2014 r. Jerzy M. wydał decyzję nr 197/GK/DW/2014 o ustanowieniu na rzecz spadkobierców byłego właściciela prawa użytkowania wieczystego części gruntu przy ul. Narbutta 60,
zabudowanego kamienicą wielorodzinną.
Po konsultacjach ze znawcami urzędniczej materii uznałem, że decyzja obarczona jest wadą prawną. Miałaby ona polegać na tym, że BGN jako organ winno wydać decyzję administracyjną jedynie o ustaleniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz oznaczonych osób i należnej z tego tytułu stawki czynszu symbolicznego. Dopiero w ramach drugiego etapu, w sporządzonym na taką okoliczność akcie notarialnym, organ mógłby rozstrzygać o warunkach zawarcia ze spadkobiercami umowy na sprzedaż budynku posadowionego na gruncie przejętym w użytkowanie wieczyste. Tymczasem urzędnicy BGN w jednej decyzji połączyli te dwa etapy. W trakcie trwania audycji w Radio Dla
Ciebie Jerzy M. usiłował zrzucić winę na brak ustawy reprywatyzacyjnej, twierdząc m. in., że “prawo własności gruntu jest nadrzędne, więc nawet jeśli powstał budynek po komunalizacji, dzisiaj następuje obowiązek zwrotu i sprzedaży gruntów za wartość, jaką ustali rzeczoznawca”.
a wartość została ustalona w operacie szacunkowym, opracowanym przez rzeczoznawcę
majątkowego Wiesławę Rejment-Zajączkowską. Wyceniła ona wartość 10 mieszkań o
łącznej powierzchni 466 m kw., w budynku kompleksowo wyremontowanym ze środków
dzielnicy Mokotów i zlokalizowanym w jednej z najlepszych dzielnic stolicy, na, uwaga!... 1,9 mln
zł. To oznacza, że gdyby deal został zawarty, spadkobiercy byłego właściciela zapłaciliby za mkw.
mieszkania przy ul. Narbutta… 1885 zł. Ta kwota budzi śmiech szczególnie dzisiaj, kiedy cena mkw.
w tym rejonie dzielnicy przekracza 12 tys. zł. Kilka lat wcześniej w BGN wyprodukowano “fałszywkę”, w której znalazł się zapis, że “budynek przy Narbutta 60 został wybudowany przed 1945 r.”,
co było kłamstwem, a prawnie “poświadczeniem nieprawdy”, czyli przestępstwem ściganym z art.
271 kk. Budynek powstał bowiem w maju 1955 r. Fałszerstwo wydawało się tak ewidentne, że zdecydowałem się złożyć wniosek do prokuratury o ściganie Waldemara G., urzędnika – fałszerza.
Prokurator rejonowa z Mokotowa zleciła wszczęcie dochodzenia i dokonanie wstępnych czynności wydziałowi dochodzeniowemu KRP II przy ul. Malczewskiego. W sierpniu 2015 r. doznałem
szoku. Sierżant sztabowa Elwira Chodkiewicz wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia
“wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego”. Szokujące było nie samo umorzenie, co uzasadnienie. Ewidentnie “lewy” dokument urzędowy nie jest w naszym państwie dowodem “dostatecznie uzasadniającym PODEJRZENIE popełnienia czynu zabronionego”? To jaki jeszcze dowód należy przedstawić, by wzbudził w organach ścigania podejrzenie, że ktoś do„Zbadanie, czy wydając decyzję puścił się fałszerstwa? Nie zdoustalić, kto personalnie z
reprywatyzacyjną w sprawie nie- łałem
prokuratury rejonowej na Moruchomości przy ul. Narbutta 60 kotowie zatwierdził postanowienie sierżant Chodkiewicz.
na Mokotowie, pan Jerzy M.
Odmówiono mi informacji, ardopuścił się popełnienia urzędni- gumentując, że nie jestem strow sprawie.
czego przestępstwa z art. 231 kk, nąZdecydowałem
się więc wyczy też działał zgodnie z prastąpić do pani Ewy Wrzosek,
szefowej prokuratuwem, zajęło prokuraturom tylko naonczas
ry rejonowej na Mokotowie, z
około 60 miesięcy”
wnioskiem o wzruszenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia i podjęcie postępowania na nowo. Tej samej Ewy Wrzosek, która dzisiaj rozpacza przed kamerami, że została zesłana do Śremu w ramach represji za działania, które rzekomo nie przypadły
do gustu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu. Wtedy, latem 2015 r., przedstawiłem pani prokurator Ewie Wrzosek stosowne argumenty oraz kserokopię „fałszywki” i cierpliwie
czekałem na jej stanowisko w sprawie. Na odpowiedź czekam do dzisiaj. W jakim celu wyprodukowano „fałszywkę”? Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Fałszywy dokument miał
prawdopodobnie posłużyć do przekazania spadkobiercom gratis 10 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 466 mkw. Ktoś chyba się jednak w BGN przestraszył, bo zastosowano art. 31 ustawy o gospodarce nieruchomościami (oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków).
rawda jest taka, że BGN mógł z łatwością odrzucić roszczenie do gruntu przy ul. Narbutta
60, powołując się choćby na rozbieżności zapisów w oryginale aktu notarialnego i w wypisie. W akcie jest tyle nieścisłości, że bez żadnego ryzyka można było zakwestionować jego autentyczność. Sporządził go w styczniu 1947 r. facet, którego nazwisko – jak sprawdziłem w
archiwach Ministerstwa Sprawiedliwości i Izby Notarialnej – nie figurował w spisie notariuszy. W
jednym miejscu aktu widnieje zapis, że akt został „zeznany” w kancelarii przy Kapucyńskiej 6, a w
preambule, że dokument sporządzono w piwnicy zrujnowanego budynku przy ul. Narbutta 58. Sprzedający i nabywca posłużyli się przy spisywaniu aktu fałszywymi kenkartami jeszcze z lat okupacji.
To, że były one fałszywe, można ławo ustalić choćby po numeracji tych „dokumentów”.
Wątków, które należało szczegółowo zbadać, było kilka. Najważniejszy dotyczy aktu notarialnego i ustalenia ponad wszelką wątpliwość, czy został on sporządzony przez osobę do tego uprawnioną. Wyręczyłem prokuraturę, dowodząc za pomocą oświadczeń z resortu sprawiedliwości, że sporządził go ktoś, kto nie figurował w spisie notariuszy, więc nie mógł posiadać stosownych uprawnień. W takiej sytuacji prokurator, który w każdym postępowaniu jest na prawach strony, był zobowiązany do wszczęcia procedury mającej na celu unieważnienie decyzji “zwrotowej” z 2014 r. o reprywatyzacji nieruchomości przy Narbutta 60. Miał również podstawę do postawienia zarzutów
urzędnikom BGN z art. 231 kk, czyli niedopełnienia obowiązków służbowych. To oni bowiem, a nie
dziennikarz lokalnej gazety i lokatorzy, powinni gruntownie prześwietlić akt notarialny z 1947 r.
pod kątem jego autentyczności. W grę wchodziło bowiem przekazanie w prywatne ręce majątku
komunalnego wielkiej wartości.
iedy jesienią 2016 r. zostałem zaproszony przez prokurator Krystynę Perkowską do Prokuratury Okręgowej dowiedziałem się od niej, że wszystkie umorzone na Mokotowie postępowania dotyczące nieruchomości przy ul. Narbutta 60 zostały scalone w jedno i przekazane Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Nabrałem wtedy pewności, że sprawa zostanie gruntownie prześwietlona, prawda wyjdzie na jaw, a winni zostaną ukarani. Tym bardziej że prokurator Perkowska poinformowała mnie, że kiedy zbadała wszystkie dokumenty, „zjeżyły się jej włosy
na głowie”. Na przykład w sprawie o sygnaturze PR 6 Ds. 820.2016.III prokuratorka z Mokotowa
odmówiła wszczęcia śledztwa BEZ PRZEPROWADZENIA JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI W SPRAWIE! Nie przesłuchano urzędnika, który spreparował i podpisał „fałszywkę”! Nawet nie przyjęto ustnego zawiadomienia o przestępstwie!
Na zawiadomieniu z 13 stycznia 2021 r. o umorzeniu śledztwa, które właśnie otrzymałem z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, nie ma uzasadnienia, ani pouczenia o możliwości wniesienia zażalenia do sądu. To obowiązek prokuratury, bowiem wskazanie petentowi drogi odwoławczej wynika wprost z art. 465§2 kpk („na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do
sądu”). Dlatego papierek zawiadamiający mnie o umorzeniu śledztwa powieszę na ścianie w pewnym pomieszczeniu mojego mieszkania wyposażonym m.in. w sedes. Jeden z mieszkańców budynku przy Narbutta 60 zapowiedział wniesienie skargi do sądu na postanowienie wrocławskiej
prokuratury, a ja zastanawiam się, czy dzisiejsze, skądinąd słuszne protesty prokuratorów, delegowanych do jednostek oddalonych od ich miejsc zamieszkania nawet o kilkaset kilometrów,
powinienem poprzeć, czy może uznać delegacje za słuszne. Bo pani Wrzosek akurat na takie zesłanie chyba sobie zasłużyła...
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- Nie stój nago przy oknie i w ogrodzie przed daczą!
Żona męża zbeształa: Jeszcze ludzie zobaczą!
I pomyślą, że pewnie wydobyłeś mnie z nędzy,
A ja wyszłam za ciebie tylko dla twych pieniędzy.

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka
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Trzeba było aż pół tony trotylu, by ich uciszyć...
Minęła okrągła, 80. rocznica urodzin sędziego śledczego Paolo
Borsellino, której niestety nie doczekał. Był współtwórcą sztabu
antymafijnego i tzw. sieci antymafijnej, scalonego systemu współpracy sycylijskiej prokuratury, skarbówki, policji i karabinierów.
Nazwisko jego przyjaciela, sędziego Giovanniego Falcone, jest bardziej znane, ale wkład Borsellino w walkę z mafią Cosa Nostra nie
jest mniejszy.
atrząc na to, co dzisiaj dzieje
się w polskiej prokuraturze,
dławionej przez układy polityczne i produkującej masę prokuratorów dyspozycyjnych, o bardzo miękkim kręgosłupie moralnym, sędziowie Borsellino i Falcone jawią się jako
prawdziwi herosi wymiaru sprawiedliwości. Dlatego ich nazwiska nie mogą
odejść w zapomnienie, należy je ciągle
przypominać, ponieważ tych dwóch
sędziów śledczych to dla kolejnych
pokoleń prokuratorów wzorzec niezłomnego, niezależnego i odważnego strażnika prawa. Obaj walczyli z
mafią i przez wiele lat żyli w świadomości, że wydano na nich wyrok
śmierci. Mówili o sobie „chodzące trupy”, a mimo to nie odpuścili mafii. Niczym mantrę powtarzali słowa z “Juliusza Cezara” Williama Szekspira:
„Tchórz wiele razy umiera, nim
umrze; człowiek waleczny kona tylko
raz” Obaj zginęli w zamachach bombowych latem 1992 r. w odstępie zaledwie 57 dni.
aolo Borsellino (ur. 19.01.1940
r.) nie miał w młodości łatwego życia. Wychowywał się w
tej samej dzielnicy biedoty w Palermo,
co jego późniejszy przyjaciel Giovanni
Falcone, jak również jeden z najważniejszych sycylijskich mafiosów Tommaso Buscetta, zwany “Bossem dwóch
światów”. Buscetta odegrał w latach
osiemdziesiątych kluczową rolę w przygotowanym przez sztab antymafijny
tzw. maksiprocesie, którego efektem
było skazanie 300 (!) mafiosów na 19
wyroków dożywocia i łącznie na 2665
lat pozbawienia wolności. Borsellino
wcześnie stracił ojca, co zmusiło go do
zajmowania się odziedziczoną po nim
apteką, by móc utrzymać rodzinę. Jednak kariera pigularza kłóciła się z jego
naturą, postanowił więc zaciągnąć się
do wojska. Również w armii długo nie
zagrzał miejsca. W wieku 23 lat dostał
posadę w magistraturze, zostając najmłodszym urzędnikiem sądowym we
Włoszech. W grudniu 1968 r. poślubił
Agnese Piraino Leto, córkę dyrektora
trybunału w Palermo. Borsellino początkowo pracował jako pretor w Mazara del Vallo, a następnie w Monreale,
gdzie poznał kapitana karabinierów
Emanuele Basile i po raz pierwszy zetknął się ze śledztwami przeciwko mafii. W 1975 r. został przeniesiony do Palermo, gdzie po paru miesiącach trafił
do Wydziału Spraw Karnych. Jego przełożonym został owiany dzisiaj legendą
Rocco Chinnici, pierwszy włoski prokurator, który usiłował dobrać się mafii do skóry.
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rzeba wiedzieć, że do połowy
lat osiemdziesiątych termin
“mafia” nie istniał we włoskim
kodeksie prawnym. Nieoficjalnie przebąkiwano o istnieniu zorganizowanej
struktury przestępczej, ale nazwa “mafia” nie pojawiała się w żadnych oficjalnych dokumentach śledczych i sądowych. Trudno zatem było walczyć z
czymś, czego oficjalnie nie było. Borsellino po raz pierwszy zetknął się z
Giovannim Falcone w 1980 r. po zabiciu przez mafię kapitana Emanuele Basile, który zgromadził wiele dowodów
obciążających jej szefów i zdążył przekazać je przed śmiercią dwóm sędziom.
Od tego czasu Paolowi, Giovanniemu i
ich rodzinom zawsze towarzyszyła
eskorta. Wtedy też narodziła się idea
stworzenia tzw. sztabu antymafijnego,
składającego się z najbardziej zaufanych pracowników prokuratury i policji, jak również specjalistów z różnych
dziedzin, którzy poprzez wspólne działania i wymianę informacji byliby w stanie ogarnąć fenomen mafii, zakres jej
działania i wytropić przywódców. Sztabowi przewodził sędzia Rocco Chinnici, ale 29 lipca 1983 r. zginął w wyniku
eksplozji bomby podłożonej w sąsiednim samochodzie. Pałeczkę przejął sędzia Antonino Caponnetto, który na
własne życzenie przeniósł się do Palermo z Florencji. Poza Borsellino i Falcone w skład sztabu wchodzili Leonardo
Guarnotta, zwany “żelaznym prokuratorem”, Giuseppe Ayala, Gioacchino
Natoli oraz Giuseppe di Lello, do których później dołączył sędzia śledczy Antonio Ingroia.
o był prawdziwy przełom w
walce z mafią, bowiem dotychczas każdy z sędziów działał osobno, we własnym zakresie i na
własną rękę. W pojedynkę żaden z sędziów nie miał szans, by choć uszczypnąć mafię, która posiadała informatorów i protektorów na każdym szczeblu,
nawet w parlamencie Włoch i w rządzie, jak się później okazało. Powołanie
sztabu powodowało, że nawet zlikwidowanie przez mafię któregoś z sędziów
nie mogło wstrzymać śledztwa, ponieważ przejmował je inny członek antymafinego gremium. Mając świadomość, że Palazzo di Giudizia w Palermo
“ma uszy” sędziowie zorganizowali w
podziemiach gmachu tajny pokój, w
którym przepisywali dane i razem studiowali dokumenty, zaś najważniejsze
odkrycia przekazywali sobie na zasadzie „krążących teczek”. Wkrótce odkryli istnienie Świętego Sojuszu (Santa Alleanza) mafii z Palermo i pobliskiego Corleone. Sojusz zakończył się
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jednak w 1981 r., kiedy “wieśniacy” z
Corleone przypuścili bezpardonowy
atak na donów z Palermo. W krótkim
czasie doliczono się ponad 2 tys. zabójstw popełnionych przez “cyngli” z
Corleone, którym przewodzili bezwzględny bandyta Salvatore Toto Riina,
zwany “Bestią” oraz jego kompan Bernardo Provenzano. Wojna klanów zakończyła się zdziesiątkowaniem “starych” donów z Palermo. Pełnię władzy
w Cosa Nostra przejął Toto Riina.
orsellino i Falcone szybko dotarli aż do szczebla „Kopuły”
(Cupola) oraz zdobyli dowody
istnienia w mafii tzw. trzeciego poziomu, czyli powiązań z wybitnymi uczestnikami życia politycznego i gospodarczego, którzy czerpali zyski ze współpracy ze zorganizowaną przestępczością oraz udzielali jej pomocy. Wśród
nich byli m.in. sędziowie, adwokaci,
parlamentarzyści i przekupieni właściciele banków, przymykający oko na nielegalne przelewy i łamanie praw. Sędziowie odkryli, że mafia sycylijska ma
powiązania nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, lecz przemyca także narkotyki z Azji. W wyniku intensywnych
działań sztab antymafijny doprowadził
do tzw. maksiprocesu (luty 1986 - grudzień1987), największego w całej historii włoskiego sądownictwa. Aresztowano i postawiono przed sądem 464
mafiosów, praktycznie całej siatki mafijnej, włącznie z jej zagranicznymi odgałęzieniami. Novum było to, że oskarżeni nie mieli być sądzeni indywidualnie, ale odpowiadali karnie jako cała
organizacja.
e względu na wielką liczbę
oskarżonych salę sądową w
Palermo urządzono jak bunkier, wbudowując ją w ścianę więzienia
Ucciardone, zaś oskarżonych umieszczono w trzydziestu okratowanych klatach. Broniło ich 200 adwokatów, natomiast oskarżenie wystawiło aż 50 prokuratorów. Akt oskarżenia liczył 8600
stron i ponad ćwierć miliona stron materiałów dowodowych. Zarzucał oskarżonym popełnienie setek ciężkich i brutalnych przestępstw jak zabójstwa, porwania, wymuszenia rozbójnicze, handel narkotykami na wielką skalę, szantaż i zabór miliardowych kwot ze środków publicznych. Kilkakrotnie trybunałowi zwycięstwo wymykało się z rąk,
tak z powodu błędów formalnych, jak i
braku wystarczających dowodów. Przełomem były zeznania Tommaso Buscetty, zwanego “Bossem dwóch światów”,
którego Falcone zdołał przekonać do
przyjęcia statusu świadka koronnego.
wyniku wojny klanów Buscetta stracił prawie całą
rodzinę, Riina kazał zamordować nawet jego bratanków.
Tommaso uniknął śmierci, uciekając
do Brazylii, gdzie znalazł go Falcone.
Wtedy Buscetta powiedział: “Kiedy
otworzymy rachunek Cosa Nostra, nie
będzie odwrotu. Pytanie tylko, czy
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pierwszego dopadną mnie, czy pana.
Chce pan to kontynuować?”. Falcone
potwierdził, przetransportował mafiosa do Włoch, ukrył w silnie strzeżonym
więzieniu na wyspie Asinara, zwanym
“włoskim Alcatraz” i wspólnie z Borsellino zaczął go przesłuchiwać. Kiedy
Buscetta wszedł na salę rozpraw, zapadła surrealistyczna cisza. Po raz pierwszy ktoś wywodzący się z samych trzewi Cosa Nostra zdecydował się złamać
wielowiekowy nakaz milczenia (omerta) i zeznawać przeciwko organizacji.
Kilku mafiosów usiłowało go zdyskredytować, nazywając kłamcą i zdrajcą,
ale stary don zaraz ich uciszył. Poinformował oskarżonych, że on sam nie jest
zdrajcą – to on czuje się zdradzony.
Przypomniał, że złamano stare zasady, w myśl których donowie mogli ze
sobą walczyć na śmierć i życie, ale ich
rodziny były nietykalne. “Zabrano mi
żonę, dzieci, braci, siostrę i bratanków.
Zdrajcą jest Riina, który wydał na nich
wyrok, a nie ja”. Po jego wystąpieniu
ponownie na sali zapadła surrealistyczna cisza, która trwała aż do końca zeznań mafiosa.
grudniu 1987 r. zapadł wyrok, Ponad 300 oskarżonych zostało uznanych
winnymi i skazano ich łącznie na 2665
lat pozbawienia wolności, zaś 19 najważniejszych bossów otrzymało wyroki dożywocia. Uniewinnionych zostało
około 100 oskarżonych. Toto Riinę skazano zaocznie na dożywocie, został zatrzymany dopiero w 1993 r. Do 2011 r.
przebywał w więzieniu o zaostrzonym
rygorze i z ograniczonymi możliwościami kontaktu ze światem zewnętrznym.
Zmarł 17 listopada 2017 r. z przyczyn
naturalnych w szpitalu więziennym w
Parmie. Falcone i Borsellino stosowali
bezwzględne metody walki z mafią.
Codziennością stały się natychmiastowe aresztowania w ciągu całej doby,
przeszukiwania domów we dnie i w nocy, blokowanie podejrzanym kont bankowych, na które wpływały miliony euro niewiadomego pochodzenia. Dzięki
ciężkiej i skrajnie niebezpiecznej pracy
odkryli strukturę mafii, o której włoski
wymiar sprawiedliwości nie miał bladego pojęcia. W sumie zdemaskowali ponad 4 tysiące „uomini d’onore”, czyli
„mężów honoru”, skupionych wokół
większych miast na Sycylii (Palermo,
Trapani, Agrigento, Caltanisetta).
marcu 1991 r. Giovanni
Falcone został dyrektorem
Wydziału Spraw Karnych
Ministerstwa Sprawiedliwości w Rzymie. Operacje prowadzone wspólnie z
amerykańskimi agencjami FBI oraz
DEA, takie jak „Pizza Connection”,
„Iron Tower” oraz „Pilgrin”, doprowadziły do zatrzymania i skazania wielu
znaczących członków Cosa Nostra. Falcone i Borsellino wyrządzili mafii tak
wiele szkód, że musieli zginąć. Wyrok
śmierci na nich wydał osobiście Toto
Riina. Sędziowie wiedzieli o planowanym zamachu. Pewnego dnia Borsellino powiedział do Falcone: „Daj mi
klucze do twojego sejfu, bo jak cię zabiją, to w jaki sposób go otworzymy?”.
W sobotę 23 maja 1993 r. Falcone przyleciał samolotem z Rzymu do Palermo. Termin przylotu sędziego był zaszyfrowany. Kiedy kolumna samocho-
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dów wioząca sędziego, jego żonę Francescę Morvillo i trzech policjantów
ochrony znalazła się na wysokości miasteczka Capaci autostradą wstrząsnął
potężny wybuch. Giovanni Brusca,
“cyngiel” Toto Riiny, zdetonował ponad 400 kg materiałów wybuchowych
umieszczonych w kanale odpływowym pod autostradą. Eksplozja była
tak potężna, że zarejestrowały ją lokalne monitory trzęsień ziemi. W gigantycznej wyrwie trudno było doszukać się zwłok, zbierano szczątki.
orocznie 23 maja obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Dzień ten ma upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz
ochraniających ich funkcjonariuszy
policji, zamordowanych przez sycylijską mafię. Paolo Borsellino przeżył
swojego przyjaciela tylko o 57 dni. W
niedzielę 19 lipca 1992 r. sędzia odwiedził swoją matkę. Kiedy wyszedł z
budynku stający tam samochód nafaszerowany trotylem wyleciał w powietrze. Borsellino zginął na miejscu wraz
z pięcioma towarzyszącymi mu policjantami z ochrony. I w tym przypadku szczątki ciał znajdowano nawet kilkadziesiąt metrów od miejsca zamachu. Pogrzeby sędziów transmitowała
na żywo ogólnokrajowa stacja telewizyjna RAI. Wszystkie regularne programy telewizyjne zostały zawieszone. Dni 23 maja i 19 lipca 1992 r. parlament ogłosił dniami żałoby narodowej. Tak państwo włoskie oddawało
cześć swoim najlepszym synom.
uznaniu wyjątkowej odwagi i poświęcenia podczas
procesów antymafijnych
sędziowie Falcone i Borsellino zostali
odznaczeni „Medaglia d’oro al Valore
Civile” (złoty medal za wartości obywatelskie). W wydaniu z 13 listopada
2006 r. zostali również nazwani “Bohaterami ostatnich 60 lat” przez redakcję prestiżowego amerykańskiego magazynu “Time”. Nazwę “Falcone - Borsellino” otrzymało międzynarodowe
lotnisko w Palermo, stoi tam ich rzeźba
autorstwa lokalnego rzeźbiarza Tommaso Geraci. Sędziowie Falcone i Borsellino zostali pośmiertnie odznaczeni
przez The Train Foundation medalem
„Civil Courage Prize” (nagroda Odwaga Cywilna), którą odznaczani są “niezwykli bohaterowie sumienia”. Pomnik
sędziego Falcone stoi również w siedzibie Akademii Narodowej FBI w Quantico (Wirginia), by uhonorować jego
wkład w operację „Pizza Connection”.
W grudniu ubiegłego roku nakładem
Oficyny Wydawniczej “Volumen” ukazała się książka pt. “Giovanni Falcone
Samotny Bohater”. Jest to historia życia
sędziego opowiedziana przez jego siostrę Marię oraz dziennikarkę Francescę Barra, która od lat zajmuje się dokumentowaniem historii mafii. Na skrzydełku okładki zamieszczono fragment
publikacji pt. “Człowiek odważny umiera tylko raz”, która ukazała się w wydaniu “Passy” z dnia 6 czerwca 2018 r.
Książka zawiera wiele nieznanych
szczegółów z życia sędziego – bohatera i jest godna polecenia.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t . P i xa b a y
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! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, c. 3,8
mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

36 m2 dwupokojowe, 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, 42 m2, 2 pokoje, I
p.,świetny standard, 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, Łoś k. Piaseczna,
280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 950 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Dom, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia,
c. 1,2 mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 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

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:
! 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,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, z
powodu braku czasu, 601 720 840
! 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,
! 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

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent,
602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
SZKLARSKIE, 502 101 202

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

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

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
ZATRUDNIĘ na etat w biurze
rachunkowym na Ursynowie.
Potrzebne doświadczenie
księgowej – prowadzenie KpiR,
533 44 90 19
ZATRUDNIĘ na parking
(emeryta niepalącego),
691 473 778

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

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
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

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Żegnamy Jerzego Piskorskiego...

Ważne telefony

nał o innych, zwłaszcza o dzieciach. Stąd jego aktywność w radzie UNICEF-Polska.
Dodatkowym hobby Jerzego była motoryzacja. Widywałem go wielokrotnie za kierownicą
Toyoty Land Cruisera, bo lubił jeździć dobrymi
autami. Co najciekawsze jednak, pomógł stworzyć
swojej małżonce dzieło życia, jakim jest znakomita szkoła niepubliczna – Monnet International
School na Mokotowie. To właściwie cały kompleks oświatowy przy Stępińskiej i Belwederskiej,
obejmujący szkołę podstawową, liceum i przedszkole. Programy International Baccalaureate Or-

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

Ursynów
Był jedną z najskromniejszych, choć
pewnie najbardziej zasłużonych osób na
Ursynowie. Budował Centrum Onkologii, a jednocześnie udzielał się szeroko
na niwie kulturalnej i sportowej. Absolwent SGGW-AR, inżynier Jerzy Piskorski
zmarł nagle 13 stycznia.
Jeśli miałbym wskazać kogoś, kto w nowej Polsce potrafił znakomicie łączyć przedsiębiorczość
wolnorynkową z zaangażowaniem społecznym, to
byłby to właśnie on. Pozostając jeszcze redaktorem
naczelnym tygodnika „Pasmo”, spotykałem się z

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Franciszek Sikorski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

Wilanów

FOTO JERZY R. BOJARSKI

Jerzym wielokrotnie. Najczęściej zdarzało się to na
forum Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, ale wiele razy bywałem
też na organizowanych przez niego imprezach, łączących świat sztuki plastycznej ze światem muzyki. Przez pewien czas bowiem prowadził Jerzy
– wraz z małżonką, Hanną Buśkiewicz-Piskorską
– swoisty salon Ursynowa. Do budynku przy ul.
Roentgena zapraszali wielu znaczących mieszkańców dzielnicy i w trakcie tych spotkań rodziły się różne ciekawe inicjatywy, jednocześnie zaś
promowali się miejscowi artyści.
Patrzyliśmy, jak rozrasta się budowany przez Jerzego budynek Centrum Onkologii (a także Instytut Kardiologiczny w Aninie), cieszyliśmy ucho
muzyką urządzanych przez niego koncertów, nie
wiedząc jednak wszystkiego o rozległych zainteresowaniach naszego przyjaciela. Ja wiedziałem
akurat, że dla podtrzymania kondycji fizycznej
lubi on grać w siatkówkę. Okazuje się wszakże, iż
potrafił świetnie pływać, będąc ratownikiem wodnym. Poza tym pasjonował się fotografią i brał
udział w rozlicznych konkursach, zbierając nagrody. Mogąc samemu żyć dostatnio, nie zapomi-

ganization realizowane są tam na wszystkich
szczeblach nauczania. Absolwenci tego oświatowego ciągu trafiają na najlepsze wyższe uczelnie
w Polsce i na świecie. Państwo Piskorscy zaczęli
więc robić to, czego w zasadzie nie robi państwo
polskie, przygotowując młodzież do życia w dzisiejszym świecie jako globalnej wiosce, w której nie
można być zapatrzonym tylko w siebie, ale znajdować wspólny język z cudzoziemcami, a znajdować ten język – to znaczy po prostu go znać. Multijęzyczność pozostaje zatem jedną z najważniejszych cech kształcenia w Monnet International
School.
Dużo by jeszcze można było napisać o zasługach
małżeństwa Piskorskich, ale w tym momencie
przychodzi tylko westchnąć ze smutkiem, że Jerzy
– o wiele za wcześnie – dotarł do mety życia. Pozostaje więc tylko przesłać pani Hannie i reszcie
rodziny serdeczne wyrazy współczucia. Bo też w
dobie ograniczeń z powodu pandemii koronawirusowej trudno wybierać się na pogrzeb, który
ma odbyć się w czwartek 12 stycznia (godz. 14.30)
na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka
M a c i e j P e t r u c z e n ko
Węglowa).

Zlekceważył zakaz
prowadzenia pojazdów
42-letni mieszkaniec Ursynowa zlekceważył postanowienie sądu zakazujące mu, prowadzenia pojazdów mechanicznych i wsiadł za kierownicę pojazdu marki Saab. Jakże
wielkie było jego zdziwienie,
kiedy mundurowi poinformowali go również, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy
Warszawa Mokotów. Dzięki
współpracy z dzielnicowym,
załoga wywiadowczo-patrolowa ustaliła, iż na jednej ze stacji paliw na Ursynowie może
przebywać mężczyzna niestosujący się do sądowego zakazu
kierowania pojazdami mechanicznymi, obowiązujący od
października 2018 roku. Kiedy
funkcjonariusze kierowali radiowóz w okolice ul. Migdałowej zauważyli mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu,
prowadził on pojazd marki Saab. Policjanci od razu przystąpili do kontroli drogowej, uniemożliwiając mu dalszą jazdę.
Poinformowali go jednocześnie, że jest poszukiwany przez
Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów celem odbycia 2 miesięcy kary aresztu za wcześniej
popełnione wykroczenia. Za
niestosowanie się do orzeczeń
sądowych polskie prawo przewiduje karę do 5 lat więzienia.

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

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

701 75 00

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

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

Lesznowola

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
dla Pani

ALDONY WARDZYŃSKIEJ
po śmierci

MAMY
składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z SMB „Imielin”

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

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