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Nie wiem, czy niemiecki Żyd
Heinrich Heine (1797 –
1856) miał rzeczywiście

zdolność jasnowidzenia i sto kil-
kadziesiąt lat temu wiedział już,
co zdarzy się w Polsce XXI wieku,
ale to on właśnie podzielił się taką
oto refleksją: „Dziwna rzecz! Cały
czas łajdacy próbowali maskować
swoje haniebne czyny za pomocą
wierności religii, moralności i mi-
łości do ojczyzny”. Ta refleksja He-
inego może się odnosić na przy-
kład do wielkiego finału sądowego,
jaki uwieńczył właśnie długoletni
proces w sprawie nieprawidłowości
w postępowaniu niesławnej pamię-
ci Komisji Majątkowej przy
MSWiA. Miała ona przywrócić
prawowitym właścicielom kościel-
nym dobra zabrane im przez pań-
stwo, które mieniło się Polską Ludo-
wą, a ulokowało się w pół drogi
między socjalizmem a komuni-
zmem. W praktyce Komisja działa-
ła bez jakiejkolwiek kontroli i jak-
by poza prawem, przekazując czę-
sto jednostkom Kościoła w trybie
„zastępczym” nieruchomości, któ-
re nigdy do niego nie należały –
jak chociażby teren byłej zajezdni
trolejbusowej w Piasecznie. Pazer-
ni na dobra doczesne okazali się
nie tylko wysocy przedstawiciele
episkopatu i zwykli proboszczowie,
lecz także najróżniejsi mnisi i
mniszki, którzy chętnie zagarnia-
li cudze majątki – nie z przeznacze-

niem na chwałę bożą bynajmniej,
tylko na własne potrzeby. Wspo-
mniana zajezdnia, co do której
miał racjonalne plany piaseczyński
samorząd, została raz-dwa opylo-
na przez obdarzonych nią zakon-
ników i teraz prywatny właściciel
buduje tam sobie co chce, nieko-
niecznie w publicznym interesie. 

N awiasem mówiąc, już nie
wspomniana Komisja, je-
no tknięta w pewnym mo-

mencie religijnym uwzniośleniem
Rada Warszawy poszła kilkana-
ście lat temu na pozorną wymianę
majątkową z Archidiecezją War-
szawską i przekazała jej na wła-
sność mający rzeczywistą wartość
zielony teren tradycyjnej agory Ur-
synowa – pod Kopą Cwila. Wpraw-
dzie prezydentka stolicy Hanna
Gronkiewicz-Waltz próbowała po-
niewczasie przywrócić dzielnicy
pochopnie oddaną nieruchomość,
ale – o ile wiem – do dzisiaj nic z te-
go nie wyszło.

T ak samo, jak nic w zasadzie
nie wychodzi w zakresie od-
budowy podupadłego spor-

tu wyczynowego w Warszawie.
Gdy w ostatnich latach urządzało
się plebiscyt na najlepszych spor-
towców stolicy, nie bardzo było z
kogo wybierać. W mieście brak
dziś sportowych gwiazd. Do nie-
licznych wyjątków należą świato-
wej klasy tenisistka Iga Świątek i
wioślarka AZS AWF Agnieszka Ko-
bus-Zawojska, która na Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio zdoby-
ła srebrny medal w czwórce po-
dwójnej. Można by również się cie-
szyć z tokijskiego srebra (w sztafe-
cie 4 x 400 m) trenującej na obiek-
tach AWF lekkoatletki Anny Kieł-
basińskiej, ale ona akurat repre-
zentuje barwy SKLA Sopot. W ska-
li krajowej honoru stolicy bronią w
najwyższych ligach siatkarze Pro-

jektu (dawnego AZS Politechni-
ka) i piłkarze Legii, choć obecnie le-
gioniści więcej przysparzają mia-
stu wstydu niż sławy... 

G dy niedawno była dobra
okazja do przypomnienia,
iż zasłużone  niezmiernie

wielosekcyjne kluby sportowe w
Warszawie (Polonia,  Marymont,
Legia, AZS,  Warszawianka, Sar-
mata) mają pond 100 lat, okaza-
ło się, że ich okres świetności już
minął. Nie tylko dlatego, że nie po-
trafiły zmienić swojej formuły. Sto-
lica pozwoliła bowiem na zaprze-
paszczenie długoletniego dorobku
– chociażby w lekkoatletyce. Nie
pomogło też państwo, które zlikwi-
dowało sportowy kompleks nomi-
nalnie policyjnego klubu Gwardia
przy Racławickiej. Ratusz miejski
od dawna nie patrzył łaskawym
okiem na sport, który w konfron-

tacji z łasymi na korzystnie położo-
ne tereny deweloperami był po pro-
stu bezsilny. 

P rzykładem tego jest w tej
chwili Sarmata, w którego
barwach rozkwitł przed woj-

ną długodystansowy talent złotego
medalisty Igrzysk Olimpijskich
1932 Janusza Kusocińskiego, a po
wojnie klub mógł się poszczycić
osiągnięciami pierwszego naszego
zwycięzcy kolarskiego Wyścigu Po-
koju – Stanisława Królaka i Elwi-
ry Seroczyńskiej, w 1960 wicemi-
strzyni olimpijskiej w łyżwiarstwie
szybkim. Od pewnego czasu Sar-
mata już tylko dogorywał, wy-
pchnięty ze stadionu na Woli. Gdy
upadł w 2015 roku jako Robotni-
czy Klub Sportowy (stowarzyszenie
nieprowadzące działalności gospo-
darczej), zdołał się odrodzić w
2018 nadal jako RKS (zarejestro-

wany w Krajowym Rejestrze Są-
dowym) – za sprawą energicznego
działacza Mirosława Skorupskie-
go. Teraz jednak słyszę, że miasto
ostatecznie położyło na nim krzy-
żyk z powodu komplikacji praw-
nych, bo w papierach raz się poja-
wia RKS, innym razem zaś WKS
(Wolski Klub Sportowy), a oba
mają w nazwie słowo Sarmata. Co
ciekawe, tak samo jest ze Skrą, któ-
ra w wersji Robotniczego Klubu
Sportowego jest podmiotem praw-
nym zadłużonym po uszy, choć
wciąż kierowanym przez Krzyszto-
fa Kaliszewskiego, do niedawna
trenera najlepszej młociarki świa-
ta Anity Włodarczyk. Jednocze-
śnie jednak działa bez przeszkód
nowo założony Ochocki Klub Spor-
towy Skra, w którym skupia się
rzeczywista działalność. Czy za-
tem Sarmacie urządzi się pogrzeb,
czy pozwoli jeszcze – tak samo jak
Skrze – dychać choć trochę i po-
wrócić przynajmniej na główne bo-
isko piłkarskie z bieżnią, bo dewe-
loper budujący mieszkaniówkę
przy Wolskiej 77 zobowiązał się do
stworzenia w tym miejscu nowego
obiektu sportowego? 

W nierównej walce z lobby
deweloperskim sportow-
cy stali i nadal stoją na z

góry straconej pozycji, a w takiej
samej sytuacji znalazł się interes
publiczny w konfrontacji z umo-
cowaną wprost perfidnie pod
względem prawnym, a w 2011 roz-
wiązaną wreszcie (chwalić Boga!)
Komisją Majątkową. Chociaż w
następstwie jej posunięć szereg osób
znalazło się na ławie oskarżonych,
sama prokuratura – o dziwo –
wniosła o ich... uniewinnienie, jak
informuje „Gazeta Wyborcza”. Po-
dobno takie polecenie „przyszło z
góry”. Od razu przypominają się
czasy PRL. A przecież „góra” po-

wstrzymała również  – jak infor-
mują media – prof. Jerzego Kosiń-
skiego, fachowca od cyberbezpie-
czeństwa, jadącego już z Gdyni do
Warszawy na posiedzenie senac-
kiej komisji, badającej nadużycia
związane z zakupem i stosowa-
niem elektronicznego systemu
szpiegowskiego Pegasus. System
zakupiono ponoć w Izraelu po-
przez prywatną polską firmę, któ-
ra następnie miała odsprzedać go
z zyskiem na potrzeby Centralnego
Biura Antykorupcyjnego. Wszyst-
ko to pachnie ustawką aż na kilo-
metr i przypomina obywatelom
RP, że – jak powiedziała babcia
Pawlakowa w komedii „Sami
swoi”: sąd sądem, a sprawiedli-
wość musi być po naszej stronie.
Piszący w latach 60-tych ubiegłego
wieku scenariusz „Samych swoich”
Andrzej Mularczyk nie mógł się
spodziewać, że już w XXI wieku w
rolę babci Pawlakowej wcielą się
tak poważne organy władzy jak
prezydent RP i prokuratura.
Wszak pełniący najwyższy urząd w
państwie dżentelmen z Krakowa
– po wyroku pierwszej instancji są-
dowej, wskazującym, że byłym
funkcjonariuszom służb specjal-
nych, związanym z PiS politykom
Mariuszowi Kamińskiemu i Ma-
ciejowi Wąsikowi należy się za ła-
manie prawa w latach 2006-2009
trzyletni pobyt za kratami – wspa-
niałomyślnie ich ułaskawił.

C iekawe, jak się w przyszłości
osądzi tych, co zaczęli inwi-
gilować przeciwników poli-

tycznych atakującym telefony ko-
mórkowe szpiegowskim systemem
Pegasus, którego operatorem jest
podobno podmiot identyfikujący
się jako Orzeł Biały...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Rzucenie papierosów to jedno z
najczęstszych noworocznych po-
stanowień Polek i Polaków. Od
kilku lat widnieje na szczycie li-
sty zmian, które chcielibyśmy
wprowadzić w naszym życiu.
Tak, żeby wraz ze zmianą kart-
ki w kalendarzu, zmienić też sie-
bie – na lepsze. 

WPolsce papierosy pali pra-
wie 8 milionów osób, ale
chęć ich rzucenia wyraża

tylko 12 proc. z nas. To jeden z trzech
najniższych wyników w Unii Europej-
skiej. Są jednak sposoby pozwalające
palaczom zwiększyć szanse na rozsta-
nie z „dymkiem”. Nawet tym, którzy co
roku obiecują sobie, że rzucą papierosy,
a potem i tak do nich wracają. 

Zapomina się o tym, że palenie
papierosów jest chorobą. Dla-
tego palacz powinien pójść do

lekarza, który dobierze najlepszy spo-
sób leczenia. To uzależnienie ma po-
dwójny charakter. Z jednej strony pala-
cze uzależniają się od zawartej w papie-
rosach nikotyny. Z drugiej – od samego
rytuału palenia, czyli trzymania papie-
rosa w ręce, widoku wydychanego dy-
mu, sytuacji towarzyskich itp. Obydwa
powody mają olbrzymi wpływ na to,
że palaczom tak trudno rozstać się z
nałogiem z dnia na dzień. Ale jest to
możliwe!

J ednym ze sposobów zwiększe-
nia szans na wygraną z papiero-
sami jest przyjmowanie leków

hamujących głód nikotynowy, czyli
chęć zapalenia papierosa. W aptece pa-
lacze mogą kupić bez recepty cytyzynę
w tabletkach (jak np. Desmoxan, Tabex
czy Recigar), łagodzącą objawy odsta-
wienia papierosów. Są też leki dostęp-
ne na receptę, zawierające bupropion
lub wareniklinę. Dodatkowo palacze

mogą wspierać się tzw. preparatami
nikotynozastępczymi, jak np. Nicoret-
te, Niquitin czy Niko-Lek. Można je ku-
pić pod postacią plasterków, gum czy
aerozoli w sprayu, także o smaku mię-
towym czy owocowym. Ponieważ za-
wierają nikotynę, przed ich stosowa-
niem konieczna jest konsultacja z leka-
rzem. Bezwzględnie powinni to zrobić
palacze z nadciśnieniem, cukrzycą,
nadczynnością tarczycy czy chorobą
wrzodową. Przyjmowanie nikotyny w
takich preparatach powoduje, że pa-
lacz nie czuje potrzeby zaciągnięcia się
papierosem. Choć nikotyna uzależnia,
to nie jest główną przyczyną chorób u
palaczy i nie działa rakotwórczo. Dla-
tego Światowa Organizacja Zdrowia
wpisała nikotynę w gumach i plastrach
na Listę Leków Podstawowych, tak sa-
mo jak bupropion i wareniklinę.

G łówną trucizną w papierosach
jest natomiast dym, wdycha-
ny przez palacza i osoby wo-

kół niego. Powstaje podczas spalania
papierosa na popiół, wytwarzając przy
tym substancje smoliste. Zawarte w dy-
mie toksyny i związki rakotwórcze są
główną przyczyną chorób wśród pala-
czy, powodując m. in. nowotwory, prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc czy
choroby sercowo-naczyniowe. Z każ-
dym zaciągnięciem się papierosowym
dymem, palacz wciąga do płuc aż 7 ty-
sięcy chemikaliów, z czego blisko 70
jest rakotwórczych. To właśnie wdy-
chanie dymu jest najbardziej katastro-
falne w skutkach. 

R zucenie palenia nie jest łatwe.
Nawet wśród palaczy stosują-
cych leki czy preparaty hamu-

jące głód nikotynowy większość wy-
trzymuje bez papierosa 2-3 miesiące.
Potem wraca u nich ochota na „dymka”.
Jednym z powodów jest to, że leki i pre-
paraty z nikotyną nie zaspokajają u pa-

lacza rytuału palenia, czyli uzależnienia
psychicznego. U palacza objawia się
ono tzw. „syndromem pustych rąk”,
rozdrażnieniem, niepokojem, proble-
mami z koncentracją, a niekiedy też
„zajadaniem nałogu”, czyli przybiera-
niem na wadze. 

To wtedy wielu palaczy łamie
swoje postanowienie i wraca
do papierosów. To olbrzymi

błąd! Nawet gdy nie udaje się rzucić na-
łogu, jest lepsze wyjście niż sięganie po
papierosa. Są nim np. urządzenia do
podgrzewania tytoniu. Dostarczają pa-
laczowi nikotynę w formie aerozolu,
poprzez podgrzanie wkładu tytoniowe-
go. Najnowszym przykładem takich
urządzeń w Polsce jest Lil Solid 2.0. Sam
podgrzewacz nie spala tytoniu, dlate-
go palacz nie wdycha w nim wysoce
toksycznego dymu. To kolosalna różni-
ca w porównaniu z paleniem papiero-
sów. Brak spalania powoduje, że pod-
grzewacz tytoniu obniża zawartość tok-
sycznych i rakotwórczych związków,
które palacz wdychałby zaciągając się
papierosem. Zaspokaja przy tym nie tyl-
ko głód nikotynowy, ale również „rytu-
ał palenia”, mimo że w rzeczywistości
nic się w nim nie pali. Nie powstają tu
substancje smoliste, popiół czy cuchną-
cy zapach papierosów. Dlatego w niektó-
rych państwach palaczom, którzy nie
rzucają nałogu, proponuje się zastąpie-
nie papierosów podgrzewaczami, tłu-
macząc, że szkodzą im mniej i że mogą
ograniczyć negatywne skutki zdrowot-
ne. Same urządzenia obciążają płuca
palaczy mniej niż papierosy, ale nie są
oczywiście obojętne dla ich zdrowia. 

Dlatego zawsze warto wytrwać
w postanowieniu rzucenia na-
łogu. Nagroda za sukces jest

najwyższa z możliwych: to zdrowie, ży-
cie wolne od tej używki i... satysfakcja,
że wygrało się z papierosem!

W nowym roku zostaw papierosy za sobą
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Urząd Dzielnicy Ursynów wystosował apel do spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych w sprawie pozostawienia
przejazdu rowerem oraz przejścia przez rodziców z dzie-
cięcymi wózkami przez wjazdy wyposażone w szlabany. 

W specjalnym piśmie burmistrz Ursynowa Robert Kempa zwró-
cił się do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o przeanalizo-
wanie, w przypadku planowania montażu lub remontu istnieją-
cych szlabanów, możliwości pozostawienia swobodnego prze-
jazdu rowerem oraz przejścia rodzicom z dziecięcymi wózkami.
W lokalizacjach, w których brak jest chodnika, taka możliwość mo-
głaby być zapewniona poprzez odpowiednie skrócenie długości
ramienia szlabanu. Wprowadzenie proponowanego rozwiąza-
nia byłoby dobrym sposobem promowania ekologicznego środ-
ka transportu, jakim jest rower, a także dużym ułatwieniem dla
rodziców małych dzieci.

Rozpoczęła się procedura
przyjęcia przez Radę m.st.
Warszawy uchwały w
sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obsza-
ru w rejonie Parku Pol-
skich Wynalazców. Pod-
stawowym zadaniem pla-
nu jest zachowanie do-
tychczasowego sposobu
zagospodarowania i
ochrona istniejącego tam
terenu zieleni. Teren par-
ku zwiększy się o ok. 10%.

W imieniu grupy mieszkań-
ców wnioskowała o to radna
m.st. Warszawy Ewa Janczar
oraz radni Dzielnicy Ursynów
Paweł Lenarczyk i Piotr Skubi-
szewski.

Przedmiotem są trzy działki o
numerach ewidencyjnych 2/65,
4/31, 4/30, znajdujące się w pa-
sie od strony ul. Grzegorzew-
skiej.  Zatwierdzony w 2002 ro-
ku miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ustala
dla tego terenu przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną.

- W 2014 roku ówczesne wła-
dze Ursynowa przeznaczyły ten
obszar do sprzedaży. Teraz chcie-
libyśmy rozwiać obawy mieszkań-
ców. Nie powstanie na tym terenie
żaden blok. Zostanie on włączony
do powstałego niedawno Parku
Polskich Wynalazców – mówi bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa.
- Poza tym jest to działanie zgod-
ne z programem prezydenta Ra-
fała Trzaskowskiego dotyczącym
tworzenia nowych obszarów ogól-
nodostępnej zieleni urządzonej,
czyli przede wszystkim parków i
skwerów – dodaje.

Obecnie jest to teren zieleni
użytkowany jako część Parku
Polskich Wynalazców. Niewielką
część zajmuje utwardzona po-
wierzchnia służąca komunika-
cji. Z uwagi na bezpośrednie są-
siedztwo z parkiem oraz wspól-
ny system komunikacji, czyli
ścieżek i alejek parkowych, za-
sadna jest ochrona i powiększe-
nie terenów zieleni miasta.

- Cieszę się, że nasza 7-letnia
batalia zmiany miejscowego pla-
nu dla działki pomiędzy budyn-
kiem Grzegorzewskiej 13, a Par-
kiem Polskich Wynalazców do-
biega końca. Do tej pory na
działce mógł zostać wybudowa-
ny blok. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców, radnych i władz
Dzielnicy miasto przystępuje do
zmiany funkcji tego terenu.
Mam nadzieję, że funkcja miesz-
kaniowa zostanie zastąpiona
zielenią parkową oraz zagwa-
rantuje miejsca postojowe dla
mieszkańców. Po uchwaleniu
miejscowego planu co powinno
nastąpić w ciągu 2-3 lat mam
nadzieję, że działka ta zostanie
włączona do Parku Polskich Wy-
nalazców powiększając go o
10% powierzchni - powiedział
radny Paweł Lenarczyk z Polski
2050, zaangażowany w zmianę
miejscowego planu.

Urząd Dzielnicy Ursynów
ogłosił postępowanie o za-
mówienie publiczne na bu-
dowę Centrum Opiekuń-
czo – Mieszkalnego „Ursy-
nów” wraz z zagospodaro-
waniem terenu przy ul.
Belgradzkiej w Warszawie. 

Dzielnica oprócz 9 mln zło-
tych z własnego budżetu otrzy-
mała dofinansowanie w wyso-
kości 3 mln z programu „Centra
opiekuńczo – mieszkalne”.
Ukończenie budowy zaplanowa-
no na IV kwartał 2023 roku. 

W obiekcie, o powierzchni po-
nad 1500 m2, będzie prowadzo-
ne całodobowe Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego dla 20
osób dorosłych z niepełnospraw-
nością w stopniu znacznym i
umiarkowanym. Obiekt, zgod-
nie z założeniami programu

umożliwi stworzenie warunków
niezależnego i godnego funkcjo-
nowania na miarę możliwości i
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami.

Część całodobową stanowi
budynek dwukondygnacyjny, z

dwoma klatkami schodowymi i
windą, bezpośrednio połączo-
ny z częścią dzienną. To w su-
mie 12 pokojów jednoosobo-
wych i 4 pokoje dwuosobowe z
zapleczem sanitarnym (po 8 po-
kojów na kondygnację). Na każ-

dej kondygnacji znajdą się stre-
fy spokoju/relaksu dla uczestni-
ków, dodatkowe miejsce spo-
tkań, pokoje pracowników opie-
ki nocnej (z łazienkami), po-
mieszczenia pomocnicze i po-
rządkowe. W części dziennej
znajdują się 2 pokoje dzienne,
sala wielofunkcyjna, sala do
ćwiczeń, sala zajęć, gabinet le-
karski, kuchnia, jadalnia, pom.
socjalne, administracja, hol,
szatnie. Teren COM będzie
ogrodzony i oświetlony. Zago-
spodarowanie terenu zewnętrz-
nego przewidziane jest w for-
mie ogrodu. Inwestycja została
dofinansowana w kwocie 3 058
014,00 zł z Funduszu Solidarno-
ściowego w ramach Programu
Ministra Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Centra opiekuńczo-
-mieszkalne”.

Na ulicy Baletowej, przy skrzyżowaniu z Sarabandy,
utworzono nowe przystanki. 

Pierwszy z nowych przystanków, Sarabandy 01, znajduje się na
ulicy Baletowej pomiędzy przystankami Kórnicka 01 a Jeziorki
Płn. 01, za skrzyżowaniem z Sarabandy w stronę Puławskiej. Przy-
stanek będzie warunkowy, czyli „na żądanie”, dla autobusów linii
209 i 809 jadących do pętli Ursynów Płd. Drugi, Sarabandy 02, po-
między przystankami Jeziorki Płn. 02 a Kórnicka 02, zlokalizowa-
no za skrzyżowaniem z ulicą Sarabandy w kierunku przejazdu ko-
lejowego. Będzie to przystanek „na żądanie” dla autobusów linii 209
jadących do pętli Dawidy oraz 809 – do PKP Jeziorki.

Urząd Dzielnicy Ursynów realizuje kolejne działania
związane ze wsparciem osób przedsiębiorczych. Jed-
nym z nich jest nowy profil na Facebooku „Przedsię-
biorczy Ursynów”  promujący przedsiębiorczość na Ur-
synowie - www.facebook.com/przedsiebiorczy.ursynow. 

Tam mieszkańcy dzielnicy znajdą informacje o działaniach pro-
mocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie przedsiębior-
czości. Osoby przedsiębiorcze znajdą informacje dotyczące szkoleń,
wydarzeń dedykowanych oraz programów przygotowanych dla
przedsiębiorców. Będzie to także miejsce wymiany informacji, do-
świadczeń i dobrych praktyk związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. 

Na profilu „Przedsiębiorczy Ursynów” oraz stronie internetowej
urzędu pojawiają się informacje o kolejnych szkoleniach dla przed-
siębiorczych. Pierwsze szkolenie “Polski Ład oczami przedsiębior-
cy”  (zapisy zakończyły się) zaplanowano na 20 stycznia, kolejne
odbędzie się prawdopodobnie 27 stycznia. 

Znamy zwycięzców i wyróżnionych w konkursie
„Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe”
organizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursynów.
Uroczysta gala odbyła się 16 stycznia w Domu Sztuki.

W XXVI edycji konkursu wzięło udział 10 szkół i 2 przedszkola z
Ursynowa. Na wystawę zakwalifikowało się 28 prac. Jury
ostatecznie przyznało 7 wyróżnień i 5 nagród. Liczył się poziom
artystyczny, oryginalność prac, koncepcja i pomysł, jak również
zachowanie odniesień do tradycji polskiej szopki, precyzję
wykonania, użycie ciekawych materiałów, aranżację bryły i
przestrzeni. 

WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA
Joanna Myślińska kl. IV c, SP 336, ul. Na Uboczu 9
Emilia Białoń kl. IV g, SP 96, ul. Sarabandy 16/22
Praca uczniów kl. I s, SP nr 16, ul. Wilczy Dół 4
Olga Kędzierska kl. III a, Zespół Szkół Ogólnokształcących STO

Nr 1, ul. Nowoursynowska 139 U
Julia Trzeciakowska kl. VII a, Zespół Szkół Ogólnokształcących

STO Nr 1, ul. Nowoursynowska 139 U
Franek Trzeciakowski kl. IV a, Zespół Szkół Ogólnokształcących

STO Nr 1, ul. Nowoursynowska 139 U
Ignacy Koralewski kl.7 c, Zespół Szkół Ogólnokształcących STO

Nr 1, ul. Nowoursynowska 139 U

NNAAGGRROODDYY
Bartek Łapiński kl. III a, SP 336, ul. Na Uboczu 9
Ula Dawidowicz kl. IV a i Krzyś Dawidowicz kl. 1b, NSP nr 47, ul.

Zoltana Balo 1
Martin Harytski kl. VI b, SP nr 303,ul. Koncertowa 8
Krzysztof Łysik kl. III b i Michał Łysik kl. V b, PSP Sióstr

Niepokalanek nr 6
Helena Marcinkowska kl. IV b i Stanisław Marcinkowski kl. 0 a,

NSP nr 47, ul. Zoltana Balo 1

Park Polskich Wynalazców będzie większy

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne coraz bliżej

Ursynów wspiera 
przedsiębiorczych 

Apel do spółdzielni i wspólnot

Nowe przystanki 
na ulicy Baletowej

Konkurs na
najpiękniejsze szopki

rozstrzygnięty
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Wyższe opłaty za energię elektryczną i
ogrzewanie dotknęły wielu warszawia-
ków, dlatego m. st. Warszawa przygoto-
wało miejską formę wsparcia dla miesz-
kańców stolicy w postaci dodatkowych
funduszy na pokrycie kosztów lokalo-
wych. Miasto będzie także przyjmowało
wnioski o przyznanie rządowego dodat-
ku osłonowego.

Warszawski system osłonowy
Już od 1 stycznia udzielane jest miejskie wspar-

cie w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżą-
cych kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego
lub budynku. Z dodatkowych środków będą mo-
gły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe
gospodarstwa domowe, których miesięczny do-
chód nie przekracza 1940 zł netto oraz na stałe
mieszkają one w Warszawie.

O zasiłek celowy należy zwrócić się do dzielni-
cowego ośrodka pomocy społecznej. Wsparcie
udzielne jest na co najmniej dwa miesiące lub
dłużej, a jego wysokość jest ustalana indywidual-
nie, w zależności od aktualnej sytuacji życiowej
osoby wnioskującej. Minimalna wysokość pomo-
cy to 50% miesięcznych kosztów ponoszonej opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z pomocy osłonowej w 2020 r. skorzystały 5
574 osoby samotnie gospodarujące, co stanowi
18,5% osób samotnych objętych pomocą ośrodków
pomocy społecznej, a w 2021 r. takiego wsparcia
udzielono 678 rodzinom wielodzietnym.

Rządowy dodatek
Rządowy dodatek osłonowy to nowe świad-

czenie, które częściowo pokryje koszty związane
z energią elektryczną lub gazem. Przysługuje oso-
bom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo
domowe, w którym wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł
netto oraz osobie w gospodarstwie domowym
wieloosobowym, w którym wysokość przeciętne-

go miesięcznego dochodu na osobę nie przekra-
cza kwoty 1500 zł netto.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świad-
czeniach rodzinnych. W przypadku gdy wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę
przekracza kwotę 2100 zł netto w gospodarstwie
jednoosobowym zł lub 1500 zł netto w gospodar-
stwie wieloosobowym dodatek osłonowy przy-
sługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą te-
go dodatku, a kwotą o którą został przekroczony
przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie 400 zł dla go-
spodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do
3 osób, 850 zł dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z 4 do 5 osób, 1150 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec
kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub pali-
wami węglopochodnymi, wpisane do centralnej
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz centralnej
ewidencji emisyjności budynków –  dodatek osło-
nowy wynosi rocznie 500 zł dla gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodar-
stwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składają-
cego się z 4 do 5 osób, 1437,50 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego
jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Wypełniony formularz wniosku można skła-
dać w urzędach dzielnic w wydziałach obsługi
mieszkańców właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania osoby składającej wniosek. Formu-
larz o dodatek osłonowy znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl. 

Czystość to nie tylko este-
tyka i wyższy komfort ży-
cia, to także zdrowie i bez-
pieczeństwo. Zarząd
Oczyszczania Miasta
(ZOM) podsumowuje dzia-
łania porządkowe prze-
prowadzone w stolicy w
2021 roku.

Od wiosny do jesieni, jeśli tyl-
ko pozwalała na to pogoda, uli-
ce i torowiska tramwajowe po-
rządkowane były na mokro.
ZOM odpowiada za 1300 km
warszawskich dróg, z których
każda sprzątana była przynajm-
niej raz w tygodniu. W zeszłym
roku jezdnie wyczyszczone zo-
stały średnio 38 razy.

2021 rok był kolejnym, w któ-
rym Zarząd Oczyszczania Miasta
realizował prace w ekologiczny
sposób. Dzięki współpracy ZOM
i miejskich ośrodków sporto-
wych w czasie ich letnich przerw
technicznych prowadzony był
wodny recykling. 2,4 mln litrów
wody z 7 basenów zamiast trafić
do kanalizacji, zostało ponow-
nie użytych do prac porządko-
wych w mieście.

Przez cały rok regularnie
sprzątane były tereny dla pie-
szych, za które odpowiada ZOM.
To 3,4 mln mkw. chodników, a w
tym 4,3 tys. przystanków komu-
nikacji miejskiej. Miejsca najbar-
dziej reprezentacyjne, a jedno-
cześnie najchętniej odwiedzane
przez pieszych, były nie tylko za-
miatane nawet i codziennie, ale
i sprzątane na mokro przy po-
mocy szorowarek. Takie czysz-
czenie odbyło się 24 razy na Kra-
kowskim Przedmieściu i 7 razy
na Świętokrzyskiej.

Od wiosny do jesieni ZOM regu-
larnie mył wiaty przystankowe. W
zeszłym roku prace objęły prawie
5000 wiat, 3 razy umyte były tak-
że zadaszenia pętli autobusowej
przy Dworcu Centralnym.

Na mokro czyszczone są rów-
nież kosze na śmieci. W całym
mieście wytypowano prawie 9

tys. koszy, które służby porząd-
kowe gruntownie oczyściły z ku-
rzu, piasku oraz śladów po je-
dzeniu. Od wiosny odbywało się
także specjalistyczne usuwanie
pseudograffiti. Wodą pod ciśnie-
niem i z użyciem biodegrado-
walnych preparatów firmy po-
rządkowe zlikwidowały boho-
mazy z blisko 600 koszy.

ZOM odpowiada za 12 tys.
warszawskich koszy na śmieci.
Każdy z nich opróżniany jest co-
dziennie. W zależności od loka-
lizacji i natężenia ruchu odpady
zabierano nawet 5 razy na dobę.
W 2021 r. służby porządkowe
opróżniły kosze 7 mln razy.

W zeszłym roku w infrastruk-
turze porządkowej pojawiły się
też nowości. W ramach realiza-
cji projektu z Budżetu Obywa-
telskiego na Pradze-Południe sta-
nęło 80 ulicznych koszy do se-
gregacji śmieci. W każdej z 20
lokalizacji są po cztery pojemni-
ki - na szkło, papier, metal i pla-
stik oraz bioodpady.

Ważnym dla bezpieczeństwa
mieszkańców i funkcjonowania
miasta zadaniem Zarządu
Oczyszczania Miasta jest zimo-
we utrzymania dróg i terenów
dla pieszych. ZOM zleca odśnie-

żanie i zabezpieczanie przed śli-
skością 1500 km warszawskich
ulic, którymi jeżdżą autobusy
komunikacji miejskiej, a także
3,4 mln mkw. chodników i 4,3
tys. przystanków komunikacji
miejskiej. Do akcji na ulicach mo-
że wysłać nawet 306 pługów i
pługoposypywarek.  

Czystość, porządek i bezpie-
czeństwo w Warszawie codzien-
nie sprawdzają patrole Zarządu
Oczyszczania Miasta. Weryfiku-
ją, czy zarządcy wywiązują się z
obowiązków sprzątania tere-
nów, które im podlegają. Jeżeli
pojawią się nieprawidłowości,
kontrolerzy ZOM interweniują.
Takich spraw w minionym roku
było 23 tys.

Zarząd Oczyszczania Miasta
organizuje i nadzoruje komplek-
sowe utrzymanie czystości w
Warszawie, jednak i mieszkańcy
mają bezcenny wkład w estety-
kę i bezpieczeństwo wspólnej
przestrzeni. Uwagi dotyczące
miejsc wymagających posprząta-
nia można przekazywać za po-
średnictwem Miejskiego Cen-
trum Kontaktu Warszawa 19115.
Takie zgłoszenia są następnie
sprawdzane m. in. przez kontro-
lerów ZOM.

Już niebawem rozpoczną
się prace przy montażu
165 czujników, które zmie-
rzą jakość powietrza w
Warszawie i części sąsied-
nich gmin. Właśnie podpi-
sano umowę z wykonawcą
– firmą Airly Public.

Wykonawca wyłoniony w
przetargu będzie odpowiadał nie
tylko za zakup, montaż i uru-
chomienie całej sieci czujników
z oprogramowaniem, ale rów-
nież za utrzymanie systemu. W
ciągu kilku tygodni firma przed-
stawi harmonogram montażu
urządzeń w poszczególnych lo-
kalizacjach, a następnie będzie
miała cztery miesiące na reali-
zację zadania – wszystkie czujni-
ki będą więc zamontowane i
uruchomione do końca kwiet-
nia przyszłego roku. Umowa
przewiduje również możliwość

zakupu 100 dodatkowych czuj-
ników w przyszłości.

Urządzenia będą mierzyć za-
nieczyszczenie pyłami zawieszo-
nymi PM10, PM2,5, a także – co
jest nowością – PM1, czyli pyła-
mi, których średnica nie prze-
kracza 1 mikrometra. Oprócz te-
go wszystkie czujniki będą mie-
rzyły zanieczyszczenie dwutlen-
kiem azotu, a 12 urządzeń zloka-
lizowanych z dala od ulic, do-
datkowo ozonem.

Gdzie pojawią 
się urządzenia?

165 czujników zostanie rozlo-
kowanych w każdej z dzielnic
Warszawy oraz w 17 partner-
skich gminach: Halinowie, Iza-
belinie, Karczewie, Konstanci-
nie-Jeziornej, Lesznowoli, Mila-
nówku, Nieporęcie, Nowym
Dworze Mazowieckim, Otwoc-

ku, Piastowie, Radzyminie, Sta-
rych Babicach, Sulejówku, Wie-
liszewie, Wołominie, Ząbkach i
Zielonce.

Urządzenia zostaną zakupio-
ne w ramach projektu „Wirtual-
ny Warszawski Obszar Funkcjo-
nalny (Virtual WOF)” współfi-
nansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego
województwa mazowieckiego
na lata 2014-2020. Zakup zosta-
nie sfinansowany w 80% ze
środków unijnych.

Monitoring jakości 
powietrza w stolicy

Nowe urządzenia uzupełnią
dotychczasowy system monito-
ringu jakości powietrza w War-
szawie. W ubiegłym roku stolica
wybudowała 2 nowe stacje w
standardzie porównywalnym ze
stacjami Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Jedna z
nich stanęła przy ulicy Grochow-
skiej, a druga przy alei Solidar-
ności, w sąsiedztwie Placu Ban-
kowego. Obie są stacjami komu-
nikacyjnymi. Gęsta sieć czujni-
ków pomiarowych „domknie”
warszawski system monitorin-
gu oraz pozwoli rzetelnie infor-
mować mieszkańców o aktual-
nej jakości powietrza. Dane ze
wszystkich stacji referencyjnych
oraz 165 czujników będą pre-
zentowane na warszawskiej plat-
formie IoT oraz w aplikacji mo-
bilnej Warszawa 19115.
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Poznaliśmy wyniki XXIV
Ogólnopolskiego Rankingu
Liceów Ogólnokształcą-
cych i Techników Perspek-
tywy 2022. Po raz kolejny
na najwyższym miejscu po-
dium znalazło się XIV LO
im. S. Staszica, a Techni-
kum Mechatroniczne nr 1
zajęło 2. miejsce w Polsce.

Już po raz 24. Fundacja Edu-
kacyjna Perspektywy przygoto-
wała ogólnopolski ranking szkół
ponadpodstawowych w Polsce.
Zestawienie powstaje m.in. na
podstawie wyników matury z
przedmiotów obowiązkowych i
dodatkowych, sukcesów w olim-
piadach, a w przypadku techni-
ków – z wyników egzaminu za-
wodowego.

W tym roku najlepszym li-
ceum w kraju okazało się XIV
LO im. Stanisława Staszica.
Wśród techników warszawskie
Technikum Mechatroniczne za-
jęło drugie miejsce.

– Warszawskie licea ogólno-
kształcące i technika rokrocznie
zajmują czołowe miejsca w ran-
kingu Perspektyw. Tak jest i w
tym roku, mimo pandemii, sto-
łeczne szkoły osiągnęły ogromny
sukces. Poza zwycięskim „Staszi-
cem” i drugim miejscem „Mecha-
tronika” w tegorocznym rankin-
gu w pierwszej pięćdziesiątce
znalazło się 19 liceów i pięć tech-
ników – mówi Renata Kaznow-
ska, zastępca prezydenta m. st.
Warszawy. – W miejskich pla-
cówkach oświatowych mamy
świetną kadrę nauczycielską i za-
rządzającą oraz wspaniałą mło-
dzież. Do warszawskich szkół
przyjeżdża młodzież z całego
kraju – w naszych liceach i tech-
nikach uczy się ponad 35% mło-

dych ludzi mieszkających poza
stolicą – dodaje wiceprezydent.

W Ogólnopolskim Rankingu
Liceów Ogólnokształcącym
2022 do grona najlepszych  war-
szawskich liceów, poza zwycię-
skim XIV Liceum Ogólnokształ-
cącym im. S. Staszica, należą
także: XXVII LO im. T. Czackie-
go, VIII LO im. Władysława IV, V
LO im. Księcia J. Poniatowskie-
go, IX LO im. K. Hoffmanowej, II
LO z Oddz. Dwujęzycznymi im.
S. Batorego, 2 Społeczne LO
STO z Oddz. Międzynarodowy-
mi im. Pawła Jasienicy, LXVII LO
im. J. Nowaka–Jeziorańskiego
XVIII LO im. J. Zamoyskiego,
LXIV LO im. S. I. Witkiewicza,
XVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi
im. A. F. Modrzewskiego, VII LO
im. J. Słowackiego, XXXIII LO
Dwujęzyczne im. M. Kopernika,
VI LO im. T. Reytana, XL LO z
Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Że-
romskiego,  CXXII LO im. I. Do-
meyki, XLI LO im. J. Lelewela.,
Społeczne LO nr 4 im. Batalionu
AK ,,Parasol’’, XXVIII LO im. J.
Kochanowskiego.

W tegorocznym ogólnopol-
skim rankingu najlepszych tech-
ników w kraju, poza Technikum
Mechatronicznym nr 1, które za-
jęło drugie miejsce w klasyfika-
cji, w gronie najlepszych znala-
zły się również warszawskie:
Technikum Lotnicze nr 9 im. Bo-
haterów Narwiku, Technikum
Architektoniczno-Budowlane
im. S. Noakowskiego, Techni-
kum Kinematograficzno-Kom-
puterowe im. S. Kieślowskiego,
Technikum Ekonomiczne nr 1
im. M. Kopernika.

Fundacja Perspektywy przy-
gotowuje swoje rankingi od
1999 roku. Poza głównymi ze-
stawieniami, tj.: Ogólnopolskim
Rankingiem Liceów Ogólno-
kształcących i Ogólnopolskim
Rankingiem Techników, przed-
stawiane są również dodatko-
we klasyfikacje – jak Ranking
Maturalny Liceów Ogólno-
kształcących, Ranking Matural-
ny Techników, Ranking Szkół
Olimpijskich oraz Ranking Li-
ceów Warszawskich.

M a r z e n a  W o j e w ó d z k a

Podpisano umowę na czujniki jakości powietrza

Stolica wspiera mieszkańców w opłatach

Stołeczne liceum i technikum na podium

W 2021 Warszawa umyta do czysta
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Poradnik dobrych praktyk
architektonicznych dla
Mokotowa powstał z troski
o ład przestrzenny i ma po-
móc w zrozumieniu urba-
nistyki i architektury Mo-
kotowa, a przede wszyst-
kim ułatwić inwestorom i
właścicielom budynków re-
alizację zamierzeń budow-
lanych, z poszanowaniem
cennych walorów krajo-
brazowych i przestrzen-
nych oraz detali architek-
tonicznych i wnętrz. 

Dotyczy to zarówno domów
prywatnych, jak też budynków
mieszkalnych, wielorodzinnych,
będących w gestii wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych, w
których planowane są remonty
oraz modernizacje.

Pracował nad nim zespół
specjalistów m. in. historycy,

varsavianiści i architekci, kon-
serwatorzy zabytków. Jest to
bogato ilustrowany zbiór po-
mysłów i rozwiązań dla inwe-
storów remontujących histo-

ryczne lub planujących budo-
wać nowe domy na Mokotowie.
Jest on także ciekawą lekturą
dla wszystkich miłośników na-
szej dzielnicy.

Festiwal Art Mokotów to
jednocześnie marka i hi-
storia Mokotowa. Wyda-
rzenie, które pozwala w
pełni pokazać, jak cieka-
wie można podchodzić do
realizacji swojej pasji
twórczej, artystycznej eks-

presji. Poprzez galę Art
Mokotów młodzi artyści i
artystki, animatorzy życia
kulturalnego mają możli-
wość prezentacji swoich
osiągnięć, a publiczność
ma okazję poznać życie
kulturalne dzielnicy.

Publiczność jest zaproszona
na niepowtarzalne widowisko,
przygotowane wspólnie przez
środowisko mokotowskich do-
mów kultury: Centrum Łowic-
ka, Dom Kultury Dorożkarnia,
Dom Kultury Kadr, Młodzieżowy
Domu Kultury Mokotów i Słu-
żewski Domu Kultury.

Na jednej scenie występują
wyjątkowi artyści – dzieci, mło-
dzież i dorośli – tancerze, wo-
kaliści i aktorzy, którzy na co
dzień kształcą się pod kierun-
kiem profesjonalistów w swo-
ich domach kultury. Widowi-
sko reżyseruje niezależny arty-
sta – Bartosz Figurski.

Piątek, 21 stycznia,
godz.19.00, Służewski Dom
Kultury

Dystrybucja zaproszeń - Dom
Kultury Dorożkarnia, tel. 22 841
91 22, biuro@dorozkarnia.pl.

Festiwal realizowany jest
przy wsparciu Urzędu Dzielnicy
Mokotów

Na mieszkanki i miesz-
kańców, którzy przycho-
dzą załatwić sprawę w
urzędzie związaną z mel-
dunkiem lub dowodem
osobistym, czeka miła nie-
spodzianka. Mokotowski
kalendarz z grafiką, która
wygrała w konkursie or-
ganizowanym przez Dziel-
nicę i Technikum Ekono-
miczne nr 8.

Twórcy kalendarza mają na-
dzieję, że przyda się on miesz-
kańcom i rok 2022 będzie dla
nich pełen radosnych wydarzeń
i odkrywania ciekawych miejsc
na Mokotowie.

Kalendarze będą wydawane
do wyczerpania zapasów.

Jeszcze pod koniec zeszłe-
go roku na Mokotowie za-
kończyła się budowa drogi
dla rowerów na ulicy Kon-
struktorskiej pomiędzy
ulicami Postępu a Woło-
ską. Dwukierunkowa dro-
ga dla rowerów powstała
w całości po południowej
stronie ulicy.

Od wschodu połączyła się z ist-
niejącą drogą dla rowerów
wzdłuż ulicy Wołoskiej. Od za-
chodu połączyła się infrastruktu-
rą wybudowaną przez inwesto-
ra prywatnego w ramach prze-
budowy skrzyżowania ulic Kon-
struktorskiej i Postępu na rondo.

To realizacja projektu w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego,

na który głosowało 1 575 osób.
Inwestycja zakładała również:
remont chodnika, przeniesienie

parkowania na szeroką jezdnię,
remont fragmentu nawierzchni
jezdni. 

Chcesz budować, czytaj poradnik

Kalendarz dla petentów

Nowa droga dla rowerów na Konstruktorskiej

IX Festiwal Art Mokotów

Od 10 stycznia w Dolinie Służewieckiej i
al. Sikorskiego funkcjonuje nowy bu-
spas. Dzięki niemu autobusy pokonują
tę trasę nawet 3-krotnie szybciej, a licz-
ba pasażerów urosła aż o 70 procent!
Utrudnienia w ruchu dla kierowców in-
dywidualnych również się zmniejszyły –
to dzięki temu, że część ruchu przeniosła
się na nową obwodnicę.

Nowy pas dla autobusów powstał na odcinku od
skrzyżowania z ul. Nowoursynowską do ul. Jana
III Sobieskiego. To w sumie dwa 2-kilometrowe od-
cinki w obu kierunkach. Cel był prosty – poprawić
warunki podróżowania tym ciągiem pasażerom ko-
munikacji miejskiej. Kursuje tędy 10 linii autobuso-
wych (w tym dwie przyspieszone), a w szczycie na-
wet 42 autobusy na godzinę w każdym kierunku.

Dotychczas pasażerowie zmuszeni byli do sta-
nia w korkach, tracąc długie minuty. Ten stosun-
kowo krótki odcinek przyczyniał się do dużych
opóźnień, sięgających nawet ponad 10 minut. To
oznaczało nie tylko stratę czasu dla pasażerów, ale
też opóźnienia i rozregulowanie rozkładów jazdy
na całej długości tras każdej z 10 linii.

Dzięki buspasowi, dziś przejazd całego odcin-
ka (wraz z postojami na przystankach i sygnaliza-
cji) jest możliwy w czasie 5 minut. To oznacza, że
autobusy pokonują go nawet 3-krotnie szybciej
niż do tej pory. Kursy stały się też bardziej przewi-
dywalne – autobusy docierają na przystanek zgod-
nie z rozkładem. W dłuższej perspektywie możli-
we jest nawet skrócenie rozkładowych czasów
przejazdu, które do tej pory uwzględniały korki,
a w efekcie obsługiwanie tych samych połączeń
mniejszą liczbą pojazdów.

Ale najważniejsze, że zmiany natychmiast do-
cenili sami warszawiacy. Liczniki zapełnienia au-
tobusów pokazały, że dziennie z komunikacji pu-
blicznej korzysta teraz blisko 27 tys. osób – aż o 70
proc. więcej niż jesienią, kiedy buspasa (ani nowej
obwodnicy) nie było. To najlepszy dowód na to, że
buspas spełnił swoją rolę.

Wyznaczenie buspasa wymagało zmniejszenia
liczby pasów ruchu dla kierowców samochodów
z 3 do 2. Zbiegło się to w czasie z otwarciem no-
wej, 3-pasowej drogi ekspresowej S2. Łączny efekt
tych zmian również widać w pomiarach.

Natężenie ruchu w Dolinie Służewieckiej w
październiku wynosiło ok. 81 tys. pojazdów na do-
bę (w obie strony). Mieszał się tu ruch lokalny z
tranzytem międzydzielnicowym i międzymiasto-
wym w ciągu drogi krajowej nr 2. W styczniu, w
pomiarach wykonanych już po wyznaczeniu bu-
spasa, ta suma dobowa spadła do 63 tys., czyli o
23 proc. Podobnie wygląda pomiar na moście Sie-
kierkowskim: ruch spadł z 97 do 70 tys. pojazdów
na dobę w obie strony.

Dla kierowców najważniejsze są warunki i płyn-
ność ruchu. Wielu z nich obawiało się, że wyzna-
czenie buspasa pogorszy zatory na tym ciągu. Da-
ne tego nie potwierdzają. Korki, jakie w Dolinie
Służewieckiej występowały dotychczas niemal
przez cały dzień (od 7 do 19), a czasem również
w weekendy, teraz pojawiają się tylko w godzinach
szczytu. Nawet wówczas zmierzona prędkość jest
wyższa o 5-10 km/h niż jesienią. Poza krótkimi
okresami szczytowymi ruch odbywa się dość płyn-
nie i jest dozowany tylko sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniach.

Należy pamiętać, że powyższe pomiary mają
charakter poglądowy – od wprowadzenia buspa-
sa minęło kilka dni i ruch na pewno będzie się
jeszcze układał. Oceniając korzyści z buspasa ko-
niecznie trzeba brać pod uwagę, jak zmieni się
ruch już niedługo. Od początku lutego warszawia-
ków czekają duże utrudnienia związane z za-
mknięciem wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad
Agrykolą. Dlatego kluczowe jest, aby do tego cza-
su przygotować odpowiednie warunki dla pasaże-
rów autobusów – tak, aby nie utknęły one w kor-
kach wraz z samochodami. Dolina Służewiecka to
jeden z potencjalnych objazdów Trasy Łazienkow-
skiej – bez buspasa autobusy już za 2 tygodnie
znów stanęłyby tu w korkach. z d m . w a w . p l

ZDM modernizuje sygnali-
zację świetlną na skrzyżo-
waniu al. Sikorskiego z ul.
Czarnomorską i na wlocie
ul. Pory. Ułożono już w
ziemi okablowanie do no-
wych masztów i sygnaliza-
torów, a następnym kro-
kiem będzie ich montaż.
Wyremontowana zostanie
też infrastruktura towa-
rzysząca.

Sygnalizacja na skrzyżowaniu
al. Sikorskiego i ul. Czarnomor-
skiej i na wlocie ul. Pory była jed-
ną z najstarszych w okolicy.
Zwracała uwagę nie tylko wy-
służonymi sygnalizatorami na
nadgryzionych zębem czasu
masztach. Jako jedyna w ciągu
al. Sikorskiego nie działała w ko-
ordynacji z pozostałymi światła-
mi w ciągu arterii prowadzącej
m. in. na most Siekierkowski. W
efekcie zaburzała płynność ru-
chu – kierowcy tracili część cza-

su, którą wypracowali na wcze-
śniejszych osygnalizowanych
skrzyżowaniach.

Niebawem światła staną się w
pełni nowoczesne. Ich moderni-
zacja prowadzona jest od grud-
nia. Ułożono już w ziemi okablo-
wanie – przewody do nowych sy-
gnalizatorów schowano w niebi-
skich osłonach, które wystają w
miejscach, gdzie powstaną no-
we maszty. Właśnie ich zamonto-
wanie oraz wymiana urządzeń
sterujących będą wiązały się z
kolejnym etapem robót.

Nowe światła zostaną wypo-
sażone w akustyczne naprowa-
dzanie, automatyczne wykry-
wanie pojazdów oraz detekcję
pieszych i rowerzystów. Tym sa-
mym sygnalizacja będzie praco-
wać akomodacyjnie. Zielone
światło dla samochodów będzie
gasnąć tylko wtedy, gdy pieszy
zbliży się do jezdni – to również
wpłynie na usprawnienie ruchu

na skrzyżowaniu. Ponadto, w
końcowej fazie robót, zostaną
skoordynowane z pozostałymi
w ciągu al. Sikorskiego.

Przy okazji modernizacji zo-
stanie również poprawiona to-
warzysząca infrastruktura. Przy
wlocie ul. Pory widać już ślad
jednego z trzech krótkich frag-
mentów drogi dla rowerów. Ich
budowa związana jest z dwo-
ma przejazdami rowerowymi,
których wyznaczenie wzdłuż
przejścia dla pieszych przez al.
Sikorskiego i wzdłuż zebry na
ul. Pory jest kolejnym z elemen-
tów całej inwestycji. Całość za-
kończy remont chodników w
obrębie przejść i obsadzenie zie-
lenią południowo-wschodniego
narożnika przy wlocie ul. Czar-
nomorskiej.

„Sygnalizacyjnych” inwesty-
cji ZDM prowadzi znacznie wię-
cej. Obecnie trwa budowa świa-
teł na skrzyżowaniu ulic Kondra-
towicza, Blokowej i Przy Grodzi-
sku, podobnie jak na przejściu
dla pieszych przez al. Krakow-
ską przy ul. Tapicerskiej. Nie-
dawno w sygnalizację wyposa-
żono zebry przez ulice Marszał-
kowską (na wysokości ulic Se-
natorskiej i Elektoralnej) i Po-
łczyńską (przy ul. Lustrzanej), a
także zakończono modernizację
świateł na skrzyżowaniu al. Ko-
misji Edukacji Narodowej z ulica-
mi Bartoka i Surowieckiego. Nie
zapomniano także o remontach
– w 2021 r. usprawniono działa-
nie sygnalizacji w ponad 30 loka-
lizacjach w całej Warszawie.

Nowoczesne światła w al. Sikorskiego

Buspas usprawnił Trasę Siekierkowską
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W dniu 17 stycznia 2022 r. ok. godziny 10 nad Warszawą  i okoli-
cami przeszła od dawna niespotykana gwałtowna burza nawałnica.
Z ogromną siłą wiatru oraz towarzyszącym opadem deszczu, śniegu
i gradu. Ten  niespodziewany „ wyskok” natury trwał ok 40 minut. Moż-
na powiedzieć – niewiele! Spowodowane tym skutki były jednak w War-
szawie ogromne (przewrócone 2 tiry z przyczepami, uszkodzone sa-
mochody na wielu ulicach, połamane drzewa).

Te liczne szkody pokazywane były wielokrotnie w dzienniku  TVN
24 oraz  „3”. Straż warszawska interweniowała ponad 100 razy! 

Po tej nawałnicy powstało jednak wiele zagrożeń szczególnie w już
starych,   potężnych drzewostanach. Te przy powrocie takiej ponow-
nej burzy wywołają  dalsze znaczące szkody. Warto skontrolować
drzewostany na Ursynowie i nie tylko.

Wskazuję jedną z takich potencjalnych szkód. Potężny wielotonowy
świerk przy upadku zniszczy altankę śmietnikową i kilka samochodów. 

W tej sprawie zadziałała natychmiast pani Prezes SBM .Jednak
usunięcie tego niebezpiecznego świerka  wymaga pisemnej zgody
Urzędu Dzielnicowego-Ursynów. Donosząc o powyższym, proszę w
imieniu mieszkańców o szybką  decyzję UDz.

S ł a w o m i r  L i t w i n
Z W M  7

r a d n y  S B M  S t o k ł o s y

Zakończyły się trwające
ponad rok badania przy-
czyn awarii kolektorów
ściekowych pod Wisłą z
sierpnia 2020 r. Eksperty-
za naukowców z Politech-
niki Krakowskiej jako
przyczynę awarii wskazuje
błąd w pierwotnym pro-
jekcie budowy układu
przesyłowego polegający
na braku zaprojektowania
odpowiedniego drenażu. 

Pozwoliłby on na odprowa-
dzanie nadmiaru wody i ście-
ków z przestrzeni otaczającej ru-
rociągi, co uniemożliwiłoby osią-
gnięcie niebezpiecznego dla in-
stalacji ciśnienia zewnętrznego
generowanego ciśnieniem z ru-
rociągu syfonu. W ocenie eks-
pertów błędem projektowym by-
ło przyjęcie założenia o 100%
szczelności rurociągów.

Awaria oczyszczalni ścieków
Czajka była jednym z głównych
tematów propagandy koalicji rzą-
dzącej oraz tzw. mediów naro-
dowych w 2020 roku. Politycy
oraz mianowani przez polityków
redaktorzy uderzali w prezyden-
ta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego jako winnego zanieczysz-
czenia Wisły. Ekspertyza nauko-
wa nie potwierdziła jednak słusz-
ności ataków młodych “jastrzębi
prawicy”: Jana Khantaka, Dawi-
da Ozdoby czy Michała Wosia.
Okazuje się, że winni są urzędni-
cy wychwalanego przez nich Le-
cha Kaczyńskiego, którzy przyję-
li błędne założenia w projekcie. 

Błędny projekt
Eksperci z Politechniki Kra-

kowskiej nie mają wątpliwości,
że awaria była skutkiem błędu
w zleconym w lutym 2006 r. pro-
jekcie kolektorów pod Wisłą. Nie
zaprojektowano wtedy odpo-
wiedniego drenażu, który po-
zwoliłby na odprowadzanie nad-
miaru wody i ścieków z prze-
strzeni otaczającej rurociągi.
Gdyby został on prawidłowo za-
projektowany, uniemożliwiłoby

to osiągnięcie niebezpiecznego
dla instalacji ciśnienia.

Z powodu braku takiego dre-
nażu wyciek ścieków z rurociągu
wytworzył krytyczny poziom ci-
śnienia na zewnątrz nitki B. Do-
prowadziło to do jej lokalnego
zniszczenia. Gwałtowny wypływ
ścieków wyniósł płytę dociążają-
cą i dokonał wielu zniszczeń, a
także uszkodził nitkę A.

W ocenie ekspertów Politech-
niki Krakowskiej błędem projek-
towym było przyjęcie założenia
o stuprocentowej szczelności ru-
rociągów. Żadna dokumentacja,
którą MPWiK dysponował przed
sierpniem 2020 r. ani opinie spo-
rządzone po pierwszej awarii, w
tym przez biegłych powołanych
przez Najwyższą Izbę Kontroli,
nie wskazywały na wadliwość
systemu drenażu.

Awaria z sierpnia 2020 r. mia-
ła odmienny charakter od wcze-
śniejszej awarii w 2019 r., kiedy
uszkodzeniu uległ niefabryczny
łącznik między rurociągiem sta-
lowym a rurociągiem z GRP
znajdujący się na początku tu-

nelu. Naprawa w 2019 r. wyeli-
minowała te czynniki, które
ujawniły się w trakcie pierwszej
awarii. Do drugiej awarii doszło
natomiast kilkaset metrów da-
lej – na odcinku, który nie był
dotknięty skutkami pierwszej.

Konieczny demontaż 
rurociągów

Ekspertyza Politechniki Kra-
kowskiej potwierdziła koniecz-
ność całkowitego demontażu ru-
rociągów znajdujących się w tu-
nelu. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji za-
pewnia, że wnioski z ekspertyzy
zostaną wzięte pod uwagę przy
odbudowie rurociągów.

W związku z wnioskami eks-
pertyzy – określającymi jako
przyczyny awarii błędy projek-
towe zawarte w pierwotnym
projekcie budowy układu prze-
syłowego – Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji jest zobowiązane do złoże-
nia zawiadomienia do proku-
ratury o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa.

Naprawa układu 
przesyłowego

Decyzja o rozbudowie oczysz-
czalni ścieków „Czajka” oraz bu-
dowie układu przesyłającego ście-
ki z lewobrzeżnej części Warsza-
wy do OŚ „Czajka”, tym samym
rezygnacji z budowy oczyszczal-
ni ścieków po lewej stronie Wisły
– podjęta została uchwałami Ra-
dy m. st. Warszawy odpowied-
nio w roku 1999 i roku 2005.
Układ zaczął działać w 2013 roku
i uległ dwóm awariom -–w 2019
i 2020. Niezwłocznie po awarii
w 2020 r. MPWiK przystąpiło do
prac naprawczych i budowy al-
ternatywnego układu przesyło-
wego. Pierwsza nitka tego układu
zaczęła działać jeszcze w grud-
niu 2020 r., druga została odda-
na do użytku w czerwcu 2021 r.
Aktualnie trwają prace związa-
ne z wykonaniem sieci i obiek-
tów łączących wykonane ruro-
ciągi pod Wisłą z zakładami „Świ-
derska” i „Farysa”. Informacje na
temat naprawy układu przesyło-
wego znaleźć można na rzetel-
nieoczajce.pl. P i o t r  C e l e j
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„Wspaniała” katastrofa 
zawisła realnie na 

ursynowskich Stokłosach!

Kto odpowiada za awarię Czajki?
FOTO WIKIPEDIA

ZDM odebrał kolejną parę w pełni elek-
trycznych samochodów służących do
nadzoru nad strefą płatnego parkowa-
nia. W sumie jest ich już dziewięć. Pomo-
gą utrzymać wysoką częstotliwość kon-
troli również po niedawnym rozszerze-
niu strefy o Żoliborz oraz pozostałą
część Ochoty.

System e-kontroli działa w Warszawie już bli-
sko dwa lata. Każdy z pojazdów wykonuje pracę po-
równywalną do pracy 10 dwuosobowych pieszych
patroli, co znacznie podnosi efektywność pobiera-
nia opłat. Kontrola opłat jest ważnym ogniwem
prawidłowego funkcjonowania Strefy Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego. Celem płatnego parkowa-
nia, będącego standardem w dużych europejskich
miastach, jest zapewnienie rotacji na miejscach po-
stojowych. To z kolei możliwie jest tylko, jeśli wy-
eliminuje się  nieuczciwych kierowców, którzy nie
stosują się do obowiązujących od lat zasad.

Samochody e-kontroli są wydajne i dokładne.
Dlatego po udanych testach i pilotażu z trzema po-
jazdami podjęto decyzję o zwiększeniu ich liczby,
najpierw do siedmiu, a teraz do dziewięciu (sko-
rzystano z możliwości zwiększenia wrześniowe-
go zamówienia na cztery takie auta).

Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce,
które wprowadziło tego typu system. Na pierwszy
rzut oka jest on podobny do rozwiązań funkcjonu-
jących np. w Amsterdamie, otwiera się w nowej
karcie, jest jednak zdecydowanie bardziej nowo-
czesny.

Warto jednak podkreślić, że warszawski sys-
tem e-kontroli, kupiony dzięki unijnemu dofinan-
sowaniu w ramach Virtual WOF, czyli projektu
pod nazwą Wirtualny Warszawski Obszar Funk-
cjonalny, to rozwiązanie niezwykle nowatorskie.
Żaden europejski system nie potrafi określić poło-
żenia kontrolowanego pojazdu z taką dokładno-
ścią. Przy mniej precyzyjnych rozwiązaniach nie-
zbędna jest dodatkowa weryfikacja przez patrol
pieszy. System e-kontroli, będący dziełem war-
szawskiego startupu Smart Factor, odciąża patro-
le piesze, które można dzięki temu skierować w in-
ne rejony.

Inne polskie miasta, zachęcone warszawskim
przykładem, też chcą wprowadzić takie rozwiąza-
nie. Testy rozpoczął już Poznań. Auta do e-kontr-
oli mają też się pojawić m.in. w Trójmieście. O
funkcjonowanie systemu pytały Warszawę rów-
nież Kraków, Częstochowa i Opole, a nawet stoli-
ca Litwy – Wilno.

Na elewacji budynku Za-
rządu Dróg Miejskich za-
montowano pierwsze trzy
oprawy oświetleniowe
LED. Nazywają się SAVA i
są zaprojektowane spe-
cjalnie dla stolicy. 

To pierwsze z 38 414 takich
opraw od firmy LUG. W tym ro-
ku Warszawa wymieni wszystkie
oprawy oświetleniowe na latar-
niach przy drogach krajowych,
wojewódzkich i powiatowych,
które nie zostały jeszcze zmo-
dernizowane. Koszt operacji to
ponad 32 mln zł. Dzięki mniej-
szemu zużyciu prądu miasto za-
oszczędzi jednak aż 23 mln zł
rocznie na oświetleniu ulic.

Ceny prądu „szaleją”, a rząd
nakręca jedynie spiralę inflacji i
podwyżek. Są one bardzo dotkli-
we zarówno dla budżetu miasta
jak i mieszkańców. Z prądu ko-
rzysta przecież Zarząd Dróg Miej-
ski oświetlając ulice, jak i miejscy
przewoźnicy – Tramwaje War-
szawskie, Szybka Kolej Miejska,
Metro Warszawskie czy Miejskie
Zakłady Autobusowe. Wysokie
ceny energii drenują też portfele
warszawianek i warszawiaków.

– Skala podwyżek cen ener-
gii dla naszych jednostek i spół-
ek jest przerażająca. Wynosi od
30 proc. aż do ponad 80 proc., w
porównaniu do zeszłego roku.
Na zakup energii po wyższej ce-
nie, będziemy musieli wydać kil-
kaset milionów złotych, które
można było przecież wydać na
inne cele. Rząd zapowiedział
wprawdzie rekompensaty, ale
tylko dla gospodarstw domo-
wych. A samorządy tradycyjnie
zostały pozostawione na lodzie,

chłodzie i w ciemności. Premier
nic nie robi, by temu przeciw-
działać, choć ma wszelkie narzę-
dzia żeby podejść do sprawy
kompleksowo i rozwiązać pro-
blem – mówi prezydent Rafał
Trzaskowski.

Na szczęście Warszawa jest
właścicielem latarni i może ogra-
niczyć zużycie prądu – wymie-
niając stare sodowe oprawy na
energooszczędne LED-y. W
większości pozostałych dużych
miast w Polsce infrastruktura
oświetlenia ulicznego należy w
dużej części do rządowych spół-
ek energetycznych, które nie są
zainteresowane wymianą sta-
rych energochłonnych opraw,
bo im więcej pożerają prądu,
tym więcej zarabiają.

Całkowity koszt wymiany 38
414 opraw sodowych na nowe,
w technologii LED wyniesie 32
305 335,53 zł brutto w tym 29,1
mln zł – koszt opraw, a 3,2 mln zł
– koszt wymiany. Dzięki temu
ilość energii zużywanej rocznie
przez oświetlenie uliczne w od-
niesieniu do dróg zarządzanych
przez ZDM spadnie aż o 56% – z
49,6 GWh do 21,8 GWh. A ilość

energii zużywanej przez całe
oświetlenie uliczne na terenie m.
st. Warszawy (nie wszystkie  la-
tarnie należą do ZDM) spadnie z
78,5 GWh do 50,7 GWh (o 35%).

Zarząd Dróg Miejskich w tym
roku płaci za energię dla oświe-
tlenia ulicznego ok. 600 zł/MWh
brutto (łącznie z dystrybucją), w
przyszłym zapłaci już prawie 900
zł/MWh brutto (łącznie z dys-
trybucją). Zużycie mniejsze aż o
27,8 GWh pozwoli na zaoszczę-
dzenie ok. 23 mln zł rocznie.

Wymianie będą podlegać
oprawy na ulicach kategorii po-
wiatowej, wojewódzkiej i krajo-
wej na terenie m. st. Warszawy,
czyli tych zarządzanych przez
ZDM (z wyjątkiem opraw histo-
rycznych na wybranych kilkuna-
stu ulicach). Każdą wymianę po-
przedzi wykonanie szczegółowe-
go projektu oświetlenia, tj. do-
bór odpowiedniej mocy i optyki.

Ze względu na olbrzymie tem-
po dostaw, będą musiały być wy-
konywane na bieżąco. Średnio
na warszawskich ulicach będzie
się pojawiało ok. 750 nowych
opraw tygodniowo.

z d m . w a w . p l

Pierwsze oprawy SAVA już świecą

Kolejne dwa samochody do e-kontroli SPPN
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Po trzykrotnym uchyleniu przez
sądy i Regionalną Izbę Obra-
chunkową tzw. uchwał śmiecio-
wych, podjętych przez Radę War-
szawy, sprawa naliczenia opłat
za wywóz odpadów po raz czwar-
ty powróciła w grudniu pod ob-
rady samorządu. 

Zgodnie z ustawą, opłata za go-
spodarowanie odpadami może
być naliczana według czterech

metod: od liczby osób zamieszkujących
w lokalu, od powierzchni lokalu, od ilo-
ści zużytej wody i od gospodarstwa do-
mowego. Miasto odeszło od naliczania
opłaty za gospodarstwo domowe według
liczby mieszkańców w nim zamieszkują-
cych z uwagi na częste przypadki zaniża-
nia faktycznych danych oraz braku pod-
staw prawnych do skutecznej weryfika-
cji składanych w tym zakresie oświad-
czeń. Liczba osób malała, a koszty go-
spodarowania odpadami zwiększały się.
W roku 2019 Rada Warszawy zadecydo-
wała o naliczaniu jednakowej stawki ry-
czałtowej w wysokości 65 zł dla każdego
gospodarstwa domowego. Uchwała by-
ła powszechnie krytykowana jako nie-
sprawiedliwa społecznie. Została osta-
tecznie unieważniona przez sąd. W mię-
dzyczasie radni Warszawy podjęli decy-
zję o naliczaniu opłat według zużycia
wody, co również spotkało się z krytyką,
ponieważ tego rodzaju rozliczanie pro-
wadziło do szeroko opisywanych w me-
diach przypadków naliczania zbyt ni-
skich (po kilka lub kilkanaście zł), bądź
wręcz absurdalnych opłat rzędu kilku-
set złotych, a niekiedy nawet więcej. 

Współdzielni SM Służew nad
Dolinką najwyższa opłata,
skalkulowana według zuży-

cia wody, wyniosła… 2272 zł miesięcz-
nie! W rezultacie takich absurdów wyso-
kość maksymalnej opłaty wreszcie ogra-
niczono ustawą. Od 1 stycznia 2022 r. nie
mogłaby ona być wyższa niż 150 zł. W
międzyczasie uchwały Rady Warszawy
zostały unieważnione przez Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny. Miasto złożyło
wprawdzie kasację od wyroku, ale posta-
nowiło równocześnie po raz kolejny
zmienić metodę naliczania opłat. W listo-
padzie ubiegłego roku zadecydowano o
naliczaniu opłaty od gospodarstwa do-
mowego, ale w powiązaniu z metrażem
lokalu. Od 01.01.2022 r. miesięczne staw-
ki opłat miały wynosić: lokale o po-
wierzchni do 30 mkw. – 52 zł, od 30,01
do 40 mkw. – 77 zł, od 40,01 do 60 mkw.
– 88 zł, od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł i po-
wyżej 80 mkw. – 99 zł. 

Przyjęte przez stołeczny ratusz
stawki opłat dla poszczególnych
przedziałów powierzchniowych

lokali spotkały się ze sprzeciwem wielu
spółdzielni mieszkaniowych. Ciężar fi-
nansowy miał być bowiem przeniesiony
przede wszystkim na właścicieli małych
i średnich lokali, którymi często są osoby
samotne i niezamożne. Właściciele tych
najbardziej reprezentatywnych lokali w

Warszawie mieliby zapłacić w przelicze-
niu na 1 mkw. powierzchni użytkowej
lokalu więcej, niż użytkownicy lokali o
większym metrażu. Opłaty w przelicze-
niu na 1 mkw. lokalu miały wynosić dla
przykładowych lokali: o pow. 16,5 mkw.
– 3,15 zł/mkw. (najmniejsza znana po-
wierzchnia mieszkania), 30 mkw. – 1,73
zł/mkw., 30,01 mkw. – 2,56 zł/mkw.,
42 mkw. – 2,10 zł/mkw., 65 mkw. – 1,45
zł/mkw., 80 mkw. – 1,17 zł/mkw., 100
mkw. – 0,99 zł/mkw., 120 mkw. – 0,82
zł/mkw., 150 mkw. – 0,66 zł/mkw. Ma-
jąc na uwadze uwarunkowania ustawo-
we, przedstawiciele kilkunastu dużych
spółdzielń mieszkaniowych, w tym rów-
nież SM Służew nad Dolinką, zapropono-
wali, by opłatę naliczać według jedna-
kowej stawki za 1 mkw. – proporcjonal-
nie do powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego – w wysokości1,30
zł/mkw., z zastrzeżeniem jednakowoż, iż
maksymalna miesięczna opłata nie mo-
że być wyższa niż 130 zł/mkw. 

Miasto w zasadzie bez żadnej
dyskusji odrzuciło tę propo-
zycję, a żaden z radnych nie

zwrócił się nawet o przedstawienie ana-
liz porównawczych. Zdaniem spółdziel-
ców, podjęte  uchwały uderzyłyby przede
wszystkim w osoby mniej zamożne, sa-
motne i w emerytów. Trudno nie zgo-
dzić się z tą tezą. Przykładowo, osoba sa-
motna zamieszkująca lokal o powierzch-
ni 42 mkw. miałaby zapłacić w przeli-
czeniu na 1 mkw. znacznie więcej niż na
przykład rodzina wytwarzająca o wiele
więcej odpadów i zamieszkująca lokal
stumetrowy (stawka będzie ponaddwu-
krotnie większa w przeliczeniu na 1
mkw.). W przekonaniu spółdzielców, ta-
kie różnicowanie stawek za 1 mkw. loka-
lu, w postaci stawki ryczałtowej dla po-
szczególnych przedziałów metrażowych
lokali, naruszałoby przepisy ustawy, któ-
re stanowią, iż stawka za 1 mkw. po-
wierzchni użytkowej lokalu nie może być
wyższa niż 1,54 zł za metr kwadratowy.
Regionalna Izba Obrachunkowa podzie-
liła wątpliwości spółdzielców i w grudniu
unieważniła uchwałę. Już następnego
dnia  radni miasta podjęli w ekspreso-
wym tempie czwartą z rzędu uchwałę
śmieciową. Nosi ona znamiona starego
polskiego przysłowia „zamienił stryjek
siekierkę na kijek”. 

Wprowadzono mianowicie jed-
ną stawkę dla wszystkich lo-
kali mieszkalnych, naliczaną

od każdego gospodarstwa domowego (w
tym jednoosobowego), w wysokości 85
zł, bez względu na powierzchnię lokalu,
liczbę osób zamieszkujących lokal, czy
zużycie wody z danego lokalu. Tak więc
pomimo posiadanych kompetencji i moż-
liwości różnicowania opłat za gospodar-
kę odpadami w zależności od różnych
czynników, stołeczni radni wprowadzili
kolejny przepis skutkujący przeniesie-
niem ciężaru ponoszenia bardzo wyso-
kich opłat za gospodarowanie odpada-
mi na mieszkańców Warszawy będących

właścicielami lokali mieszkalnych o nie-
wielkiej powierzchni, przy jednoczesnym
zastosowaniu bardzo preferencyjnych
stawek dla lokali mieszkalnych o dużych
i bardzo dużych powierzchniach. Ponad-
to  uchwalenie nowej metody ustalania
wysokości opłat za gospodarowanie od-
padami nie zostało poprzedzone żadny-
mi konsultacjami społecznymi, w tym w
szczególności ze środowiskiem działają-
cych na terenie Warszawy spółdzielni i
wspólnot mieszkaniowych. Uchwalenie
nowych zasad pobierania opłat nie zo-
stało również poparte żadnymi rzetelny-
mi kalkulacjami ekonomicznymi, uza-
sadniającymi ich wprowadzenie.

Wprowadzona przez Radę
Warszawy miesięczna stała
opłata dla wszystkich lokali

mieszkalnych ustalona na poziomie 85 zł
jest zupełnie nieadekwatna do rzeczy-
wistej ilości wytwarzanych odpadów z
lokali mieszkalnych o powierzchni od
120 do 150 mkw. – zamieszkałych przez
4 czy 5 osób – w stosunku do lokali o po-
wierzchni od 30 do 40 mkw. zamieszki-
wanych często przez jedną osobę. Usta-
wa z 13 września 1996 r. „O utrzymaniu
czystości i porządku w gminach” daje or-
ganom miasta w art. 6 upoważnienie do
różnicowania stawki opłaty od dowol-
nie przyjętych mieszanych kryteriów, m.
in. powierzchni lokali, rodzaju zabudo-
wy, zużycia wody, liczby mieszkańców
nieruchomości, a także dopuszcza sto-
sowanie więcej niż jednej metody ustala-
nia opłat na obszarze gminy. Pomimo
wyposażenia Rady Warszawy w ustawo-
we narzędzia, pozwalające na ustalanie
mieszanej metody opłaty za gospodarkę
odpadami, która odzwierciedlałaby rze-
czywistą ilość generowanych odpadów z
danego lokalu mieszkalnego i prawdopo-
dobne koszty miasta związane z gospo-
darką tymi odpadami (uzależnionej od
powierzchni lokalu, liczby mieszkańców,
zużycia wody) – radni z niezrozumia-
łych względów zdecydowali o wprowa-
dzeniu jednej stawki dla wszystkich loka-
li mieszkalnych w wysokości 85 zł, bez
względu i niezależnie od jakichkolwiek
innych parametrów, takich jak po-
wierzchnia lokalu, liczba osób zamiesz-
kujących lokal czy zużycie wody. 

Nie można oprzeć się wrażeniu,
że wprowadzona w Warszawie
od 1 stycznia 2022 r. metoda

śmieciowej „urawniłowki” jest przykła-
dem działania niepoprzedzonego żad-
nym namysłem czy analizą. Stanowi tak-
że dowód na brak po stronie Urzędu m.
st. Warszawy jakiejkolwiek koncepcji w
zakresie racjonalnego sposobu zarządza-
nia systemem gospodarki odpadami. Ja-
ko pierwsza przejętej w grudniu meto-
dzie sprzeciwiła się mokotowska SM Słu-
żew nad Dolinką. W dniu 12 stycznia br.
zarząd spółdzielni złożył w RIO wnio-
sek o stwierdzenie nieważności dwóch
uchwał śmieciowych podjętych przez Ra-
dę Warszawy w dniu 17 grudnia ubiegłe-
go roku, w tym uchwały o wprowadzeniu

jednej stawki dla wszystkich lokali miesz-
kalnych w wysokości 85 zł. Wkrótce Izba
rozstrzygnie, kto ma rację. Zdaniem spół-
dzielców, Rada Warszawy doszła do błęd-
nych wniosków, że zawarte w art. 6, pkt.
j, ust. 2 ustawy „O utrzymaniu czystości
i porządku w gminach” upoważnienie
do podjęcia przed radę gminy uchwały o
wysokości stawki za gospodarkę odpada-
mi od gospodarstwa domowego, stano-
wi jednocześnie jedną z dostępnych  me-
tod ustalania wysokości tej opłaty. Nato-
miast prawidłowa wykładnia art. 6 naka-
zuje, zdaniem spółdzielców, dojść do
wniosku, że wyżej wymieniony przepis
stanowi jedynie podstawę do ustalenia
wysokości stawki jako elementu koniecz-
nego do wyliczenia opłaty. 

Spółdzielcy z SM Służew nad Do-
linką twierdzą we wniosku do
RIO, że wprowadzając w listo-

padzie ub. roku zakwestionowaną przez
Izbę metodę ustalania opłaty od gospo-
darstwa domowego, która nie została w
ustawie w ogóle przewidziana jako moż-
liwa i dostępna, Rada Warszawy działa-
ła wbrew treściom ustawy. Wprowadze-
nie zaś mocą grudniowych, zaskarżo-
nych przez SM Służew nad Dolinką
uchwał, stawki opłaty od gospodarstwa
domowego w wysokości 85 zł, stanowi
dalsze konsekwencje błędnych i niezgod-
nych z prawem postanowień wspomnia-
nej wyżej  poprzedniej uchwały Rady
Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.,
która wprowadziła w życie metodę usta-
lania opłaty za gospodarkę odpadami
nieznaną ustawie. Poza tym spółdzielcy
zarzucają uchwale Rady Warszawy obo-
wiązującej od 1 stycznia br. rażące naru-
szenie art. 2 Konstytucji RP ustanawiają-
cego zasadę sprawiedliwości społecznej
oraz art. 32 ustanawiającego zasadę rów-
ności wobec prawa. Jest rzeczą oczywi-
stą, że każda z ustawowych metod nali-
czania opłaty nie jest idealna i budzi wąt-
pliwości oraz zastrzeżenia. Jednak przy
podejmowaniu decyzji w tak kluczowym
zagadnieniu, jak opłaty za wywóz śmie-
ci, radni powinni dążyć do zapewnienia
jak największej racjonalności i sprawie-
dliwości w obciążaniach mieszkańców
stolicy kosztami gospodarki odpadami. 

Spółdzielcy z SM Służew nad Do-
linką stoją na stanowisku, że
przygotowując uchwały śmiecio-

we należy przeprowadzać więcej analiz i
symulacji opłat, tak by przyjęte rozwiąza-
nia nie uderzały w osoby mniej zamożne,
samotne i w emerytów. Niestety, z dysku-
sji z przedstawicielami ratusza, a także z
dyskusji na sesji Rady Warszawy wynika,
że podstawowym celem warszawskich
decydentów jest wprowadzenie systemu,
który będzie się bilansował (czytaj: miesz-
kańcy pokryją całkowite koszty gospo-
darki odpadami), niezależnie od kosz-
tów społecznych. Środowisko spółdzielcze
zawnioskowało do rządu i ministerstwa
klimatu o zmianę przepisów, by można
było naliczać opłaty stałe i zmienne: sta-
łe uzależnione na przykład od powierzch-

ni użytkowej lokali, a zmienne na przy-
kład od zużytej wody, ale według wska-
zań wodomierzy lokalowych, a nie wodo-
mierza głównego w budynku (z jednocze-
snym ograniczeniem maksymalnej opła-
ty). Wydaje się, że taki sposób obciążania
opłatami za gospodarowanie odpadami
byłby racjonalny, bardziej sprawiedliwy,
akceptowalny przez mieszańców i unie-
możliwiający unikanie opłat. 

Podobne regulacje stosowane są
przy dostawie mediów. Opłaty
za energię elektryczną, cieplną i

gaz wnosimy jako składowe opłaty stałej
i zmiennej. Opłatę stałą za tak zwaną
„gotowość”, zmienną za zużycie. Podob-
nie mogłoby być w opłatach za gospoda-
rowanie odpadami. Część kosztów zwią-
zanych z gospodarką odpadami jest cał-
kowicie niezależna od mieszkańców
(utrzymanie części wspólnych). Środowi-
sko spółdzielcze zapowiada, że nadal bę-
dzie działać, by ustawowo zmienić za-
sady naliczania opłat. Będzie też chciało
rozmawiać z warszawskimi radnymi,
przedstawicielami stołecznego ratusza, a
szczególnie z prezydentem Rafałem Trza-
skowskim, by przedstawić mu punkt po
punkcie błędy popełniane przez ratusz
podczas przygotowywania uchwał do-
tyczących gospodarowania odpadami.
Na razie prezydent jest głuchy na prośby
spółdzielców o spotkanie. Może jednak
wysłucha w końcu spółdzielczego vox
populi wychodzącego z gardeł kilkuset
tysięcy osób. Może wysłucha dobrych
rad zawodowców, które raz na zawsze
zracjonalizowałyby system opłat za war-
szawskie śmieci. 

Wszystko wskazuje jednak na
to, że problem śmieciowy w
Warszawie nie zostanie szyb-

ko rozwiązany. Cieniem kładą się na sto-
licy zaniechania, jakich dopuściły się ko-
lejne ekipy rządzące miastem od 1989 r.
Przez trzy dekady nie zdołano wypraco-
wać spójnej polityki dotyczącej gospo-
darowania odpadami. Brakuje tego, co
osiągnął już Białystok, który jako jedno z
nielicznych miast wojewódzkich może
pochwalić się jedną z pierwszych w kra-
ju instalacji termicznego przekształca-
nia odpadów. Dzięki ich termicznemu
przekształcaniu powstaje energia elek-
tryczna i ciepło systemowe, które trafia-
ją do mieszkańców miasta. Dzięki zasto-
sowanej technologii możliwe jest wytwo-
rzenie rocznie około 45 tys. MWh ener-
gii elektrycznej oraz około 360 tys. GJ cie-
pła systemowego, które trafia do miej-
skiej sieci ciepłowniczej. Tak więc nowo-
czesna miejska spalarnia odpadów to nie
tylko oszczędności na ich utylizacji. W
procesie spalania śmieci można też uzy-
skać ciepło systemowe, tani produkt za-
pewniający ogrzewanie oraz ciepłą wo-
dę dostarczaną do budynków przez sys-
temy miejskie. Jest to szczególnie ważne
w dobie galopującej inflacji.

Wwielkich miastach zachod-
niej Europy od dawna coraz
mniej mówi się o spalarniach

i spalaniu śmieci, a coraz więcej o recy-
klingu i segregacji. Będąc ostatnio w Ma-
drycie, zainteresowałem się jak tam roz-
wiązano problem śmieciowy. Tamtejsza
rada miejska zdecydowała o zaprzestaniu
spalania odpadów już w roku 2025. W
stolicy Hiszpanii chcą także zbierać selek-
tywnie sto procent odpadów organicz-
nych. Inny wytyczony przed laty cel, czy-
li podniesienie poziomu recyklingu z 19,6
proc. do 50 proc., został w pełni zrealizo-
wany w 2020 r. W ramach walki ze zmia-
nami klimatycznymi oraz dla poprawy ja-
kości powietrza władze Madrytu posta-
nowiły otoczyć miasto zielonym murem
w postaci 75-kilometrowego lasu z nie-
mal pół milionem drzew, który nazwano
„El Bosque Metropolitano” (Las Metropo-
litalny). Ten potężny pas ekologiczny ma
składać się nie tylko z ogromnej liczby
drzew, ale również z nowych parków, te-
renów rekreacyjnych i zielonych mostów
nad głównymi autostradami miasta. We-
dług założeń, las ma pochłaniać rocznie
175 tys. ton dwutlenku węgla.  Całe 600
hektarów „El Bosque Metropolitano” ma
kosztować 75 mln euro, a jego realizacja
potrwa 12 lat. Tymczasem w Warszawie
tereny zielone są systematycznie zabudo-
wywane przez deweloperów za zgodą
władz miasta. 

Segregowanie odpadów „u źró-
dła” wprowadzono w Wiedniu
już na początku lat osiemdzie-

siątych ubiegłego wieku. Do 1999 r. sys-
tem ten objął całe miasto. W stolicy Au-
strii funkcjonują trzy rusztowe spalar-
nie odpadów komunalnych. Spittelau
wyposażona w dwie linie technologicz-
ne, każda z kotłem zintegrowanym z pa-
leniskiem rusztowym, o łącznej przepu-
stowości 250 tys. Mg/rok. Druga spa-
larnia – Pfaffenau, o mocy przerobowej
250 tys. Mg/rok,  także posiada dwa ko-
tły rusztowe. Ostatnia instalacja termicz-
nego przekształcania odpadów to
Flötzersteig mogąca w ciągu roku spalić
200 tys. Mg śmieci. Jest to najstarsza z
wiedeńskich spalarni, która posiada trzy
linie z kotłami rusztowymi. Uzupełnie-
niem trzech spalarni opartych na techno-
logii rusztowej jest czwarta wyposażona
w kocioł fluidalny o wydajności 70 tys.
Mg/rok, w której obok odpadów resztko-
wych spalane są także komunalne osa-
dy ściekowe. W Pfaffenau znajduje się in-
stalacja do fermentacji bioodpadów o
docelowej mocy przerobowej 34 tys.
Mg/rok. Aktualnie przetwarza się tu
rocznie około 10 tys. Mg bioodpadów z
gospodarstw domowych, około 2 tys.
Mg z targowisk i około 10 tys. Mg z re-
stauracji, stołówek i ze szpitali. Odpady
organiczne pochodzące z gospodarstw
domowych i targowisk mają konsysten-
cją stałą, a z restauracji – ciekłą. 

To tylko dwa przykłady stworze-
nia przez samorządy znakomi-
cie funkcjonującej gospodarki

miejskimi odpadami. W całej Unii Euro-
pejskiej jest ich mnóstwo, na terenie na-
szego kraju również. Jakże nędznie wy-

gląda pod tym względem Warszawa.
Przez ponad 30 lat nie zrobiono nic na
tym niebywale ważnym dla miasta i war-
szawiaków obszarze. W Polsce w latach
2011-2018 powstał szereg instalacji ter-
micznego przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Instalacje po-
wstały w Koninie  (94.000 ton/rok frak-
cji resztkowej z przetwarzania odpadów
komunalnych), Rzeszowie (100.000
ton/rok), Białymstoku (120.000
ton/rok), Szczecinie (150.000 ton/rok),
Bydgoszczy (180.000 ton/rok), Poznaniu
(210.000 ton/rok) i w Krakowie
(220.000 ton/rok). Jakiego miasta bra-
kuje w tym zestawieniu? Największego.
Obecnie w fazie projektowania znajduje
się instalacja w Gdańsku o planowanej
przepustowości 160.000 ton/rok. Co z
Warszawą? Instalacja o przepustowości
305.000 ton/rok znajduje się dopiero w
fazie postępowania przetargowego. Jesz-
cze dużo wody upłynie w Wiśle zanim zo-
stanie oddana do użytkowania.

Czym grozi zapaść w śmieciowej
gospodarce miasta? Nie tylko
stałymi podwyżkami, chaosem

i zatruwaniem środowiska naturalnego,
ale także epidemią. W Madrycie wystar-
czyło kilkunastodniowe nagromadzenie
śmieci podczas styczniowej śnieżycy w
ubiegłym roku, nieprzejezdne drogi unie-
możliwiły wówczas sukcesywny wywóz
odpadów. Natychmiast pojawił się pro-
blem z gryzoniami. Na stacji pociągów
podmiejskich Mendez Alvaro grupa mło-
dzieży sfilmowała z wnętrza wagonu
ogromne stada szczurów wspinających
się na drzewa i balustrady w pobliżu sta-
cji. Władze stolicy Hiszpanii do dzisiaj
walczą z gryzoniami. Szczur śniady osią-
ga duże rozmiary i bardzo szybko się roz-
mnaża. Może przenosić choroby. Miejskie
służby sanitarne rozkładają na terenie
madryckiej aglomeracji pułapki i karm-
niki z produktami chemicznymi. Wokół
drzew w pobliżu stacji metra instalowa-
ne są śliskie platformy. Szczur bardzo
dobrze wspina się bowiem po drzewach.
W poszukiwaniu pożywienia często prze-
dostaje się jednak do budynków miesz-
kalnych, co grozi epidemią. 

Skąd u warszawskich decyden-
tów ta granicząca z nieudolno-
ścią niemoc w opracowaniu spój-

nej polityki gospodarowania miejskimi
odpadami? Czemu nie bierze się przykła-
du od sąsiadów oraz stolic innych państw
zrzeszonych z nami w Unii Europejskiej?
Dlaczego nie zwrócimy się z prośbą o ra-
dę do władz Wiednia, Berlina, czy Ma-
drytu? Prawdopodobnie chętnie by nam
pomogli, ponieważ ogarnięcie proble-
mu śmieciowego jest w interesie wszyst-
kich krajów Wspólnoty Europejskiej. Cze-
mu wreszcie warszawscy radni w ogóle
nie wsłuchują się w głos kilkuset tysięcy
spółdzielców? Jak długo jeszcze będzie-
my musieli znosić śmieciowy chaos i
śmieciową drożyznę?  Rządząca stolicą
od lat Platforma Obywatelska powinna
poważnie pochylić się nad tym proble-
mem, bo może on stać się balastem, któ-
ry w kolejnych wyborach samorządo-
wych pociągnie tę partię na dno. 

Ina koniec: dotychczas byliśmy je-
dynym krajem na świecie, gdzie
państwo mimo posiadania mono-

polu na gry hazardowe nie tylko nie za-
rabia na hazardzie, ale do niego dopłaca.
Teraz staliśmy się jedynym państwem,
które nie ogarnia tak dochodowego ryn-
ku jak śmieciowy. Jest to wszędzie wyjąt-
kowo lukratywny biznes, w wielu kra-
jach tworzą się nawet mafie śmieciowe
walczące ze sobą o dostęp do rynku. U
nas nie ma śmieciowej mafii walczącej o
rynek, wywóz odpadów nie jest przedsię-
wzięciem lukratywnym, a raczej piątym
kołem u wozu dla władz centralnych i
samorządowych, przez co nieustannie
cierpi przeciętny zjadacz chleba. Biedny
to kraj, gdzie niemoc, brak wyobraźni,
przeświadczenie o wszechwiedzy na każ-
dym obszarze gospodarki i zwykła głupo-
ta decydentów godzą w podstawowe in-
teresy obywatela, drenują jego kieszenie
i generują niezadowolenie oraz społecz-
ne niepokoje.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Zamienił stryjek siekierkę na kijek, czyli ciąg dalszy radosnej twórczości stołecznych radnych...

Kolejny wzrost stawek – śmieciowy chaos w stolicy Polski nadal nie do opanowania
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W listopadzie ubiegłego
roku zakończyła się rewi-
talizacja Fabryki Norbli-
na, czyli 2-hektarowego
postindustrialnego terenu
u zbiegu ulic Żelaznej, Łuc-
kiej i Prostej oraz znajdu-
jących się na tym terenie
budynków po dawnych za-
kładach Norblin, Bracia
Buch i T. Werner. Tym sa-
mym Warszawa wzbogaci-
ła się o kolejną ciekawą
przestrzeń publiczną. 

Mocno zaniedbane po-
przemysłowe obiekty
zyskały nowe życie po

przekształceniu w wielofunkcyj-
ny kompleks handlowo-biurowy
z największą w mieście strefą ga-
stronomiczną, BioBazarem, ki-
nem, galeriami sztuki, sklepami
oraz Muzeum Fabryki Norblina. 

Inwestorem była Grupa Capi-
tal Park, która już w 2008 roku
nabyła ten teren wraz ze znaj-
dującymi się na nim obiektami.
Przywrócenie do życia pofa-
brycznego kompleksu okazało
się procesem niezwykle wyma-
gającym i skomplikowanym już
na etapie samego projektu, w
efekcie czego roboty budowla-
ne na terenie dawnej fabryki
Norblina ruszyły dopiero w li-
stopadzie 2017 roku. Rewitali-
zacji poddanych zostało 9 zabyt-
kowych budynków oraz blisko
50 maszyn, z czego 42 urządze-
nia wpisane są do rejestru za-

bytków, w tym ważąca 50 ton
zabytkowa prasa hydrauliczna.
Maszyny stanowią ciąg techno-
logiczny dawnej Walcowni Me-
tali Warszawa. 

A by zbudować parking
podziemny, przez po-
nad 20 godzin przy

użyciu specjalistycznego sprzę-
tu rozsuwano ważące 900 ton
ceglane mury laboratorium me-
chanicznego dawnej fabryki. Na-
stępnie po 11 miesiącach, gdy
parking był już gotowy, mury na
nowo zsuwano, tak aby znalazły
się w swej pierwotnej lokaliza-
cji. Od czasu przesuwania roga-
tek grochowskich w latach 1961
i 2001, była to pierwsza tego ty-
pu operacja w Warszawie. Dzię-
ki takim właśnie wysiłkom do-
skonale udało się zachować za-
bytkową tkankę tego miejsca, a
historia fabryki sięga przecież ro-
ku 1820, gdy Aleksander Jan
Konstanty Norblin wraz z V. Zie-
rem założył zakład brązowniczy
„Norblin i Spółka”. Pierwotnie
zakład był zlokalizowany przy
ulicy Długiej, jednak w 1823 zo-
stał przeniesiony na Krakowskie
Przedmieście, a w 1834 na ulicę
Chłodną. Zakład specjalizował
się w produkcji świeczników, wa-
zonów, ozdób stołowych i sprzę-
tu do gotowania. Przy halach
produkcyjnych funkcjonował
sklep z wyrobami srebrnymi, pla-
terowymi i brązowymi. W latach
90-tych XIX wieku wybudowa-

na została walcownia metali ko-
lorowych, w której produkowano
blachę mosiężną i srebrną, drut
mosiężny, miedziany i srebrny,
rury miedziane i rury mosiężne
ciągnione bez szwu. Przedsię-
biorstwo zaliczane było do grupy
sześciu największych w branży
metalowej na terenie Królestwa
Polskiego, a w 1895 roku Zakła-
dy Norblinowskie zmonopolizo-
wały wytwarzanie rur miedzia-
nych na terenie Królestwa Pol-
skiego. Na początku XX wieku
wprowadzano liczne ulepszenia
organizacyjno-techniczne opar-
te na wzorach zachodnich, mię-
dzy innymi, zainstalowano prasę
hydrauliczną i piece Morgana do
topienia miedzi. W trakcie II woj-
ny światowej fabryka została
mocno zniszczona, a po odbu-
dowie ze zniszczeń wojennych
przejęło ją PRL-owskie państwo
i działała jako Walcownia Meta-
li „Warszawa”. W latach 80-tych
XX wieku na terenie zakładów
mieściło się Muzeum Techniki,
Teatr Scena Prezentacje oraz Mu-
zeum Drukarstwa Warszawskie-
go. W latach 1982, 1984 i 2013
budynki zakładu zostały wpisane
do rejestru zabytków.

Wwyniku przeprowa-
dzonej rewitalizacji
w zabytkowych

obiektach oraz na dwuhektaro-
wej działce powstał kompleks biu-
rowo-usługowy. 40 tysięcy mkw.
zajmują powierzchnie biurowe
klasy A przeznaczone na wyna-
jem. W 5 zabytkowych halach,
na powierzchni 3,2 tysięcy mkw.
urządzono „Food Town” z 23 lo-
kalami gastronomicznymi serwu-
jącymi dania kuchni całego świa-
ta, jak również dania wegetariań-
skie, z 4 barami tematycznymi
oraz halą dedykowaną wydarze-
niom rozrywkowym i kultural-
nym, odbywającym się zarówno
w weekendy, jak i w tygodniu.
Ponadto na powierzchni 2 tysię-
cy mkw. w zachodniej części kom-
pleksu od strony ulicy Łuckiej
znajduje się największy w War-
szawie Biobazar z certyfikowaną
żywnością ekologiczną zarówno

od producentów polskich, jak i
zagranicznych. Na targu dostęp-
nych jest ponad 10 000 produk-
tów, w tym przede wszystkim
świeże pieczywo, mięso, ryby i
owoce morza, jaja, nabiał oraz
warzywa i owoce z różnych zakąt-
ków świata. Liczne sklepy i buti-
ki znajdują się na poziomie -1, 0
oraz +2. Na poziomie 0 w celu
zachowania oryginalnego ukła-
du urbanistycznego zaprojekto-
wano pasaże, uliczki i skwery z
częściowym zadaszeniem nawią-
zującym do tradycji pasaży han-
dlowych, takich jak na przykład
pasaż Emmanuela w Mediolanie. 

Na pierwszym piętrze
wyremontowanej Fa-
bryki Norblina znajdu-

je się nietuzinkowe kino. Kino-
Gram, bo tak brzmi nazwa kina,
składa się z siedmiu sal kino-
wych, które łącznie oferują 525
miejsc. Sale kinowe wyróżniają
się oryginalnym wystrojem, wy-
godnymi fotelami i najnowocze-
śniejszym sprzętem.  Wyposażo-
ne są w projektory laserowe Bar-
co, które swoją światową pre-
mierę miały zaledwie jesienią
zeszłego roku, zaawansowane
technologicznie ekrany i nagło-
śnienie. W sali nr 7 zobaczyć
można prawdziwą statuetkę
Oscara zdobytą przez kompozy-
tora Jana A.P. Kaczmarka za mu-
zykę do filmu „Marzyciel”. Kino-
Gram jest pierwszym kinem w
Warszawie, w którym nie ma
kas. Bilety na seanse można na-
być wyłącznie online, poprzez
stronę internetową i aplikację
Fabryki Norblina. Zupełnym no-
vum jest też obsługa kelnerska
podczas seansów filmowych. Wi-
dzowie zamówić mogą nie tylko
wodę czy Coca-Colę, ale rów-
nież drinki czy szampana.

Dobrym drinkiem czy winem
można też delektować się przy
akompaniamencie muzyki na ży-
wo w trzypoziomowym klima-
tycznym Piano Barze na terenie
kompleksu Fabryki Norblina. W
centrum lokalu na parterze znaj-
duje się fortepian a wokół niego
stoliki. Menu Piano Baru oferuje

dania z kuchni międzynarodo-
wej. W sąsiedztwie lokalu znaj-
dują się galerie sztuki.

Wielką atrakcją zrewi-
talizowanej Fabryki
Norblina jest Mu-

zeum, którego zwiedzanie przy-
pomina udział w grze miejskiej i
wymaga sporego zaangażowa-
nia odwiedzających, którzy sa-
mi odnajdują  eksponaty i ich opi-
sy. Muzeum przygotowało 4 te-
matyczne ścieżki zwiedzania. Te-
matem pierwszej trasy są „Bu-
dynki i architektura”. Zwiedzają-
cym zaprezentowane zostaną
obiekty wzniesione na terenie
dawnej Fabryki Norblina po-
cząwszy od połowy XVIII wieku,
a skończywszy na wieku XXI. W
tym okresie wielokrotnie zmie-
niali się właściciele terenu przy
ulicy Żelaznej, a budynki do-
świadczyły znacznych zniszczeń
podczas dwóch wojen świato-
wych. Kolejna ścieżka zwiedza-
nia dedykowana jest osobom,
które odegrały największą rolę
w dziejach Fabryki Norblina. Wy-
bierając ścieżkę zwiedzania „Wy-
roby” mamy sposobność dowie-
dzieć się jakie produkty wytwa-
rzane były przez firmy Norblin i
Ska, Bracia Buch oraz Norblin,
Bracia Buch i T. Werner. Przeczy-
tamy też o wykorzystywanych
przez te firmy technikach - plater-
niczej, galwanicznej czy tak zwa-
nej technice „nowego srebra”.
Ostatnia z proponowanych tras

zwiedzania koncentruje się na
maszynach i urządzeniach wy-
korzystywanych przez poszcze-
gólne firmy, które działały na tym
terenie. Przy zwiedzaniu Mu-
zeum goście korzystać mogą al-
bo z aplikacji mobilnej, albo spe-
cjalnie przygotowanego druku
zawierającego wskazówki jak się
przemieszczać po poszczegól-
nych punktach każdej z tras.

Obecnie sporą ilość od-
wiedzających przycią-
ga do Fabryki Norbli-

na otwarta na początku stycz-
nia wystawa prezentującą 50
wyjątkowych samochodów. Na
ekspozycji podziwiać można za-
równo bardzo ekskluzywne mo-
dele, warte po kilka milionów i
piekielnie szybkie, jak Ferrari f12
berlinetta, Maserati GranCabrio
czy Lamborgini aventador, sa-
mochody kultowe, jak Porche
356C Cabriolet czy Hammer
HMWV oraz auta, które kocha-
my, bo wzbudzają w nas nostal-
gie, tak jak Fiat 126p czy Volks-
wagen T1 Westfalia (tzw. „ogó-
rek”). Wystawa zabiera nas w
podróż po dziejach motoryzacji
– od samochodów sprzed kilku
dekad po najnowsze superauta.
Przy poszczególnych modelach
znajdziemy informację na temat
historii ich powstania oraz szcze-
góły techniczne. Możemy też
oglądać filmy prezentujące moż-
liwości niektórych z wystawia-
nych aut. K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

W dniu 17 stycznia 1945 roku
do stolicy Polski weszły oddziały
radzieckie. Witały ich siarczysty
mróz i ruiny – z Warszawy nie-
wiele bowiem zostało po ak-
cjach odwetowych za Powstanie
Warszawskie. Jak wyglądały
tamte dni? 

W operacji warszawskiej, trwającej
od 14 do 17 stycznia 1945 roku, brały
udział 1 Armia Wojska Polskiego oraz
47. i 61. Armia 1. Frontu Białoruskiego.
Była to część ofensywy nazwanej opera-
cją wiślańsko-odrzańską. Niemcy broni-
li miasta ruin, ale bez przekonania i z
zamiarem opuszczenia. Ze stacjonują-
cych w stolicy Polski oddziałów pomoc-
niczych jedynie 9. Armia niemiecka sta-
wiała większy opór. Głównie dlatego, że
dostała się w kocioł wojsk alianckich. W
Warszawie w tych dniach walczono m.
in. w rejonie Lasku Bielańskiego, Dwor-
ca Głównego oraz na skrzyżowaniu Alei
Jerozolimskich i Nowego Światu.

Morze ruin
Miasto jednak po Powstaniu było cie-

niem samego siebie. Zniszczenia w
trakcie walk, a także celowe podpale-
nia i wyburzenia dokonane przez
Niemców spowodowały, że stolica by-
ła opustoszała. Wyburzanie budynków
poprzedzał bowiem zorganizowany ra-
bunek. Do połowy stycznia 1945 r. z
Warszawy na zachód wywieziono ok.
45 tys. wagonów zapełnionych mająt-
kiem mieszkańców oraz wszelkiego ty-
pu maszynami fabrycznymi i surow-
cami. Apokalipsę obserwowali nielicz-
ni Polacy, zmuszeni do niewolniczej
pracy przez Niemców. 

„Nastąpiła głucha detonacja, w oczach
naszych cały gmach, jak gdyby podsko-
czył nieco w górę i znikł w obłokach py-
łu wapiennego. Gdy tuman pyłu osiadł,
oczom naszym ukazała się olbrzymia pi-
ramida pogruchotanych cegieł i całych
brył muru na miejscu dawnego MSZ
przy ulicy Wierzbowej. Całe to maka-
bryczne widowisko przed naszymi ocza-
mi rozegrało się kilkadziesiąt metrów
od naszej ciężarówki” – wspominał jeden
z polskich świadków zburzenia Pałacu
Brühla 18 grudnia 1944 r. Jego los po-
dzielił też m. in. Pałac Saski. Jeszcze 16
stycznia Niemcy podpalili magazyn ksią-
żek i czasopism Biblioteki Publicznej m.
st. Warszawy przy ul. Koszykowej, liczą-
cy ok. 0,5 mln woluminów.

Nowy ład
Szacuje się, że w trakcie wyzwolenia na

lewym brzegu Wisły przebywało nie wię-
cej niż 1000 osób. Miasto było puste i
zniszczone. Tak wspomina ten dzień An-
na Szelewicz, która wkroczyła do Warsza-
wy wraz z polskim wojskiem: “Przeje-
chaliśmy przez Dziekanów, Łomianki,
Bielany, wkroczyliśmy na Żoliborz – jako
1. Armia Ludowego Wojska Polskiego.
Był 17 stycznia, niesamowite słońce, ale
mróz piekielny. Weszłam z kolegami do
piwnicy przy ulicy gen. Zajączka. Chłop-
cy znaleźli piecyk, ale nie było rury – dym
szedł do piwnicy i gryzł nas w oczy. Wy-
szliśmy na dwór, cali czarni od dymu.
Usiadłam na takiej pięknej otomanie…
Za chwilę paliłam z koleżanką krzesła i
wszystko, co popadło, w ognisku. Pomy-
ślałam sobie: Boże, przecież na Żoliborzu
mieszka moja ciotka, rodzona siostra mo-
jego ojca. Znam adres, ale nie wiem, gdzie

to jest! Nie miałam kogo zapytać o dro-
gę… Co to znaczy wjeżdżać do miasta,
gdzie nikogo nie ma… Gdzie jest pusto?!
Wiadukt przy Dworcu Gdańskim był za-
walony, sam gruz. W pewnym momen-
cie zauważam człowieka w długim czar-
nym płaszczu, idącego z getta – schodził
powoli po gruzach. Jestem taka szczęśli-
wa, że kogoś widzę! Idę do niego, on roz-
pościera ręce i płacze. Myślę: czego on
płacze? A on bierze mnie w objęcia i: Bo-
że, to już jest wojsko?! Ja mówię: Tak,
my jesteśmy wojskiem, ale proszę mi po-
wiedzieć, gdzie jest plac Wilsona? – Dziec-
ko kochane, ale czy wy już naprawdę je-
steście? Dla niego to było takie istotne, a
ja myślałam tylko o tym, jak się dostać na
plac Wilsona…”

Mimo niemalże całkowitego znisz-
czenia tkanki miejskiej, sięgającego na-

wet 95%, od razu po wyzwoleniu stoli-
cy Polski przystąpiono do kreowania w
niej nowej rzeczywistości. Komuniści
szybko zaczęli przerabiać Warszawę na
swoją modłę.

19 stycznia w Alejach Jerozolimskich
przy dźwiękach „Warszawianki” defilo-
wały wyznaczone oddziały 1 Armii WP.
Na trybunie ustawionej naprzeciw ho-
telu Polonia przemarsz przyjmowali
przedstawiciele władz komunistycz-
nych i wojska, m. in. Bolesław Bierut,
Władysław Gomułka, Edward Osóbka-
-Morawski, gen. Michał Rola-Żymierski,
gen. Stanisław Popławski (wówczas do-
wódca 1 Armii WP), płk Marian Spy-
chalski oraz sowiecki marszałek Gieor-
gij Żukow. Świadkiem tej parady był
Jeremi Przybora, późniejszy współtwór-
ca Kabaretu Starszych Panów. Tak

wspominał ten dzień: „Upiorne “wy-
zwolenie” trupa miasta i upiorna defi-
lada na jego cmentarzysku […], ta de-
filada zwycięskich oddziałów masze-
rujących między dwoma milczącymi
szpalerami widm. Wyległy one, niczym
niema publiczność, na trybuny zwalisk
i ruin, wzdłuż trasy przemarszu żołnie-
rzy warszawskiej operacji. Widma
chłopców i dziewcząt z AK, wmieszane
w tłumy mieszkańców, którzy byli wraz
z bojownikami Warszawy jej obliczem
i duszą, uśmiechem, rozpaczą i stra-
chem. […] parada wyzwolicieli, któ-
rzy już nikogo nie wyzwolili”.

Parada była dopiero początkiem
okresu stalinowskiej dominacji pełnej
propagandy i zamordyzmu. Już 19
stycznia 1945 roku gen. Iwan Sierow pi-
sał do Ławrientija Berii, ówczesnego
szefa NKWD: “W celu zaprowadzenia
należytego porządku w Warszawie wy-
konaliśmy, co następuje: 1. zorganizo-
waliśmy grupy operacyjno - czekistow-
skie mające za zadanie filtrację wszyst-
kich mieszkańców zamierzających prze-
dostać się na Pragę; 2. pracują grupy
operacyjne, złożone z pracowników Mi-
nisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego
Polski i naszych czekistów, mających
na celu ujawnienie i zatrzymanie kie-
rownictwa Komendy Głównej “AK”,
“NSZ” i podziemnych partii politycz-
nych; 3. w celu zabezpieczenia prze-
prowadzanych akcji operacyjnych zo-
stał w Warszawie rozmieszczony i przy-
stąpił do pracy 2. Pułk Pograniczny
NKWD i 2 bataliony 38. Pułku Pogra-
nicznego”. Nad Wisłą rozpoczynała się
nowa dyktatura...

P i o t r  C e l e j
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Ikony motoryzacji w Fabryce Norblina
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Wraz z postępami medycyny wy-
dłuża się średnia długość życia,
a co za tym idzie, rośnie liczba
osób w wieku 65+, to już niemal
25 proc. całej populacji. Funda-
cja „Bridge to the People” pro-
wadzi i finansuje badania nad
wpływem gry w brydża na zdol-
ności poznawcze ludzi star-
szych. Dlaczego warto sięgnąć
po ten właśnie sport, zwłaszcza
będąc seniorem?

Wśród społeczeństwa szybko rośnie
liczba osób starszych dotkniętych de-
mencją i chorobami neurodegeneracyj-
nymi. Problem chorych na Alzheimera
czy zmagających się z innymi typami
demencji dotyczy także, a może głów-
nie rodzin, które dźwigają cały ciężar
opieki nad chorymi. Liczba Domów Po-
mocy Społecznej czy Domów Dzienne-
go Pobytu jest zbyt mała i często niedo-
stępna, głównie z przyczyn finanso-
wych. Nie od dziś wiadomo, że profilak-
tyka jest wielokrotnie tańsza niż lecze-
nie chorób. Niestety, w Polsce finanso-
wanie profilaktyki zdrowotnej jest nie-
mal zerowe, a przecież w przypadku
chorób neurodegeneracyjnych wcze-
sne zapobieganie jest skuteczne w du-
żej liczbie przypadków.

Pamięć a aktywność 
umysłowa

„Use it or lose it”, czyli „Używaj lub
strać” – hasło to dotyczy aktywności
umysłowej, która znacznie wydłuża
okres świadomego życia ludzi star-
szych. Powinna jej towarzyszyć także
aktywność fizyczna. Prowadzone przez
Fundację „Bridge to the People” bada-
nia nad efektami gry w brydża na zdol-
ności poznawcze ludzi starszych są obie-
cujące. Już 20 lat temu prof. Marian
Cleeves Diamond wykazała, że gra w
brydża zmniejsza ryzyko zachorowa-
nia na chorobę Alzheimera aż o 75 proc.

Inne badania naukowe wykazały, że
gra w brydża przynosi wymierne ko-
rzyści dla sprawności umysłowej i zdro-
wia mózgu u seniorów.

Brydż w walce z demencją
Z pilotażowych badań Fundacji (ba-

dania główne są w toku) prowadzo-
nych we współpracy z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu i jego
Collegium Medicum (dawniej Akade-
mia Medyczna) wynika, że efekty gry
w brydża u ludzi starszych są nawet
bardziej obiecujące niż te sygnalizo-
wane przez uczonych z Uniwersytetu
Berkeley California. Badania prowa-
dził zespół profesorów: Kornelia Kor-
natowska (geriatra i gerontolog),
Krzysztof Rubacha (metodologia), Be-
ata Przyborowska (pedagogika) pod
kierunkiem Piotra Błajeta (pedagogi-

ka i fizjologia sportu). Okazało się, że
osoby z demencją na etapie średnich
zaburzeń poznawczych, które począt-
kowo miały problemy z elementarną
arytmetyką, nie tylko potrafiły nauczyć
się na nowo liczyć, ale także grać w
brydża w uproszczonej wersji. Co wię-
cej, okazało się, że u nich postęp zmian
otępiennych był ponad dwuipółkrotnie
wolniejszy w dystansie jednego roku
niż u pozostałych. Prowadzone obec-
nie badania główne, tym razem w sze-
ściu ośrodkach dla osób z chorobą Al-
zheimera w Polsce, mają potwierdzić
ten wynik, choć z punktu widzenia sta-
tystycznego nie jest on przypadkowy,
a stwierdzone wolniejsze degradowa-
nie się chorych jest istotnie także kli-
nicznie. Eksperyment jest kontynu-
owany i można uznać, że stał się jedną
z uznanych form terapii obok prowa-

dzonych tam innych zajęć dla pacjen-
tów z demencją.

Gra w brydża a depresja
Fundacja przeprowadziła także ba-

dania w dwóch Domach Pomocy Spo-
łecznej. Pensjonariusze tych placówek
przez 20 tygodni uczyli się, a potem
grali w brydża. Badania przeprowa-
dzono na początku i po zakończeniu
zajęć. Okazało się, że poziom depresji
początkowo patologicznie wysoki zma-
lał w sposób znaczący, a „dobrostan”
(wellbeing) także wzrósł w sposób sta-
tystycznie istotny. Światowej sławy psy-
cholog, twórca psychologii pozytyw-
nej profesor Martin Seligman z Pennsy-
lvania University po zapoznaniu się z
wynikami tych badań pilotażowych
uznał je za „warte zainwestowania mi-
lionów dolarów”. Jego zdaniem nauka

gry w brydża może wręcz odwrócić
procesy demencyjne.

Odporność a brydż
Prof. M.C. Diamond z Berkeley Cali-

fornia University około 20 lat temu
przeprowadziła eksperyment polega-
jący na zbadaniu, jak gra w brydża sty-
muluje produkcję przez nasz organizm
pewnej grupy limfocytów. Okazało się,
że jedynym, którego poziom wzrósł w
sposób znaczący, to ten odpowiadający
za zwalczanie wirusów. 

Brydż 60+
Światowa Federacja Brydża dostrze-

gła w badaniach Fundacji „Bridge to the
People” szansę na promocję tej gry i
utworzyła Komisję „Brydż i Nauka”, któ-
rej przewodniczy dr Marek Małysa. Jest
on także autorem i realizatorem pro-
gramu BRYDŻ 60+, w ramach którego
powstało w Polsce ponad 300 specjali-
stycznych ośrodków, gdzie ludziom star-
szym zaoferowano darmowe kursy gry
w brydża, wyposażając je w odpowied-
ni sprzęt, literaturę i wykwalifikowaną
kadrę. Oprócz profilaktyki demencji re-
alizowanej w tym programie dla kilku-
nastu już tysięcy ludzi istotnym efek-
tem stało się wyprowadzanie z osamot-
nienia społecznego. Zebrani ludzie z są-
siedztwa tworzą grupy, które realizują
poza brydżem także inne formy aktyw-
ności. Program prezentowany był na ca-
łym niemal świecie i został zaadopto-
wany m.in. w 23 krajach Europy. 

Obok wspomnianych interdyscypli-
narnych badań Fundacji nad relacjami
brydża i demencji badania socjologicz-
ne na Uniwersytecie Stirling w Szkocji
prowadzi profesor Samantha Punch. 

Po zakończeniu badań głównych wy-
niki zostaną przedstawione w publika-
cjach naukowych i posłużą zarówno
promocji brydża, jak i profilaktyce de-
mencji. B a s i a  K u r z e j e w s k a

Chcesz długo cieszyć się dobrą pamięcią?

Jak najszybciej zacznij grać w brydża!

Pójdź w ślady Messiego i potrenuj z Barça Academy Warszawa!!!

Kajakowa czeka na piłkarskie talenty
W przykrytej balonem ha-
li przy ul. Kajakowej 10
(odnoga Puławskiej w
dzielnicy Ursynów) nada-
rza się okazja sportowego
spędzenia szkolnych ferii
zimowych pod egidą ofi-
cjalnej Akademii FC Bar-
celona, która urządza
dwa turnusy (31.01 - 5.02
oraz 7.02 – 12.02). 

Organizatorzy zapraszają
dziewczynki i chłopców urodzo-
nych w latach 2009-2015, za-
równo członków Barça Acade-
my, jak i osoby z nią niezwią-
zane. Treningi będą przeprowa-
dzać fachowi szkoleniowcy, po-
zostający pod skrzydłami dy-
rektora akademii – Jonathana
Angulo. W codziennym progra-
mie przewiduje się dwie jed-
nostki treningowe, zajęcia teo-
retyczne z zakresu taktyki, gry
integracyjne, pogadanki z hi-
storii FC Barcelona, a także
atrakcje dodatkowe (między in-
nymi wyjście do parku trampo-

lin). Każdy turnus trwa od po-
niedziałku do soboty, zajęcia od
poniedziałku do piątku przewi-
dziane są od 9.00 do 17.00, a
sobotę w godzinach 9.00 -
12.00. Dzieci mogą być przy-
wożone już od ósmej. Takie fe-
rie na sportowo pozwolą zapo-
znać się z tajnikami piłkarskie-
go szkolenia w duchu Barcelo-
ny, klubu, który zwłaszcza w
XXI wieku zdominował świato-
wą scenę, polegając na syste-
mie wielu krótkich podań (Ti-
qui-taca). W okresie 2000 -
2021 FC Barcelona zdobyła
dziesięciokrotnie mistrzostwo
ligi hiszpańskiej i wygrała czte-
rokrotnie Ligę Mistrzów. Choć
w obecnym składzie klub nie
jest już tak mocny, to jednak
wciąż pamięta się o doborowym
tercecie strzelców bramek: Ar-
gentyńczyku Leo Messim, Bra-
zylijczyku Neymarze i Urugwaj-
czyku Luisie Suarezie. 

Chlubiąca się szyldem Barce-
lony akademia piłkarska funk-

cjonuje w Warszawie od 2011
roku, a zajęcia prowadzone są
na Ursynowie, Bemowie Tar-
gówku i Tarchominie z wykorzy-
staniem obszernej bazy pełno-

wymiarowych i niepełnowymia-
rowych boisk. Obecnie szkoli się
blisko 1000 zawodników i za-
wodniczek. Wychowankowie
Barça Academy kontynuują tre-

ningi w Escoli Varsovia, by z cza-
sem trafiać do czołowych klu-
bów krajowych i zagranicznych
(Wisły Płock, Podbeskidzia Biel-
sko-Biała, Chelsea, Evertonu,

Wolfsburga, Sampdorii, Genui,
OGC Nice...). Bodaj największy
rozgłos z grona wychowanków
Akademii zdobył bramkarz Mar-
cin Bułka, którego m. in. zaanga-
żowała Chelsea. Dziś mamy do-
skonały polski wzór indywidu-
alny – Roberta Lewandowskie-
go, który stał się obok Messiego
najlepszym piłkarzem na świe-
cie. Warto pójść w ślady obydwu
gwiazdorów. 

Żeby zapisać się na zajęcia
podczas ferii albo na stałe wstą-
pić do Akademii, trzeba wypeł-
nić formularz wchodząc pod
adresy:

https://www.facebo-
ok.com/BarcaAcademyWarsza-
wa/pho-
tos/a.649608598491861/47477
99295339417/?type=3,
www.FCBEscola.pl. Ewentual-
nie zasięgnąć informacji pod ad-
resem mailowym: m.luc-
ka@fcbescola.pl albo pod telefo-
nem szefa oddziału akademii Ur-
synów (692 645 866).
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J uż na podstawie pierwszych tygodni stycznia widać, że nie wszystkie
życzenia noworoczne sprawdzają się tak, jak tego sobie życzyliśmy. In-
nymi słowy, ten rok zaczyna się niezbyt szczęśliwie. Być może, im da-

lej, tym będzie lepiej, ale tego nie mogą być pewni nawet wróżbici. Na razie w
wielu obszarach życia istnieją różne niewiadome, z których nie wynika jasno,
co nastąpi i czy w konsekwencji tego nie zostaniemy zaskoczeni czymś nieprzyjemnym. Trud-
no zatem o optymistyczne wnioski dla Polaków. Składa się na to zarówno sytuacja wewnętrz-
na, jak i zewnętrzna. Nie zagłębiając się więc w głębszą analizę przyczyn tego stanu rzeczy, moż-
na jedynie stwierdzić, że są one złożone i nie zawsze zależą od nas samych. Sytuację wewnętrz-
ną kształtują głównie dwa czynniki. Jednym z nich jest pandemia. Tutaj możliwe są różne sce-
nariusze. Eksperci w tej dziedzinie zapowiadają szybki wzrost liczby zakażeń. Należy się go spo-
dziewać w najbliższych tygodniach i nie są to bynajmniej prognozy bez pokrycia. Patrząc na to,
co dzieje się w innych krajach, trudno nie dostrzec, że nowy wariant koronawirusa –  omikron
– wypiera dotychczasowy wariant – Omega. Podobnie dzieje się też u nas. Okazał się on bardziej
zakaźny od poprzednika, lecz na szczęście nieco mniej zjadliwy. Jak będzie na dłuższą metę?
Wkrótce przekonamy się o tym sami. Być może i Omikron ewoluuje? Należy zakładać, że tak bę-
dzie, nie wiemy tylko jak. 

Tak czy inaczej, w walce z nim mamy dwa argumenty. Jednym z nich jest możliwość zaszczepie-
nia się, drugim zaś przestrzeganie zaleceń sanitarnych, m. in. noszenie maseczek ochronnych i za-
chowywanie dystansu do innych. Jeśli chodzi o szczepienia, to wciąż jest to jedynie możliwość, a
nie obowiązek. Niezależnie od tego jest to szansa, aby w razie zakażenia koronawirusem przecho-
rować łagodniej i bez ciężkich powikłań. Jest w interesie nas wszystkich, żeby z dobrodziejstwa szcze-
pionki z skorzystało jak najwięcej obywateli naszego kraju. 

Gdy się położy na jednej szali własne życie i zdrowie, a na drugiej możliwe negatywne skutki spo-
wodowane szczepieniem, korzyści zdecydowanie przeważają. Potwierdzają to światowe statysty-
ki. Zbierane są na ogromnej liczbie ludności, w skali globalnej. Ewentualne powikłania stanowią je-

dynie śladową jej część. Szczepienia są więc
skuteczne w walce z pandemią. Podobnie, jak
maseczki, które też spełniają swoją rolę. Prze-
konał się o tym pewien amerykański lekarz,
który zakaził się omikronem. Od dwóch lat
miał styczność z osobami zakażonymi CO-
VID-19. Przez cały ten czas unikał zakażenia
dzięki używaniu maseczek – jak twierdzi. No-
sił je konsekwentnie, przy każdym kontakcie

z pacjentami. Gdy jednak zrezygnował z maseczki podczas spotkania rodzinnego – zachorował. To
zdarzenie wiele go nauczyło. Wyciągnął z niego kilka wniosków, którymi podzielił się z internau-
tami. Jednym z nich jest konieczność zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki. Drugi wniosek
dotyczy szczepień przeciwko koronawirusowi. O ich skuteczności przekonał się sam i od tej pory
stał się ich wielkim orędownikiem. 

Podobnymi spostrzeżeniami mogłoby się podzielić wiele osób także naszym kraju. U nas mamy
o tyle dziwną sytuację, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy szczepionek stoją konsekwentnie
na swoich pozycjach. Trudno o przekonanie nieprzekonanych do szczepień, podobnie jak zdecydo-
wanych oponentów. Społeczeństwo podzieliło się w istocie mniej więcej na połowę (z niewielką prze-
wagą zaszczepionych). Po stronie zaszczepionych są badania naukowe poparte praktyką medycz-
ną. Są też doświadczenia zebrane w skali niemal całego globu. Po stronie oponentów są jedynie mgli-
ste, negatywne wizje malowane na forach społecznościowych przez ludzi, którzy wykorzystują nie-
wiedzę i lęk ludzi niezdecydowanych. 

Równie silne podziały tworzą się w kwestii przymusowych szczepień i konsekwencji dla osób,
które z różnych względów nie mają zamiaru tego robić dobrowolnie. Żadne argumenty, np. to
że od tego zależy zdrowie całej naszej populacji, nie trafiają do nich i wszystko wskazuje na to,
że nie trafią. 

Osobiście jestem zwolennikiem szczepień z własnego wyboru, jednak osoby niezaszczepione po-
winny liczyć się z niektórymi ograniczeniami. Trudno się dziwić, że znaczna część społeczeństwa
nie chce ryzykować kontaktu z osobami stanowiącymi dla nich potencjalne zagrożenie. 

Ochrona zdrowia to nie jedyny problem, z jakim przychodzi nam zmierzyć się w tym roku.
Poważne zagrożeniem jest polityka zagraniczna naszych sąsiadów. Atmosfera międzynarodo-
wa staje się coraz mniej stabilna, a to źle wróży na przyszłość. Również unijna polityka ener-
getyczna jest dla nas coraz bardziej problematyczna. To z kolei rzutuje bezpośrednio na wy-
sokość opłat za energię i gaz, paliwo. To czynniki bardzo istotne dla gospodarki i dla poszcze-
gólnych obywateli. Koszty energii przekładają się na ceny niemal wszystkich towarów i usług.
Przyczyniają się też w dużej mierze do wzrostu inflacji, podnoszą koszty produkcji. W sposób
oczywisty oddziałują na naszą kieszeń. Co będzie dalej? To pytanie do wróżki. Niewielu ana-
lityków ekonomicznych jest w stanie pokusić się o dokładne prognozy. Za dużo zmiennych w
tej układance. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Za dużo zmiennych w tej układance

„Jest w interesie nas
wszystkich, żeby z dobro-
dziejstwa szczepionki
skorzystało jak najwięcej
obywateli naszego kraju”

Dziś wam podpowiem, jak z fizyki,
Dobre osiąga się wyniki.

Wystarczy tylko znać metodę,
Jak można lód zamienić w wodę.

Trzeba podgrzewać lód i basta!
Temperatura zacznie wzrastać.

I na 100% zdasz maturę,
Gdy lodu znasz temperaturę.

Kiedy lód topić się zaczyna?
Można odpowiedź dać w kelwinach.

Masz rację! Wynik nie jest zły.
To 273.

Ile to według Fahrenheita?
32. To fakt, nie plajta.

Chcesz by ocena była dobra?
Wyraź w Celsjuszach albo ziobrach.
Ziobro, jak mawia pewien docent,

To jest logarytm ze stu procent.
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Ursynowski Dom Sztuki zaprasza jutro (piątek, 21 stycznia) o godz. 18 z okazji Dni Babci i Dziad-
ka na Koktajl artystyczny, gdzie swoje najnowsze teksty zaprezentują: Wojciech Dąbrowski, Jacek
Sochacki i Krzysztof Sosnowski. Wstęp wolny.

Temperatura topnienia lodu

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Bezpartyjny samorządowiec Tadeusz Ferenc był prezydentem Rzeszowa
nieprzerwanie od 2002 do 2021 roku, kiedy ze względu na zaawanso-
wany wiek (81 lat) zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Kiedy wybrano

go na prezydenta, Rzeszów pod żadnym względem nie był atrakcyjnym mia-
stem, tam jechało się jak na wygnanie. Dobrze pamiętam te czasy, bo często jeź-
dziłem naonczas do ośrodka WZW „Jawor” w Bieszczadach, którym kierował mój dobry kolega. Prze-
jeżdżając przez Rzeszów, widziałem kompletne zadupie charakterystycznie dla tzw. ściany wschod-
niej. To, co w okresie dwóch dekad zrobił z tego siermiężnego miasta Tadeusz Ferenc, wygląda na
gospodarczy cud. Nowy prezydent postawił przede wszystkim na dialog z mieszkańcami. Z doświad-
czenia wiedział, że burza mózgów sprzyja powstawaniu najlepszych projektów. Tak było m. in. z
pierwszą w Polsce tzw. okrągłą kładką nad jedną z głównych ulic. Dyskusje były gorące, jedni
chwalili, inni krytykowali. Dzisiaj jest to niezwykła atrakcja. 

Organizowane są tam pokazy mody i koncerty, na które przychodzi kilka tysięcy osób.  Młodzi
umawiają się na randki tam, albo przy pobliskiej fontannie multimedialnej. Latem na bulwarach or-
ganizowane są sobotnie potańcówki, zimą rzeszowianie tańczą w jednej ze szkół. W tańcach uczest-
niczy kilkaset osób, także ludzie dojrzali i seniorzy. Dla Tadeusza Ferenca bardzo ważna w mieście
była także kwestia ekologii, rekreacji, edukacji i szkolnictwa wyższego oraz zachowanie architek-
tonicznego ładu, czego brakuje Warszawie. Kiedy rozmawiał z architektami o pomyśle zagospoda-
rowania kolejnej ulicy, dbał, by do dyskusji włączyli się także mieszkańcy. Zastrzegał jednocześnie,
że nie chce, by omawiany projekt był podobny do tych już zrealizowanych. To musiało być coś no-
wego. Miasto piękniało w oczach, więc nic dziwnego, że przez ostatnie ćwierć wieku Rzeszowowi
przybyło ponad 35 tys. mieszkańców. Miasto szybko zaczęło wyrastać na akademicką stolicę Pol-
ski. Udział studentów w proporcji do liczby mieszkańców jest największy i wynosi 18,8 proc., pod-
czas gdy w Warszawie jest to 12,2 proc.

T ak jak kiedyś w gospodarce światowej błyskawicznie wyrosły Japonia, Korea Południo-
wa czy Chiny, tak w Polsce wyrasta nam Rzeszów. Wyrasta wbrew panującym w Polsce
fałszywym przekonaniom, jakoby miasta średniej wielkości nie miały szans na imponu-

jące dokonania. Nader często ich burmistrzowie i prezydenci twierdzą, że się nie da. Rzeszów prze-
czy tej powszechnie powtarzanej bredni. W odróżnieniu od Warszawy stolica Podkarpacia nie ma
problemów z zagospodarowaniem odpadów. Dążąc do wypełnienia warunków zrównoważone-
go rozwoju, wdrożono tam  nowy system zagospodarowania śmieci. Głównym celem władz
miasta stało się dążenie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, czyli zwiększenia od-
zysku odpadów segregowanych, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegrada-
cji. Idąc śladem m. in. Madrytu, postawiono sobie za cel osiągnięcie przez gminę Rzeszów do 2020
r. co najmniej 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Chodzi tutaj
o takie materiały jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Cel został osiągnięty. Władze Rze-
szowa dążą do tego, by poziom recyklingu materiałów budowlanych wyniósł w najbliższej przy-
szłości nie mniej niż 70 procent. 

Co do ustalenia opłat procedurę przeprowadzono sprawnie i z wyobraźnią. W pierwszej ko-
lejności Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg dla firm, które będą odbierać odpady od
mieszkańców na terenie miasta. W przetargu zostało wyłonione konsorcjum firm, którego li-

derem jest MPGK Rzeszów
Sp. z o.o. W następnej kolej-
ności urząd ustalił wysokość
opłat za gospodarowanie od-
padami. Tym sposobem uda-
ło się dostosować stawki za
wywóz odpadów do faktycz-
nych kosztów, jakie będą mu-
siały zostać poniesione z tytu-
łu obsługi nowego systemu.
Ceny w Rzeszowie zależą od
liczby osób faktycznie za-

mieszkałych w danym gospodarstwie domowym. Tak przyjęta metoda wychodzi naprzeciw ro-
dzinom wielodzietnym. Z tego powodu dla rodzin większych niż pięcioosobowe stawka nie wzra-
sta. Różnica między opłatami za odpady segregowane i niesegregowane jest bardzo widocz-
na i wynosi aż 50 proc. To wielka zachęta do segregacji. Od 1 marca 2021 r. stawki za odbiór
odpadów dla mieszkańców Rzeszowa wynoszą: dla zabudowy jednorodzinnej 32 zł miesięcz-
nie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a dla zabudowy wielorodzinnej 27 zł
miesięcznie od osoby. 

W edług danych opublikowanych przez Eurostat, prawie 300-tysięczny Białystok należy
do najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Wśród polskich miast znalazł się na 9.
miejscu z wynikiem 59 proc. wzrostu. Najlepszy wynik zanotował Wrocław z wynikiem

86 procent. Odwiedziłem ostatnio Białystok kilkakrotnie w związku z operacją wymiany mojego
stawu biodrowego w tamtejszym szpitalu uniwersyteckim, nie bez powodu uznawanym za trzecią
najlepszą lecznicę w kraju. Jestem zachwycony pięknem tego miasta, które podobnie jak Rzeszów
miałem okazję odwiedzić przed dwudziesty laty. I w tym przypadku z prowincjonalnego kopciusz-
ka Białystok przekształcił się w przystojnego królewicza. Każdy, z kim rozmawiałem, twierdził, że
jest to zasługa doktora nauk ekonomicznych Tadeusza Truskolaskiego, bezpartyjnego samorządow-
ca, który sprawuje urząd prezydenta Białegostoku od 2006 roku. 

Stolica Podlasia, podobnie jak Rzeszów i w odróżnieniu od Warszawy, nie wie, co to jest problem
śmieciowy. Białystok może pochwalić się jedną z pierwszych w kraju instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów. Wybudowana w 2013 r. nowoczesna miejska spalarnia to nie tylko oszczęd-
ności na ich utylizacji. W procesie spalania śmieci można też uzyskać ciepło systemowe, tani pro-
dukt, zapewniający ogrzewanie oraz ciepłą wodę dostarczaną do budynków przez systemy miej-
skie. W zależności od wielkości mieszkania (poniżej 40 mkw.,  do 80 mkw. i powyżej 80 mkw.) staw-
ki za wywóz odpadów w Białymstoku kształtują odpowiednio od 20 zł i 44 zł, do56 zł miesięcznie.
Ulgę można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady. 

Tymczasem Warszawa nieprędko wyjdzie ze śmieciowego kryzysu. Minęło 30 lat od zmiany
ustroju w państwie i przywrócenia utraconej samorządności, a żadna ekipa rządząca stolicą nie
kiwnęła palcem w bucie, by zadbać o wybudowanie nowoczesnej instalacji do segregacji, recy-
klingu i termicznego przekształcania odpadów. Dzisiaj nadal się o tym nie mówi, a to po pro-
stu wieje grozą.

P rzedstawiłem sylwetki dwóch bezpartyjnych samorządowców, którzy w swoich miastach
udowodnili, że wszystko można, o ile jest wola, pomysł, determinacja w działaniu, wyobraź-
nia oraz pokłady empatii. Niestety, wybory w Warszawie są stricte polityczne. Kandydat bez-

partyjny nie ma tu szans, ale Bogiem a prawdą, kandydaci z charyzmą, którym warszawiacy mo-
gliby zaufać i dać im kreskę, jeszcze się nie pojawili. Mówi się, że w tym mieście nie ma bezpartyj-
nego kandydata, który byłby zdolny pokonać w wyborach duże partie polityczne. Ja uważam, że
ktoś taki jednak jest. To od 2014 r. honorowy obywatel Warszawy, kilkakrotnie nominowany do Po-
kojowej Nagrody Nobla, związany z naszym miastem od 60 lat. Jest wzorem uczciwości, człowie-
kiem, który zrobił dla kraju o wiele więcej niż wszyscy politycy razem wzięci. Nadszedł czas, że mógł-
by dzisiaj coś dobrego zrobić także dla swojego miasta. Gdyby powołał do życia własny komitet wy-
borczy i zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta Warszawy, wygrałby wybory w cuglach i mógł-
by wyprowadzić stolicę z wieloletniej zapaści. 

Czy będzie chciał wziąć na barki tak dużą odpowiedzialność? To wątpliwe, ale należy go zachę-
cać, a nawet prosić, bo jest to jedyny człowiek, któremu tak ja, jak i kilkaset tysięcy moich warszaw-
skich ziomali moglibyśmy zaufać. Jeśli nie on, to kto? Wiadomo, kolejny partyjny nominat, który
będzie traktował prezydenturę w Warszawie jako trampolinę do kariery politycznej na skalę ogól-
nopolską. Jurek, larum grają w twoim mieście! W WOŚP lubisz otaczać się fachowcami i słuchać
ich rad. Wsłuchujesz się też uważnie w vox populi. Z pomocą bożą i poparciem warszawiaków dał-
byś radę. Zrób to, bo inaczej czeka nas, warszawiaków, marny los!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Moja klaka stawia na Owsiaka!

„Niestety, wybory w Warszawie
są stricte polityczne. Kandydat
bezpartyjny nie ma tu szans, ale
Bogiem a prawdą, kandydaci 
z charyzmą, którym warszawiacy
mogliby zaufać i dać im kreskę,
jeszcze się nie pojawili”
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COP ma wielu ojców zało-
życieli, chociaż kluczową
rolę w jego powstaniu ode-
grał Eugeniusz Kwiatkow-
ski, początkowo jako mi-
nister przemysłu i handlu
w latach 1926-1930, a póź-
niej jako autor eseju „Dys-
proporcje. Rzecz o Polsce
przeszłej i obecnej” ( Kra-
ków 1931), jako dyrektor
kombinatu chemicznego
w Mościcach w latach
1931-1935 i jako minister
skarbu i  wicepremier do
spraw gospodarczych w
latach 1935-1939.  

Jako minister przemysłu i
handlu  doprowadził do
wzrostu wskaźnika pro-

dukcji przemysłowej z  80 w
1926 do 102 w 1930.  Na ten
wzrost  miały istotny wpływa za-
kłady zbrojeniowe Warszawskie-
go Okręgu Przemysłowego i in-
westycje w tzw rejonie bezpie-
czeństwa, forsowanego przez
gen Kazimierza Sosnkowskiego
i Sztab Generalny Wojska Pol-
skiego, obejmującego trójkąt Wi-
sły i Sanu i środkowego Mazow-
sza, Tutaj starano się koncentro-
wać  przemysł zbrojeniowy od-
dalony od granicy z Niemcami i
terenów zagrożonych przez Ro-
sję sowiecką. Gen. Sosnkowskie-
go śmiało traktować możemy ja-
ko prekursora budowy COP-u ze
względu na jego działalność od
1928 r. jako przewodniczącego
Komitetu dla Uzbrojenia i Sprzę-
tu, a od 1932 r. przewodniczące-
go Komitetu Wyższej Szkoły Wo-
jennej, której komendant gen.
Tadeusz Kutrzeba  pracował nad
planem obrony granic Rzeczy-
pospolitej na wypadek agresji hi-
tlerowskiej Rzeszy. 

Gen. Sosnkowski, zgła-
szając  w maju 1936
gotowość powołania

koalicyjnego rządu z udziałem
przedstawicieli głównych partii
politycznych, podkreślał, że wy-
gaszenie ostrych konfliktów  we-
wnętrznych ma istotny wpływ
na tempo inwestycji obronnych

i ich efektywność społeczną.  Kil-
kakrotnie odwiedzał on rejony
inwestycji copowskich, w tym
Stalową Wolę. W „trójkącie bez-
pieczeństwa” pod jego opieką i
Eugeniusza Kwiatkowskiego,
który doprowadził do skomer-
cjalizowania przedsiębiorstw
przemysłu zbrojeniowego,  po-
wstały  w latach 20-tych lub zo-
stały rozbudowane: Państwowa
Fabryka Broni w Radomiu, Pań-
stwowa Fabryka  Amunicji w
Skarżysku Kamiennej i miejsco-
wa elektrownia, Huta Ludwi-
ków w Kielcach w 1934 r.  prze-
jęta przez skarb państwa, Sta-
rachowickie Zakłady Górnicze,
posiadające fabrykę amunicji i
wytwórnię dział, także kon-
strukcji linii wysokiego napię-
cia i hal fabrycznych, Państwo-
wą Wytwórnię Prochu w Pion-
kach, Zakłady Ostrowieckie.
Miejscowa huta, po moderniza-
cji technicznej, produkowała po-
ciski artyleryjskie, lufy karabi-
nowe i armatnie. W latach 1936-
1939   wszystkie te zakłady
znacznie zwiększyły produkcję
pod kierownictwem  wybitnych
inżynierów: Kazimierza Ołda-
kowskiego – dyrektora Fabryki
Broni w Radomiu, Otmara
Kwiecińskiego – dyrektora Hu-
ty Ludwików, Czesława Klarne-
ra –  prezesa Starachowickich
Zakładów Górniczych, Mieczy-
sława Olszańskiego – dyrekto-
ra Państwowej Wytwórni Pro-
chu  Pionkach.

D umą polskiego prze-
mysłu zbrojeniowego
była produkcja samo-

lotów bojowych i cywilnych  w
Podlaskiej Wytwórni Samolo-
tów, która wyprodukowała ok.
1,5 tys. samolotów dzięki ener-
gii dyrektora inż. Wacława
Czerwińskiego i talentom wie-
lu polskich konstruktorów lotni-
czych. Z Podlaską Wytwórnią
Samolotów, kooperowały Za-
kłady Mechaniczne E. Plage, T.
Leskiewicz w Lublinie i Lubel-
ska Wytwórnia Samolotów, kie-
rowana przez inż. mechanika
Aleksandra Sipowicza. Po
opuszczeniu stanowiska mini-
stra przemysłu i handlu i prze-
jęciu obowiązku dyrektora
kombinatu azotowego w Mo-
ścicach Kwiatkowski opubliko-
wał głośny esej „Dysproporcje”,
którym uzasadnił m. in. strate-
gię  uprzemysłowienia kraju, ze
szczególnym uwzględnieniem
terenów olbrzymiego bezrobo-
cia   agrarnego: Galicji, woje-
wództwa lubelskiego i dawnego

Zagłębia Staropolskiego. Z dy-
stansem i realistycznie przed-
stawił zacofanie cywilizacyjne
kraju, tragedię rolnictwa pol-
skiego, niski poziom jego pro-
dukcji, nożyce cen i potrzebą
reformy rolnej. Przyszłość Polski
wiązał z demokratyczną szero-
ką reformą rolną, intensywnym
uprzemysłowieniem szczegól-
nie terenów przeludnionych.
Domagał się  jednocześnie
sprawiedliwego traktowania
potrzeb świata robotniczego,
rozbitego na różne orientacje
polityczne i związkowe. Kryty-
kując Bezpartyjny Blok Współ-
pracy z Rządem za ściąganie ka-
rierowiczów i nieumiejętność
wykorzystanie umiarkowanej
opozycji, głównie inteligencji
do działań propaństwowych,
podkreślał „ nie zwycięży nigdy
naród rozdarty przez we-
wnętrzne nienawiści”. 

Po śmierci marszałka Pił-
sudskiego, szybkiego
rozwoju militaryzacji

hitlerowskiej Rzeszy i Związku
Sowieckiego, na tle sukcesów
pierwszej pięciolatki  Kwiatkow-
ski wrócił 13 października, ja-
ko kandydat Prezydenta RP
prof. Ignacego Mościckiego do
Rządu RP - gabinetu Mariana
Zyndrama-Kościałkowskiego  ja-
ko wicepremier ds. gospodar-
czych i minister skarbu na posie-
dzeniu  Sejmu 14 października
1935 r., zapowiedział ograni-
czenie karteli,  przebudowę
ustroju rolnego, walkę o rów-
nowagę budżetu przez radykal-
ne oszczędności, reformę podat-
ku dochodowego, wprowadze-
nie specjalnego podatku od wy-
nagrodzeń i lokowanie oszczęd-
ności w przedsiębiorstwach pań-
stwowych dla zwiększenia ich
możliwości inwestycyjnych. W
dniu 26 lutego 1936 r. na posie-
dzeniu plenum Sejmu Kwiat-
kowski przedstawił pierwszy
wariant 4-letniego planu inwe-
stycji publicznych na lata 1937-

1940, który po poprawkach
przewidywał  w czerwcu tego
roku wydanie na te inwestycje
1650 -1800 mln złotych, z czego
w pierwszym roku planu 340
mln, w drugim 400 mln, w trze-
cim 470 mln, a w czwartym 590
mln. Z kolei 9 maja 1936 r. de-
kretem prezydenta RP powstał
Komitet Obrony Rzeczypospo-
litej pod jego przewodnictwem.
Zastępcą był Generalny Inspek-
tor Sił Zbrojnych gen. Edward
Rydz-Śmigły, sekretarzem gen.
Tadeusz Malinowski, członka-
mi Komitetu byli członkowie
rządu i Sztabu Głównego. Nie
było w nim natomiast przywód-
ców czołowych opozycyjnych
partii politycznych. Pomimo sze-
rokich kompetencji KOR, nie
odegrał roli, jaką przeznaczył
mu ustawodawca. Formalnie
obradował dwukrotnie – 10 lu-
tego i 8 lipca 1938 r.  w sprawie
aprowizacji  oraz polityki i go-
spodarki surowcowej. W dniu 1
lipca 1936 r.  do kancelarii Szta-
bu Generalnego wpłynął pierw-
szy projekt 6- letniego planu roz-
budowy  sił zbrojnych, opraco-
wany przez Komitet dla Spraw
Uzbrojenia i Sprzętu, tj. przez
gen Sosnkowskiego i jego naj-
bliższych współpracowników,
do zatwierdzenia przez Gene-
ralnego Inspektora Sił Zbrojnych
gen. Rydza Śmigłego. 

Projekt ten przewidywał
wydanie  na moderni-
zację armii w latach

1936 -1941 6 miliardów złotych.
W świetle badań prof. Piotra Sta-
weckiego, projekt przewidywał
zwiększenie liczby dywizji pie-
choty do 42, poważną rozbudo-
wę lotnictwa i jego zaplecza, bro-
ni pancernej,  poważne wzmoc-
nienie   siły ognia 11 brygad ka-
walerii, zwiększenie baterii prze-
ciwlotniczych i rozbudowę ma-
rynarki wojennej. W sytuacji,
gdy wszystkie wydatki na Woj-
sko Polskie  pochłonęły w latach
1936-1939  4,2 mld zł, czyli po-

łowę wszystkich wydatków pań-
stwa, znalezienie  6 mld na inwe-
stycje  wojskowe wymagało de-
waluacji złotego i przejścia na
drogę radykalnej inflacji z jej bo-
lesnymi kosztami społecznymi.
Zapowiedzią tych kosztów były
krwawo stłumione strajki i de-
monstracje robotnicze 1936 r. i
sierpniowy strajk chłopski 1937
r. Wicepremier Kwiatkowski,
mając poparcie prezydenta Igna-
cego Mościckiego, do końca
września 1939 r.  bronił trwało-
ści złotówki stał się obiektem
ostrej krytyki kół związanych z
marszałkiem Rydzem-Śmigłym
i Sztabem Głównym, kierowa-
nym przez gen. Wacław Stachie-
wicza. Według  obliczeń tego
ostatniego, w latach 1936-1940
wydatki na rozbudowę i unowo-
cześnienie armii  zamiast preli-
minowanych 6 mld zredukowa-
nych do 4 mld, wynosiły 1290
mln, z tego 430 mln pochodziło
z budżetu Ministerstwa Spraw
Wojskowych i 860 mln  z sum
pozabudżetowych. 

Okształcie terytorial-
nym COP-u , charakte-
rze i rozmiarach  za-

kładów zbrojeniowych decydo-
wali przede wszystkim marsza-
łek Edward Rydz-Śmigły, gen.
Wacław Stachiewicz – szef Szta-
bu Głównego, gen. Tadeusz Ka-
sprzycki – minister spraw woj-
skowych i gen. Aleksander Li-
twinowicz – szef administracji
armii, odpowiedzialny za inwe-
stycje copowskie. To są bezpo-
średni twórcy COP-u według
kształtu  z września 1939.

Eugeniusz Kwiatkowski
– dopiero 5 lutego 1937
r. na posiedzeniu Komi-

sji Budżetowej Sejmu  – przed-
stawił projekt budowy COP-u,
mimo że już od 1936 r. trwały
prace nad jego infrastrukturą
techniczną i poszczególnymi za-
kładami produkcyjnymi.  W
sierpniu 1936 inż. Marceli Sie-
dlanowski, na czele komisji spe-

cjalistów,  wybrał miejsce pod
budowę Zakładów Południo-
wych  w rejonie wsi Pławo, po-
wiat niżański.  Zakłady te zosta-
ły oficjalnie powołane 19 stycz-
nia 1937 r. jako zakłady mecha-
niczne i  metalurgiczne, pod dy-
rekcją Siedlanowskiego, zasłu-
gującego – nawiasem mówiąc –
na obszerną biografię.

Według Kwiatkow-
skiego, który zapro-
ponował zwiększe-

nie  4-letniego planu inwestycji
publicznych do sumy 2400 mln
złotych, COP miał tworzyć ry-
nek zbytu dla płodów rolnych
okręgów wschodnich i dla  su-
rowców i półfabrykatów okrę-
gów zachodnich i być odbiorcą
wykorzystującej siły wodne i cie-
pło gazu ziemnego energii, skon-
centrowanej na południu.
Wszystko to miało służyć  zatar-
ciu starych układów gospodar-
czych, pozostałych po zaborach”.
Kwiatkowski, który początkowo
traktował COP jako element
wielkiej strategii wieloaspekto-
wej  modernizacji  cywilizacyjnej
Polski, starał się o cywilną kon-
trolę inwestycji wojskowych i o
aktywny udział kapitałów pry-
watnych w tych inwestycjach,
co mu się nie udało, podobnie
jak zaangażowanie w budowie
COP-u samorządu terytorialne-
go, reprezentowanego przez
Związek Miast Polskich.  

Koła wojskowe, lepiej zo-
rientowane  w pogar-
szającej się  sytuacji

międzynarodowej i militarnej
Rzeczypospolitej, po remilitary-
zacji Nadrenii  i w trudnościach
realizacji  francuskiej pożyczki
militarnej podpisanej 6 września
1936 r. w Rambouilett przez Ge-
neralnego Inspektora Sił Zbroj-
nych – od COP-u oczekiwały
szybkiej poprawy zaopatrzenia
armii, mimo że zakończenie in-
westycji copowskich planowa-
no dopiero w 1941 roku. 

F o t .  w i k i p e d i a

Geneza powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego

EElleekkttrroowwnniiaa ww SSttaalloowweejj WWoollii,, rrookk 11993399..

EEuuggeenniiuusszz KKwwiiaattkkoowwsskkii..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KUPIĘ rower 26, chętnie
miejski, tel.: 678 579 249

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

SPRZEDAM działkę budowlano-
rolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Bobrowiecka, 88 m2, 

stan deweloperski, ładne, 
601 720 840

!Centrum, 28 m2, 1 pok., 
ul. Tamka, 601 720 840

!Centrum, 124 m2, 4 pok.,
ul. Dzika, 1,5 mln. zł, 601 720 840

!Mokotów Dolny,
Bobrowiecka, 87 m2, 3 pok.,stan
deweloperski, 601 720 840

!Mokotów Górny, 64 m2, 
3 pok., k. metra, 601 720 840

!Mokotów Górny, 115 m2, 
ul. Wielicka, 4 pok. zrobione,
ładne, 601 720 840

!Mokotów Górny, Wielicka,
113 m2, apartament 4 pok., 
k. metra, 601 720 840

!Mokotów Górny,  Wiktorska
45 m2, 2 pok. k. metra, 
601 720 840, 601 720 840

!Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

!Ochota, 45 m2, 2 pok., 
630 tys. zł, zrobione, 601 720 840

!Ochota, 127 m2, 4 pok. 
1.6 mln lub wynajem 6500 tyz żl,
601 720 840

! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 
2,7 mln. zł, 601 720 840

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

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., 
I p., do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840

!Ursynów, 3 pok., 58 m2, 
c. 710 tys. zł, 601 720 840

!Ursynów Imielin ,70 m2, 
3 pok.,z garażem, ładne, 
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, w

stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

!Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena, 
601 720 840

!Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840  

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840

!Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840  

!Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720

!Ursynów, 45 m2 2 pokoje 
z garażem, 2000 zł/m-c, 
601 720 840

Lokale handlowe : 
! 58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys., zł. 601 720 840
!Biedronka, z najemcą.

Wieloletnia umowa, 601 720 840
!Biurowiec, 3000 m2,

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

!Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

!Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców 
20 tys/m-cznie -  sprzedam, 
601 720 840

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

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

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

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

! Sadyba, lokal handlowy 
110 m2 do wynajęcia, wysoki
standard, witryny przy głównej
ulicy, 601 720 840

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,

Piaseczno i okolice, 
Sadyba, Wilanów, Mokotów,

Stegny, Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

DO SPRZĄTANIA bloków 
i terenów, 509 318 602; 
510 056 006

GRUPA SERWISOWA ZATRUDNI
PANIE I PANÓW DO SPRZĄTANIA
OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA
URSYNOWIE (OKOLICE METRA

STOKŁOSY/URSYNÓW).
SPRZĄTANIE KLATEK I TERENU

ZEWNĘTRZNEGO 
W GODZ. 6-14 OD PON.DO PT.

WYNAGRODZENIE 2800 – 3000
ZŁ NETTO. PROSZĘ O KONTAKT

POD NR 22 423 23 13

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
mieszcząca się przy metrze Natolin
zatrudni osobę do sprzątania.
Praca w godzinach porannych, 
ok. czterech godzin dziennie, 
tel. 690 800 414

ARCHITEKT podejmie zlecenie,
tel. 663 187 009

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, glazurnictwo 

669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

WIERCENIE, 602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH 

PROSIMY
DZWONIĆ 

POD NUMER
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJoollaannttaa TTaarrsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

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

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Kradła, chcąc odmienić
swoje życie...

Ursynowscy kryminalni za-
trzymali 27-latkę oraz jej 41-let-
niego wspólnika, podejrzanych
o kradzieże produktów wartych
łącznie około 30 000 złotych.
Kobieta usłyszała 7 zarzutów.
Jej partnerowi udowodniono
trzy kradzieże na przełomie listo-
pada i grudnia br. Oboje okrada-
li drogerie na terenie Ursynowa,
Wilanowa oraz Piaseczna.

W trakcie prowadzonego do-
chodzenia policjanci ustalili ope-
racyjnie, że za sprawą kilku prze-
stępstw popełnionych na tere-
nie znanych sieciowych drogerii
w Piasecznie oraz na terenie
dwóch warszawskich dzielnic
stoi mieszkanka Konstancina-J-
eziorny oraz zamieszkujący z nią
partner. Kobieta kradła sama lub
w jego towarzystwie. Oboje
uczynili sobie z tego sposób na
życie. Kobieta została zatrzyma-
na w okolicach ulicy Romera w
Warszawie, kiedy wybierała się
po kolejne zakupy. Tego samego
dnia funkcjonariusze zatrzyma-
li również jej partnera. Oboje
przyznali się do winy. 27-latka
wyjaśniła, że towar sprzedawa-
ła przypadkowo napotkanym
osobom lub na targowiskach za
znacznie niższą cenę. Jak ustali-
li śledczy kobieta wyniosła z sied-
miu sklepów artykuły drogeryj-
ne warte około 21 000 zł. Sama
przyznała, że zarobiła na nich
około 4 000 zł. Jej partner dopu-
ścił się kradzieży produktów
wartych blisko 9 000 zł w trzech
drogeriach.

Kobieta tłumaczyła się, że
kradła, ponieważ miała zamiar
odmienić swoje życie na lepsze.
Pieniądze potrzebne były jej na
lepszy start. Teraz motywy swo-
jego działania będzie mogła
przedstawić w sądzie, który mo-
że ją oraz jej kohabitanta ska-
zać nawet na 5 lat więzienia.

Umówiła się na randkę 
żeby okraść mężczyznę
Ursynowscy policjanci zatrzy-

mali 32-latkę oraz jej 45-letnie-
go partnera podejrzanych o kra-
dzież pieniędzy w kwocie około
22.000 złotych, dwóch marko-
wych smartfonów, dokumen-
tów, kart płatniczych, kluczy do
mieszkania oraz samochodu o
wartości około 36 000 zł. Podej-
rzana na jednym z portali rand-
kowych umieściła ogłoszenie,
przedstawiając ściśle określone
oczekiwania wobec partnerów.
Po umówieniu spotkania z męż-
czyzną przyszła do jego miesz-
kania i zanim doszło do intym-
nej sytuacji, prawdopodobnie
dosypała mu do napoju środek,
który skutecznie go uśpił. 

Kiedy 42-latek umawiał się z
kobietą na intymną randkę w
swoim mieszkaniu za pośred-
nictwem portalu internetowego
nie przypuszczał, że to swego
rodzaju „femme fatale”. Z sym-
patią przyjął swojego gościa,
zanim jednak przeszedł do bliż-
szej znajomości, poczuł się sen-
ny i zasnął. Obudził się sam, bez
towarzyszki. Około 8.00 rano
zorientował się, że jest także
bez gotówki i paru innych dro-
gich rzeczy. Z mieszkania znik-

nęły pieniądze, dwa markowe
smartfony, dowód osobisty, kar-
ty płatnicze, klucze do miesz-
kania oraz kluczyki do jego for-
da mondeo. Po chwili się okaza-
ło, że samochodu przed budyn-
kiem także nie było. Noc wątpli-
wej przyjemności kosztowała
go około 60.000 zł.

Pokrzywdzony postanowił
wziąć sprawy w swoje ręce za-
nim jeszcze powiadomił poli-
cjantów. Wiedząc, że jeden ze
smartfonów ma włączoną funk-
cję lokalizacji, używając innego
telefonu komórkowego ustalił,
że sygnał nadawany jest z jedne-
go z lokali mieszkalnych przy
ul. Puławskiej. Pofatygował się
więc tam późnym wieczorem i
po krótkiej obserwacji napotkał
na klatce schodowej kobietę,

która u niego gościła wieczo-
rem. Wmawiała mu, że nic nie
ukradła. Chwilę później na miej-
scu pojawili się wezwani przez
niego mundurowi. Kobieta
twierdziła, że nie miała nic
wspólnego z kradzieżą. Potwier-
dziła, że była u mężczyzny wie-
czorem, ale wyszła około godzi-
ny 1.00 w nocy, gdy zasnął.

Policjanci zapytali kobietę,
czy ktoś jest w mieszkaniu. Naj-
pierw twierdziła, że jest tam jej
chora matka, której nie chce de-
nerwować, a później twierdziła,
że nie ma kluczy do mieszka-
nia, ponieważ matka jej zabra-
ła. Pokrzywdzony powiedział,
że zanim podszedł do kobiety,
stała ona na klatce schodowej z
jakimś mężczyzną, który wszedł
do środka. Funkcjonariusze dłu-
żej nie czekali na zaproszenie.
Skontaktowali się telefonicznie
z prokuratorem, który mimo
późnej pory zlecił przeszukanie
mieszkania celem zabezpiecze-
nia przedmiotów i śladów, któ-
re mogą być dowodami rzeczo-
wymi w sprawie. Ta propozycja
bardzo nie spodobała się kobie-
cie. Nie mniej jednak zapukała
do mieszkania. Nie otworzyła
im jej matka, a 45-letni partner,
który jak później ustalili krymi-
nalni, również brał udział w kra-
dzieży. W jednej z kurtek w sza-
fie policjanci znaleźli pęk klu-
czy należących do pokrzywdzo-
nego. Zabezpieczono również
gotówkę w kwocie około 2000
zł, którą posiadała przy sobie
32-latka. Domownicy nie chcie-
li powiedzieć gdzie ukryli samo-
chód pokrzywdzonego. Oboje
trafili do policyjnych cel. Zanim
stanęli przed prokuratorem, po-
licjanci z ursynowskiego wy-
działu kryminalnego operacyj-
nie ustalili, że do forda mondeo,
należącego do 42-letniego po-
krzywdzonego, wsiadł podej-
rzany. Mężczyzna odjechał nim
na parking przy ul. Jutrzenki na
warszawskich Włochach. Tam
policjanci zlokalizowali, odna-
leźli i zabezpieczyli auto.

Pomysłowej parze zarzuty
przedstawił prokurator. Na
wniosek policjantów poparty

przez Prokuraturę Rejonową
Warszawa Ursynów, Sąd Rejo-
nowy dla Warszawy Mokotowa
zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci trzymiesięcznych
aresztów. Teraz grozi im kara
do 5 lat więzienia.

Jechał zygzakiem 
przed radiowozem

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 43-latka po-
dejrzanego o kierowanie samo-
chodem po użyciu alkoholu.
Mężczyzna kierujący hondą je-
chał ulicą Sobieskiego nie utrzy-
mując właściwego toru jazdy.
Znosiło go na boki. Policjanci
postanowili go skontrolować. 

Kierujący oświadczył, że pra-
wo jazdy ma w domu. Twier-
dził, że zapomniał portfela z do-
kumentami. Po chwili przedsta-
wiał inną wersję. W trakcie roz-
mowy funkcjonariusze wyczuli
woń alkoholu z ust kierującego
samochodem. Użyto wobec nie-
go alkotestu, który wykazał, że
mężczyzna ma blisko pół pro-
mila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Po sprawdzeniu w
policyjnych systemach okazało
się, że w ogóle nie posiada on
uprawnień do kierowania po-
jazdami mechanicznymi. Samo-
chód został zabezpieczony, a je-
go właściciel zatrzymany i do-
wieziony do komendy Policji.
Po sporządzeniu dokumentacji,
ukaraniu go mandatem karnym
za kierowanie pojazdem bez
uprawnień oraz wręczeniu we-
zwania na przesłuchanie i
przedstawienie zarzutów na
dzień następny został on zwol-
niony do domu. Teraz o jego
dalszym losie zadecyduje sąd.
Grozi mu wysoka grzywna.

Tymczasowo aresztowany
za kradzieże w sklepach
Na wniosek mokotowskich

policjantów poparty przez ursy-
nowską prokuraturę sąd zasto-
sował środek zapobiegawczy w
postaci trzymiesięcznego aresz-
tu wobec 40-latka, który miał
na swoim koncie szereg kra-
dzieży na terenie całej Polski,
ale także na Mokotowie. 

W marcu, sierpniu, listopadzie
i grudniu ubiegłego roku męż-
czyzna odwiedził drogerie na te-
renie Mokotowa, Młocin, a także
w Krakowie oraz Czeladzi. Stam-
tąd zabierał perfumy i artykuły
kosmetyczne o wartości kilkuset
złotych. W sierpniu wybrał się
do centrum handlowego w Byd-
goszczy. Tam wstąpił do sklepu
jubilerskiego. Korzystając z nie-
uwagi sprzedawcy, który zajęty
był innym klientem, zabrał z la-
dy złotą bransoletkę wartą pra-
wie 6000 zł i wyszedł.

W grudniu robił sobie zaku-
py bez płacenia w drogeriach
na terenie Warszawy, aż zawitał
na Mokotów, gdzie miał ostat-
nią przygodę, która zaprowa-
dziła go najpierw do policyjne-
go aresztu, a później do sądu. 

Policjanci prowadzący postę-
powanie weszli w kontakt z po-
licjantami z innych jednostek i po
zebraniu dowodów rzeczowych
przedstawili mu zarzuty. Następ-
nie złożyli wniosek o tymczaso-
we aresztowanie podejrzanego
w ursynowskiej prokuraturze.
Prokurator poparł wniosek w ca-
łej rozciągłości i przesłał go mo-
kotowskiego sądu, który po za-
poznaniu się z aktami sprawy
aresztował 40-latka. Mężczyzna
trafił do zakładu karnego, gdzie
spędzi najbliższe miesiące w
oczekiwaniu na rozprawę, na
której może zostać skazany na-
wet na 5 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa
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