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Jak ukłuć Polskę...

T

ylko szatan się cieszy, kiedy
władza namiesza. W iluż
to sprawach osobiste ambicyjki, partykularne interesy lub
polityczne spory hamowały lub
wręcz uniemożliwiały w w Polsce
w ogóle, a w Warszawie w szczególności zaspokojenie istotnej potrzeby społecznej? Z tego choćby
powodu wybrano tak idiotyczną
koncepcję Stadionu Narodowego,
że w skali roku stoi on pusty i służy głównie zarabianiu ubocznymi akcjami na pensje pracowników spółki zarządzającej (a nie
jest to bynajmniej wina rządzącej obecnie Polską partii).
obrych dwadzieścia lat temu stołeczny ratusz zgodził
się na wzniesienie jakiegoś
budynku akurat na osi zaplanowanej już drogi szybkiego ruchu
(bodajże na Bemowie) – dając dowód, że nie wie lewica, co czyni
prawica. Ten sam ratusz pozwolił,
by na przedłużeniu ursynowskiej
ulicy Ciszewskiego do Wilanowa
wyrosło nagle osiedle pod nazwą
Wzgórze Słowików, utrudniające
wytyczenie tam odpowiednio szerokiej jezdni. Gdy jednak w końcu
udało się – dzięki inicjatywności
władz Ursynowa – pokonać wszelkie przeszkody w tej materii, nagle
szlaban na szlaku Ciszewskiego-bis postawił długoletni mieszkaniec tej dzielnicy, można powiedzieć powiedzieć – arcyksiążę w
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randze wojewody Konstanty Radziwiłł (piszemy o tym na str. 4).
No i rzec znowu musi się odwlec,
koszty inwestycji zapewne się
zwiększą, warszawiacy ucierpią,
ale co to obchodzi rozgrywającego
– może swoją, a może nie swoją –
partię dawnego szefa Naczelnej
Izby Lekarskiej Radziwiłła? I pomyśleć tylko, że zanim poszedł on
w politykę, czynił dużo dobrego jako medyk, również pro publico bono! Jak na ironię jednak, w pewnym momencie zmienił front i
przeciwstawił się zorganizowanemu w słusznej sprawie strajkowi
lekarzy-rezydentów, występując
również demonstracyjnie z Naczelnej Rady Lekarskiej i stając w obronie swego ukochanego rządu, w
którym objął nawet stanowisko
ministra.
nnym przykładem międzypartyjnych podjazdów jest Szpital
Południowy, o którym jako nieodzownej inwestycji przychodziło
mi pisać jeszcze w latach 90-tych
ubiegłego wieku na łamach „Pasma”. Racjonalne projekty miał w
tym zakresie oblatany międzynarodowo dr Krzysztof Urbaniak. W
tamtym momencie wszakże jego
mądre idee nie padły na podatny
grunt, więc się chłop wyniósł ze sfery społecznej, robiąc karierę (i pieniądze) w prywatnym lecznictwie.
A uruchomienia Szpitala Południowego w pełnej wersji doczekamy się w zasadzie dopiero w tym
roku, jakkolwiek będą jakieś opóźnienia, bo na razie placówka ta
musi posłużyć tylko celom szczepieniowo-covidowym.
no właśnie – szczepienia antycovidowe! Na razie należałoby zmienić ortografię i
mówić o raczej o sczepieniach
względnie zaczepkach na politycznym tle. Nie tylko obecna opozycja
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sejmowa krytykuje otóż ogólnopolską akcję szczepieniową, koordynowaną przez szefa kancelarii
premiera Michała Dworczyka. Złośliwcy ironizują, że skoro dojście
do końca studiów zajęło mu ponoć
aż 19 lat, to dzisiejsza akcja rządowa potrwa jeszcze dłużej. Tak naprawdę jednak nikomu nie jest do
śmiechu, bo bez zaszczepienia całego społeczeństwa trudno liczyć
na powstrzymanie epidemii koronawirusa, a co za tym idzie – ponowne uruchomienie sparaliżowanej na poły gospodarki. Tymczasem noszący szumną nazwę Narodowy Program Szczepień zaczął
być realizowany z taką maestrią,
że co drugi Polak chce się z rozpaczy powiesić, zwłaszcza wtedy, gdy

w telewizji kolejny raz przemawia
pełen sztucznego optymizmu, robiący dobrą minę do złej gry koordynator Dworczyk. Na razie to na
nim właśnie wiesza się psy, chociaż nie on przecież winien, iż zakontraktowani producenci wstrzymali nieco dostawę wymarzonych
szczepionek.
am zdążyłem już przejść
swoistą drogę krzyżową, jaką było usiłowanie zarejestrowania się w konkretnym miejscu do szczepień. Starałem się wykorzystać wszystkie sposoby rejestracji, wskazane wirtualnie na
stronie „www.pacjent.gov.pl” oraz
przez ministra Dworczyka osobiście. Dopiero po dwóch dniach bezskutecznych usiłowań mogłem się
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przekonać, że mądry Dworczyk po
szkodzie. Co jednak miałem myśleć o jego drużynie, skoro tak zaprogramowała ona automatyzm
rejestracji, iż po wpisaniu przez
mnie jak najprawdziwszego kodu
miejscowości, którą zamieszkuję,
dostawałem w odpowiedzi brutalne stwierdzenia: „niewłaściwy kod”
albo „fałszywy kod”. Gdyby taka
rzecz zdarzyła mi się w systemie
bankowości elektronicznej, to chyba zabiłbym prezesa banku. Koordynatorowi Dworczykowi mogę,
niestety, tylko napyskować.
Zwłaszcza za to, że gdy po wielogodzinnych próbach dodzwonienia
się pod numer interwencyjny i usłyszeniu wreszcie komunikatu „jesteś pierwszy w kolejce oczekują-

cych na rozmowę z konsultantem”
– moje połączenie nagle przerwano, informując uprzejmie: sami
wkrótce oddzwonimy... No cóż, nie
oddzwoniły sukinsyny do dzisiaj.
Na szczęście udało mi się w końcu
wykorzystać telefoniczny numer
989 i zarezerwować w marcu
szczepienie w Radomiu, czyli w odległości głupich 100 kilometrów od
Warszawy. W istniejącej sytuacji
nie mam jednak tego akurat za złe.
Trudno mi natomiast zrozumieć,
do jakiego stopnia można zawalić
organizację tak ważnego i pilnego
przedsięwzięcia, jak szczepienia
antycovidowe. Nie po raz pierwszy butne deklaracje namiestników dominującej obecnie partii
rozmijają się z rzeczywistością. Jedenaście lat temu słali oni ostre pisma do ówczesnego rządu, podkreślając, że wyprawę prezydenta
Lecha Kaczyńskiego na Cmentarz
Katyński organizuje prezydencka
kancelaria i Alejom Ujazdowskim
nic do tego. Potem zaś, gdy w następstwie bezprawnych posunięć i
organizacyjnego bałaganu doszło
do katastrofy transportującego delegację tupolewa pod Smoleńskiem, owe Zosie-Samosie zaczęły
wnosić pretensje do całego świata
i szukać winnych.
zy w razie niepowodzenia
akcji Narodowego Szczepienia winą obarczy się tak
krytykowaną przez rządzących
Unię Europejską, czy może usłyszymy zdziebko samokrytyki? W
ostateczności zawsze można obwinić wiecznie niezadowolonych, bezczelnie pyskujących dziennikarzy,
których władza chce, jak się zdaje,
na wszelki wypadek w komplecie
upaństwowić....
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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Dłużej z przedłużeniem Ciszewskiego...

Wojewoda Konstanty
Radziwiłł wstrzymał
zezwolenie na budowę
przedłużenia ulicy Jana
Ciszewskiego, które ma
dogodnie połączyć
Ursynów z Wilanowem.
To wyjątkowo potrzebna inwestycja, jej realizację jednak
dziwnie odwlekano, by w
„międzyczasie” wybudować
częściowo na osi tej ulicy osiedle pod nazwą Wzgórze Słowików, nie licząc się ze społecznym interesem. W końcu

wszelkie opory zostały przełamane, Zarząd Miejski Inwestycji Drogowych doczekał się odpowiedniej decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę,
ogłaszając w ubiegłym roku
przetarg na wykonanie zadania, czyli przedłużenie ulicy Ciszewskiego o 1,4 kilometra, by
połączyć ją z aleją Rzeczypospolitej w Miasteczku Wilanów. Niestety, w sprawę wtrącił się nieoczekiwanie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, wstrzymując wspo-

mniane pozwolenie z kilku formalnych względów. Najważniejszym z nich ma być to, że
decyzja środowiskowa stała się
jego zdaniem nieprawomocna,
bo pozostaje w trybie rozpatrywania przez kolejne instancje sądownictwa administracyjnego.
Posunięciu Konstanego Radziwiłła dziwi się burmistrz Ursynowa Robert Kempa:
Wojewoda sam zdecydował,
że owa decyzja środowiskowa
jest nieostateczna, co jest kom-

pletnym zaskoczeniem, bo jeszcze nie słyszałem, żeby na tym
stanowisku uzyskał kompetencje Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wprawdzie Konstanty Radziwiłł wskazuje również inne drobniejsze uchybienia, ale mógłby po prostu postawić warunek ich natychmiastowego usunięcia i prace nie musiałyby być na dłuższy czas
wstrzymane. A tak nastąpi
znaczne opóźnienie. Jego skutek będzie między innymi taki,
że właściciele gruntów, które zostały przez miasto przejęte pod tę
inwestycję, wciąż nie będą mieli podstawy prawnej do odebrania odszkodowań. Na dodatek
zaczynają się rodzić obawy o
ważność całego procesu inwestycyjnego. To wszystko przypomina podobną akcję poprzedniego wojewody Zdzisława Sipiery, dotyczącą przebudowy
odcinka ulicy Rosoła i Relaksowej. Wygląda to wyraźnie na kolejną decyzję o charakterze politycznym, mającą wykazać, że samorząd Warszawy nie radzi sobie z inwestycjami – konkluduje
Robert Kempa.
Co ciekawe, zastrzeżenia do
decyzji inwestycyjnych, dotyczących przedłużenia ul. Ciszewskiego, złożyła m. in. wspólnota
mieszkańców Wzgórza Słowików, a także ursynowska posesjonatka Elżbieta Schmidtke,
która zgodziła się przecież na
wykupienie swego gruntu pod
budowę owego odcinka drogi
mp
do Wilanowa.

Tabliczki NFC w urzędzie dzielnicy

Zakończył się montaż 87 tabliczek NFC. Rozwiązanie to
jest dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Po
zbliżeniu telefonu komórkowego do tabliczki jest możliwość odczytania głosowego zakodowanej w niej informacji. Tabliczki trafiły do miejsc odwiedzanych przez
mieszkańców. To nowatorskie rozwiązanie – Ursynów
jest pierwszą warszawską dzielnicą, w której zostało
wdrożone. System będzie podlegał dalszej rozbudowie
o kolejne tabliczki.
Informacja na tabliczce jest przekazywana przez pismo Braille’a,
duży czytelny czarnodruk, wypukły wydruk dla osób niedowidzących oraz jest odczytywana przez telefon komórkowy z kodu NFC.
Near Field Communication (w skrócie NFC) to bezdotykowa i bezprzewodowa technologia komunikacyjna. Specjalne oprogramowanie zainstalowane w telefonie pozwala odczytywać głosowo informacje zakodowane w tabliczkach. Są to informacje o pokojach
w urzędzie (np. Wydział Obsługi Mieszkańców – sekretariat) lub lokalizacjach (np. klatka schodowa). Rozwiązanie stanowi ogromne
wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się po
budynku urzędu.
Tabliczki NFC to kolejne udogodnienie dla mieszkańców odwiedzających urząd, tak aby każda wizyta była jak najbardziej komfortowa. W marcu 2020 r. urząd dzielnicy Ursynów udostępnił klientom powiększalnik, w listopadzie ubiegłego roku zainstalowano
urządzenia wspierające osoby korzystające z aparatów słuchowych
czyli pętlę indukcyjną.

Sprostowanie
Ze zdziwieniem przeczytałem w artykule “Z Górki na
pazurki...” (Passa, 21.01.2021) red. Bogusława Lasockiego, że jakoby miałem w audycji radiowej wypowiedzieć słowa, że “dla czterech dni w roku nie warto
zmieniać projektu parku”.
Pan redaktor pisał te słowa, mając na myśli Park Polskich Wynalazców. W audycji, o której wspomina Pan redaktor wypowiedziałem zupełnie inne zdanie. Powiedziałem mianowicie, że “w to miejsce [Park Polskich Wynalazców - PL] nie tylko chcemy zaprosić
dzieci tylko wtedy, kiedy będzie zima 3-4 dni w roku, tylko chcemy, aby dzieci korzystały z tego miejsca na okrągło”. Ze swojej
strony mogę jedynie powtórzyć i zapewnić wszystkich, że działania Urzędu Dzielnicy Ursynów i sympatyków tego miejsca zmierzają do tego, że tak, jak mogliśmy w Parku Polskich Wynalazców gościć tłumy dzieci zjeżdżające na sankach podczas niedawnych,
śnieżnych dni, tak samo chcemy ich gościć w tym miejscu przez cały rok. Szczególnie dotyczy to projektowanego w Parku naturalnego placu zabaw, który będzie chyba jedynym w naszej dzielnicy takim miejscem naturalnie zacienionym i wpisanym w zielonych
charakter tego urokliwego terenu. W projektowanym Parku Polskich
Wynalazców znajdzie się dodatkowo 65 nowych nasadzeń drzew,
3.500 m kw. łąk kwietnych oraz 1000 m kw. nowych nasadzeń
krzewów i tyle samo roślin. Tym samym Park Polskich Wynalazców
stanie się jeszcze bardziej zielonymi płucami naszej dzielnicy.
Paweł Lenarczyk
r a d n y D z i e l n i c y U r s y n ów
O t w a r t y U r s y n ów

Zbiórka krwi już w sobotę
W najbliższą sobotę, 30 stycznia, w godz. 9.00 – 14.00
na parkingu przy urzędzie dzielnicy Ursynów odbędzie
się kolejna akcja poboru krwi zorganizowana przez
Klub HDK Krewki Ursynów. Krew szczególnie w czasie
pandemii COVID-19 jest bezcennym darem, który może
uratować komuś życie!
Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szczególnym
czasie stosować się do wszystkich zaleceń, dlatego prosimy o nie
przychodzenie na zbiórkę: z osobami towarzyszącymi, z objawami
infekcji, jeżeli mieliście kontakt z osobami, u których potwierdzono zarażenie COVID-19.
Uwaga! Ze względu na stan pandemii COVID-19 wstrzymane zostają zapisy do bazy potencjalnych dawców szpiku.

Ursynowska kultura 2020
To był wyjątkowo trudny rok dla kultury. Cały czas jednak prężnie działał Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów oraz Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza.
- Ubiegły rok był wyjątkowy dla obszaru kultury. Obostrzenia
związane z pandemią COVID-19 znacznie ograniczyły liczbę wydarzeń. Zarówno pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów, jak i Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów oraz Biblioteki Publicznej im.
J. U. Niemcewicza robili wszystko co możliwe, aby mimo pandemii
zapewnić mieszkańcom dzielnicy szeroko rozumiany dostęp do
kultury. W większości przeniosła się ona do wirtualnej rzeczywistości. W taki sposób próbujemy się dostosować do rzeczywistości
–mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski. Wierzę że kolejne miesiące przyniosą zmniejszenie restrykcji i przynajmniej częściowy powrót do tak cenionych i lubianych wydarzeń kulturalnych w naszej dzielnicy – dodaje.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w 2020 r.

Laurki trafiły do Seniorów z Ursynowa
Wszystkie piękne kartki,
które zebrano w ramach
akcji „Laurka dla Seniora” trafiły do podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej na
Ursynowie.
Oczywiście z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przekazał je burmistrz Ursynowa Robert Kempa
oraz pomysłodawcy akcji Katarzyna Bornowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Tomasz Krasowski, radny
dzielnicy Ursynów.

W 2020 roku w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów zorganizowano 107 przedsięwzięć kulturalnych, w których udział wzięło 18 168 osób. Dla mieszkańców naszej dzielnicy zorganizowano:
11 koncertów, 6 wystawy/wernisaże, 27 przedstawień teatralnych
dla dzieci i dorosłych , 1 festiwal (Festiwal Komedii STOLICA – pozyskane dofinansowanie z MKiDN), 8 konkursów, 9 imprez plenerowych, 2 eventy, 3 imprezy współorganizowane, 40 warsztatów
tematycznych. Na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku działało 70 grup zajęciowych, lub warsztatowych dla uczestników w różnym wieku.

Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 r.
W 2020 roku w sumie 286 186 czytelników odwiedziło placówki Ursynoteki, wypożyczeń było 464 006 (16 670 wypożyczeń
na miejscu).
Zakupiono: 16 569 książek, 1 074 audiobooków, 424 zbiorów specjalnych. Wypożyczono: 427 727 książek, 13 566 audiobooków,
22 713 zbiorów specjalnych.
Warto przypomnieć, że od 1 grudnia 2020 r. placówki Ursynoteki są otwarte dla czytelników z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej. W
dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z akcji “Ursynoteka na wynos” i zamawiania książek online. Zwroty przyjmowane są do biblioboxów.
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Ursynów gra z WOŚP!

To będzie już 29. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Finał z
głową” – takie jest hasło
przewodnie tegorocznej
zbiórki. Za zebrane podczas finału pieniądze zostanie zakupiony sprzęt
dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Także w tym roku
Ursynów przyłącza się do
akcji. Rondo im. Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie dzielnicy
zobowiązuje!
Dzielnica Ursynów po raz kolejny gra z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy.
– W tym roku zaistniała wyjątkowa sytuacja – mówi burmistrz
Ursynowa Robert Kempa. – Po
raz pierwszy nasz sztab zlokalizowany w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie ma jedno ze 100 złotych serduszek –

serduszko nr 85. Po lewej stronie
Wisły to jedno jedyne takie serduszko. Więc liczę na liczny
udział mieszkańców w licytacji i
siłę ursynowskich serc. Okażmy
wsparcie Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy i jej podopiecznym. Liczę na Was, do zobaczenia podczas finału i podczas licytacji – zachęca burmistrz, pamiętający wszak, że
orkiestrowy dyrygent Jurek
Owsiak jest ursynowianinem z
krwi i kości.

Złote serduszko
Podczas finałów tradycyjnie
licytowane są „Złote Serduszka”. Dotychczas najbardziej zacięta walka toczyła się o złote
serduszko z numerem „1” podczas trwania XVII Finału. Wylicytowano je za 1 009 000 złotych. Najwyższą cenę osiągnęło
serduszko podczas XXVII Finału: 1 200 000 zł. Tradycja licyto-

wania serduszek powstała podczas pierwszej edycji Finału
WOŚP w 1993, kiedy to Fundacja otrzymała złote wyroby. Warszawski jubiler, Jerzy Kozak,
podsunął pomysł, aby ze złota
podarowanego Fundacji wykonać „Złote Serduszka”. Autorem
wzoru serduszka jest Mennica
Polska. Każde z serduszek ma
na sobie napisany kolejny numer oraz datę Finału, podczas
którego było licytowane. W każdym serduszku jest dokładnie
3,3789 grama złota. W dotychczasowych finałach najwyżej wylicytowała firma Bio-Gen z Łodzi, zasilając WOŚP kwotą 87
777 zł.
Zapraszamy do licytacji unikatowego złotego serduszka. To
jedno z piętnastu serduszek
przekazanych do sztabów i jedyne takie serduszko w całej
Warszawie! Jego cena wywoławcza to 10.000 zł. W licytacji
możecie wziąć udział w niedzielę (31 stycznia), od godz. 17.00,
na kanale ZOOM. Link do licytacji: https://zoom.us/.

Puszka i licytacje
Do 31 stycznia można także
wrzucać pieniądze do naszych
puszek. Zarówno do tej ustawionej w holu urzędu, jak również
do wirtualnej na stronie:
https://eskarbonka.wosp.org.pl/.
Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa przekazał na aukcję kolekcjonerską ręcznie malowaną
figurkę operatora polskiej jednostki specjalnej GROM. Licytacja odbędzie się na allegro.pl.
Aukcje sztabu WOŚP w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów oraz sztabu WOŚP Hufca
ZHP Warszawa-Ursynów znajdzie się również na allegro.pl.
Bogusław Lasocki

Pamięć o Baczyńskim
22 stycznia w 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Hołówki 3, gdzie mieszkał i skąd wyszedł do Powstania Warszawskiego K.K. Baczyński, pod tablicą upamiętniającą poetę zostały złożone kwiaty przez Zarząd Dzielnicy Mokotów oraz
delegację Radnych Dzielnicy Mokotów. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 „Rokiem Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego”.

Pokochaliśmy recyklomaty
Gra miejska „Szczęśliwe Drogi”
Przy niekoniecznie sprzyjającej pogodzie w deszczową
sobotę odbyła się gra miejska „Szczęśliwe Drogi” z okazji 100-lecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Organizacja Kulturalne Eventy.pl przygotowała 6 punktów związanych z poetą na warszawskim Mokotowie. Rodzinne drużyny miały do wykonania różne zadania, aby na mecie rozszyfrować hasło
i odebrać upominek. Mimo kiepskiej aury w grze wzięło udział 15
rodzinnych drużyn. Celem zabawy było poznanie sylwetki poety
oraz batalionów, w których służył Krzysztof Kamil Baczyński, a
także realiów trudnych czasów Powstania Warszawskiego.
Uczestnicy dobrze się bawili, a trochę ruchu na świeżym powieKilim (tkanina dekoracyjtrzu w czasach pandemii na pewno się wszystkim przydało!
na), jeden z głównych elementów dekoracyjnych sali ślubów, która funkcjonowała na ul. Rakowieckiej 25/27 do 2007 roku,
pojawił się ponownie na
urzędowym korytarzu.
Ciekawostką jest fakt, że to
właśnie w sali ślubów mokotowskiego urzędu nagrano sceny z
filmu „Rozmowy kontrolowane”
w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. W tej świetnej polskiej
komedii kilim stanowił element
scenografii podczas odprawy u
komendanta milicji gen. Służby
Bezpieczeństwa mgr.doc. Zenona Zambika (w tej roli wystąpił
Marian Opania).

Recyklomaty pojawiły się w Warszawie w połowie 2019
roku i z miejsca zdobyły serca warszawiaków. Trafiło
już do nich ponad 680 tys. opakowań szklanych, plastikowych i wykonanych z metalu.
– Ten projekt łączy przyjemne z pożytecznym. Warszawiacy są nagradzani za troskę o środowisko. W ramach akcji przypominamy,
że puste puszki czy butelki to surowce, które można odzyskać i
dać im nowe życie – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st.
Warszawy. – Mieszkańcy pomogli nam zebrać ponad 427 tys. butelek plastikowych, 132,5 tys. butelek szklanych i prawie 122 tys.
puszek. To duży sukces na drodze do czystszego, bardziej przyjaznego miasta.
Akcja ta jest efektem współpracy firmy Coca-Cola i Fundacji
„Nasza Ziemia”. Dziesięć automatów stanęło w popularnych punktach miasta. Można do nich wrzucać plastikowe i szklane butelki
oraz aluminiowe puszki (niezgniecione).
Wystarczy uruchomić aplikację „ECO Portfel” na smartfonie, zeskanować swój indywidualny kod na recyklomacie i wrzucać pojedynczo surowce, a na koncie pojawią się ECO-punkty. Po uzbieraniu ich odpowiedniej liczby można je wymienić na wybraną zniżkę, np. bilety do Teatru Capitol. Trwają również rozmowy na temat
zwiększenia puli nagród wraz z zakończeniem lockdownu. Aplikacja, służąca do zbierania ECO-punktów, jest dostępna w systemie
Android i iOS. System jest ekologiczny – maszyny nie wymagają drukowania paragonów i posiadania kart. Punkty ECO nie tracą swej
ważności, można je wymienić w dowolnym momencie.
Zebrane odpady są przekazywane do recyklingu, natomiast te,
które trafiły do automatów przez pomyłkę – do dalszej segregacji.
Przypominamy, żeby do recyklomatów wrzucać tylko butelki
szklane, plastikowe oraz puszki aluminiowe. Wrzucanie innych
opakowań (np. kartonów po sokach, puszek po konserwach czy opakowań po chemii) powoduje uszkodzenia automatów.
Projekt jest elementem warszawskiej kampanii edukacyjnej o
Światowa premiera filmu od- zasadach selektywnej zbiórki odpadów. Akcja #RadyNaOdpady zabyła się 13 grudnia 1991 r. w chęca i podpowiada, jak należy segregować papier, szkło, metale i
dziesiątą rocznicę wprowadze- tworzywa sztuczne, resztki bio i frakcje zmieszane. Wskazówki
nia stanu wojennego w Polsce. można śledzić na Facebooku i czysta.um.warszawa.pl.

Kilim na Mokotowie
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Transport dla seniorów!
Warszawa przygotowała specjalne wsparcie dla powstańców warszawskich podczas szczepień przeciwko
COVID-19. Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego
każdy powstaniec otrzyma specjalną opiekę - pomoc
wolontariusza i bezpłatny transport do miejskiego
punktu szczepień.
Natomiast do osób, które nie będą mogły samodzielnie udać się
do wskazanej placówki, przyjedzie zespół medyczny, który wykona szczepienie w domu. Uruchomiono specjalny numer telefonu
726-290-189, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące pomocy przygotowanej przez miasto.
Warszawa organizuje transport dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R
lub N albo odpowiednio I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Miasto będzie realizować przewozy transportem niespecjalistycznym i specjalistycznym. W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawniona jest osoba, która porusza się na wózku
i nie jest w stanie korzystać z pojazdów osobowych. Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej. Koordynacją przejazdu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień
zajmuje się Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.
Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia u kierowcy o posiadanym aktualnym orzeczeniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami. Kierowca transportu
osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Od 25 stycznia osoby spełniające powyższe kryteria mogą umawiać
transport pod specjalnym numerem telefonu: (22) 333-44-33 na hasło: „Wawa Taxi bez barier – szczepienia przeciwko Covid-19”. Transport należy umawiać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Przypominamy, że we wszystkich dzielnicach miasta działają
dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, ośrodków pomocy społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. W ramach swojej działalności pomogą i poinformują o najważniejszych zasadach dotyczących szczepień, punktów szczepień oraz
możliwości pomocy. Transport dla osób powyżej 70. roku życia organizowany będzie dla osób, które mają obiektywne i niemożliwe
do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu
szczepień. Osoby niesamodzielne, niezamożne i samotne mogą
skontaktować się w sprawie transportu z dzielnicowym zespołem
„Warszawa Wspiera”. Pracownik dzielnicowego zespołu wsparcia
zweryfikuje możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie m.in.
poprzez współpracę z OPS i przekaże zlecenie np. straży pożarnej.
Osoby z niepełnosprawnościami i niesamodzielne, które nie mogą dotrzeć do punktów szczepień COVID-19, mogą korzystać ze
szczepień wykonywanych przez zespoły wyjazdowe. W punktach
szczepień, utworzonych w miejskich przychodniach, została przewidziana możliwość wykonania szczepionki przez zespoły wyjazdowe w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.
Aby umówić szczepienie przez zespół wyjazdowy, należy skontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią pod numerem 989
lub bezpośrednio z wybranym punktem szczepień i koniecznie zaznaczyć, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce
się skorzystać z mobilnego punktu szczepień. Zespoły wyjazdowe
będą przyjeżdżać do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta i dokonywać szczepień na miejscu. Lekarz z zespołu wyjazdowego może również dokonać kwalifikacji do szczepień. Pacjent otrzyma dwie dawki szczepionki z kilkutygodniowym odstępem, więc
mobilny punkt szczepień odwiedzi go dwukrotnie.
Więcej informacji o Narodowym Programie Szczepień przeciw
GK
COVID-19: gov.pl/web/szczepimysie.

Ruszyły szczepienia przeciw COVID- 19
W poniedziałek (25 stycznia)
o godzinie 8.00, w punkcie szczepień zlokalizowanym w Szpitalu
Południowym, dla zarejestrowanych seniorów 80+ ruszyły
szczepienia przeciw COVID-19.

Jak przebiega
szczepienie?
Przy wejściu mierzona jest temperatura,
następnie każdy z pacjentów jest kierowany
do jednego z czterech przygotowanych gabinetów. Lekarz przeprowadza wywiad, aby
upewnić się że nie ma przeciwskazań do
podania preparatu. Jak pierwsza szczepionkę otrzymała Pani Magdalena z Kabat. Wszyscy po podaniu szczepionki przez minimum
15 minut znajdują się pod obserwacją personelu medycznego, ma to zapewniać maksimum bezpieczeństwa w przypadku występujących niezwykle rzadko reakcji niepożądanych.

- W krótkim czasie stworzyliśmy odpowiednie warunki, aby zapewnić sprawne
i szybkie szczepienie. Działamy zgodnie z
przyjętymi procedurami i przepisami, co
gwarantuje bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu.
Plan to zaszczepienie 240 osób dziennie,
pracujemy 7 dni w tygodniu, w godzinach
od 8.00 do 20.00. Jednocześnie robimy
wszystko co możliwe, aby jak najszybciej
w pełni uruchomić Szpital Południowy dla
mieszkańców Ursynowa - mówi dr n. med.
Ewa Więckowska, Prezes Zarządu Szpital
Solec Sp. o.o.

Punkt przy Pileckiego
nie zapisuje na szczepienia
Na Ursynowie szczepienia odbywają się
łącznie w 24 punktach. Punkt przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99 to jeden z największych punktów w Warszawie, w których
nie obowiązuje limit 30 szczepionek na tydzień. Zabiegi są realizowane w specjalnie
przygotowanym punkcie szczepień, zlokalizowanym w budynku A, od strony ulicy Pileckiego. W tym punkcie szczepień zarejestrowało się prawie 4 tysiące osób. Nie ma możliwości zapisania się na szczepienie w budynku
przy ul. Pileckiego. Aktualne informacje o
tym jak zapisać się na szczepienie, znajdują się
Dr n. med. Ewa Więckowska, Prezes Zarządu Szpital Solec Sp. o.o.
na stronie internetowej www.gov.pl.

Szpital Czerniakowski nie zostanie zlikwidowany
W poprzednim wydaniu
“Passy” pisaliśmy o planach likwidacji Szpitala
Czerniakowskiego przy ul.
Stępińskiej i wchłonięcia
go przez szpital na Solcu.
Nie są już one aktualne.
W projekcie ubiegłorocznej
uchwały Rady m.st. Warszawy
była mowa o tym, że miasto zgadza się na przejęcie (w trybie łączenia) Szpitala Czerniakowskiego przez Szpital na Solcu.
Majątek czerniakowskiej lecznicy miał zostać przeniesiony na
spółkę szpital Solec. Jednocześnie miasto planowało, że zostanie rozwiązania spółka pod nazwą Szpital Czerniakowski. Przeciwko tym planom ostro zaprotestował personel medyczny
lecznicy przy Stępińskiej, jak
również mieszkańcy Mokotowa,
największej dzielnicy Warszawy,
którzy mieliby do dyspozycji tylko jeden szpital - na ul. Wołoskiej. Przeciwko likwidacji Szpitala Czerniakowskiego przemawia również to, że w zatrudnionej tam kadrze medycznej roi się
od lekarskich znakomitości.
Tamtejsi chirurdzy jako jedni z
niewielu w kraju potrafią operować zwężenie przełyku u pacjentów chorych na pęcherzowe
oddzielanie się naskórka (EB).

W szpitalu leczy się około 40
proc. osób z poważnymi nowotworami przewodu pokarmowego i ogólnie około 2000 pacjentów chorych na nowotwory.
Oprócz operacji przewidzianych
w ustawie, czerniakowska lecznica specjalizuje się w dodatkowych zabiegach, jak na przykład
operacjach bariatrycznych, czyli kilku metodach walki z otyłością, która staje się chorobą cywilizacyjną.
Skierowaliśmy do stołecznego ratusza trzy pytania w trybie
ustawy dotyczące najbliższej
przyszłości czerniakowskiego
szpitala. Wynika z nich, iż plany
likwidacji tej placówki są już nieaktualne, co z pewnością ucieszy przede wszystkim ponad stutysięczną rzeszę mieszkańców
Dolnego Mokotowa. W listopadzie ub.r. prezesem miejskiej
spółki zarządzającej Szpitalem
Czerniakowskim został dr Paweł
Obermeyer, wytrawny menedżer, który przez kilka lat kierował cieszącym się bardzo dobrą
opinią szpitalem w Płońsku. To
dobrze rokuje dla lecznicy powstałej w tym miejscu prawdopodobnie w latach 1683-90, a w
dzisiejszej formule funkcjonującej od 1958 r.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Panie Redaktorze,
Przekazuję odpowiedzi na pytania zadane w trybie ustawy
Prawo prasowe:
1. Jakie są najbliższe plany
miasta, co do przyszłości Szpitala Czerniakowskiego? Czy po
przekształceniu tej lecznicy z
obecnie „covidowego” na ogólnodostępny, miasto przewiduje
jego modernizację i w jakiej skali (pacjenci od lat skarżą się, że
szpital jest zaniedbany i wymaga remontu. Z drugiej strony,
wysoko cenią profesjonalizm
personelu).
Od roku 2010 miasto stołeczne Warszawa przeznaczyło na

inwestycje w Szpitalu Czerniakowskim 39 mln zł. W ramach
przekazanych dotacji wykonano
modernizacje Oddziału Internistycznego, Intensywnej Terapii i
Anestezjologii, Apteki Szpitalnej,
Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Oddziałem Rehabilitacji
Dziennej, Oddziału Okulistyki,
Pracowni Endoskopii, Przychodni Przyszpitalnej oraz Zakładu
Diagnostyki Obrazowej wraz z
zakupem tomografu komputerowego, aparatu rentgenowskiego “Telekomando” (rewolucja
technologiczna, wyższa jakość
uzyskiwanych obrazów, krótszy
czas badania, mobilny i bezpieczny dla pacjenta stół rentgenow-

ski, wykonywanie i archiwizowanie zdjęć w formacie cyfrowym) oraz aparatu rentgenowskiego kostno - płucnego. Dotacja
przeznaczona była również na
wymianę sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono z niej m.in.
łóżka szpitalne, aparaty USG,
kardiomonitory, respiratory, aparaty do znieczuleń, sprzęt endoskopowy oraz pompy infuzyjne.
2. Czy decyzja byłego wiceprezydenta Pawła Rabieja o zablokowaniu środków na remont
SOR nadal jest w mocy?
Na lata 2021-2022 w budżecie
m.st. Warszawy zaplanowano
16,1 mln zł na modernizację oraz
rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W okresie październik 2020 r. – styczeń 2021r.,
czyli w czasie funkcjonowania
Szpitala Czerniakowskiego jako
szpitala „covidowego”, została
opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy i modernizacji Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. W najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy oraz zawarcie
umowy na roboty budowlane
związane z rozbudową i modernizacją SOR.
3. Czy decyzja o przeniesieniu otolaryngologii, neurologii

i okulistyki do Szpitala Południowego także pozostaje w mocy?
Z uwagi na obecną sytuację
epidemiczną, decyzją organów
administracji rządowej Szpital
Czerniakowski funkcjonował do
14 grudnia 2020 r. jako szpital
„covidowy” – w tej chwili placówka tylko w części funkcjonuje jako szpital „covidowy”, w związku z tym wszelkie decyzje dotyczące tej lecznicy zostały wstrzymane. Ponadto w związku z pandemią koronawirusa i uzgodnieniami dokonanymi przez władze
Warszawy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Szpital Południowy będzie działał jako szpital tymczasowy dla pacjentów
zakażonych COVID-19. Zgodnie
z zapowiedziami miasta, szpital
zostanie uruchomiony w połowie lutego i znajdzie się w nim
300 łóżek dla chorych na koronawirusa, w tym 80 łóżek respiratorowych. Z tego powodu na
chwilę obecną również decyzje
dotyczące funkcjonowania Szpitala Południowego zależą przede
wszystkim od dalszej sytuacji epidemicznej i decyzji władz centralnych w zakresie funkcjonowania placówek medycznych.
Karolina Gałecka
Rzecznik prasowy - Zastępca
dyrektora Urząd m.st. Warszawy
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W tunelu przybywa betonu

Mieszkańcy Wilanowa i hałas z POW
Mieszkający w okolicach
Południowej Obwodnicy
Warszawy – po otwarciu
trasy – narzekają na hałas i apelują do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie ekranów akustycznych. Wspierają ich radni
z Wilanowa.
Problem może wzrosnąć po
otwarciu odcinka A i umożliwieniu ruchu pojazdów powyżej 3,5
tony. W grudniu została otwarta część POW, zmieniając całkowicie ruch w tej części miasta.
Dla jednych to wspaniały moment, możliwość ominięcia korków, wyjazd w kierunku
wschodnim, dla innych łatwość
w przemieszczaniu się pomiędzy południowymi dzielnicami
Warszawy, a dla mieszkających
najbliżej arterii – koszmar nieprzespanych nocy. We wtorek
26 stycznia odbyło się spotkanie mieszkańców i radnych, którzy wystosowali apel do GDDKiA. Pierwotne założenia zakładały ustawienie ekranów akustycznych praktycznie na całym
przebiegu trasy S-2 przez dzielnicę Wilanów. Wydane decyzje
środowiskowe to potwierdzały.
Późniejsze rozwiązania jednak
pominęły budowę ekranów. Wynikało to przede wszystkim z
oszczędności.

GDDKiA nie rozumie
zabudowy?
Rada Dzielnicy Wilanów od
początku sprzeciwiała się zarzuceniu budowy ekranów akustycznych, podejmując stosowne uchwały i wnioskując do
GDDKiA w sprawie budowy
ekranów. Było to równo 4 lata
temu, 31 stycznia 2017 roku. Dyrekcja odmówiła i argumentowała to faktem, że na terenach
bezpośrednio przylegających do
trasy S-2 nie ma wielu zabudowań. Co istotne, instytucja nie
brała przy tym pod uwagę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych już warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Problem dotyczy też zabudowy jednorodzinnej w okolicach Wawra
i Powsina. Często w domach odległych nawet o kilkaset metrów
od drogi szybkiego ruchu słychać hałas.

Na spotkaniu mieszkańców
radny Wilanowa Paweł Czarnecki zapowiedział wspólne działanie dwóch dzielnic – Wilanowa
i Wawra w sprawie większego
ekranowania przebiegającej trasy. Innym rozwiązaniem byłoby
nasadzenie zieleni lub wprowadzenie odcinkowego pomiaru
prędkości celem zmniejszenia
prędkości, a co za tym idzie również hałasu. Obecnie GDDKiA
odpowiedziała radnym i mieszkańcom, że w ciągu 12-18 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację
wszystkich zadań przeprowadzi
porealizacyjną analizę akustyczną. Ekrany mogłyby powstać za
najwcześniej kilka lat.
Nie chcemy czekać kilka lat!
Cały proces zakończenia i oddania do użytku całości inwestycji
oraz przeprowadzenie niezbędnej procedury pomiarowej, formalnej i przetargowej, zakończonej wykonaniem dodatkowych ekranów będzie właśnie
tyle trwał. Apelujemy o rozpoczęcie tych pomiarów wcześniej,
gdyż mamy uzasadnione przekonanie, że analiza wykaże przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasu, szczególnie po otwarciu
odcinka A i otwarciu ruchu dla
pojazdów powyżej 3,5 ton. Jesteśmy przekonani, że niezbędne są dodatkowe ekrany, które
wypełnią „dziury” w obecnej zabudowie dźwiękochłonnej, dlatego stworzyliśmy petycję skierowaną do dyrektora GDDKiA, ministra infrastruktury, marszałka
województwa mazowieckiego
oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska o zabezpieczenie mieszkańców Wilanowa przed hałasem płynącym z
Południowej Obwodnicy Warszawy – mówi Urszula Włodarska-Sęk, radna z Wilanowa.
Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o rozwiązania przygotowywane dla obniżenia poziomu
hałasu. Odesłano nas do strony
internetowej GDDKiA, gdzie
znajduje się artykuł pt. “Ekrany
akustyczne powstają zgodnie z
przepisami”. W swym brzmieniu jest spełnieniem staropolskiego przysłowia: “Od Annasza
do Kajfasza”, bowiem drogowcy
tłumaczą, że ekrany nie powstaną od razu, ale to wina pozwoleń

i decyzji administracyjnych.
Znajdziemy w artykule ogólne
deklaracje o podstawowych elementach procesu inwestycyjnego, do których zalicza się ochrona środowiska. Pod uwagę mają być brane między innymi
aspekty związane z ochroną
wód, gleb, powietrza, zabytków
czy stanu akustycznego środowiska. Urzędnicy GDDKiA tłumaczą, że wszelkie działania są
zgodne z decyzjami administracyjnymi. Powstanie ekranów będzie więc uzależnione od procesu pomiarowego. “Aby jakiekolwiek pomiary mogły być podstawą do stwierdzenia przekroczenia norm hałasu, muszą być
wykonane odpowiednią aparaturą pomiarową oraz w określony sposób wskazany w regulacjach prawnych. Wyniki pomiarów wykonanych np. za pomocą
urządzeń nieposiadających właściwej kalibracji lub wykonane w
niewłaściwych warunkach atmosferycznych, nie mogą być
podstawą do nałożenia obowiązku dobudowy lub rozbudowy
ekranów.“ Następnie znajdziemy nawet przedruk wykazu
norm hałasowych obowiązujących w Polsce, by w ostatnim,
napisanym pogrubioną czcionką
zdaniu podsumować: “Reasumując, nie mogliśmy podczas realizacji ani po jej zakończeniu
wybudować mniej lub więcej
ekranów akustycznych czy też
zmienić ich lokalizację lub wysokość. Zabezpieczenia powstały
w oparciu o wydane decyzje, postanowienia i pozwolenia.”

Problem również
z obietnicą Jakiego?
Na horyzoncie Obwodnicy
Południowej znajduje się także
kwestia filtrów spalin przy tunelu na Ursynowie, będącym
częścią trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zapowiedziała ogłoszenie przetargu na pomiary jakości powietrza przy dwóch ursynowskich
wyrzutniach, wybudowanych
przy wylotach z tunelu. To jednak ma potrwać i jeśli filtry się w
ogóle pojawią, to dopiero za
około trzy lata.
Radni Ursynowa są przeciwni
takiemu rozwiązaniu i przypominają obietnice kandydującego na prezydenta Warszwy Patryka Jakiego oraz deklaracje
ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z PiS. Politycy zapowiadali, że “filtry są załatwione”, tymczasem mieszkańcy Ursynowa będą musieli poczekać,
wdychając również spaliny z tunelu. Przypomnijmy, że w połowie stycznia 2021 w centrum
stężenie szkodliwego pyłu PM10
wyniosło 174 mikrogramów na
metr sześcienny (dopuszczalna
dzienna wartość to 50, a próg
alarmowy to 150), zaś na Ursynowie 166 mikrogramów na
metr sześcienny.
Piotr Celej

Na Ursynowie znikają ślady po wielkim wykopie, jaki pojawił się wraz z rozpoczęciem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Humusowane są ostatnie fragmenty
terenu nad stropem, a
większość prac prowadzona jest kilka metrów poniżej, w tunelu.
W nawie północnej tunelu położono już około 1 km podbudowy betonowej, przedostatniej
warstwy konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej. To na niej
będzie układana nawierzchnia z
betonu cementowego, taka jak
na oddanych do ruchu dwóch
odcinkach S2 POW, pomiędzy
węzłami Warszawa Wilanów i
Lubelska. Podbudowa betonowa
leży w zachodniej części tunelu,
a w tym tygodniu układano ją
również w południowej nawie.
Na jej wschodnim końcu układano warstwę mrozoochronną oraz
kruszywo, na które później trafi
podbudowa betonowa. Te same
warstwy konstrukcji zostaną ułożone również na obu sekcjach
tunelu, gdzie wcześniej wykonano płytę denną.
Zakończono już wypełnianie
ścian żelbetowych, budowę
przejść awaryjnych oraz wnęk
pod urządzenia przeciwpożarowe. Kontynuowane są prace związane z budową chodników oraz
elementów betonowych odwodnienia liniowego. Ściany tunelu
pokrywane są powłoką antykorozyjną, a pod sufitem montowane są wentylatory strumieniowe.
Oprócz porządkowania terenu po olbrzymim wykopie prowadzone są również prace przy
odbudowie ulic rozebranych na
czas budowy tunelu. Na ul. Pła-

skowickiej, w kierunku ul. Branickiego, na lewej jezdni wykonana została warstwa ścieralna
nawierzchni, natomiast pomiędzy ulicami Rosoła i Cynamonową ułożono podbudowę z kruszywa. Po zachodniej stronie al.
KEN prowadzone są roboty brukarskie, podobnie jak na zachodniej jezdni ul. Rosoła, gdzie kierowcy mają do dyspozycji
wschodnią część ulicy.
Na dwóch łącznicach w węźle
Puławska, gdzie istniejąca trasa
łączy się z nowo budowaną, ułożono warstwę ścieralną. Dobiega końca budowa obiektu, w którym będzie się mieściło Centrum
Zarządzania Tunelem, a docelowo także Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. W jego pomieszczeniach jeszcze w styczniu pojawią się pierwsze elementy wyposażenia. Finiszują prace
związane z budową stacji wentylatorowych i transformatorowych przy obu portalach tunelu.
Po wschodniej stronie tunelu,
pomiędzy obiektami biegnącymi
nad ul. Ledóchowskiej i projektowaną przez m.st. Warszawa ul.
Rzeczypospolitej, w 100 proc. została ułożona nawierzchnia betonowa i kończone jest układanie nawierzchni bitumicznej.

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to
ok. 89 procent. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na
ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
oraz proces zawierania umów z
gestorami sieci. Kierowcy pojadą
tunelem w II kwartale 2021 r., po
zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z ponad
15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z
nowym mostem na Wiśle. Udostępnione zostały również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska, stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg
ekspresowych S2 i S17. Oddane
odcinki ułatwiają przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także stanowią połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem.
M a ł g o r z a t a Ta r n o w s k a
G e n e r a l n a D y r e kc j a D r ó g
K r a j ow y c h i A u t o s t r a d

Zielona wizja Warszawy...
Warszawa rozpoczyna realizację projektu w ramach programu Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie
„Zielone Miasta”. Celem jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju.
Stolica dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
– Stoimy przed jednym z największych wyzwań
– kryzysem klimatycznym. Aby mu przeciwdziałać, musimy ciągły wzrost zastąpić rozwojem zrównoważonym. W 2018 roku Warszawa zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc.
do 2030 r. Dziś deklaruję dążenie do osiągnięcia
neutralności klimatycznej do 2050 r. Będziemy też
inwestować w odporność miasta na zmiany klimatu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.
Program „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities)
ma na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
może wesprzeć finansowo miejskie inwestycje
m.in. w ekologiczny transport miejski, wydajną
energetykę, termomodernizację czy gospodarkę
odpadami. Pod uwagę będą brane rozwiązania
wspomagające efektywną walkę z globalnym ociepleniem. Polskim samorządom coraz trudniej finansować projekty inwestycyjne z własnego miejskiego budżetu. Zielona Wizja Warszawy, czyli
konkretnie zbilansowany plan, umożliwi łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych funduszy.
W programie uczestniczy już kilkadziesiąt miast
z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia,
Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad. Warszawa jest
pierwszym polskim miastem, które przystąpiło
do programu.
Warszawa przystąpiła do programu „Zielone
Miasta” w czerwcu 2020 r. Od grudnia - w ciągu
12 miesięcy - dla Warszawy zostanie przygotowana długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju wraz z opracowaniem jej krótkoterminowych celów. Przeanalizowane zostaną różne
obszary funkcjonowania miasta, takie jak źródła
energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami,
termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, oświetlenie uliczne, jak również transport.
Efektem prac będzie zestaw szytych na miarę rekomendacji i propozycji inwestycyjnych. Integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania
oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym

i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych
źródeł finansowania oraz sposobów ich realizacji.
– Prace zakończymy przygotowaniem raportu
GCAP w grudniu 2021 r. Niezwykle ważnym elementem przygotowania planu będą warsztaty - będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, jak i przedsiębiorstwami,
które są kluczowe dla wdrażania koniecznych
działań – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.
Warszawskich urzędników w realizacji projektu wesprze organizacja C40 Cities - grupa progresywnych klimatycznie miast. Projekt jest współfinansowany przez Taiwan Business (Fundusz
Współpracy Technicznej EBOR) i Ministerstwo
Finansów. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialna będzie firma Arup - skupiająca projektantów, planistów, inżynierów, architektów, konsultantów i specjalistów technicznych.
– Zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem, a miasta są jednym z kluczowych podmiotów
wdrażania tej idei. Jesteśmy dumni, że wspólnie
z naszymi partnerami będziemy kształtować zielony rozwój Warszawy – mówi Elżbieta Cichońska,
prezes zarządu Arup Polska.
Warunkiem przystąpienia do programu była
realizacja inwestycji, której efektem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Warszawy był to zakup taboru dla II linii metra. Umowę na zakup do 45 pociągów za ponad
1,3 mld zł miasto podpisało ze Skodą w styczniu
2020 roku. Nawet połowę tych kosztów ma pokryć preferencyjny kredyt od unijnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozostałe finansowanie będzie pochodzić z kredytów EBOR oraz
ING - Warszawskie Metro uzyskało 392,5 mln złotych wsparcia.
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Przy Kraushara ogródki pozostaną
Mieszkańcy mokotowskiej ulicy Kraushara 1 stanęli
przed perspektywą wychodzenia ze swoich parterowych pokoi balkonowych nie do ogródków przydomowych, oddzielających od jezdni, ale na maski zaparkowanych w pobliżu budynków samochodów. Wraz
z przebudową ulicy Kraushara, zgodnie z projektem
Urzędu Dzielnicy Mokotów, zaplanowano zlikwidowanie ogródków i w ich miejsce utworzenie miejsc
parkingowych. O zaistniałej sytuacji pisałem w Passie
nr 50 (1040) z dnia 17 grudnia 2020 r.

Formalnie wszystko
w porządku

Bogusław Lasocki

Cisza
przed burzą
Ogródki przydomowe, utworzono zgodnie z koncepcją planistyczną całego osiedla mokotowskiej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, realizowaną od końca lat 40 -tych
ubiegłego stulecia. Większość
parterowych dwupokojowych
mieszkań posiadała wyjście z
większego pokoju przez przeszklone drzwi balkonowe bezpośrednio do ogródka. Ogródki
znajdujące się od strony ulic
oddzielono od jezdni chodnikiem. Do wyjątku należały dwa
budynki, których ogródki dochodziły bezpośrednio do wewnątrzosiedlowej uliczki o marginalnym (wówczas) wykorzystaniu komunikacyjnym, po korektach administracyjnych nazwaną ulicą Kraushara.
Wobec braku w tamtym
okresie presji na pozyskiwanie
terenów pod inwestycje budowlane, nikt nie zwrócił uwagi, że ogródki zlokalizowane
są na terenach miasta, nie objętych dzierżawą WSM. Z jakichś względów, może finansowych, a może przez zwykłe
zaniedbanie, zarząd spółdzielni nie zapewnił włączenia
ogródków do gruntów dzierżawionych. Mieszkańcy, korzystając spokojnie z ogródków,
byli całkowicie nieświadomi tej
sytuacji.
Wraz z budową linii metra
pod pobliską Aleją Niepodległości i zmianach organizacji
ruchu okolicznych ulic, większość z nich stała się jednokierunkowa. Ulica Kraushara, już
jako jednokierunkowa, zaczęła pełnić funkcję ważnego łącznika pomiędzy ulicami Wiktorską i Dąbrowskiego. Niedostosowana do intensywnego ruchu, z nawierzchnią z trylinki,
ulegała stopniowo coraz większemu zniszczeniu.

Postępująca degradacja nie
tylko jezdni, ale również chodników przez parkujące samochody, również duże dostawcze,
skłoniła już w 2017 roku Urząd
Mokotów do przygotowania realizacji zadania przebudowy ulicy Kraushara. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysowa. Jak wyjaśniał Urząd w odpowiedzi na
skargę mieszkańców z dnia 17
grudnia 2020 roku, “Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, uchwalonego
Uchwałą
Nr
LXX/2187/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.
(zwanym dalej mpzp). Zgodnie
z zapisami powyższego planu,
ulica Kraushara została oznaczona jako 5 KPJ (ciąg pieszo - jezdny) o liniach rozgraniczających o
szerokości 12,0 - 13,5 m. Według rysunku pas drogowy ul.
Kraushara przylega bezpośrednio do linii budynku. Z uwagi na
brak protestu mieszkańców
względem zapisów planu, pomimo wielokrotnych konsultacji tego dokumentu, został potraktowany jako akceptacja
mieszkańców na przebieg drogi
wzdłuż budynków”. Właśnie
opisane zmiany mpzp stały się
przyczyną późniejszych problemów użytkowników ogródków
przy budynku Kraushara 1.
Jednak wygląda na to, że
mieszkańcy Kraushara i tak
mieli sporo szczęścia, patrząc
wstecz na działania zarządów
spółdzielni tamtego okresu. Rosnące zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne spowodowało,
że mniej więcej w tym czasie
próbowano zrealizować dużą
inwestycję budowlaną w środku
pobliskiej kolonii WSM na podwórku pomiędzy budynkami
Dąbrowskiego 75a i 75b. Na
szczęście protesty i skuteczne
działania mieszkańców, zmotywowanych perspektywą oglądania ściany nowego budynku
zamiast drzew, okazały się wystarczające, by plany spółdzielni zablokować.

Również w przypadku budynków Kraushara 1 i 3 (wcześniej przypisanych do pięciobudynkowej kolonii VII przy ul.
Dąbrowskiego 69a) widać było,
że coś się święci. Usilne zabiegi
spółdzielni, przekonywającej do
akceptacji propozycji zmian adresowych, w sytuacji bierności
mieszkańców (głównie emeryci
i wynajmujący mieszkania lokatorzy), okazały się skuteczne.
Dopiero po fakcie stało się jasne, że chodziło o rozbicie jednolitej strukturalnie pięciobudynkowej kolonii VII na oddzielne budynki o indywidualnych
adresach, dzięki czemu mógłby
wyłonić się do dyspozycji inwestycyjnej sporej wielkości teren,
będący dotychczas podwórkiem
pomiędzy domami. Z nieoficjalnych źródeł można było słyszeć
o planach zabudowy o charakterze usługowym, jednak zamiary
na szczęście nie zostały zrealizowane. Jednak zapisy mpzp
pozostały.

Może jednak
będzie dobrze
Informacje o zakresie prac remontowych ulicy Kraushara i
planowanej lokalizacji miejsc
parkingowych na terenie dotychczasowych ogródków dotarły do
mieszkańców kanałami prywatnymi na początku 2019 roku.
Grupa mieszkańców, związanych z Radą Osiedla i Komitetem Domowym, natychmiast
zwróciła się do zarządu Spółdzielni ze stanowczym żądaniem
przeciwdziałań. Dopiero wtedy
zarząd zrobił to, czego należało

dokonać znacznie wcześniej – w
dniu 9.04.2019 r. złożył wniosek
do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie
własności działki, na której zlokalizowane były ogródki przydomowe. Inwestycja remontowa jednak już biegła, a jak poinformował Urząd skarżących
mieszkańców, “Dzielnica uzyskała wszelkie niezbędne zgody
do realizacji zadania. ... Tocząca
się sprawa w Sądzie Rejonowym
dla Warszawy - Mokotowa, do
czasu wydania prawomocnego
wyroku, nie stanowi przeszkody dla realizacji inwestycji”.
W sumie skarga mieszkańców
została przez Dzielnicę uznana
za niezasadną, o czym powiadomiono w dniu 18 stycznia 2021
r. Jednak jak się wydaje, takie
negatywne stanowisko wynikało z potrzeb proceduralnych.
Otóż w dniu 7 stycznia 2021 roku przedstawiciele Komitetu Domowego kol. VII Osiedla Dąbrowskiego otrzymali pismo
podpisane przez zastępcę burmistrza Krzysztofa Skolimowskiego, który poinformował, że
“Z uwagi na Państwa protest, toczącą się sprawę w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie terenu zajętego przez ogródki przydomowe, konieczność zabezpieczenia
sieci wodociągowej przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym oraz konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej
budynków ... zmieniono zakres
realizacji zadania. W ramach porozumienia podpisanego z Wykonawcą zakres inwestycji zo-

stał zmniejszony jedynie do odtworzenia stanu istniejącego
przed rozpoczęciem zadania inwestycyjnego. Ze względu na
duże zniszczenie w istniejącej
nawierzchni zdecydowano o
zmianie nawierzchni na kostkę
betonową. Pozostałe prace zostały zaniechane”.
Nie da to jeszcze pełni spokoju mieszkańcom, czekającym na
prawomocne orzeczenie sądu o
zasiedzeniu. Można jednak mieć
nadzieję, że wobec blisko siedemdziesięcioletniego użytkowania ogródków i dziesiątkach
analogicznych przypadków na
terenie Osiedla Dąbrowskiego,
orzeczenie Sądu będzie dla
mieszkańców korzystne.

Przyroda cierpi
najczęściej
W swoim wystąpieniu do
Dzielnicy mieszkańcy zwracali
uwagą na istniejące na terenach
ogródków i drzewach siedlisk
zwierząt, takich jak jeże, mazurki i wróble, podlegających ścisłej całorocznej ochronie. Szczególnie ważne było jedno drzewo
– świerk, już od początku wskazywane przez Urząd do wycięcia. Od bardzo wielu lat, ze
względu na gęste gałęzie i oplatającą roślinność, świerk ten jest
całorocznym siedliskiem mazurków i wróbli. Przebywa tam
około setka ptaków, które wysoko siedząc bezpiecznie wśród
gałęzi chroniących od drapieżników, świergocą tak głośno, że
słychać je w promieniu kilkudziesięciu metrów. Niestety,
drzewo jest równie stare jak są-

siadujące budynki. Sięgając dachu budynku o wysokości trzech
pięter, wyraźnie straciło pion i
zaczęło się przechylać się w stronę jezdni. Na dodatek stan zdrowotny tego drzewa został oceniony przez urzędników Dzielnicy niekorzystnie.
W przypadku występowania
siedlisk zwierząt chronionych,
drzewa nie mogą być usuwane,
chyba że z uwagi na ich stan
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na pytanie o dalszy
los drzewa odpowiedziała pani
Monika Chrobak – rzeczniczka
prasowa Dzielnicy Mokotów:
“Aktualna pozostaje ocena stanu zdrowotnego tego drzewa,
czyli zły stan zdrowotny, co potwierdza wydana przez Urząd
Marszałkowski decyzja. Stwierdza ona, że drzewo obumiera i
nie rokuje szans na przeżycie.
Ze względu na parametry, stan
fitosanitarny i lokalizację, stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przemieszczających się w tamtym rejonie. W
tej chwili czekamy na decyzję
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska”.
Cóż, zgoda RDOŚ na wycinkę
w sytuacji stwarzanych zagrożeń wydaje się oczywista. Szkoda mazurków i wróbli, których
świergot , zwłaszcza w ciepłe popołudnia, tak bardzo przybliżał
naturalne środowisko. Będą musiały gdzieś się przenieść. Dobrze, że przynajmniej jeże będą
mogły mieszkać w swoich siedliskach, o ile tylko ogródki pozostaną w rękach dotychczasowych użytkowników.

3,5 miliona zapytań o segregację śmieci
Najwięcej wątpliwości warszawiaków segregujących śmieci
budzi karton po mleku – aż 73
tys. zapytań i blistry po lekach –
ponad 50 tysięcy. Wyszukiwarka SegregujNa5 uruchomiona
przez warszawski ratusz to 3,5
mln odwiedzin przez ostatni
rok i blisko 80 proc. powracających użytkowników.
W 2020 roku, tak jak i w poprzednim,
najczęściej wyszukiwanym odpadem
był karton po mleku. Odpowiedzi na
pytanie, do którego pojemnika go wyrzucić, szukano ponad 73 tys. razy. Kolejne najczęściej wyszukiwane hasła to:
blistry po lekach (ponad 50 tys. razy),
plastikowa butelka po oleju (ponad 47
tys.), opakowanie po jogurcie (ponad
41 tys.) oraz styropian opakowaniowy
(ponad 36 tys.).
Wyszukiwarka zawiera ok. 800 pozycji i jest na bieżąco uzupełniana o nowe
produkty, które zgłaszają użytkowni-

cy. Rok 2020 jako rok pandemii spowodował, że w wyszukiwarce pojawiły
się odpady, które wcześniej nie budziły
zainteresowania, czyli jednorazowe maseczki, opakowania po żelu do rąk czy
jednorazowe rękawiczki.
W zeszłym roku wyszukiwarka zarejestrowała ok. 3,5 mln odwiedzin, a
od momentu jej uruchomienia było to
ponad 4 mln odwiedzających. To tak,
jakby każdy warszawiak odwiedził ją
więcej niż dwa razy.
Prawie 80 proc. użytkowników to
osoby korzystające z tego narzędzia
więcej niż jeden raz. Głównymi użytkownikami wyszukiwarki byli oczywiście warszawiacy, ale zaglądali do niej
również mieszkańcy innych miast, np.
Wrocławia, Katowic, Gdańska czy Poznania. Strona była odwiedzana także
przez osoby spoza Polski – w 2020 roku informacji poszukiwało 7500 osób z
zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Wyszukiwarka SegregujNa5 wystartowała w listopadzie 2019 roku. Internauci
bardzo chętnie z niej korzystają i w razie
wątpliwości regularnie wracają. Na stronie
można znaleźć też podstawowe zasady
selektywnej zbiórki odpadów – np. „Nie
myjemy opakowań, słoików i innych odpadów”, jak i „Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.”
Mieszkańcy mogą również sprawdzić swoją wiedzę w krótkim quizie.
Każda osoba, która ma wątpliwości,
gdzie prawidłowo wyrzucić konkretny
odpad, np. butelkę po oleju, może to
sprawdzić w wyszukiwarce na stronie
internetowej segregujna5.um.warszawa.pl – zarówno na komputerze jak i w
telefonie. W wyniku wyszukiwania znajdujemy odpowiedź, do jakiego pojemnika powinniśmy wyrzucić odpad, a czasami także dodatkową podpowiedź np. w przypadku blistrów po lekach jest
to informacja, że przeterminowane leki
oddajemy do punktu w aptece.

Jeśli w wyszukiwarce nie ma szukanego przedmiotu, to użytkownik może
przesłać do nas pytanie i wtedy dodamy
do niej szukany odpad.
W ubiegłym roku wprowadzono do
wyszukiwarki nową funkcjonalność –
Eko Sztuczka. Do opisów wybranych
odpadów dodano przydatne informacje, mówiące np. jak można te odpady wykorzystać ponownie, jak przechowywać żywność, żeby dłużej była
świeża czy informacje o jadłodzielniach. Funkcjonalność ma ułatwić

użytkownikom działanie zgodnie z zasadą less waste (czyli stylem życia zakładającym ograniczanie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum).
Projekt został pozytywnie oceniony
przez ekspertów konkursu Dobry Wzór
2020 i zakwalifikował się do finału. Został również zaprezentowany na wystawie „DOBRY WZÓR 2020”, ocenionej przez środowisko projektantów i
przedsiębiorców jako najlepsza wystaGK
wa designu w Polsce.
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76 lat od wyzwolenia KL Auschwitz, polska pomoc udzielana Żydom

Pomnika Wdzięczności wciąż nie ma
A także, czy zasadna jest /o czym
– jak zaznaczył autor – Izrael
uporczywie pamięta/ wzmianka
o Jedwabnem, “gdzie pijany motłoch zamordował kilkuset wyznawców Jehowy?”
tu moje kolejne pytanie:
czy to rzeczywiście był
masowy mord dokonany
przez polski “pijany motłoch”,
czy przez specjalne niemieckie
komando, przeprowadzające na
tym terenie ludobójcze operacje? Warto – w odniesieniu do
tamtych wydarzeń – zapoznać
się z ustaleniami zawartymi w
wydanej w 2019 r. przez WSR
Warszawa książce pt. “Powrót
do Jedwabnego. Poznaliście wykreowaną wersję Holocaustu teraz poznajcie prawdę” autorstwa Wojciecha Sumlińskiego,
Ewy Kurek i Tomasza Budzyńskiego. I właśnie z tą wersją, jakże inną od wersji wykreowanej
m. in. w oparciu o książkę “Sąsiedzi” /nt. mordu w Jedwabnem/
– ukierunkowanej dyfamacyjnie
przeciw Polsce i Polakom przez
jej autora Jana Tomasza Grossa
– warto się zapoznać. Bo wersja
wspomnianej trójki autorów
oparta jest na wnikliwej, bezstronnej analizie faktów i wydarzeń historycznych.
rzedziwne odniesienia
Semitów /ale z pewnością nie wszystkich/ do
Lachów funkcjonują także w zakresie upamiętnienia heroizmu
Polaków niosących z narażeniem
życia pomoc Żydom gnębionym
i mordowanym przez niemieckich faszystów podczas okupacji
naszego kraju. Zasadne postulaty w tej sprawie są formułowane od wielu lat w kraju i za
granicą, także w USA. Moje publikacje na ten temat były zamieszczane także na łamach
“Passy” /vide: “Passa” 22/2012,
8/2016/. Wypada więc – z powodu ciągłego braku odzewu w
tym przedmiocie ze strony adresatów – przypomnieć o potrze-
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Dawno przebrzmiały już
frazy wypowiedziane podczas głośnych wydarzeń z
ostatniej dekady stycznia
2020 r., to jest 5.Forum Holocaustu, zorganizowanego w Jerozolimie, i 75.
rocznicy wyzwolenia Konzentrationslager Auschwitz, utworzonego
przez III Rzeszę Niemiecką
i funkcjonującego w Oświęcimiu na terytorium okupowanej przez nią Polski.
Niemieccy faszyści wymordowali tam miliony istot
ludzkich. W głosach wypowiedzianych w Jerozolimie
można było dostrzec swoistości sprzeczne z realiami czasu wojny i zagłady,
nazywanej w języku hebrajskim Holocaustem.

róba analitycznego podejścia do tej rocznicowej problematyki znalazła wyraz rok temu w artykule Tadeusza Porębskiego pt.”Lechitów i Semitów przedziwne
relacje. Niemiec i Francuz zawinili, Polaka wieszają...” /Passa,
4/2020/. Autor trafnie zaznaczył, że dotyczące tej problematyki: “zachodnie media mają Polaków za antysemitów, zapominając o zbrodniach poczynionych przeciwko Żydom, jakich
dopuściły się inne europejskie
narody”. Odnosi się to m. in. do
Ukraińców, Litwinów, Łotyszów,
Austriaków, Francuzów, Chorwatów, Rumunów. Ale – to moje pytanie – czy można tu mówić o całych narodach, czy raczej o ich władzach lub nawet
części z tych władz i środowisk.

P
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bie wzniesienia w Warszawie Pomnika Wdzięczności “Tym, którzy za cenę życia...”
nie jest to idea nowa,
choć wciąż aktualna.
Zrodziła się ona w
1942 r. w Warszawskim Getcie.
Została sformułowana pod wpływem poczucia wdzięczności za
pomoc Polaków niesioną Żydom
gnębionym, zamykanym w gettach i masowo mordowanym
przez niemieckich siepaczy. Jej
zwolennikami i rzecznikami byli wtedy ludzie o światłych umysłach i wdzięcznych sercach. Należeli do nich m. in.: dr Janusz
Korczak, adwokat Leon Berenson, olimpijczyk Ilja Szrajbaum,
aktor Michał Znicz. Powstał także – nakreślony w 1942 r. w Warszawskim Getcie – szkic Pomnika Wdzięczności “Tym, którzy
za cenę życia...” autorstwa młodej Żydówki Reginy Rotmanówny. Przedstawia on bochen chleba krajany nożem z rękojeścią w
kształcie Orła Białego. Na jego
podstawie widnieje napis “Tym,
którzy za cenę życia...” Po lewej
stronie podstawy widać Kotwicę
– znak Polski Walczącej, a po prawej Gwiazdę Dawida.
utorka przekazała ten
szkic – powstały, jak
zaznaczyła, z porywu
serca – jednemu z żołnierzy Polski Walczącej, zaangażowanemu w pomoc Gettu – Teodorowi
Niewiadomskiemu. Powiedziała
ona wtedy, że jeżeli przeżyje
okupację i skończy studia architektoniczne w wolnej Polsce, to
nakreśli doskonalszy i bardziej
komunikatywny projekt Pomnika Wdzięczności. Nie przeżyła
jednak gehenny, zgotowanej
przez niemiecki faszyzm.
odejmując tę ideę /z
którą zapoznał mnie
Teodor Niewiadomski
w 1978 r./, nakreśliłem własny
szkic Pomnika /rys. 2/, zgodny
z życzeniem autorki pierwowzoru. Bochen chleba jest na nim
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podawany zamkniętym w Getcie
Żydom przez Matkę Polkę w otoczeniu żołnierzy Polski Walczącej. Na uwidocznionym na nim
murze można by umieścić nazwiska Polaków pomoc tę niosących. I taki monument mógłby
być usytuowany w pobliżu istniejącego już od lat Pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego.
Taka wersja upamiętnienia wydaje się zrozumiała i czytelna
zwłaszcza dla pokoleń, które nie
przeżyły hitlerowskiej okupacji.
Spotkała się ona z uznaniem ludzi, którzy zapoznali się z nią
tuż po jej nakreśleniu. Znalazło
to wyraz m. in. w napisanym z tej
okazji wierszu autorstwa Wicka
Karolickiego. Oto jego tekst:
“Nadejdzie świtanie,
Przyjdzie dzień,
Gdy w Stolicy Pomnik stanie
Olbrzymi bochen
chleba polskiego,
Którym jeszcze wczoraj
Matka Polka karmiła każdego.
Nadejdzie dzień,
Gdy na polskim
Wolnym błękicie nieba
Złocić się będzie
Bochen polskiego chleba,
Symbol przeżycia,
Pamięci “Tym, którzy
za cenę życia...”
kolei Leonia Gradstein,
wieloletnia sekretarka
znakomitego kompozytora Karola Szymanowskiego,
która przeżyła okupację w Warszawie, w swoim apelu napisała:
“Przez okres okupacji przebywałam w Warszawie, będąc świadkiem heroicznej, bezinteresownej i wszechstronnej pomocy Polaków dla dyskryminowanych
Żydów. Wielu z nich przeżyło
koszmar getta i okupacji. Do nich
właśnie w pierwszym rzędzie
zwracam się tą drogą, do żyjących w Polsce i za granicą: Przyczyńcie się do budowy w Warszawie pomnika upamiętniają-
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cego Polaków – tych, którzy za
cenę życia... Zrealizujcie testament nieżyjących już Żydów –
prekursorów tej pięknej idei”.
r Wacław Zajączkowski, krzewiciel tej idei
w środowiskach polonijnych, podjął wielostronne badania celem udokumentowania
czynów i losów polskich “Żołnierzy Miłosierdzia”. W wyniku
jego trudu powstała książka
“Martyrs of Charity” /Męczennicy Miłosierdzia/ wydana w
1988 r. w Nowym Jorku. Przez
obie dekady XXI w. pojawiały
się również apele w tej sprawie,
a także do wybranych organizacji i władz o wzniesienie Pomnika Wdzięczności “Tym, którzy za cenę życia...”
imo tego – ta szczytna idea nie znajduje
oczekiwanego odzewu. A ciągły brak takiego pomnika w Warszawie zuboża treść naszych dziejów, sprzyja kamuflowaniu i przeinaczaniu prawdy
historycznej i powtarzającym się
antypolskim wybrykom informacyjnym.
dr Stanisław Abramczyk
Fot. wikipedia
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1. Teodor Niewiadomski “Tojo”, współdziałał z żydowskim ruchem oporu w Getcie Warszawskim z ramienia wchodzącej w
skład Polski Walczącej – Organizacji Wojskowej Korpus Bezpieczeństwa, w 1944 r. walczył w Powstaniu na Mokotowie /Królikarnia/. Jest m. in. autorem książki
pt. “Z miotłą w herbie” /wydanej
w 1987 r./ opisującej współpracę
warszawskich śmieciarzy, żołnierzy OWKB /umieszczonych w zarządzie oczyszczania miasta/ z
żydowskimi organizacjami konspiracyjnymi.
2. Wicek Karolicki “Ferszo”, w
czasie okupacji żołnierz Żydowskiego Związku Wojskowego,
uczestnik Powstania w Getcie i Powstania Warszawskiego.

Przez poetycki filtr Agnieszki Metelskiej

Ludzkości dramat współczesny...
Agnieszka Metelska, nasza sąsiadka z Ursynowa, przedstawia się krótko trzema słowami:
poetka, reporterka, adwokatka.
Tę pierwszą część swojej osobowości zaznaczyła właśnie
wstrząsającym, boleśnie aktualnym tomikiem – „Obecność”.
Prawdę mówiąc, jest to nad wyraz
sugestywne, a wyrażone w lapidarnej
formie poetyckie memorandum o stanie państwa, przy czym państwem tym
jest niszczona w coraz szybszym tempie
przez ludzi kula ziemska. Zaprezentowane w tomiku spojrzenie na rzeczywistość – po części globalne, po części lokalne – brutalnie przemawia do świadomości. Nie od rzeczy więc będzie wspomnieć, kim jest autorka. Nie ukrywam
zatem, że Agnieszka – moja sympatyczna koleżanka ze studiów prawniczych
i dziennikarskich – zaskakuje swymi talentami na kolejnych etapach życiowej
kariery. Podobnie jak ja, zamiast zaraz
po studiach na Uniwersytecie Warszawskim męczyć się w nudnym zawodzie
prawniczym, wdała się w dziennikarstwo, odnosząc na tym polu niemałe
sukcesy. Jej reportaże zaliczono do najlepszych w Polsce w skali XX wieku.
Znalazła miejsce w redakcjach „Fundamentów”, „Kobiety i Życia”, „Przeglądu
Tygodniowego”, „Twojego Stylu”,
współpracując też z „Życiem Literackim” i miesięcznikiem „Kontrasty”. W
pewnym momencie wszakże rzuciła to
wszystko w diabły i będąc już w wieku
mocno zaawansowanym (o ile to w wy-

padku kobiety możliwe), przeszła nagle do zawodu prawnika, zostając wziętym adwokatem, a mówiąc precyzyjnie – adwokatką, bo tej „damskiej” formy zdecydowanie woli używać. Ponieważ jednak wilka zawsze ciągnie do lasu, dla literackiej poezji i prozy Agnieszka – na szczęście – nie została stracona.
Odnalazłszy nagle swoje pokrewieństwo z przedwojenną gwiazdą sportu,
zdobywczynią pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski – słynną
dyskobolką, przysiadła fałdów i napisała o niej świetną książkę, zatytułowaną
„ZŁOTA legenda Haliny Konopackiej”.
Jest to nad wyraz wartościowa pozycja, bowiem Agnieszce udało się wyjść
daleko poza biograficzne schematy i
przedstawić – obok czysto sportowych
dokonań dalekiej „ciotki” – również otaczający jej postać polityczny i patriotyczny entourage.
W formie poetyckiej wydała najpierw
Agnieszka dwa tomiki („Pamięć” i
„Ślad”), a teraz zaszczyciła nas poruszającą do głębi, nietuzinkowo intelektualną „Obecnością”. Ten – tylko po części metaforyczny – nierymowany tekst
mógłby być śmiało wygłoszony przez
panią mecenas Metelską przed Sądem
Ostatecznym. Dotyka bowiem najboleśniejszych spraw padołu ziemskiego,
który jako jego mieszkańcy niszczymy
w zastraszającym tempie i w związku z
tym ludzkość – chcąc nie chcąc – musi,
prędzej czy później, zasiąść na ławie
oskarżonych. To, że formułująca akt
oskarżenia autorka przemienia się na tę

okazję z adwokatki w prokuratorkę, bynajmniej mnie nie dziwi.
Niewątpliwą inspiracją do spisania
wersów „Obecności” stała się dla
Agnieszki pandemia koronawirusa, która jawi się nam najwyraźniej jako zasłużona kara za antyekologiczne grzechy.
„Kiedy koronawirus pędzi przez świat –
Zbiorowa pamięć blednie – krucha jak
ubiegłoroczne wydanie – ulubionej gaze-

ty” – pisze autorka. COVID-19 to dla
Agnieszki lustro, „w którym przegląda się
zapomniana twarz średniowiecznych
dzieci czarnej śmierci”. I dodaje: „Zakaz
wychodzenia z domu – Sklep apteka pies
– Ulice bez ludzi – bezruch samolotów –
przycupniętych na lotniskach”... „Czas
wyostrza odpowiedzialność – Politycy
stają się cywilami – albo ślepną –
Szwedzka księżna Zofia – kończy kurs

medyczny – potrzeba wolontariuszy przy
chorych”. „W kraju cudu nad Wisłą twój
ból jest większy niż mój”...
W innej kwestii pada dla odmiany
adresowana do naszej znieczulicy uwaga: „A gdy ciała siedemdziesięciu jeden martywch imigrantów – znaleziono na autostradzie w Austrii – Europa
dalej dyskutowała – co zrobić z emigrantami” (i stawiała zasieki na granicy węgiersko-serbskiej). Smutną konstatacją poetki jest stwierdzenie faktu:
„Trzy biliony drzew na Ziemi – To o połowę mniej niż przed pojawieniem się –
ludzkiej cywilizacji”. A przemawiającą
do wyobraźni metaforą staje się zdanie: „Złote oczy zamkniętego kasyna –
w Las Vegas – w zdumieniu odkrywają – wyrysowane na asfalcie – miejsca
do spania dla bezdomnych”.
A gdy już pod koniec tomiku pojawią się hasła ze strajku kobiet („Umiem
gotować i zgotuję wam rewolucję”,
„Uprzejmie proszę wypierdalać”...), autorka podsumowuje swoje refleksje
wzruszającą „Piosenką dla wnuczki”:
„Mój Boże coraz to starszy, – tak jak
modlitwa zgubiony, – gdy sił na życie
nie starczy, – stanę przed Tobą zdumiona, – że jesteś samotny i smutny – i szukasz swojego nieba. – Mój Boże coraz to
starszy, – jakiego świata ci trzeba?”
Na to ostatnie pytanie ja akurat nie
potrafię odpowiedzieć, wiem za to, że
takich poruszających wierszy, jak te
Agnieszki Metelskiej – trzeba nam jak
najwięcej.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
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Zesłaniec, fragment obrazu A. Sochaczewskiego.

Kaplica dziękczynna w Kozienicach.

Smutna 158. rocznica Powstania Styczniowego

Jak Ursynów gościł cara Mikołaja II...
L e c h K r ó l i ko w s k i
W styczniową zimę 1863 r.
nasi przodkowie zdecydowali się na podjęcie śmiertelnego boju z rosyjskim
najeźdźcą. Było to w czasach, gdy Rosją władał car
Aleksander II. Siły były
skrajnie nierówne; Rosjanie dysponowali w Królestwie Polskim ponad stutysięczną armią, zaprawioną w bojach i dowodzoną przez zawodowych i
doświadczonych oficerów.
prawdzie niedużo
wcześniej, bo w
1856 r.,
Rosja
przegrała wojnę krymską, to
jednk car przeprowadził cały
szereg reform, w tym także w
zakresie wojskowości, w wyniku czego Imperium zaczęło odzyskiwać siły. Polacy łudzili się,
że sympatia zachodniej opinii
publicznej spowoduje, iż tamtejsze rządy ruszą nam z pomocą. Romantyzm w myśleniu
Polaków – jak zwykle – zwyciężył. 22 stycznia 1863 r. podjęto
walkę, która nie miała szans na
powodzenie, zwłaszcza że
utrzymanie spokoju w Królestwie Polskim było w interesie
także Austrii i Prus. Niepokoje
wśród polskiej młodzieży w początkach lat 60. XIX w. były dostrzeżone przez władze carskie,
które postanowiły je uśmierzyć,
m.in. zwiększonym poborem
do rosyjskiego wojska. Istotnym
w tym stwierdzeniu jest to, że
służba w rosyjskim wojsku
trwała wówczas 20 lat i odbywana była (przez Polaków) w
oddalonych garnizonach, na
Kaukazie oraz na Syberii. Do
tych garnizonów poborowi z
Królestwa szli na piechotę nawet pół roku, a czas ten nie był
wliczony do okresu służby.
wojsku rosyjskim
panowały okropne
warunki bytowe, toteż śmiertelność – tylko z tego
powodu – wynosiła nawet 4%
w skali rocznej, nie licząc strat
wojennych, szczególnie na Kaukazie. Oznaczało to, że młody
człowiek, wcielony do carskiej
armii, w praktyce był osobą wykreśloną z listy żyjących. Nawet
jeżeli wrócił, a były to nadzwy-
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czaj rzadkie przypadki, stawał
się osobą obcą, albowiem bliscy
już najczęściej nie żyli, a przypadająca mu część spadku po rodzicach dawno została już podzielona. Z tych przyczyn wielu
byłych żołnierzy pozostawało
na” końcu świata”, zakładając
tam swoje rodziny. Pobór, zwany wówczas branką, był dla młodych ludzi przerażający i praktycznie równał się wyrokowi
śmierci. Nic więc dziwnego, że
tysiące młodzieży, w styczniową noc 1963 roku, zbiegło do lasów, tworząc oddziały partyzanckie, które były słabo zorganizowane i jeszcze gorzej uzbrojone. Tym niemniej powstanie
styczniowe trwało najdłużej ze
wszystkich polskich powstań.
koło 100 tysięcy ludzi
(wszelkich stanów i
narodowości) przeszło
przez szeregi powstańczych oddziałów. Stoczyli oni blisko 1230
bitew i potyczek, z czego 956 w
Królestwie, 237 na Litwie oraz
35 na Ukrainie, a działania powstańcze objęły nawet Kurlandię. Trwały w warunkach o wiele trudniejszych niż poprzednie
powstania – przy miażdżącej
przewadze Imperium Rosyjskiego w każdej dziedzinie.
latach 1863-1874
carskim namiestnikiem w Królestwie
Polskim był Fiodor Fiodorowicz
Berg, właściwie – Friedrich Wilhelm Rembert von Berg, z pochodzenia Niemiec. Zarządzeniem z 27 grudnia 1863 r. wprowadził w Królestwie stan wojenno-policyjny. Ukazem carskim z 2/14 sierpnia 1864 r. Berg
otrzymał rozszerzone kompetencje, m.in. w zakresie spraw
wojskowo-sądowych. Był krwawym satrapą, który z niemiecką dokładnością wypleniał
wszelkie przejawy polskości.
Brutalnie stłumił powstanie
styczniowe, rozstrzeliwując, wieszając i wysyłając kilkadziesiąt
tysięcy ludzi na Sybir, a innych
– wcielając do karnych „kompanii aresztanckich”. Rosjanie
uczcili Berga nazwaniem jego
nazwiskiem ulicy w Warszawie
(obecnie – Romualda Traugutta)
oraz podwarszawskiej miejscowości z wielkim poligonem. Nazwa Rembertów pochodzi bowiem od części jego nazwiska
(Rembert von Berg).
tyczniowy zryw 1863 r.
pociągnął za sobą
wzmożone represje,
które trwały aż do wybuchu I
wojny światowej. Były one „okazją” do zasilenia sybirskich kopalń dodatkowymi rękoma do
pracy. „Urzędowe cyfry rosyjskie

O

W

S

powiadają, że na Sybir zesłano
między rokiem 1863 a 1868 ogółem 18 623 Polaków-powstańców względnie powstanie organizujących. Z tej liczby 8199
skierowano do wschodniej Syberii, a 7109 do kopalń okręgu
górniczego nerczyńskiego, a
więc do Kary, Alekzawodu, Ałgasza, Górnego Zerentuja, Szachtamy, Kułtumy i najgorszej spośród wszystkich katorg – do Akatuja. Dopiero około roku 1880
katorgi syberyjskie zaczęły się z
Polaków-powstańców stopniowo opróżniać. Wielu umarło, innych w drodze łaski wysłano pod
krąg polarny na osiedlenie, nielicznym pozwolono wrócić do
kraju”(Lepecki).
owyższe dane liczbowe
dotyczą stanu badań z
okresu międzywojennego. Nad dziejami powstania od
dziesiątków lat pracuje rzesza
uczonych. Wiktoria Śliwowska,
we wstępnym artykule do pracy
zbiorowej o powstaniu, opisując
badania (z przełomu XX i XXI
w.) w zakresie ustalenia liczby
osób represjonowanych, napisała, m.in.: „Nasza kwerenda przyniosła najbardziej dokładne,
choć bynajmniej nie do końca
pełne, dane o zesłańcach postyczniowych w Imperium Rosyjskim. W kartotece (i bazie danych) znalazło się – jak wspomnieliśmy – około 38 997 nazwisk, a po wprowadzeniu otrzymanych ostatnio uzupełnień
zbiór osiągnie 40 tysięcy nazwisk
z mniej lub bardziej szczegółowymi informacjami biograficznymi”. Norman Davies chyba
nieco przesadził, pisząc: „Osiemdziesiąt tysięcy Polaków rozpoczęło straszliwą podróż na Syberię – był to największy w dziejach caratu kontyngent więźniów politycznych”.
historii Królestwa
Polskiego po powstaniu styczniowym największe znaczenie miał
ukaz cara Aleksandra II z 19 lutego/2 marca 1864 r. o uwłaszczeniu włościan (poddaństwo
zniesione zostało pół wieku
wcześniej na mocy art. 4. konstytucji Księstwa Warszawskiego).
Uwłaszczenie przeprowadzono
za odszkodowaniem pieniężnym, przyznanym byłym właścicielom, głównie szlachcie i klerowi. Grunty dzielone wśród bezrolnych najczęściej pochodziły z
konfiskat majątków rodzin powstańców oraz przejętych przez
państwo dóbr po rozwiązanych
zgromadzeniach zakonnych.
Uwłaszczenie przyjęte zostało w
Królestwie jako wielkie dobrodziejstwo, czego efektem były

P

W

liczne dowody wdzięczności, jak
np. pomnik cara w Częstochowie na Jasnej Górze (już nie istnieje), czy istniejąca do dzisiaj
dziękczynna kapliczka w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej 111.
nteresujący jest opis kozienickich uroczystości: „…
rano (5 marca 1865 r. –
przyp. LK) zebrało się przed
miejscowym kościołem oprócz
miejscowych mieszkańców przeszło 2 tysiące ludzi ze wsi i po nabożeństwie i uroczystych modłach duchowieństwo udało się
z chorągwiami procesyjnie do
Starej Wsi (odległej o 1 wiorstę
od Kozienic), gdzie na miejscu
wybranym pod przyszłą budowę kaplicy pod wezwaniem św.
Aleksandra postawiono i poświęcono tymczasowy drewniany krzyż z napisem; „Dzień
oswobodzenia włościan polskich, na pamiątkę potomstwu”.
Ksiądz Śniegocki, wikariusz parafii Kozienice, wygłosił przy tem
przystosowane do okoliczności
kazanie z objaśnieniem znaczenia owej pamiątki i wykazania
różnicy włościan teraz i przed
rokiem. Po powrocie do miasta
włościanie urządzili obfity poczęstunek kwaterującym w Kozienicach wojskom, przy czem
wznoszono toasty za zdrowie
Najjaśniejszego Pana i Najdostojniejszego Domu Cesarskiego, Jaśnie Oświeconego hr. Berga i lejtnanta Belgarda. (…) Wieczorem
miasto Kozienice było wspaniale iluminowane i oświetlone, na
ile pozwoliły środki, przyozdobione tarczami i literami imienia Jego Cesarskiej Mości na domu generała Dena i miejscowego magistratu”.
o roku, a więc 2 marca
1866 r., tj. w drugą rocznicę uwłaszczenia i 11
rocznicę wstąpienia Aleksandra
na tron „… odbyło się w Kozienicach w powiecie radomskim w
obecności właściciela majoratu
Kozienice, świty Jego Cesarskiej
Mości, generała majora Dena,
prezesa Radomskiej Komisji do
Spraw Włościańskich radcy nadwornego Gromeki, okolicznego
duchowieństwa i licznie zebranego ludu uroczyste poświęcenie kaplicy pod wezwaniem św.
Aleksandra, a zbudowanej gorliwością 9 gmin … . (…) Przed
nabożeństwem za ogólną zgodą towarzystw ogółu włościan
postanowiono corocznie odbywać w dniu 19 lutego (2 marca)
pochód z krzyżem z Kozienic do
nowo zbudowanej kaplicy”.
„Reforma włościańska odegrała doniosłą rolę w rozwoju
ekonomicznym Królestwa Polskiego. Nadanie (odpłatnie) 267
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tysiącom rodzin chłopskich praw
własności indywidualnej wywołało przejście od gospodarki naturalnej do pieniężnej. W nowych warunkach agrarnych posiadacze większej i średniej własności zmuszeni zostali nabywać
za pieniądze siłę roboczą, oraz
maszyny i narzędzia rolnicze,
włościanom zaś pieniądz potrzebny był do opłacania podatków, powiększonych po 1864 r.
w dwójnasób, oraz do kupowania przedmiotów codziennego
użytku, których przy nowym systemie gospodarczym nie opłacało się wytwarzać ręcznie.
Zmiany powyższe wpłynęły silnie na zwiększenie zapotrzebowania rynku wewnętrznego. Reforma włościańska nie tylko rozszerzyła rynek wewnętrzny, lecz
dostarczyła również przemysłowi fabrycznemu taniego i obfitego robotnika, gdyż przeszło 30
procent uwłaszczonych włościan
stworzyło kategorię małorolnych, którzy, nie mogąc utrzymać się z roli, sprzedawali swoją siłę roboczą”. Po przeprowadzeniu „reformy włościańskiej”
w Królestwie Polskim pozostało
ok. 50 tys. gospodarstw drobnoszlacheckich oraz ok. 5 mln
ha gruntów należących do ziemiaństwa oraz wchodzących w
skład majoratów, tj. wielkich posiadłości ziemskich, nadanych
przez carów najbardziej zasłużonym generałom i urzędnikom.
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Krzyż powstańczy na Ursynowie.

atrząc z perspektywy
158 lat, które upłynęły
od wybuch powstania
styczniowego, nie sposób zapomnieć o daninie krwi, złożonej przez naszych przodków na
Ołtarzu Ojczyzny; o syberyjskiej katordze; o wzmożonej
rusyfikacji, która trwała przez
prawie pięćdziesiąt kolejnych
lat. Pamiętać trzeba także o
wielkim rozłamie w polskim
społeczeństwie, spowodowanym carską reformą uwłaszczeniową, która była świadomie
nakierowana na spowodowanie takiego efektu. Przywódcy powstania, już w chwili jego
wybuchu, ogłosili własną reformę uwłaszczeniową, ale klęska nie pozwoliła jej zrealizować. Rosjanie swoją reformę
ogłosili ponad rok później, ale
mając siły i środki wprowadzili ją w życie, a jednocześnie głęboko podzielili polskie społeczeństwo. Do czasów I wojny
światowej polscy włościanie byli podporą rosyjskiego tronu.
Symbolicznie potwierdza to
spotkanie cara Mikołaja II z
„polskim ludem”, które miało
miejsce 3 września 1897 r. na
Ursynowie, w pobliżu istniejącego do dnia dzisiejszego Fortu
VIII. Było to jedyne spotkanie
Mikołaja II z polską ludnością w
trakcie tej jego jedynej, oficjalnej wizyty w Warszawie (1897
r.). podczas 23 lat panowania.
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ył mroźny czwartek rankiem 6 stycznia 1972 r., kiedy do idącego chodnikiem w Dąbrowie Górniczej niepozornego mężczyzny podeszło trzech
cywilnych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Jak spod ziemi pojawiły się milicyjne radiowozy. Mężczyzna został skuty kajdankami i wepchnięty do
samochodu, który natychmiast odjechał. Zdumieni przechodnie nie wiedzieli
co się dzieje, takie sceny widzieli jedynie w filmach sensacyjnych. Wieczorem podano w dzienniku telewizyjnym, że po prawie ośmiu latach intensywnego śledztwa zatrzymano seryjnego zabójcę kobiet, zwanego “Wampirem z Zagłębia”. Okazał się nim mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, czterdziestopięcioletni wówczas Zdzisław Marchwicki. Prokuratura w Katowicach postawiła mu ponad
20 zarzutów, w tym dokonanie 14 zabójstw ze szczególnym okrucieństwem oraz siedem usiłowań.
Mieszkańcy sparaliżowanych strachem Zagłębia i Śląska mogli wreszcie odetchnąć, a kobiety bez
obaw wychodzić na ulice.
Zdzisław Marchwicki uznawany jest za największego i najbrutalniejszego polskiego seryjnego zabójcę w całej historii naszej kryminalistyki, a liczbą ofiar dorównuje swoim najsłynniejszym odpowiednikom, działającym w Stanach Zjednoczonych, które określane są przez kryminologów jako
wylęgarnia tego rodzaju przestępców. Nazwisko Marchwicki znajduje się na samym szczycie europejskiej listy seryjnych zabójców. Choćby tylko z tego powodu warto przypomnieć – szczególnie młodszemu pokoleniu – przerażającą serię brutalnych zbrodni tego zupełnie niepozornego człowieka.
Tym bardziej, że właśnie minęła kolejna rocznica jego zatrzymania. Działalność “Wampira z Zagłębia” rozpoczęła się 7 listopada 1964 r., kiedy w Dąbrówce Małej dokonał napadu na swoją pierwszą ofiarę Annę Mycek. Zbezczeszczone zwłoki kobiety znaleziono w okolicy nasypu kolejowego.
Żaden z funkcjonariuszy milicji w Zagłębiu i na Śląsku nie podejrzewał, że jest to początek serii. Zabójstwo Anny Mycek potraktowano standardowo jako mord dokonany na tle rabunkowym, ponieważ sekcja zwłok nie potwierdziła motywu seksualnego. Dopiero po znalezieniu w lipcu 1965 r. zwłok
Jadwigi Zygmunt, trzeciej śmiertelnej ofiary Marchwickiego, zorientowano się, że na ulicach Zagłębia pojawił się potwór.
sierpniu 1965 r. w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach powołano specjalną grupę o kryptonimie „Zagłębie”, zmienionym ponad rok później na “Anna”, od imienia pierwszej ofiary zabójcy. Naczelnikiem grupy został kapitan Jerzy Gruba, doświadczony śledczy z wieloletnią praktyką w ściganiu brutalnych przestępców. To on jako jedyny wielokrotnie powracał w trakcie trwania śledztwa do pierwszej ofiary, słusznie podejrzewając,
że musiała ona mieć jakiś związek ze sprawcą. Po zatrzymaniu Marchwickiego okazało się, że byli
sąsiadami. Milicjanci z grupy zostali poddani bardzo ciężkiej próbie. Tylko okresie jednego roku, od
listopada 1964 do grudnia 1965, nieznany sprawca dokonał jedenastu napaści na kobiety, mordując osiem z nich. Trzy doznały bardzo poważnych obrażeń głowy i cudem uszły z życiem. Modus operandi sprawcy był zawsze taki sam: wybierał ustronne miejsca, szedł za upatrzoną ofiarą, podbiegał
do niej z tyłu i uderzał w głowę ciężkim tępym przedmiotem, prawdopodobnie grubym kablem obszytym skórą. Kiedy ofiara upadała, bił ją wielokrotnie po głowie powodując zgon. W niektórych przypadkach dokonywał czynności seksualnych z denatką. Nigdy jednak nie doszło do gwałtu, nie znaleziono również nasienia sprawcy. Niektóre ofiary obnażał i kładł na nich gałązki ścięte z drzew.
Przełomem w sprawie było zabójstwo Jolanty Gierek, bratanicy Edwarda Gierka, naonczas
pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, popełnione 11 października 1966 r. Śledztwo nabrało tem„Zdzisław Marchwicki
pa, ponieważ katowiccy śledczy
wsparcie z Komendy
uznawany jest za największego otrzymali
Głównej MO, tak w ludziach, jak
i najbrutalniejszego polskiego i najnowocześniejszym sprzęcie.
Wyznaczono gigantyczną, jak na
seryjnego zabójcę w całej
ówczesne czasy, nagrodę w wyhistorii naszej kryminalistyki”
sokości 1 miliona złotych dla osoby, która przyczyni się do aresztowania zabójcy. Po raz pierwszy w historii polskiej kryminalistyki posłużono się maszyną cyfrową
(dzisiaj się powie – komputerem), dzięki której udało się stworzyć model hipotetyczny sprawcy, zawierający 483 cechy fizyczne i psychiczne. Na jego podstawie oraz donosów wyłoniono grupę 267
podejrzanych. Był wśród nich Zdzisław Marchwicki, który miał 56 cech wspólnych z profilem przygotowanym przez specjalistów. Niestety, zwłok kobiet ciągle przybywało. Od czerwca 1967 r. do października 1968 r. zostały zamordowane trzy kolejne niewiasty. Śledczy znajdowali się pod coraz cięższym ostrzałem nie tylko opinii publicznej, ale także szefów z komendy głównej, domagających się
wyników. Interweniowały najwyższe czynniki w państwie, naciskając bezpośrednio kierownictwo
komendy wojewódzkiej w Katowicach.
dniu 4 marca 1970 r. została zamordowana dr Jadwiga Kucianka, pracownica naukowa na Uniwersytecie Śląskim. Do morderstwa przyznał się niejaki Piotr Olszowy, rzemieślnik z Sosnowca, który twierdził, że to on jest poszukiwanym wampirem. Okazało się szybko, że jest chory psychicznie. Został zwolniony z aresztu, a tydzień później popełnił samobójstwo zabijając żonę, dzieci i podpalając dom. Nazajutrz milicja otrzymała anonimowy list o
treści: „To było już ostatnie morderstwo, więcej nie będzie i nigdy mnie nie złapiecie”. Chodziło o
zabójstwo dr Jadwigi Kucianki. Dokonując oględzin na miejscu zbrodni, śledczy ustalili, że w dwudziestu przypadkach sprawca uderzał swoje ofiary z lewej strony, a w ostatnim uderzył z prawej strony. Zmienił także narzędzie zbrodni. Co więcej, na miejscu zdarzenia odkryto ślady nie jednego, a
dwóch sprawców. Ten, który zamordował kobietę, miał na nogach gumowe robocze kalosze.
Na początku stycznia 1972 r. Maria Marchwicka, mieszkanka Dąbrowy Górniczej, złożyła na miejscowym komisariacie zawiadomienie o znęcaniu się nad nią i dziećmi przez męża Zdzisława Marchwickiego. Do mieszkania udał się dzielnicowy, który przypadkowo usłyszał od córki Marchwickich, że “kiedy tatuś dowiedział się o wizycie mamusi na komisariacie, wpadł w szał i spalił w piecu swoje gumowe kalosze”. Dzielnicowy nie zlekceważył tej informacji i przekazał ją do sztabu grupy “Anna”. Zdzisława Marchwickiego poddano całodobowej obserwacji, dokonywano także intensywnych czynności operacyjnych. Okazano jego zdjęcie kobietom, które przeżyły atak. Cztery rozpoznały w napastniku Zdzisława Marchwickiego. Podjęto decyzję o jego aresztowaniu. Po tygodniu
ciągłych przesłuchań i przedstawieniu posiadanych dowodów Marchwicki przyznał się do zamordowania czternastu kobiet i usiłowania zabójstwa kolejnych siedmiu. Ujawnił także, iż ostatnie zabójstwo popełnił na prośbę i przy udziale swojego brata Jana Marchwickiego, pracownika biurowego na Uniwersytecie Śląskim, który był mocno skonfliktowany z dr Jadwigą Kucianką. W zbrodniczej zmowie uczestniczył także drugi brat Henryk, jak również Józef Klimczak, kochanek Jana.
rzygotowania do procesu “Wampira z Zagłębia” trwały ponad 2 lata, akta sprawy obejmowały 166 tomów. Proces poszlakowy rozpoczął się 18 września 1974 r. w Klubie Fabrycznym Zakładów Cynkowych „Silesia” w Katowicach. Miał być pokazowy i tak też się stało.
Wejście na salę umożliwiała specjalna przepustka. Rozprawie przewodniczył sędzia Władysław
Ochman, oskarżycielami byli Józef Gurgul i Zenon Kopiński. Obrony Marchwickiego podjęli się znani adwokaci Bolesław Andrysiak oraz Mieczysław Frelich. W dniu 28 lipca 1975 r. zapadły dwa wyroki śmierci, na karę główną zostali skazani Zdzisław i Jan Marchwiccy. Rada Państwa PRL nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok na Zdzisławie wykonano 26 kwietnia 1977 r. w Areszcie Śledczym w
Katowicach. Morderca został pochowany jako NN na cmentarzu w Katowicach Panewnikach. Godzinę po Zdzisławie w garażu milicyjnym w Katowicach powieszono jego brata Jana Marchwickiego. Sprawiedliwości stało się zadość.
W latach dziewięćdziesiątych pojawiły się informacje podważające rzetelność procesu. Zwrócono uwagę na fakt, iż Zdzisław Marchwicki podczas trwania przewodu sądowego nie przyznał się
do winy, a skazanie sprawcy odbyło się jedynie dzięki wytypowaniu osób odpowiadających profilowi psychologicznemu przestępcy. Sprawa nadal budzi kontrowersje, ale osobiście mam przekonanie, że skazano właściwą osobę. Marchwickiego rozpoznały aż cztery z pięciu ocalałych kobiet.
Z całą pewnością ostatnie zabójstwo było wspólnym dziełem braci Marchwickich. Poza tym, po zatrzymaniu Zdzisława zabójstwa i napady na kobiety ustały, a z wieloletnich badań behawioralnych
wiemy, że seryjni przestają zabijać tylko wtedy, jeśli zostaną zatrzymani, znajdą się w trakcie trwania serii w więzieniu, bądź umrą. Amerykańscy detektywi z Wydziału Nauk Behawioralnych Narodowej Akademii FBI powiadają żartobliwie, że zabijanie jest jak nałogowe palenie papierosów –
nie można przestać.
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Właśnie tygodnik NIE Urbana,
Przyznał doroczny tytuł Dzbana.
Na pewno chcecie znać wyniki
Kto został Dzbanem polityki?

I tak znaleźli się w finale
Ci, co nie mają żadnych zalet.
Mądrych inaczej nie brakuje,
Na takich chętnie lud głosuje.

Wybór był trudny. Rząd nas wkurza,
Więc konkurencja była duża.
Każdy od innych chciał być lepszy,
Starał się jak najwięcej spieprzyć.

Kto zatem został Dzbanem Roku?
Przyjmuję werdykt z łezką w oku.
Zaszczytny tytuł i nagrodę
Zdobyła słusznie Kaja Godek!

Rządzącym sprzyja czas lockdownu,
Stąd w naszym cyrku wysyp clownów.
Wszędzie jest dno i warstwa mułu,
Więc nie brak chętnych do tytułu.

To świetny wybór! Macie rację,
Że zasłużyła na owacje,
Choć wydawało się, że ona
Wicepremiera nie pokona.

Od paru lat nasz wódz kochany
Gromadzi wokół siebie dzbany.
W kwestii doboru, przyznać muszę,
Prezes prawdziwym jest geniuszem.

A jednak! Dumnie pierś wypina,
Jest lepsza nawet od Sasina!
Cóż, wielu będzie zawiedzionych,
Lecz konkurs został zakończony.

Żadnych podróbek, mądrych twarzy.
Nikt się podskoczyć nie odważy.
Prima sort! Zdaniem Skoczylasa,
Kolekcja dzbanów pierwsza klasa!

Za rok… Dowody są niezbite,
Dworczyk zostanie faworytem.
Organizując dziś szczepienia,
Przebije wszystkich bez wątpienia.

© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

Mirosław Miroński

Światełko w cieniu pandemii
hoć temat pandemii nie schodzi z ust ludzi na całym świecie, u nas powiało optymizmem. Umiarkowanym wprawdzie, ale zawsze to coś. Liczba zachorowań na COVID-19 w naszym kraju ustabilizowała się. Stabilizacja zwykle kojarzy się z czymś pozytywnym. Jest przecież przeciwieństwem
chaosu. W tym przypadku oznacza ona, że nie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby chorych, co oznaczałoby zakorkowanie służby zdrowia, a w konsekwencji tragedię dla osób zakażonych koronawirusem i nie tylko. Właściwie, należałoby dodać – wieloma mutacjami SARS-CoV2. Taką bowiem nazwę nosi koronawirus, który nęka naszą planetę. Przysporzył niezliczonych
problemów, a niektórzy przegrali spotkanie z nim.

C

Dziś nie ma chyba nikogo, kto by jeszcze o nim nie słyszał. Paradoksalnie, nie może on namnażać się poza żywym organizmem i rozprzestrzeniać się bez jego udziału. Jeśli zabrakłoby mu tego
„środka transportu”, epidemia skończyłaby się szybko. Takie to proste, a jednocześnie takie skomplikowane i trudne do zastosowania. Praktyka pokazuje, że to proces bardziej złożony, niż by się wydawało w teorii. Mimo że już wiele na temat wirusa SARS-CoV-2 wiadomo, wciąż nie odsłonił on
wszystkich swoich tajemnic. Wydaje się dość chimeryczny i wykazuje skłonność do zmian. To, co
odsłonił, to słabość niektórych relacji międzyludzkich i międzypaństwowych. Pokazał, że na świecie toczy się gra o interesy, przy których na dalszy plan schodzą takie piękne slogany jak solidarność
i wspólna walka z pandemią. W
„Faktem bezspornym jest to,
grę wchodzą wielkie pieniądze,
przy których życie poszczególnych
że walka z pandemią to czas
obywateli może zejść na plan dalniebotycznych dochodów dla
szy. Tu zaś żadne względy się nie
liczą poza obroną za wszelką cefirm farmaceutycznych.
nę. Także za cenę łamania zasad
Produkcja szczepionki jest
i nieprzestrzegania umów. Tworzą
podziały na równych i równiejbiznesem wprost wymarzonym” się
szych, a prawa rynku i polityka
zastępują ideały, które stają się nic nieznaczącym pustosłowiem. Choć ładnie brzmią, w trudnych
czasach zaczynają odgrywać role drugorzędną.
ochodzące z czasów starożytnego Rzymu określenie – lwia część – określa relacje pomiędzy partnerami partycypującymi w zyskach jak i stratach. W czasie pandemii nabiera ono nowego znaczenia. W efekcie większy i silniejszy ma prawo robić to, co mu się
podoba. W dodatku bezkarnie. Silniejsi czerpią zyski, a straty pozostawiają słabszym. No cóż,
może to tylko chwilowy kryzys natury etycznej w relacjach międzypaństwowych? Choć powoduje brak zaufania do partnerów stosujących takie praktyki, nie należy tracić nadziei na powrót
do relacji równoprawnych. Od tego właśnie są politycy, by korygować kurs w stosunkach bilateralnych. Problem w tym, że w naprawdę ekstraordynaryjnej, czyli mówiąc prościej nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, czas bardzo ponagla. Wirus nie
będzie czekał, aż ułożymy sobie partnerskie i równoprawne stosunki z instytucjami międzynarodowymi. Te bowiem dbają przede wszystkim o własny interes, w dużej mierze zależny od poparcia swoich obywateli. Dżentelmeńskie umowy są godne pochwały, jeśli jednak jedna ze
stron umowy je zrywa, przestają one być dżentelmeńskie. Może trzeba szukać szczepionki
przeciwko koronawirusowi także poza unijnymi umowami, na własną rękę. Tym bardziej, jeśli
lwia spółka nie gwarantuje odpowiednich dostaw.

P

Faktem bezspornym jest to, że walka z pandemią to czas niebotycznych dochodów dla firm farmaceutycznych. Produkcja szczepionki jest biznesem wprost wymarzonym. Szczepionka to „towar”
poszukiwany i reglamentowany. Nic dziwnego, że na naszych oczach trwa walka o jego zdobycie.
Do rywalizacji może więc dochodzić pomiędzy poszczególnymi producentami. Na razie to wielkie
firmy, dysponujące cudownymi preparatami „nadziei dla ludzkości”, decydują, komu je sprzedać i
za jaką cenę. To one dyktują warunki na rynku. Nam pozostaje te warunki przyjąć. Być może, z czasem pojawią się kolejni producenci i rynek się nasyci. To jednak kwestia czasu, a ten jest bezcenny
w walce o życie i zdrowie.
uż wiele wiadomo na temat czynników powodujących zakażenia koronawirusem. Wiele
na to wskazuje, że zostanie on z nami na lata, choć nikt nie wie na jak długo. Nie jest to pierwszy koronawirus, z jakim ludzkość musi się uporać, żeby przetrwać. Jest groźny zarówno
ze względu na śmiertelność zakażonych, jak i na łatwość przenoszenia się. Nie wiemy, z iloma jego mutacjami mamy do czynienia ani ile jeszcze pojawi się w przyszłości i w jakim stopniu będą
się one różnić od początkowej wersji patogenu z Wuhan. Czy nowe wirusy będą wywoływały tylko COVID-19, czy może coś jeszcze. Wiadomo tylko na pewno, że na zdrowiu nie można oszczędzać. Trzeba wykorzystać każdą okazję do zdobycia szczepionek dla ochrony obywateli przed zabójczym patogenem.
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Tadeusz Porębski

Seryjni mordercy

DZBANY ROKU

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka

W
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Dobre wieści z toru wyścigowego na Służewcu

Przybędzie kasy i klasy!

14. seria spotkań za nami

Metrowcy bez rewanżu...
Za nami 14. już kolejka drugoligowych
potyczek, w której to w ramach rozgrywek grupy drugiej siatkarze KS Metro na
własnym boisku podejmowali drużynę
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Niestety, po pełnym walki i emocji meczu,
musieli uznać wyższość przyjezdnych i
przegrywając 1:3, odnotowali piątą z
kolei porażkę (23:25, 20:25, 25:23,
23:25).
Miejscowi dosyć szybko pozwolili przeciwnikom na rozwinięcie skrzydeł. Podopieczni Tomasza Rosy już na wstępie dwukrotnie zablokowali
skrzydłowego Metra – Kamila Graczyka, co dało
im trzy oczka przewagi – 7:4. Później konsekwentną i spokojną grą jeszcze powiększyli ten dystans
– po kontrze w wykonaniu Tomasza Belczyka odskoczyli na 14:9. W szeregach gospodarzy zbyt
często pojawiały się błędy, ale mimo to w drugiej
części seta zaczęli stopniowo niwelować straty.
Po skutecznym kontrataku Rafała Berwalda, który w międzyczasie zastąpił Bartłomieja Skorka, na
tablicy wyświetlał się wynik 22:23. Niestety w
ostatniej akcji miejscowi zepsuli zagrywkę, co poskutkowało zwycięstwem Sparty do 23.
Drugą partię goście rozpoczęli od dwóch skutecznych bloków i prowadzenia 3:0. Co prawda w
kolejnych minutach siatkarze trenerów Lubiejewskiego i Walendzika zbliżyli się do rywali na punkt
(4:5), ale po chwili różnica znów wynosiła 3 oczka.
Taki schemat powtórzył się kilkukrotnie w trakcie
całego seta. W ostatnich akcjach Metrowi nie wykorzystali jednak kilku szans na skończenie ataku,
co zemściło się na nich błyskawicznie. Przyjezdni
dzięki swojej cierpliwości odskoczyli na 24:20 i taka przewaga wystarczyła, by ze spokojem rozstrzygnąć losy tej partii na swoją korzyść. Zakończył ją atakiem z lewego skrzydła Mateusz Grodzicki – 20:25.
Również w kolejnym secie siatkarze Metra cały
czas musieli gonić wynik. Po autowym ataku Sebastiana Lisickiego przegrywali 5:8. Dużo dobrego do gry wniosło jednak wejście Kamila Krajewskiego, który kończył niemalże każdą posłaną do

niego piłkę. To głównie za sprawą jego skutecznych
ataków w samej końcówce partii ekipa Metra zdołała wyjść na prowadzenie– 23:22. Swoje 3 grosze
dołożył także Graczyk, który zakończył bardzo
długą wymianę i wywalczył dla swojej drużyny
piłkę setową. Choć przy pierwszej okazji na zakończenie partii Lisicki zepsuł zagrywkę, to po
chwili w jego ślady poszedł Grodzicki. Dzięki temu
gospodarze odnieśli zwycięstwo do 23, a losy spotkania na Dereniowej zostały przedłużone – 1:2.
Także początek ostatniej partii lepiej ułożył się
dla gości z Grodziska – po autowym ataku Lisickiego było 4:7. Gdy po kilku minutach sprytną kiwką za blok popisał się Ireneusz Zych, przewaga jego drużyny wzrosła do 4 oczek (6:10). Później
jednak do głosu ponownie doszedł Krajewski, do
którego kierowana była zdecydowana większość
piłek. Atakujący Metra praktycznie się nie mylił,
a dzięki wsparciu kolegów straty jego drużyny
zostały zniwelowane – stołeczni doprowadzili do
remisu po 12 i od tego momentu trwała zacięta
walka punkt za punkt. Żadna z ekip nie zamierzała odpuścić, co pozytywnie wpłynęło na poziom
spotkania – zarówno sportowy jak i emocjonalny.
W końcówce jednak los ponownie uśmiechnął się
do podopiecznych trenera Rosy – przy stanie 23:24
Janus pomylił się w polu zagrywki i zwycięstwo
gości stało się faktem.
Porażka ze Spartą oznacza dla siatkarzy KS
Metro spadek na szóstą pozycję w tabeli grupy
drugiej. Zawodnicy z Ursynowa prezentują coraz
lepszą formę, ale ciągle brakuje im szczęścia i argumentów w kluczowych momentach. Ich kolejnym przeciwnikiem będzie drużyna Centrum Augustów, która traci do Metra cztery punkty (ma ich
na swoim koncie piętnaście) i plasuje się obecnie
oczko niżej – zajmowane przez nią siódme miejsce, po rundzie zasadniczej będzie wiązało się z koniecznością walki o utrzymanie. Wobec tego dla
obu ekip sobotnie spotkanie ma naprawdę duże
znaczenie i można przypuszczać, że nie zabraknie
w nim emocji. Mecz ten rozpocznie się o godzinie
D a r i a M i ko ł a j c z a k
18:00.
F o t : A n n a K l e p a c z ko

W dniu 20 stycznia Tomasz Chalimoniuk, prezes
Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych, zatwierdził plan
gonitw na sezon 2021. Tak
szybkie i terminowe sporządzenie planu oraz jego
zatwierdzenie dobrze rokuje dla Służewca.
Plan zakłada rozegranie podczas 52 dni wyścigowych aż 451
gonitw, z których 260 przeznaczonych jest dla koni pełnej krwi
angielskiej (folblutów), 160 dla
koni arabskich czystej krwi, 20
dla kłusaków francuskich i trzech
dla koni półkrwi. Po raz pierwszy
od 2015 r. zaplanowano także
osiem gonitw płotowych. Zapewne nie spodoba się to tzw. miłośnikom zwierząt, którzy uważają płoty za konkurencję podatną
na kontuzje koni, co wedle statystyk opracowanych w Polsce i na
Zachodzie wcale nie jest prawdą. Miłośnicy zwierząt postulują
również rozgrywanie gonitw bez
używania przez jeźdźców bata,
ponieważ, tu cytat: “bat przynosi zwierzęciu tylko cierpienie”.
Jest to podobna brednia jak rzekomo częste kontuzje koni biorących udział w gonitwach płotowych. W znowelizowanych w
2016 r. polskich przepisach dotyczących regulaminu wyścigów
konnych istnieje zapis, że w trakcie rozgrywania gonitwy galopem jeździec może pobudzić konia batem na finiszowej prostej
tylko 6 razy. Nie wolno mu uderzać konia w sposób, który może
spowodować obrażenia, w szczególności przez uderzanie w głowę lub słabiznę, a w przypadku
puszczenia wodzy ręką z batem
także przed siodłem. Nadużycie
bata jest surowo karane przez
stewardów. Gdzież więc doszukiwać się rzekomego cierpienia konia podczas wyścigu?
Otwarcie sezonu wyścigowego 2021 odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia, natomiast jego
zamknięcie 14 listopada. Plan
gonitw dla Służewca zakłada
trzy wolne weekendy: 5-6
czerwca oraz 10-11 i 17-18 lipca,
kiedy tradycyjnie wyścigi konne odbywać się będą na hipodromie w Sopocie. Wśród marek najsilniej wspierających realizację sezonu 2021 przez Totalizator Sportowy, który jest organizatorem gonitw na Służewcu,
są Westminster Unternehmensgruppe oraz od tego sezonu także Polska AKF. Spółka posiada

coraz lepszy materiał do wyścigów i hodowli koni arabskich
czystej krwi, a należący do niej
ogier Fazza Al Khalediah niespodziewanie wygrał w 2018 r. w
Paryżu najwyżej dotowaną na
świecie (1 mln euro) gonitwę
Qatar Arabian World Cup na dystansie 2000 m. To pierwszy koń
w polskim treningu, który wygrał międzynarodową gonitwę
kategorii G1.
Hubert Kulesza, dyrektor generalny Polska AKF, zadeklaro-

Wiosenna, Westminster, Rulera
oraz Westminster Derby, zaś w
międzynarodowej gonitwie
Westminster Liry dla trzyletnich
klaczy pula nagród zostanie podwyższona o 20 proc. Tegoroczne
Derby zostaną rozegrane w niedzielę 4 lipca. Sezon wyścigowy
2021 zapowiada się więc wyjątkowo atrakcyjnie.
Dla Totalizatora Sportowego
rok 2021 to okazja do świętowania jubileuszu 65-lecia istnienia
tej państwowej spółki. W DNA

wał, że we współpracy z TS,
PKWK oraz torami wyścigowymi na Służewcu, we Wrocławiu i
w Sopocie spółka wprowadza w
życie program sponsoringowy
pod nazwą „Al Khalediah Racing
Festival 2021”, na który złoży się
łącznie dziewięć gonitw, z czego siedem zostanie rozegranych
w Warszawie i po jednej we Wrocławiu oraz w Sopocie. W planie
gonitw znalazło się novum w postaci wyścigu najwyższej kategorii A dla czteroletnich koni arabskich czystej krwi na dystansie
2000 m pod nazwą “Tiwaiq Central European Arabian Derby” z
pulą nagród 119 tys. zł finansowaną ze środków Polska AKF.
Natomiast Marian Ziburske, prezes Westminster Unternehmensgruppe, Główny Sponsor Toru
Wyścigów Konnych Służewiec,
zapowiedział podtrzymanie finansowania nagród dodatkowych w gonitwach Westminster

firmy od początku aktywne jest
wspieranie rozwoju polskiego
sportu oraz sportowców. Każdego roku TS przekazuje środki na
modernizację infrastruktury wyścigowej oraz organizację rywalizacji sportowej na torach wyścigowych w Polsce. W tym sezonie
będą kontynuowane projekty
marketingowe, takie jak “Służewiec i TV”, “Wyścig o folbluty”,
czy cykl “Women’s Power Series”, które mają na celu popularyzację wyścigów wśród jak najszerszej publiczności. Panom Dominikowi Nowackiemu, dyrektorowi torów na Służewcu, oraz
Bogdanowi Pukowcowi, członkowi zarządu TS, nadzorującemu funkcjonowanie służewieckiego hipodromu, redakcja tygodnika “Passa” składa szczere
życzenia dalszych sukcesów w
pracy na rzecz rozwoju wyścigów konnych w Polsce.
Ta d e u s z P o r ę b s k i

Nowa stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych
Od 1 marca 2021 roku będą
obowiązywać nowe stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych. Warszawska stawka bazowa wyniesie 8,94 zł za 1 m kw.
miesięcznie.
W związku ze zmianą stawki bazowej
czynszu (obowiązującej w strefie miejskiej) w mieszkaniach komunalnych
zmieni się stawka dla strefy peryferyjnej - 8,05 zł/m2 oraz strefy centralnej 9,83 zł/m2. Nieznacznie zmieni się również czynsz dla lokali z najmem socjalnym z kwoty 1,60 zł/m2 na 1,76 zł.
Przez 21 lat tzw. stawka bazowa czynszu za 1 m? w mieszkaniach komunalnych zmieniła się 5 razy. Od 1999 roku
wynosiła 2,49 zł i w tej wysokości obowiązywała aż przez 10 lat. W tym czasie
Warszawą rządziło 7 prezydentów. Kolejna zmiana stawki czynszu nastąpiła w
2009 roku do wysokości 6 zł/m2. W czasie, gdy w stolicy wybudowano centralny odcinek II linii metra, stawka czynszu
w mieszkaniach komunalnych pozostała bez zmian. W 2014 roku została zmieniona i od tego czasu wynosiła 7,39 zł aż
przez 6 lat, do maja 2020 roku. W tym
roku obowiązuje stawka bazowa na poziomie 8,13 zł/m2. Od marca przyszłego roku wyniesie 8,94 zł/m2.

sobem miasta stołecznego Warszawy
na lata 2018–2022).
W przypadku zadłużenia lokalu
mieszkalnego można wystąpić o restrukturyzację spłat lub o odroczenie
płatności. Miejskie ZGN dopuszczają
też możliwość wystąpienia o aneksowanie umowy najmu lokalu w części
dotyczącej terminu płatności czynszu,
co pozwoli na jego synchronizację z terminem otrzymywania wynagrodzenia
za pracę, emerytury, renty, zasiłku.

Stolica jednym z tańszych
miast w Polsce
Warszawa jest jednym z tańszych
miast w Polsce. Prawo zezwala na zastosowanie 3 proc. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w skali roku. Obecnie możliwa
do zastosowania stawka wg tego wskaźnika, ustalana przez wojewodę, to 17,99
zł m2. W Warszawie nawet połowa tej
kwoty nie będzie w 2021 roku stawką
bazową czynszu. Odmienne podejście
reprezentuje Kraków, który dąży do
uzyskania czynszu na poziomie maksymalnego wskaźnika wartości odtworzeniowej (w przypadku stolicy Małopolski jest to 12,52 zł m2).
Stolica w porównaniu do innych
miast w Polsce ma niższe stawki czynszu. W Krakowie jest to nawet 12,52
zł/m2, w Gdańsku 12 zł/m2, w Poznaniu 11,45 zł/m2, w Bydgoszczy
10,80 zł/m2, w Zielonej Górze - 9,50
zł/m2 czy w Łodzi 9 zł/m2. Dopiero za
tymi miastami plasuje się Warszawa z
przyszłą stawką czynszu 8,94 zł/m2.
Na poziomie porównywalnym z Warszawą znajduje się Wrocław (8,90
zł/m2).

Program osłonowy

Czynsze pokrywają
1/3 kosztów

Gospodarstwa domowe, znajdujące
się w trudnej sytuacji materialnej, mogą uzyskać różne formy pomocy, które
wpływają na obniżkę czynszu w mieszkaniach komunalnych:
– dodatek mieszkaniowy może stanowić aż 70 proc. kwoty wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu,
– indywidualna dochodowa obniżka czynszu, która może wynieść do 80
proc. wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu (jest przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr LIX/1535/2017 Rady
m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017
r. w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Za-

Dochody z najmu lokali mieszkalnych pokrywają jedynie 1/3 wydatków
ponoszonych na utrzymanie miejskich
zasobów mieszkaniowych. Reszta kwoty pokrywana jest z najmu lokali użytkowych i budżetu miasta. Utrzymanie
mieszkań komunalnych to nie jedyne
działania miasta w zakresie budownictwa społecznego.
W latach 2018-2020 r. oddano do
użytkowania 673 mieszkania, w tym:
171 mieszkań komunalnych i 502
mieszkania w systemie TBS. Do stycznia 2021 r. miasto chce oddać do użytkowania kolejnych 156 mieszkań komunalnych.

W latach 2018-2020 zostało przygotowanych do realizacji kolejnych 647
mieszkań oraz wytypowano do przygotowania na następne lata 498 mieszkań. Łącznie daje to liczbę 1 145, w tym:
379 mieszkań komunalnych i 766 mieszkań w systemie TBS. W tym czasie wykonano również kompleksowe modernizacje 23 budynków mieszkalnych z
370 lokalami. Trwają prace modernizacyjne 21 budynków z 350 lokalami
(planowane jest zakończenie prac w kolejnych 4 budynkach z 85 lokalami.)
Doposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody
z sieci ciepłowniczej 1916 lokali. Na
przyłącze czeka kolejnych 348 lokali, a
realizowane są prace instalacyjne w
293 lokalach.
Utrzymywany jest wysoki poziom
remontowanych lokali, co pozwala na
realizację potrzeb mieszkaniowych
osób oczekujących na mieszkanie z zasobu miasta. Średnio remontuje się nie
mniej niż 2000 lokali rocznie. W latach 2018-2020 na remonty pustych
lokali przeznaczono środki w wysokości 150 mln zł. W związku ze zmianą
stawek czynszu dochody miasta z tego
tytułu w 2021 roku wzrosną o około 15
KG
mln zł.
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CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717

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

SPRZEDAM 78 m2, 4 pokoje z
balkonem, Mokotów, 695 339 423

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, 42 m2, 2 pokoje,
I p.,świetny standard, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż,
601 720 840
! Ochota, kamienica, 2 pokoje
52 m2, po remoncie, do wejścia,
3 m wys.,ciche, piwnica,
601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840
Domy:
! Dom, Łoś k. Piaseczna,
280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 950 tys. zł. po remoncie,
do wejścia, 601 720 840
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii,
w stanie surowym 230 m2
na działce 1300 m2. Cicha,
spokojna okolica, tylko 350 tys. zł,
601 720 840
! Dom, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia,
c. 1,2 mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,

! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k. Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom,
300 m2, świetny punkt,
601 720 840
! Mokotów Górny dom,
320 m2, po remoncie, działka
420 m2, 601 720 840
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu
w Wilanowie, oś. zamknięte,
3,5 mln zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka,
610 m2 na mieszkanie lub biuro,
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

! 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

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna,
z planem. Okazja 350 zł/m2
do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,
! Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko
2600 zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys. zł.
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard,
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal
z najemcą, gastronomia,
c. 1 mln 450 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Sadyba, lokal handlowy
110 m2 do wynajęcia.
Prywatyzacja, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

NAPRAWA lodówek,
602 272 464
NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
PIELĘGNACJA drzew
i krzewów, wycinka, 604 401 161
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247

SPRZĄTANIE biur, mieszkań,
piwnic. Mycie okien.
Wynoszenie gabarytów.
Drobne naprawy. Gotowanie,
606 402 497
SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530
WYBURZANIE ścian.
Hydraulika. Gruntowanaie.
Malowanie, Gładzie.
Skręcanie mebli,
606 402 497

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

PRZYJMĘ panią do prania
i sprzątania samochodów
ciężarowych, 1-2 dni w tygodniu,
Łazy k. Magdalenki, 604 626 444
ZATRUDNIĘ na parking
(emeryta niepalącego),
691 473 778
ZATRUDNIMY osobę do biura
na pół etatu w zakładzie
pogrzebowym, 605 129 453

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
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Ważne telefony

Kronika Stróżów Prawa
jący rysopisowi sprawcy mężczyzna, ujawnili pięć uszkodzonych pojazdów. Po dotarciu do
właścicieli forda, saaba, opla,
jeepa i peugeota okazała się, że
podejrzany dopuścił się uszkodzeń w kwocie około 5000 zł.
21-latek trafił do policyjnego
aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty umyślnego uszkodzenia mienia. Teraz grozi mu
kara do 5 lat więzienia. NiewyNiszczył samochody,
kluczone, że sąd nałoży na niebo był pijany
go obowiązek pokrycia wyrząPolicjanci z mokotowskiego dzonych szkód.
wydziału wywiadowczo-patroAreszt dla kobiety
lowego zatrzymali 21-latka poczerpiącej
zyski z uwodzenia
dejrzanego o umyślne uszkoWilanowscy kryminalni zadzenie pięciu samochodów.
Nietrzeźwy mężczyzna skiero- trzymali 40-latkę podejrzaną o
wał swoją nieuzasadnianą złość szereg kradzieży biżuterii i piena lusterka i karoserie pojaz- niędzy oraz udzielania środków
dów, które mijał, wracając z al- odurzających swojemu kilkunastoletniemu synowi. Kobieta
koholowego spotkania.
Mężczyznę tłukącego szyby umawiała się z mężczyznami
w pojazdach, kopiącego w lu- na portalach randkowych, uwosterka i karoserię zauważyła ko- dziła ich, rozkochiwała w sobieta spacerująca ulicą Odyńca bie, a następnie dosypując środna Mokotowie. Chcąc przeciw- ków nasennych wprowadzała
działać dalszemu niszczeniu ich w stan utraty świadomości
mienia, wezwała policjantów. i pozbawiała kosztowności.
Jak ustalili policjanci, kobieta była bardzo aktywna w sieci.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się u niej portale
randkowe, za pośrednictwem
których nawiązywała relację z
mężczyznami. Najchętniej poszukiwała panów lubiących pozamałżeńskie przygody. Tacy,
w jej mniemaniu, byli najbezpieczniejsi, ponieważ swoje
grzeszki musieli trzymać w
wielkiej tajemnicy.
40-latka potrafiła wykorzystać swoje kobiece atuty oraz
umiejętność flirtowania na tyle,
Funkcjonariusze, którzy poja- że mężczyźni nie tylko jej ulegawili się na miejscu kilka minut li, ale chętnie obdarowywali ją
później zatrzymali podejrzanego prezentami. Tymczasem pod
kilka metrów dalej. Pozostawał maską deklarowanej miłości i
pod wyraźnym działaniem alko- szczerości kryła się prawdziwa
holu, nie szczędził słów wulgar- femme fatale, która oprócz ponych. Był agresywny, protestował zbawiania mężczyzn kosztowi odmawiał wykonywania pole- ności przysparzała im zawodów
ceń. Prawą rękę miał opuchniętą miłosnych. Kiedy przestały jej
od uderzania w pojazdy.
wystarczać prezenty, sama się
Kiedy mundurowi ruszyli wynagradzała, okradając fawodrogą, którą szedł odpowiada- ryzujących ją mężczyzn. Żeby

bez większego trudu osiągnąć
swój cel, dosypywała do napojów lub jedzenia serwowanego
panom środki o działaniu nasennym, po czym pozbawiała
ich gotówki, drogich zegarków,
złotych biżuterii albo zabierała
ich karty płatnicze i sama dokonywała wypłat.
Wydawałoby się, że taka sytuacja może trwać bez końca.
Sprawa jednak wyszła na jaw,
kiedy pierwszy z pokrzywdzonych zawiadomił wilanowskich
kryminalnych. Ci podjęli skrupulatną pracę operacyjną, gdyż
sprawy wymagały subtelności
w gromadzeniu dowodów.
Funkcjonariusze obserwowali aktywność kobiety na portalach randkowych, ale także
zbierali informacje na temat jej
relacji z pokrzywdzonymi. Z
ustaleń policjantów wynikało,
że podejrzana zapraszała ofiary do swojego mieszkania. Kryminalni podejrzewali także kobietę o to, że chcąc mieć swobodę w działaniu, podawała swojemu kilkunastoletniemu synowi narkotyki w postaci marihuany i grzybków halucynogennych, aby ograniczyć jego
świadomość.
Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu 40-latki i odwiedzili ją w jej mieszkaniu. Kobieta nie przyznawała się do
przestępstw. Została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu. Jej nieletniego syna przekazano pod opiekę ojcu, który mieszkał pod
innym adresem.
Nieuczciwa uwodzicielka
usłyszała zarzuty prokuratorskie kradzieży, przywłaszczenia oraz udzielania środków
odurzających małoletniemu.
Na wniosek policjantów i prokuratora mokotowski sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Teraz
grozi jej kara do 8 lat więzienia. Sąd rodzinny i nieletnich
natomiast podejmie decyzje w
sprawie jej dalszej opieki nad
pol
małoletnim.

Ursynów

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

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

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

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

wane). W przypadku rzeczy, które nie zawierają dokumentów
lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca
rocznie zaledwie około 7 proc.
rzeczy. Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo
własności przechodzi na znalazcę, o ile odbierze rzecz w terminie 21 dni. W przypadku nieodebrania rzeczy ich właścicielem
staje się na mocy art. 19 ust. 1

ustawy o rzeczach znalezionych
m.st. Warszawa.
Rzeczy te są nieodpłatnie
przekazywane komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom pomocniczym lub jednostkom organizacyjnym m.st.
Warszawy. W 2019 r. przekazano 661 rzeczy, w tym 57 aparatów fotograficznych, 34 czytników e-booków, 132 komputery, 77 rowerów, 105 telefonów
komórkowych. Pozostałe nie-

701 75 00

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

Konstancin-Jeziorna

Mniej gubimy, w tym jednak najwięcej telefonów
W 2020 r. w stołecznym
Biurze Rzeczy Znalezionych przyjęto na przechowanie 6200 rzeczy, a rok
wcześniej było ich 9800.
Warszawiacy gubili głównie dokumenty, telefony,
zegarki i elektronikę.
Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się stołeczne Biuro Rzeczy
Znalezionych, przyniesiono w
ubiegłym roku m.in. 327 telefonów, 206 zegarków, 48 tabletów, 37 rowerów, 26 laptopów,
15 czytników e-booków oraz 7
aparatów fotograficznych. Na
przechowanie trafiło też 19 łańcuszków, 12 pierścionków i 8 obrączek znalezionych na terenie
miasta. Przedmioty dostarczane są przede wszystkim przez
instytucje takie jak policja, straż
miejska, Metro Warszawskie,
Lotnisko Chopina, Centrum Nauki Kopernik, stołeczne kina czy
centra handlowe.
Pracownicy biura poszukują
właścicieli przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów, znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w telefonach komórkowych lub kontaktują się drogą
mailową (o ile jest to możliwe i
urządzenie nie zostało zabloko-

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

odebrane rzeczy przeznaczone
są do sprzedaży lub likwidacji,
jeśli ich stan na to pozwala tzn.
utraciły wartość użytkową, posiadają wady, uszkodzenia lub
zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.
Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim biurze przy
ul. Dzielnej, należy przedstawić
dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność.
Kiedy jest to niemożliwe (np. ob-

rączki, zegarka czy pierścionka)
– konieczne będzie dokładne
opisanie zguby, określenie jej
cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego
miejsca zagubienia. Należy także opłacić koszty przechowania
i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do
odbioru (jeśli występują to ok.
170 zł jako koszt publikacji ogłoszenia przy przedmiotach o
znacznej wartości).
Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
informacyjnej Biura Rzeczy
Znalezionych oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu
m.st. Warszawy.
Warszawskie Biuro Rzeczy
Znalezionych zostało powołane
do życia 68 lat temu przez Radę
Narodową m.st. Warszawy.
Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzędu m.st.
Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z dnia
20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz.
908 – j.t.) oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony zarządzeniem nr
284/2017 prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2017 r.

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

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

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