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J eszcze nie zdążyliśmy zapo-
mnieć o zaserwowanej Pola-
kom na ponad 40 lat „dykta-

turze proletariatu”, będącej w rze-
czywistości dyktaturą politruków
– a już mamy powrót tego zjawi-
ska w podobnym zawoalowaniu.
Słowo „proletariat” zostało dziś
chytrze zastąpione cokolwiek abs-
trakcyjnym pojęciem „suweren” i
niby w jego imieniu mała grupa
trzymająca władzę robi sobie co
chce. Może najbardziej widocz-
nym tego przejawem jest żonglo-
wanie w rządzie resortami, które
tworzy się lub likwiduje w zależno-
ści od tego, kogo chce się uczynić
ministrem albo z takiego stano-
wiska wysiudać. Ktoś słusznie
zwrócił uwagę, że nazw co chwila
powoływanych, łączonych lub roz-
dzielanych ministerstw – nawet
sam premier Mateusz Morawiecki
nie jest w stanie pamiętać. Pamię-
ta on natomiast na pewno, którą
partię nowy minister reprezentu-
je, bo od tego zależy polityczna
trwałość trzymającej Polskę w że-
laznym uścisku Zjednoczonej Pra-
wicy. Tworzące ją ugrupowania –
tak po prawdzie – bardziej niż ze
sobą nawzajem – jednoczą się ra-
czej z zapewniającym im ideolo-
giczne wsparcie Kościołem. A cza-
sem nawet radośnie z nim tańczą,
trzymając się za rączki jak przed-
szkolaki. W razie zagrożenia więk-
szości sejmowej nietrudno sięgnąć

po posłów „obrotowych”, którzy
w zamian za jakieś dające przy-
pływ gotówki awanse gotowi w
każdej chwili zmienić ugrupowa-
nie, a tym bardziej poglądy.

P odobnie jak agendy władzy
wykonawczej – wywraca
się do góry nogami wymiar

sprawiedliwości, czyniąc rewolu-
cję organizacyjną i personalną.
Generalnie biorąc, powraca zna-
na w latach sześćdziesiątych za-
sada: „kto nie z Mieciem, tego
zmieciem”. W rymowance tej
podkreślano, że komu z mini-
strem spraw wewnętrznych Mie-
czysławem Moczarem (właściwie
Mykołą Demko) nie po drodze,
ten musi znaleźć się na wylocie.
Obecne reformy to – wypisz, wy-
maluj – odrestaurowanie skom-
promitowanego do cna w czasach
PRL systemu politycznej nomen-
klatury, którą w wojsku znakomi-
cie ujmowało powiedzenie: nie
matura, lecz chęć szczera zrobi z
ciebie oficera. 

Dziś hunwejbini w Minister-
stwie Sprawiedliwości wy-
wracają do góry nogami

sądy i prokuraturę, a na dodatek
jawnie przeciwstawiają się Unii
Europejskiej, lekceważąc podpisa-
ne przez państwo traktaty. Takie
działanie jest coraz wyraźniejszym
dążeniem do wyprowadzenia nas
z unijnej wspólnoty, dzięki której
Polska zmieniła się na lepsze jak
jeszcze nigdy w dotychczasowej hi-
storii. „Reformatorzy” mają jed-
nak to za nic. Sprzyjający obec-
nym decydentom Trybunał Kon-
stytucyjny pod przewodnictwem
Julii Przyłębskiej, będącej „odkry-
ciem towarzyskim” prezesa Polski
– dokonał również własnego od-
krycia, dostrzegając niezgodność
niektórych norm Unii z naszą Kon-
stytucją. W ślad za tym premier

Mateusz Morawiecki opieprzył
Unię jak burą sukę w obecności
kompletu eurodeputowanych,
wzbudzając efekt określany kiedyś
mianem: „i straszno, i smieszno”. 

W kontekście wielu bul-
wersujących posunięć
prawnych obecnej wła-

dzy zapomniano o jeszcze jednym
orzeczeniu TK – z października
2020, gdy dla odmiany jego sę-
dziowie doszukali się niezgodno-
ści z Konstytucją norm ustawy z
1993 roku o planowaniu rodzi-
ny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przery-
wania ciąży. Gremium kierowane

przez prezes Przyłębską orzekło
uczenie, iż „legalizacja zabiegu
przerwania ciąży, w przypadku
gdy badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na
duże prawdopodobieństwo cięż-
kiego i nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej
choroby zagrażającej jego życiu,
nie znajduje konstytucyjnego uza-
sadnienia i nie spełnia wymogów
przydatności, konieczności oraz
proporcjonalności sensu stricto”.
W praktyce owo orzeczenie wy-
kluczyło zabieg aborcji nawet w
sytuacji, gdy próba utrzymywa-
nia ciąży do końca skazuje matkę

na niewyobrażalne cierpienia
(często w skali wielu lat), a na-
wet na utratę przez nią życia. 

O gólnopolski strajk kobiet,
jaki wybuchł w reakcji na
interpretację opublikowa-

ną przez Trybunał, nie złamał opo-
ru fanatyków. W efekcie blady
strach padł na ginekologów w ca-
łej Polsce. Już same badania pre-
natalne są wyraźnie hamowane,
zaczęło dochodzić do wielu trage-
dii przy komplikacjach ciążowych,
a ostatnio zwlekanie z właściwą
interwencją lekarzy doprowadzi-
ło (najprawdopodobniej) do
śmierci pacjentki szpitala w Psz-

czynie. Żeby sami lekarze nie pod-
nosili buntu, grozi im się teraz
uchwaleniem ustawy przewidują-
cej kary do 25 lat więzienia za na-
ruszenie przepisów antyaborcyj-
nych. Nic dziwnego, że kobiety,
zwłaszcza młode, znowu protestu-
ją, skoro w Polsce – jak słusznie
zauważono – czas cofa się nie tyl-
ko godzinę wstecz, lecz o całe wie-
ki. Światłym lekarzom tym łatwiej
przyjdzie zdecydować się na wy-
jazd za granicę. 

C o ma wobec tego myśleć
przeciętny obywatel RP, któ-
ry pamięta chociażby, jak

prezydent Warszawy, skądinąd
gorliwa katoliczka Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zdymisjonowała w
2014 roku prof. Bogdana Chazana
z funkcji dyrektora mokotowskie-
go Szpitala Św. Rodziny przy ul.
Madalińskiego – za odmowę abor-
cji płodu, który nie miał części mó-
zgu. Przed dokonaniem takiego
zabiegu powstrzymywała profeso-
ra jego „klauzula sumienia”, choć
to samo sumienie pozwalało mu
ponoć w latach wcześniejszych na
dokonywanie mnóstwa skrobanek.
No cóż, nigdy nie jest za późno, że-
by zostać świętym mężem, wzno-
szącym oczy ku niebu. Zwłaszcza
wtedy, gdy się hołduje moralności
koniunkturalnej... A los kobiet wi-
docznie nie ma znaczenia dla
wszystkich świętych mężów, któ-
rzy również w obrębie Kościoła
zwykli traktować kobiety po maco-
szemu. Dużo łatwiej przychodziło
tym świętoszkom chędożyć mini-
strantów albo ukrywać przypadki
pedofilii uduchowionych zboczeń-
ców. Dobrze chociaż, że  papież
Franciszek zafundował im wreszcie
paternoster...

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

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

KK oo gg oo  dd rr ąą żż yy  ss yy nn dd rr oo mm  cc ii ąą żż yy ??KK oo gg oo  dd rr ąą żż yy  ss yy nn dd rr oo mm  cc ii ąą żż yy ??
RYS. PETRO/AUGUST
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Dobre informacje dla osób
mieszkających przy ul. Pu-
ławskiej znajdującej się
na terenie Zielonego Ursy-
nowa. Na wniosek Prze-
wodniczącego Komisji Zie-
lonego Ursynowa Pawła
Lenarczyka w październi-
ku Zarząd Dróg Miejskich
(ZDM) przychylił się do
koncepcji modernizacji
odwodnienia pasa drogo-
wego tej ulicy. 

- Mieszkańcy Zielonego Ursy-
nowa wielokrotnie zgłaszali do
mnie z tym problemem.  W po-
rozumieniu z Zastępca Dyrekto-
ra ds. Utrzymania Karoliną Ga-

łecka wypracowaliśmy plan na-
prawczy dla tego rowu. Teraz
podejmuję działania związane z
pozyskaniem Liczę, że radni Ra-
dy Warszawy znajdą pieniądze
na finansowanie dla tej tak po-
trzebnej inwestycji – mówi Pa-
weł Lenarczyk, Przewodniczący
Komisji Zielonego Ursynowa.

ZDM po wykonaniu szacunko-
wych obliczeń wycenił koszt inwe-
stycji na kwotę w wysokości około
10 mln zł, proponując podział prac
na 3 etapy. Zaproponowane eta-
powanie zwiększa prawdopodo-
bieństwa pozyskania funduszy. 

Etap pierwszy obejmowałby
opracowanie projektu budowla-

nego wraz ze szczegółami mo-
dernizacji takich jak: umocnie-
nie dna rowu oraz skarp wraz z
ich obsianiem, niwelacja pobo-
czy przylegających do rowów,
wymiana betonowych przyczół-
ków na przepustach. W zakres
tego etapu wchodziłoby stwo-
rzenie operatu wodnoprawne-
go wraz z uzyskaniem decyzji
wodnoprawnej umożliwiającej
przedmiotową modernizację.

W kolejnym etapie zostałoby
przeprowadzone postępowanie
przetargowe w celu wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych,
a następnie przystąpienie do wy-
konywania robót liniowych. Za-

kres ten obejmowałby wszelkie
roboty budowlane polegające m.
in. na niwelacji dna rowu wraz z
jego umocnieniem płytami be-
tonowymi oraz części skarp,
uformowaniu skarp, spływów
oraz wymianie przyczółków na
przepustach drogowych i ewen-
tualnych naprawach lub wymia-
nach przepustów rurowych.

Ostatni etap polegałby na do-
kończeniu wcześniejszego eta-
pu oraz wykonaniu wszelkich
zabiegów pielęgnacyjnych na
modernizowanych obszarach
zielonych.

- ZDM prowadzi bieżące
czynności konserwacyjne pole-
gające m. in. na: koszeniu skarp
i dna rowów wraz z usuwaniem
roślinności wodnej i naprawą
istniejących umocnień, czysz-
czeniu przepustów, wpustów,
przykanalików. Prace są prowa-
dzone sukcesywnie przez cały
okres wiosenno – jesienny -
podkreśla w piśmie dotyczącej
tego tematu  Karolina Gałecka
Zastępca Dyrektora ZDM ds.
Utrzymania. 

Została już przygotowana do-
kumentacja, na podstawie, któ-
rej będzie można ubiegać się o
wpisane tego zadania do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej
miasta. Liczymy, że dyrekcji
ZDM uda się pozyskać finaso-
wanie na remont rowu przy ul.
Puławskiej i prace będą mogły
ruszyć jak najszybciej - dodaje
przedstawiciel ZDM.

Urząd Dzielnicy Ursynów odzyskał
teren położony u zbiegu ulic Cyna-
monowej i Gandhi. Po wieloletnich
staraniach i ostatecznym wyroku
sądu spółka „Pasaż Handlowy Na
Skraju Sp. z o.o.” wydała urzędowi
cały teren. Dla mieszkańców Ursy-
nowa oznacza to przywrócenie do
użytku prawie 8000 m2 powierzch-
ni w samym centrum dzielnicy.

- To bardzo dobra wiadomość dla miesz-
kańców dzielnicy, a dla mnie ogromna satys-
fakcja z tego, iż sprawa wreszcie znalazła
swój szczęśliwy finał. Przyszłe przeznacze-
nie tego terenu zostało ustalone zapisami
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, szczegółowe decyzje zapewne
zapadną wkrótce – informuje zastępca bur-
mistrz Ursynowa, Jakub Berent.

Przekazanie terenu i dalsze prace
We wtorek 2 listopada br. nastąpiło pro-

tokolarne wydanie przez spółkę „Pasaż
Handlowy Na Skraju” Sp. z o.o. gruntu na
rzecz m.st. Warszawy. Przedmiotowy te-
ren zajmowany był podstawie umowy
dzierżawy zawartej w 2002 r. w celu zreali-
zowania w terminie 3 lat inwestycji polega-
jącej na budowie Centrum Handlowo-Biu-
rowego „Ursynowski Fortepian”. Ostatecz-
nie spółka nie zrealizowała inwestycji wy-
nikającej z umowy.

Przejęty teren w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego częściowo
znajduje się na obszarze przeznaczonym
pod zieleń urządzoną, a częściowo na obsza-
rze przeznaczonym pod usługi z zabudową
wielorodzinną. W 2022 roku planowane
jest geodezyjne wydzielenie terenów o prze-
znaczeniu zgodnym z miejscowym planem,
naprawienie i przestawienie ogrodzenia
oraz urządzenie terenu zieleni w celu udo-
stępnienia go mieszkańcom.

Działania dotyczące 
„Ursynowskiego Fortepianu” 

M.st. Warszawa, na wniosek burmistrza
dzielnicy Ursynów Roberta Kempy, w grud-
niu 2019 roku wypowiedziało umowę dzier-
żawy terenu położonego u zbiegu ulic Cyna-
monowej i Gandhi. Bezpośrednią przyczyną
decyzji o rozwiązaniu umowy bez zacho-
wania terminu wypowiedzenia było niewy-
wiązywanie się spółki z obowiązku płacenia
czynszu za ten teren oraz z zapowiedzi stwo-
rzenia w tym miejscu centrum handlowego.

Przed skierowaniem sprawy na drogę są-
dową urząd wezwał spółkę do usunięcia na-
niesień i wyznaczył na 31 stycznia 2020 ro-
ku termin wydania gruntu. Władze spółki
„Pasaż Handlowy Na Skraju” wezwanie zi-
gnorowały. Sąd Rejonowy dla Warszawy
Mokotowa w dniu 29.07.2021 r. wydał wy-
rok (sygn.akt I C 1103/20) z klauzulą na-
tychmiastowej wykonalności, nakazującym
pozwanemu opróżnienie, opuszczenie i wy-
danie m.st. Warszawie.

W sobotę 6 listopada w godzinach 11.00-15.00 na par-
kingu przed Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warsza-
wy, Schronisko „Na Paluchu” organizuje akcję darmo-
wego czipowania.

Aby skorzystać z czipowania należy zabrać ze sobą książeczkę
zdrowia psa i dowód osobisty. Psy zaczipowane, w przypadku za-
gubienia się, nie muszą przyjeżdżać do schroniska i przeżywać
związanego z tym stresu – odnalezione psy odwożone są do swo-
ich opiekunów. W ciągu maksymalnie 7 dni od wydarzenia na Ur-
synowie czipy zostaną zarejestrowane w bazie Safe Animal, o czym
opiekunowie zostaną poinformowani smsem.

21 listopada (niedziela) o godz. 10.00 rozpocznie się
szesnaste Ursynowskie Dyktando im. Andrzeja Ibisa-
Wróblewskiego. Ze względu na trwająca pandemię,
wydarzenie zostało przewidziane dla mniejszej liczby
osób (152 uczestników), ale z transmisją, która da
możliwość zadawania pytań w trakcie publicznej
rozmowy o języku polskim.

Wydarzenie odbędzie się w sali sportowej Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) przy ul. Dereniowej 48.
Tradycyjnie uczestnicy zmierzą się z tekstem przygotowanym przez
prof. dr hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr Grażynę Majkowską.

Zapisy do udziału w Dyktandzie będą przyjmowane do 18
listopada 2021 r., lub do wyczerpania limitu miejsc. O wpisie na listę
uczestników decyduje kolejność zgłoszeń wraz z kartą rejestracyjną.
Wcześniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłaszać się można za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: dyktando@ursynow.pl lub osobiście w budynku Urzędu
Dzielnicy  Ursynów, al. KEN 61, (pon. - pt. w godz. 8.00-16.00).

Rozpoczyna się decydujący etap prac nad Warszaw-
skim Standardem Zielonego Budynku. Mieszkańcy 
stolicy będą mogli zapoznać się z propozycją wytycz-
nych i zaleceń dla nowych i modernizowanych 
miejskich obiektów oraz przekazać swoje uwagi. 
Konsultacje w tej sprawie odbędą się w pierwszej 
połowie listopada.

Warszawski Standard Zielonego Budynku będzie zbiorem zasad,
wymagań i wytycznych, prowadzących do osiągnięcia założonych
przez stolicę celów klimatycznych w sektorze budownictwa. Roz-
wiązania wypracowane wspólnie przez przedstawicieli miejskiego
Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Krajowej
Agencji Poszanowania Energii będą obowiązywać nowe i moder-
nizowane miejskie obiekty.

Budynki będą spełniały ekologiczne wymagania w obszarach:
– efektywności energetycznej,
– zaopatrzenia w ciepło i chłód,
– gospodarowania wodą i odpadami w budynku,
– wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury.
Termin finalnego opracowania i przyjęcia standardu na rzecz zie-

lonego budownictwa w stolicy planowany jest na przyszły rok.

Ruszają konsultacje
Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców zapla-

nowano na 8 i 10 listopada br. w formule online, na platformie MS
Teams. Eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii zapre-
zentują projekt wytycznych, które będą musiały spełnić nowe i mo-
dernizowane miejskie budynki. Uczestnicy konsultacji będą mo-
gli odnieść się do propozycji i zgłosić swoje pomysły na ulepsze-
nie dokumentu. 

Aby wziąć udział w spotkaniach, wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja za pomocą formularza dostępnego na 
www.um.warszawa.pl.

Skąd ten pomysł?
Opracowanie jednolitego standardu dla budownictwa stanowi

jedną z wytycznych Warszawskiego Panelu Klimatycznego, prze-
prowadzonego pod koniec 2020 r. Prezydent Rafał Trzaskowski zo-
bowiązał się zrealizować przyjęte większością głosów rekomen-
dacje, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej
Warszawy i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energe-
tycznym miasta.

Warszawa na rzecz 
zrównoważonego budownictwa

Darmowe czipowanie psów

Ursynowskie Dyktando 
– trwa rejestracja

Odwodnienia ul. Puławskiej

Teren „Ursynowskiego Fortepianu” odzyskany

ZDM naprawia nawierzch-
nię południowej kapy
chodnikowej mostu Sie-
kierkowskiego. Wylano ok.
60 m sześciennych betonu,
a za dwa tygodnie zosta-
nie dołożone drugie tyle.
Finał prac przewidziany
jest na koniec listopada.

Południowa kapa chodniko-
wa jest odnawiana na ok. 120-
metrowym fragmencie od dyla-
tacji do pylonu po stronie za-
chodniej mostu. Naprawa mia-
ła się zakończyć we wrześniu,
jednak ze względu na gorszy
niż przewidywano stan betonu
pod nawierzchnią, konieczne
stało się na jego całkowite ścią-
gnięcie. 

Kolejny krok wiąże się z beto-
nowaniem. Prace podzielono na
dwie tury, a pierwsza miała miej-
sce w tym tygodniu. Na 60-me-
trowym odcinku wylano ok. 60
m sześciennych betonu. Drugie
tyle na pozostałym fragmencie

zostanie dołożone za około dwa
tygodnie.

Po stężeniu ułożony beton naj-
pierw zostanie pokryty żywicą
gruntującą, a następnie epoksy-
dowo-poliuretanową, która bę-
dzie stanowiła nawierzchnię cią-

gu pieszo-rowerowego. Nowy be-
ton zostanie odpowiednio zabez-
pieczony przed działaniem wody.
Wykonana zostanie m.in. izola-
cja przeciwwodna, a także sączki
– urządzenia do zbierania wody z
płyty pomostu. Obecnie południo-
wa kapa chodnikowa jest w cało-
ści zamknięta dla pieszych i ro-
werzystów. Przejście i przejazd na
dwóch kółkach możliwe są tylko
po północnej stronie mostu.

Prace konserwacyjno-renowa-
cyjne na moście Siekierkowskim
prowadzone są od lipca. Trzeci i
ostatni etap remontu to trwająca
odnowa nawierzchni południo-
wej kapy chodnikowej. Finału
prac należy się spodziewać pod
koniec listopada. z d m . w a w . p l

Pierwsza część betonowania na moście Siekierkowskim
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Zarząd Zieleni m.s.t Warszawy podpisał umowę z fir-
mą Inmel na przebudowę Pola Mokotowskiego. Już na
początku listopada rozpoczną się prace budowlane,
dzięki którym jeden z największych parków w stolicy
stanie się bardziej naturalny i atrakcyjny dla miesz-
kańców. Zakończenie inwestycji planowane jest na ko-
niec 2022 roku.

W parku powstanie nowy, naturalny układ wodny, a także peł-
ne zieleni miejsca rekreacji i strefy wejściowe. Pojawi się także no-
wa siłownia plenerowa, automatyczne toalety, ławki czy poidełka.
Dodatkowo zostanie także przeprowadzony remont domków fiń-
skich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego. Planowane zmiany
odzwierciedlają potrzeby mieszkańców wyrażone podczas przepro-
wadzonych w 2015 i 2016 roku konsultacji społecznych.

– Cieszę się, że modernizacja Pola Mokotowskiego wchodzi w
etap realizacji. W parku powstaną nowe, atrakcyjne i bogate w
różnorodną zieleń przestrzenie do spędzania wolnego czasu.
Najważniejszym elementem inwestycji będzie rozbetonowanie
i naturalizacja dużego stawu oraz przygotowanie w parku zupeł-
nie nowego układu wodnego, pełnego roślinności i dzikiego ży-
cia. Stworzymy dzięki temu przyjazne miejsca wypoczynku,
dbając także o przyrodę i retencję wody. To pierwszy etap moder-
nizacji parku objęty finansowaniem unijnym. Zmiany są odpo-
wiedzią na potrzeby mieszkańców, które zostały dookreślone w
ramach wypracowanego podczas konsultacji społecznych Master
Planu – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds.
zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Modernizacja parku Pole Mokotowskie zostanie przeprowadzo-
na dzięki środkom z budżetu m.st. Warszawy oraz dofinansowaniu
z Unii Europejskiej. Inwestycja kosztować będzie 39,6 mln zł i obej-
mie elementy wchodzące w zakres projektu unijnego.

Nowa odsłona Pola Mokotowskiego
– Jeden z największych warszawskich parków stanie się jeszcze

bardziej zielony. Realizując tę inwestycję, chcieliśmy zadbać o róż-
norodność biologiczną i stworzyć malownicze miejsca rekreacji
pełne zieleni i elementów wodnych. Już w przyszłym roku bogaty
drzewostan parku zwiększymy o 55 młodych drzew, posadzimy ty-
siące różnogatunkowych krzewów, pnączy czy roślin cebulowych.
Założymy także piękne i pożyteczne dla zapylaczy rabaty bylinowe
i łąki – mówi Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Ziele-
ni m.st. Warszawy.

Projekt modernizacji Pola Mokotowskiego obejmuje liczne
nasadzenia zieleni i nowy, naturalny układ wodny. W parku
pojawi się m. in. 55 nowych drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys.
bylin i niemal 1,5 ha łąk. Główny staw zostanie poddany natu-
ralizacji – z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią
się strefy naturalnej roślinności, będące schronieniem dla zwie-
rząt. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych porośnię-
tych roślinami. Co ważne, dla płazów żyjących obecnie w sta-
wie, powstanie tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewni
im schronienie i umożliwi rozmnażanie. Inwestycja prowadzo-
na będzie pod nadzorem przyrodniczym i z poszanowaniem
istniejącej roślinności.

Drugim ważnym elementem projektu jest stworzenie naturalne-
go ogrodu biocenotycznego w centralnej części parku. Powstanie
on na zrekultywowanym i włączonym do parku terenie po dawnej
bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Pojawi się mnó-
stwo dzikich zakątków i różnorodnej zieleni, która dodatkowo peł-
nić będzie funkcje retencyjne. Przez ogród zostanie poprowadzo-
na także kładka edukacyjna opowiadająca o znajdujących się tu sie-
dliskach przyrodniczych. Pojawią się również miejsca sprzyjające
kontemplacji.

Harmonogram prac
Prace budowlane rozpoczną się w pierwszej połowie listopada.

Ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2022 r. Podczas ro-
bót teren Parku Pole Mokotowskie będzie częściowo wyłączany z
użytkowania. Dokładny harmonogram prac znany będzie za oko-
ło 2 tygodnie. O szczegółach będzie informować Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy na swojej stronie www.zzw.waw.pl oraz grupie Zieleń
Warszawska-Pole Mokotowskie. W parku zostaną ustawione tak-
że tablice informacyjne.

O dofinansowaniu
Przetarg na modernizację Parku Pole Mokotowskie uwzględnia

elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i
uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjny-
mi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Par-
ku Ogrody Kosmosu w Warszawie”, współfinansowanego przez
Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

A n n a  S t o p i ń s k a

Przebudowa Parku 
Pole Mokotowskie
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Nowo wybudowane przed-
szkole przy al. Niepodległo-
ści już oddane do użytku

Kolorowy i funkcjonalny bu-
dynek powstał w miejscu stare-
go przedszkola. Nawet 150 dzie-
ci może teraz  bawić się i biegać
po terenie nowego przedszkola
nr 330. 

Energooszczędny gmach jest
piętrowy, wykonany w kon-
strukcji tradycyjnej udoskona-
lonej, posadowionej na płycie
fundamentowej. Ekologiczny
charakter podkreśla gruntowy
wymiennik ciepła, który ogrze-
wa dostarczane do budynku po-
wietrze oraz instalacja fotowol-

taiczna na dachu. Na parterze
mieszczą się pomieszczenia ad-
ministracyjne, szatnia, 2 sale dla
dzieci najmłodszych, sala wido-
wiskowa, gabinet logopedy, psy-
chologa, kuchnia z zapleczem
oraz pomieszczenia socjalne, sa-
nitarne i techniczne. Na piętrze
znajdują się 4 sale lekcyjne, za-

plecze kuchenne, pokój socjalny
dla nauczycieli oraz sala senso-
ryczna. Na zewnątrz wykonany
został nowoczesny plac zabaw
oraz parking. 

Obecnie trwa doposażanie
przedszkola w meble, sprzęt kom-
puterowy oraz zabawki. Koszt in-
westycji to 13,5 mln złotych.

Wyjątkowa mozaika przedstawiająca akwarelę
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. “Poeta” już zdobi
mur naprzeciwko wejścia do bramy przy ul. Hołówki 3.

Mozaika powstała z okazji Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go oraz 100. rocznicy urodzin poety Pokolenia Kolumbów.

„Mozaika to jest swego rodzaju ewenement, do tej pory upa-
miętnienia, które pojawiały się w mieście to pomniki, tablice, po-
piersia, czasem też murale. Tutaj po raz pierwszy mamy do czy-
nienia z mozaiką, do tego jeszcze bardzo dobrą artystycznie.
Cieszy, że jest to coś nowego, innego, a jednocześnie coś, co tej
przestrzeni miejskiej nie szpeci, a jest jej dekoracją” – powie-

dział na odsłonięciu Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator
Zabytków.

Mozaika wykonana została przez Rafała Rychtera, profesora Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzywem jest smalta szkla-
na, którą artysta przywiózł z Włoch. “Są tylko 3 huty na świecie, któ-
re produkują ten materiał i jest on opatentowany od lat, a jego recep-
tura tajna. Materiał, z którego powstała mozaika, jest bardzo szlachet-
ny i trwały (szkło ma dokładnie taki sam kolor z każdej strony i nig-
dy się nie zmieni, nawet jak zostanie odłamane)” - dodał profesor.

Mozaikę wspólnie z burmistrzem Rafałem Miastowskim i za-
stępcami Krzysztofem Skolimowskim, Markiem Rojszykiem i An-
ną Lasocką odsłonili radni miasta oraz radne dzielnicy.

W tym roku Stowarzysze-
nie Teatr Baza świętuje
10-lecie działalności. 
Teatr to ważny podmiot
Partnerstwa dla Mokoto-
wa „Moje Sielce”, które

jest koordynowane przez
urząd.

W ramach współpracy part-
nerskiej realizowane są liczne
projekty i wydarzenia kierowane
do mieszkańców. Szczególną po-

pularnością cieszy się organizo-
wany od 6 lat Festiwal Stanisła-
wa Grzesiuka, na który przyjeż-
dżają uczestnicy z całej Polski.
To ceniona impreza kulturalna,
przypominająca o tym, że moko-

towskie Sielce były i są nadal ko-
lebką folkloru warszawskiego. 

We współpracy z Partner-
stwem, w siedzibie teatru, orga-
nizowane są spektakle teatral-
ne, zajęcia, np. florystyczne, spo-
tkania z ciekawym człowiekiem,
teatralne warsztaty improwiza-
cji, zajęcia taneczne, potańców-
ki i warsztaty śpiewacze, a także
Gwiazdki Sieleckie czy spotkania
dla seniorów i seniorek. Teatr
Baza to miejsce spotkań społecz-
ności lokalnej Sielec. Aktualno-
ści i informacje o nadchodzą-
cych wydarzeniach można
sprawdzić na stronie teatru
http://www.teatrbaza.pl/

Zarząd Dzielnicy Mokotów
przekazał serdeczne gratulacje z
okazji jubileuszu oraz podzięko-
wał za prowadzone działania oraz
tworzenie miejsca otwartego dla
wszystkich osób zainteresowa-
nych sztuką. Życzymy inspiracji
na kolejne lata, a zapał do pracy,
twórcza inwencja i wytrwałość
niech zapewnią wiele pięknych,
mądrych i poruszających przeżyć
oraz uznanie publiczności.

Na całym Mokotowie jest prawie 360 tys. drzew. Taką
wiedzę mamy na podstawie Mapy Korony Drzew przy-
gotowaną przez Biuro Ochrony Środowiska. 

Mapa porządkuje wszystkie duże drzewa rosnące w stolicy wraz
z ich szczegółowym opisem. Ułatwia to pielęgnację roślin, kontro-
lę nad ich stanem zdrowia i przestrzenne planowanie inwestycji. 

W rzeczywistości, na Mokotowie drzew jest więcej, bo Mapa Ko-
ron Drzew została opracowana na podstawie zdjęć lotniczych i
część mniejszych drzew „schowała” się pod koronami dużych.

Jedyna taka mozaika na Mokotowie

Jubileusz 10-lecia Teatru Baza

BBuurrmmiissttrrzz zz zzaasstteeppcczzyynniiąą oorraazz ddyyrreekkoottrreemm tteeaattrruu BBaazzaa..

Kolejne przedszkole już gotowe!

Policzono duże 
drzewa na Mokotowie
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Informacje praktyczne dotyczące występowania 
o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu 

pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie

(Dulag 121)

11.. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
potwierdza uprawnienia kambatanckie wyłącznie na wniosek oso-
by zainteresowanej.

22.. Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień kombatanckich,
które były wywiezione do obozu przejściowego w Pruszkowie, po-
winny wypełnić i podpisać formularz wniosku o przyznanie upraw-
nień kombatanckich oraz przesłać go do Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych (adres: Urząd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 War-
szawa) albo złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu (Pokój N
041 wejście od ul. Żurawiej 3/5).

33.. Informacja o możliwości uzyskania uprawnień kombatanckich
przez osoby wywiezione w czasie II wojny światowej do obozu
przejściowego w Pruszkowie,w której zamieszczone zostały linki:
do wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich oraz do In-
formatora  z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi sposobu
przygotowania wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich
z tytułu pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie, zostały opu-
blikowane na stronie internetowej Urzędu w sekcji Aktualności. Tam
te informacje pozostaną.

44.. W związku z aktualizowaniem informacji podawanych w Ak-
tualnościach ich położenie na stronie głównej będzie się zmieniać.
Najłatwiej informację dotyczącą uzyskiwania uprawnień komba-
tanckich z tytułu pobytu w obozie w Pruszkowie odnaleźć według
daty zamieszczenia – 4 października 2021 r.

55.. Formularz wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanc-
kich jest zamieszczony także na stronie internetowej Urzędu:
www.kombatanci.gov.pl w zakładce uprawnienia/formularze. Wy-
drukowane formularze wniosku są także dostępne w Punkcie In-
formacyjnym Urzędu.

66.. Pracownicy Departamentu Współpracy ze Stowarzyszenia-
mi i Ewidencji Urzędu z dużym zaangażowaniem i troską podcho-
dzą do problemów zgłaszanych przez osoby zainteresowane uzy-
skaniem uprawnień. Mając na uwadze często podeszły wiek wnio-
skodawców, służymy pomocą przy przygotowywaniu wniosków.

Wszelkie problemy można zgłaszać osobiście lub telefonicznie za
pośrednictwem Punktu Informacyjnego Urzędu. W związku z trwa-
jącą epidemią koronawirusa rekomendujemy minimalizowanie
kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających
oraz korzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowe-
go z Urzedem na nnrr 2222 227766 7777 7777  lub adres e-mail: 
iinnffoo@@kkoommbbaattaannccii..ggoovv..ppll..

KKoonnttaakktt ttaakkżżee:: Koło Kombatantów, Zofia Banaszkiewicz, 
tel: 600 953 444.

Blisko 400 razy interweniowali strażni-
cy miejscy, którzy na przełomie paździer-
nika i listopada dbali o bezpieczeństwo
osób odwiedzających cmentarze. W oce-
nie strażników było spokojnie i bezpiecz-
nie, nie odnotowano poważniejszych in-
cydentów.

Prewencyjne działania, realizowane w ramach
corocznych akcji „Znicz” i „Hiena”, miały na celu
przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa
osobom odwiedzającym cmentarze i zapobiega-
nie działalności tzw. cmentarnych hien, które ten
wyjątkowy czas wykorzystują na zuchwałe kra-
dzieże z grobów. Największe siły zostały skierowa-
ne do działań w dniu Wszystkich Świętych oraz w
Zaduszki. 

Mimo licznych apeli służb o zwracanie uwagi
na zmienioną w pobliżu cmentarzy organizację
ruchu, kierowcy nie zawsze stosowali się do tym-
czasowych zmian, które miały na celu ułatwienie
poruszania się pieszym udającym się na cmenta-
rze i pojazdom komunikacji zbiorowej, dojeżdża-

jącym w bezpośrednie okolice nekropolii. Straż-
nicy mieli więc również za zadanie utrzymywać
płynność ruchu pieszych i pojazdów w rejonie
cmentarzy. Swoje działania w tym zakresie dosto-
sowywali do zmieniającej się sytuacji. Strażnicy
reagowali w przypadkach tamowania i utrud-
niania ruchu. 

Pomagali również w sytuacjach, gdy na cmen-
tarzach gubiły się dzieci czy osoby starsze. Między
innymi odnaleziono dwóch sześciolatków, którzy
zagubili się swoim rodzicom oraz seniorkę, która
przyjechała z wizytą do Warszawy i jeździła komu-
nikacją miejską od pętli do pętli, ponieważ straci-
ła orientację w mieście. Ujęto też kierowcę, który
miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia po-
jazdów. 

Pogoda sprzyjała licznym wizytom na miejskich
nekropoliach, które w tym roku przebiegały w
sposób bezpieczny i spokojny.

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  M i e j s k i e j  
m . s t .  W a r s z a w y

Straż Miejska podsumowuje Wszystkich Świętych
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Od dawna wiadomo już było, że
brytyjska sieć Tesco po 25 la-
tach definitywnie kończy swą
działalność operacyjną na pol-
skim rynku. Jesienią 2019 roku
rozpoczęto poszukiwania chęt-
nego na zakup sklepów, które
działały pod szyldem sieci Tesco
w Polsce. W czerwcu 2020 roku
sklepy te zostały sprzedane za
kwotę 819 milionów złotych
duńskiemu koncernowi Salling
Group, który jest właścicielem
sklepów Netto, F?tex, Bilka i
Salling. Spośród wymienionych
sieci na polskim rynku obecne
są jedynie dyskonty Netto. 

Sieć ta obecna jest na polskim rynku
od 24 lat, posiada blisko 400 sklepów,
trzy magazyny dystrybucyjne i zatrud-
nia ponad 5,5 tysiąca osób. Od marca
bieżącego roku, czyli od momentu wy-
dania przez UOKiK zgody na przejęcie
polskiej części Tesco przez Salling Gro-
up, duńska grupa kapitałowa prowa-
dziła zaawansowane przygotowania do
konwersji przejętych placówek na no-
woczesne sklepy Netto 3.0. Począwszy
od końca maja co tydzień w czwartek
otwieranych jest w Polsce sześć kolej-
nych placówek Netto powstałych po-
przez re-branding sklepów Tesco.

Końcowa wyprzedaż
W dniu 2 września tego roku w ofi-

cjalnym komunikacie sieć Tesco Polska
podała, że ostatnie działające wciąż
jeszcze pod jej szyldem sklepy będą
otwarte do 31 października 2021 roku
włącznie. Jednym z takich ostatnich
sklepów był supermarket na Kabatach.
Później termin zmieniono i ostatnim
dniem handlowym dla kabackiego skle-
pu miał być 26 października. Tymcza-
sem klienci, którzy chcieli tego właśnie
dnia po raz ostatni zrobić zakupy w ka-
backim supermarkecie, ku swemu za-
skoczeniu „odbili się od drzwi”. Na pół-
kach i tak nie znaleźliby już co prawda
za wiele towaru, bo od dawna trwała
tam wielka wyprzedaż dosłownie
wszystkiego, łącznie z elementami wy-
posażenia sklepu. Mimo to ci, którzy
tego akurat ranka postanowili wybrać
się na zakupy, nie ukrywali swego roz-
czarowania, a czasem wręcz i zdener-
wowania. Byli i tacy, których ogarnęła
nostalgia – w końcu, było nie było, ten
być może i niezbyt urokliwy sklep w
blaszanym pawilonie to kawał historii

tej części Ursynowa i wiele wspomnień
mieszkańców, którzy od 22 lat robili w
tym miejscu zakupy.

Supermarket, który został otwarty
w tym blaszaku 12 sierpnia 1999 roku,
przez trzy lata handlował po marką
HIT. W tamtym czasie ten osiedlowy
market, zlokalizowany praktycznie po-
środku szczerego pola tuż obok Lasu
Kabackiego, był rzeczywiście prawdzi-
wym hitem. „Otwarcie hipermarketu
HIT na Kabatach, a później Geant przy
Puławskiej to były wielkie wydarzenia.
W tamtym czasie postrzegałem HIT ja-
ko wielki, świetnie zaopatrzony i no-
woczesny sklep. Robiło się duże zaku-
py, ale raz na jakiś czas. Mam wrażenie,
że dzisiaj robimy zakupy mniejsze, ale
częściej” – mówi Krystian Malesa, ursy-
nowianin od urodzenia, od 2010 roku
radny dzielnicy, przewodniczący Komi-
sji Architektury i Ochrony Środowiska.

Niemiecka sieć HIT, należąca do kon-
cernu Dohle, która weszła na polski ry-
nek w 1993 roku, była pierwszą zagra-
niczną siecią hipermarketów w naszym
kraju. Sieć wybudowała w dużych pol-
skich miastach 13 sklepów i była w trak-
cie budowy dwóch kolejnych, gdy pod-
jęto decyzję o wycofaniu się z polskiego
rynku. Hipermarkety kupiła brytyjska
sieć Tesco, która weszła na polski ry-
nek w 1995 roku, dokonując zakupu
sklepów trzech sieci: Minor, Madex i
Savia, zlokalizowanych w okręgu biel-
skim i wałbrzyskim. Z kolei 18 listopa-
da 1998 roku  Tesco otworzyło swój
pierwszy wielkoformatowy sklep, czy-
li hipermarket o powierzchni 10 tysię-
cy m2 zlokalizowany w Centrum Han-
dlowym Wrocław Bielany. Budowano
kolejne sklepy, zarówno hipermarkety
jak i mniejsze, zwane hipermarketami
kompaktowymi. 

Tylko Tesco całodobowo
Wśród działających już wtedy na pol-

skim rynku innych sieci hipermarketów
takich jak Auchan, Geant czy Carrefour,
Tesco Polska wyróżniało się tym, że jej
wybrane sklepy funkcjonowały całodo-
bowo. Takim też sklepem było kabac-
kie Tesco. Nawet ci z mieszkańców Ur-
synowa i okolic, którzy na co dzień nie
robili, a czasem wręcz nie lubili robić w
tym sklepie zakupów, doceniali tę wygo-
dę, jaką była możliwość dokonania za-
kupów o każdej porze dnia i nocy. „Te-
sco było instytucją ratunkową, traktowa-
łem ją trochę jak wizytę na handlowym
SORze. Czyli robisz wszystko, aby tam
się jednak nie znaleźć, no ale czasem są
takie chwile, że inaczej się nie da.
Zwłaszcza, gdy te chwile przytrafiają
się późną nocą. Wszystko zamknięte, a
coś potrzebne na cito. Pozostawało tyl-
ko Tesco. Żegnam je jednak bez większe-
go żalu i bez sentymentu” – wspomina
Maciej Mazur, ursynowianin, reporter
Faktów TVN, prowadzący program Ran-
king Mazura w TVN24, autor trzech

książek o historii dzielnicy i redaktor
portalu ursynow.org.pl.

„Prawie wszyscy mieszkańcy połu-
dniowego Ursynowa robili tu zakupy,
chociażby dlatego, że innego podobne-
go obiektu w tej części dzielnicy nie by-
ło. Sklep miał zarówno swoich zwolen-
ników, jak i przeciwników. Przeciwnika-
mi byli przede wszystkim mieszkańcy
okolicznych budynków. Powodem był
hałas towarzyszący dostawom towaru,
szczególnie odczuwalny w okresie let-
nim, gdy przez znaczną część dnia, a
czasem i nocy mamy otwarte okna. Z
biegiem lat blaszany pawilon z miesz-
czącym się w nim Tesco oraz niewielkim
pasażem handlowym mocno się zesta-
rzał. Zarówno architektonicznie, jak i
funkcjonalnie budził wiele kontrower-
sji” – komentuje Tomasz Sieradz, były
burmistrz Ursynowa, a obecnie radny
dzielnicy i przewodniczący Komisji Mo-
bilności, Transportu i Inwestycji.

Co zrobić z blaszakiem?
Właściciel działki, na której znajdu-

je się blaszany pawilon oraz przyległy
parking naziemny, czyli  spółka Kaba-
ty Investments Tesco w latach 2012 -
2019 zabiegała o zgodę na wybudo-
wanie w tym miejscu dużej Galerii
Handlowej. Działania spotkały się jed-
nak, z niezadowoleniem sporej części
mieszkańców tej części Ursynowa. W
dniu 31 lipca 2019 portal wiadomosci-
handlowe.pl podał informację, że spół-
ka Kabaty Investments Tesco sprzeda-
ła pasaż i przyległą działkę znanemu
polskiemu deweloperowi firmie Echo
Investment S.A. Deweloper działa na
rynku od 25 lat, realizując projekty w
głównych sektorach rynku nierucho-
mości: mieszkaniowym, handlowo-usł-
ugowym, biurowym oraz hotelowym.
Przykładowe realizacje spółki w War-
szawie to Browary Warszawskie, Gale-
ria Młociny, Babka Tower, biurowiec
przy Postępu 3 czy osiedle Reset na
Mokotowie przy ulicy Taśmowej.

Tak, jak już wspominałam, sklepy
Tesco, które zostały zakupione przez
duński koncern Salling Group są prze-
budowywane i na nowo otwierane pod

szyldem Netto. Tak będzie, na przy-
kład, z zamkniętym sklepem Tesco na
Imielinie przy ulicy Szolca-Rogoziń-
skiego. Nie dotyczy to jednak kabac-
kiego marketu, bo ten przeznaczony
jest do rozbiórki. Spółka Echo Invest-
ment zaplanowała na zakupionej przez
siebie w 2019 roku działce nową inwe-
stycję. Jak powiedział nam Emil Gó-
recki z działu komunikacji dewelopera,
„Nasza nowa inwestycja będzie złożo-
na z dwóch części: mieszkaniowej, któ-
ra jest już zaprojektowana oraz z lo-
kalnego centrum okolicy o różnorod-
nych funkcjach, z których żadna nie
jest dominująca. Rozpoczęcie budowy
części mieszkaniowej, którą nazwali-
śmy Rytm, jest uzależniona od otrzy-
mania pozwolenia na budowę. Nasza
firma już złożyła wniosek i czeka na
jego rozpatrzenie. Spodziewamy się,
że prace rozpoczną się w ciągu kilku ty-
godni od rozbiórki starej hali.” Według
projektu zaprezentowanego przez Echo
Investment, „Rytm” to zespół trzech
budynków połączonych ze sobą lekki-
mi klatkami schodowymi. Każdy z bu-
dynków będzie miał pięć kondygnacji. 

„Według informacji przekazanej
przez inwestora koncepcję zespołu za-
budowań opracowały biura architekto-
niczne WWAA i MOFO, przy czym
obecnie ma być realizowana wyłącz-
nie część mieszkaniowa. Aktualnie jest
procedowane pozwolenie na budowę
części  mieszkaniowej  od strony ulicy
Sępa-Sarzyńskiego, na którą zezwala
obowiązujący Miejski Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego (mpzp) ” –
potwierdza nam Tomasz Sieradz, rad-
ny dzielnicy i przewodniczący Komisji
Mobilności, Transportu i Inwestycji.
„Co do terminów to sądzę, że są one
dość odległe. Rozbiórka blaszaka roz-
pocznie się prawdopodobnie na wiosnę
2022 roku”. 

Pogrzeb już był, kiedy narodziny?
Co do drugiej części inwestycji to

wciąż brak w pełni skrystalizowanej
koncepcji, nie mówiąc już o szczegóło-
wym projekcie. Warto zauważyć, że
ostatnie dwa pandemiczne lata przy-

niosły znaczące zmiany, jeśli chodzi o
sposób życia mieszkańców miast i ko-
rzystania przez nich z przestrzeni miej-
skiej i deweloper powinien wziąć to
pod uwagę. 

„Plany zagospodarowania tego te-
renu w okresie ostatnich 20 lat budzi-
ły wiele kontrowersji.  Przypomnijmy,
że w pierwszej kolejności działka mia-
ła zostać zabudowana przez Tesco wie-
lofunkcyjnym obiektem handlowo-usł-
ugowo-gastronomicznym, w zamyśle
podobnym do Galerii Mokotów. Obiekt
ze względu na rozmiar budził protesty
okolicznych spółdzielni mieszkanio-
wych i wspólnot. Mieszkańcy obawia-
li się „armagedonu” komunikacyjnego.
Stąd, między innymi, w 2017 roku Ra-
da Dzielnicy Ursynów podjęła stanowi-
sko w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Ursynów Południe-Ka-
baty, czyli Uchwały Rady m. st. War-
szawy nr XXXVI/1090/2008 z dnia
10.07.2008 roku. Do zmiany planu nie
doszło. Jednak, jak wiemy, ze względu
na negatywną opinię dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Tesco z planów budowy Galerii Han-
dlowej się wycofało” – przypomina pan
Tomasz Sieradz.

Niewątpliwie, deweloper stoi przed
dużym wyzwaniem. Wydaje się jak naj-
bardziej zasadne, aby w proces wypra-
cowywania koncepcji zagospodarowa-
nia tego terenu już w tym momencie
włączyć mieszkańców sąsiadujących
osiedli, aby na tym początkowym etapie
poznać ich opinie, preferencje i obawy.
Deweloper mówi bowiem, że spółce za-
leży na tym, by miejsce to stało się lubia-
nym i często odwiedzanym przez miesz-
kańców tej części dzielnicy: „Chcemy,
żeby projekt zachował wartości, jakie
pierwotnie założyliśmy, czyli aby był
zapraszający, otwarty, atrakcyjny, zielo-
ny, zapewniał realizację potrzeb lokal-
nej społeczności, a dzięki tym walorom
stał się lubianym lokalnym centrum
okolicy” – mówi Emil Górecki z Echo
Investment. „Myślimy o stworzeniu
przestrzeni, w której będzie można
usiąść i spędzić trochę czasu, zrelakso-
wać się, spotkać się z kimś, posiedzieć
z dziećmi, załatwić drobne codzienne
zakupy czy skorzystać z pralni. Jednak
na detale jest jeszcze za wcześnie, nadal
nad nimi pracujemy” – dodaje przedsta-
wiciel dewelopera.

Na te detale czekamy wszyscy z nie-
cierpliwością, żegnając na razie Tesco
Kabaty. W miniony czwartek, 28 paź-
dziernika wieczorem, pod marketem
zebrało się około stu osób. Po krótkiej
przemowie organizatorów wydarzenia
nastąpiła minuta ciszy oraz wspólny
przemarsz wzdłuż hali Tesco. Na ko-
niec rozbrzmiały oklaski. Sporo osób
robiło sobie pamiątkowe zdjęcia, a co
poniektórzy zapalili nawet znicze i usta-
wili je obok wejścia do blaszaka. 

Pożegnaliśmy Tesco na Kabatach, co będzie po nim?

Nowy właściciel dopiero się rozgląda
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N ieruchomość zlokali-
zowana jest w strefie,
w której miejscowy

plan zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp) dopuszcza
usługi (m. in. sklepy do 2000
mkw. powierzchni, biura, hote-
le, restauracje, kina) oraz zie-
leń urządzoną. Wyklucza nato-
miast lokalizowanie tam maga-
zynów, składów i warsztatów
samochodowych. Działka jest
atrakcyjna z uwagi na możli-
wość zabudowania jej aż w 90
procentaach. Dopuszczalna wy-
sokość to 17 m, choć „w uzasad-
nionych przypadkach” może
osiągać 25 m. Wskaźnik inten-
sywności zabudowy wysoki
(3,5). Przetarg odbędzie się być
może jeszcze w tym roku, ewen-
tualnie na początku roku przy-
szłego. Działka nr 247 to pierw-
sza spośród nieruchomości po
KPGO Mysiadło, które zostaną
sprzedane przez gminę Leszno-
wola. Do zbycia są jeszcze dwie
sąsiadujące o numerach 246 i
248, liczące łącznie prawie 9 ha
powierzchni, jak również wy-
jątkowo atrakcyjny grunt przy
ul. Puławskiej o pow. 9,6 ha. 

P rawdopodobnie gmina
uwzględni środki uzy-
skane ze sprzedaży nie-

ruchomości po KGPO Mysiadło
w przyszłorocznym budżecie po
stronie przychodu. Znacznie uła-
twią one m. in. realizację zapla-
nowanych zadań inwestycyj-
nych. Tymczasem w Internecie
pojawiły się pierwsze spekula-
cje o „bezsensownym wyzbywa-
niu się przez władze gminy ma-
jątku”, rzekomo wyłącznie w ce-
lu spłaty zadłużenia. Użyto na-
wet określenia „srebra rodowe”.
Są to półprawdy, bądź wymysły
niemające pokrycia w faktach. 

Po pierwsze, w przypad-
ku gruntów po KGPO w
Mysiadle nie może być

mowy o żadnych rodowych sre-
brach.  Grunty przy ul. Puław-
skiej zostały pozyskane dla gmi-
ny Lesznowola dzięki wyjątko-
wemu zaangażowaniu wójt Jo-
lanty Batyckiej-Wąsik, o czym
dzisiaj często się zapomina. Za-
raz po wybraniu jej na pierwszą
kadencję w 1998 roku nowa
wójt zainteresowała się terena-
mi upadającego gospodarstwa
ogrodniczego w Mysiadle. Wie-
działa, że toczący się przez kilka
lat proces unieważnienia aktu
notarialnego, zawartego w 1994
r. z Tomaszem Majem, zakoń-
czył się niekorzystnym dla niego
prawomocnym wyrokiem sądu.
To dawało możliwość rozpatrze-
nia wniosku o komunalizację te-
go terenu na rzecz gminy Lesz-

nowola. W lipcu 2011 r. starania
wójt Batyckiej-Wąsik zakończy-
ły się pełnym sukcesem. Ówcze-
sny wojewoda mazowiecki Ja-
cek Kozłowski nieodpłatnie
przekazał Lesznowoli na cele
statutowe około 83 ha drogo-
cennego gruntu, którego rynko-
wa wartość oscyluje dzisiaj w
granicach pół miliarda złotych.
Podczas uroczystości podpisa-
nia aktu notarialnego, w której
uczestniczył dziennikarz „Pas-
sy”, wojewoda stwierdził: “To
najcenniejszy teren inwestycyj-
ny w aglomeracji warszawskiej”.
Nie mylił się – dzisiaj jest to
prawdziwa fortuna i nie sposób
pominąć w jej pozyskaniu za-
sług Jolanty Batyckiej-Wąsik,
której upór w negocjacjach z wo-
jewodą okazał się elementem
kluczowym. Niestety, wkrótce
o grunty upomnieli się spadko-
biercy dawnych właścicieli. Wie-
loletnia batalia sądowa zakoń-
czyła się w październiku 2020 r.
zawarciem ugody przed Sądem
Rejonowym w Piasecznie.
Wkrótce Rada Gminy Leszno-
wola podjęła uchwałę o prze-
niesieniu prawa własności kil-
ku nieruchomości o łącznej po-
wierzchni 9,4 ha na rzecz daw-
nych właścicieli spornych grun-
tów. Ostatecznie spór miał swój
finał w notariacie. W ten spo-
sób gmina Lesznowola stała się
pełnoprawnym właścicielem
gruntów gigantycznej wartości. 

Po drugie, bardzo duże
pieniądze, pozyskane
ze sprzedaży działek po

KGPO, nie zostaną przeznaczo-
ne na spłatę zadłużenia gminy
Lesznowola, lecz w lwiej części
na realizację rozpoczętych i za-
planowanych inwestycji. O roz-
machu inwestycyjnym w gmi-
nie Lesznowola można by napi-
sać cały elaborat, efekty widać
na każdym kroku. Natomiast co
do zadłużenia gminy, to budżet
na rok 2020 zamknął się defi-
cytem w wysokości 20,9 mln zł
przy zaplanowanym przez Radę
Gminy na poziomie 25,6 mln zł.
Zobowiązania Lesznowoli we-
dług tytułów dłużnych na dzień
31 grudnia 2020 r. to kwota
144,9 mln zł. Składają się na nie
preferencyjne pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Banku Ochrony Środowi-
ska oraz nisko oprocentowane
obligacje (średnio 2,5 proc.). Ich
spłatę zaplanowano jednak aż
na 15 lat, więc średnia roczna
spłata zobowiązań to około 9,6
mln zł. Dla gminy z dochodami
w roku bieżącym sięgającymi
bez mała 300 mln zł roczna spła-

ta zobowiązań w wysokości 9,6
mln zł nie jest i nie będzie żad-
nym problemem. 

Jest to fakt, który obala
uporczywie powielaną
od dłuższego czasu tezę

autorstwa grupy zwolenników
spiskowej teorii dziejów o ban-
kructwie grożącym rzekomo
gminie Lesznowola. Tego rodza-
ju nieprawdy wpuszczane są do
publicznego obiegu z dwóch po-
wodów: niskiego poziomu wie-
dzy ekonomicznej ich autorów
oraz nieznajomości podstawo-
wych zasad zarządzania jednost-
ką samorządu terytorialnego, al-
bo też ze złej woli. Osoby te po-
winny wiedzieć, że ponad 90
proc. polskich gmin jest zadłużo-
nych przynajmniej na poziomie
50 proc. dochodów własnych.
Wynika to z faktu, że prawie każ-
da gmina w Polsce korzysta z
zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, bo tylko dzięki temu może
realizować priorytetowe zada-
nia inwestycyjne, które podno-
szą standard życia mieszkańców.
Gminy realizujące zadania in-
westycyjne wyłącznie ze środ-
ków własnych można policzyć
na palcach jednej ręki. Może so-
bie na to pozwolić na przykład
Kleszczów, najbogatsza gmina
w Polsce. Tak wysoką pozycję w
zestawieniu zawdzięcza wpły-
wom z podatku od nieruchomo-
ści i opłaty eksploatacyjnej. Na
terenie gminy zlokalizowane są
bowiem kopalnia węgla brunat-
nego Bełchatów oraz elektrow-
nia Bełchatów, największa w Pol-
sce i Europie elektrownia opa-
lana węglem brunatnym. 

J est to wyjątek, reszta pol-
skich samorządów musi
zaciągać kredyty i wy-

puszczać obligacje, by zapewnić
swoim mieszkańcom choćby
podstawowy standard życia.

Gmina Lesznowola i jej zadłuże-
nie nie jest więc niczym nadzwy-
czajnym w dzisiejszych czasach.
Według opublikowanych w
2020 r. danych ministerstwa fi-
nansów za rok poprzedni, Lesz-
nowola zajmowała bardzo wyso-
kie 36 miejsce w rankingu per
capita (dochód na głowę miesz-
kańca), który to ranking obej-
muje wszystkie polskie gminy, a
jest ich łącznie aż 2478. Dochód
na głowę mieszkańca Lesznowo-
li wynosi 7844 zł i jest wyższy od
dochodu mieszkańca Gdańska,
Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa
czy Olsztyna. Warszawiacy zo-
stali sklasyfikowani na miejscu
13 (9611 zł na głowę), niestety
jednak, stolica jest najbardziej
zadłużoną gminą w kraju. Da-
ne, do których ostatnio dotarła
PAP, pokazują, że na koniec
września Warszawa jako gmina
miała zobowiązania na astrono-
miczną kwotę 5,56 mld złotych.
W tak trudnej sytuacji musiały
stanąć stołeczne inwestycje. W
budżecie miasta na rok 2022
środki na inwestycje stopniały
do minimum. Dość powiedzieć,
że liczący prawie ćwierć miliona
mieszkańców Mokotów będzie
mógł wydać w roku 2022 na in-
westycje tylko 33 mln zł, sąsied-
ni Ursynów 17 milionów, a pra-
wie dwa razy większa od Leszno-
woli dzielnica Wilanów, uwa-
ga!… 3 mln zł. 

Doszło do kuriozalnej
sytuacji, że dzisiaj kil-
ka dzielnic stolicy pań-

stwa, to przy małej podwar-
szawskiej gminie inwestycyjni
nędzarze. Wydatki na zadania
inwestycyjne w Lesznowoli w
2020 r. zostały wykonane na
poziomie  99,4 proc. planu w
kwocie 46,1mln zł (za rok bieżą-
cy jeszcze nie ma oficjalnych da-
nych). Wysokie wydatki mająt-

kowe pochłonęły inwestycje
oświatowe. O trosce lesznowol-
skiego samorządu o sprawy
oświatowe mówi się głośno na
Mazowszu od dawna. Samo wy-
budowanie nowoczesnej szko-
ły w Zamieniu kosztowało bu-
dżet gminy prawie 40 mln zł (38
mln zł – koszt budowy obiektu
wraz z nadzorem inwestorskim
i autorskim, 873 tys. zł – koszt
wyposażenia szkoły w kompute-
ry i elektronikę, 860 tys. zł – wy-
posażenie w meble). Poza tym
przeznaczono 12,6 mln  zł na
rozbudowę szkoły w Nowej
Iwicznej, 883 tys. zł na zakup
pierwszego wyposażenia dla tej
szkoły, 5,9 mln zł na aktualiza-
cję projektu i budowę przed-
szkola w Wólce Kosowskiej plus
487 tys. zł na zakup pierwszego
wyposażenia dla tego przed-
szkola. Na tak duże wydatki w
oświacie nie stać dzisiaj więk-
szości gmin, a nawet wielkich
miast, z Warszawą włącznie. 

Dynamicznie rozwijają-
ca się Lesznowola – jak
każdy rozwijający się

podmiot gospodarczy – potrze-
buje pieniędzy na inwestycje.
Budowa nowych szkół, boisk
sportowych oraz modernizacja i
rozbudowa infrastruktury dro-
gowej, ściekowej, technicznej czy
informacyjnej kosztuje, szcze-
gólnie w dobie globalnego kry-
zysu spowodowanego pandemią
oraz galopującą inflacją. W mar-
cu br. w Lubelskim Centrum
Konferencyjnym odbyła się uro-
czysta gala finałowa programu
„Gmina otwarta na inwestycje”.
Gmina Lesznowola zajęła I miej-
sce i otrzymała najwięcej punk-
tów w programie. Do programu
„Gmina otwarta na inwestycje”
mogły przystąpić samorządy, na
obszarze których budowana jest
infrastruktura teletechniczna w

ramach Programu Operacyjnego
„Polska Cyfrowa”. 

WZamieniu trwa roz-
budowa tamtejszej
oczyszczalni ście-

ków. Jest to największa inwesty-
cja w gospodarkę ściekową w ca-
łej historii gminy Lesznowola i
będzie kosztować brutto prawie
33 mln zł. Oczyszczalnia zosta-
nie rozbudowana z dotychczaso-
wej przepustowości 1300 me-
trów sześciennych na dobę do
przepustowości 5800 metrów
sześciennych. Planowane odda-
nie inwestycji do użytkowania
to kwiecień przyszłego roku.

Pieniądze pozyskane ze
sprzedaży cennych dzia-
łek, przekazanych gmi-

nie w 2011 r. za darmo przez
skarb państwa, są w czasach in-
westycyjnej zapaści w większo-
ści samorządów pożądane jak
nigdy dotychczas, ponieważ po-
zwolą dokończyć rozpoczęte i
zaplanować nowe inwestycje
gminne. Jest to paląca koniecz-
ność, ponieważ w Lesznowoli
kwitnie deweloperka, a to po-
woduje szybki wzrost ludności.
Potrzebne są więc pieniądze
przede wszystkim na budowę
dróg lokalnych, przedszkoli,
przychodni zdrowia, kolejnych
budynków komunalnych oraz
infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej. Dzięki dopływowi dodat-
kowych środków ze sprzedaży
gruntów wiejska gmina Leszno-
wola prawdopodobnie przebije
pod względem wysokości inwe-
stycji kilka dzielnic wielkiej War-
szawy. Jest to sytuacja bez prece-
densu w historii nowo powstałe-
go w 1989 r. polskiego samorzą-
du, a także powód do satysfakcji
radnych gminy, władz admini-
stracyjnych i oczywiście samych
mieszkańców Lesznowoli.  

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

Wielka Warszawa zazdrośnie zerka na małą Lesznowolę
Urząd Gminy Lesznowola oficjalnie potwierdził infor-
mację o przeznaczeniu na sprzedaż jednej z cennych
działek, które wcześniej radni gminy zgodzili się zbyć
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena
wyjściowa 54 mln złotych. Chodzi o działkę nr 247 o
pow. 4,9 ha z terenu po dawnym Kombinacie Państwo-
wych Gospodarstw Ogrodniczych w Mysiadle (KPGO). 
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Mimo rosnącej fali zacho-
rowań na COVID-19 w
Warszawie nadal jedyną
placówką w całości prze-
znaczoną do leczenia pa-
cjentów z koronawirusem
jest Szpital Południowy. 

Zgodnie z decyzją ministra
zdrowia placówka była zobo-
wiązana do przygotowania 300
łóżek dla chorych, w tym 80 re-
spiratorowych. Jednak przy 270
hospitalizowanych osobach jed-
nocześnie podłączonych do tle-
nu, nastąpiło przeciążenie in-
stalacji tlenowej, która nie była
budowana na taką liczbę pa-
cjentów.

– W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo mieszkańców Warsza-
wa jeszcze mocniej angażuje się
w walkę z COVID-19. W związ-
ku z szybko rosnącą liczbą pa-
cjentów, zdecydowałem o zwięk-
szeniu częstotliwości spotkań
sztabu kryzysowego w mieście
oraz zobowiązałem podległe jed-
nostki do stałego raportowania
bieżącej sytuacji. Aktualne da-
ne pozwalają nam na bieżąco re-
agować na zmieniającą się sytu-
ację pandemiczną na terenie
miasta. Jesteśmy w pełnej goto-
wości – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m.st. Warszawy.

Gwałtownie rosnąca liczba
chorych powoduje, że w miej-
skich szpitalach przebywa już w
sumie 80 pacjentów zakażonych
COVID-19, mimo że w tych pla-
cówkach nie ma utworzonych
specjalnych oddziałów leczenia
koronawirusa. Tylko w Szpitalu
Grochowskim przebywa obec-
nie 40 pacjentów zakażonych
COVID-19, których nie ma gdzie
odesłać, ponieważ poza tą cho-
robą wymagają również innego
specjalistycznego leczenia. Dla-
tego m. st. Warszawa zdecydo-
wało się na wnioskowanie do

Ministerstwa Zdrowia o pilne
wyznaczenie oddziału covido-
wego w tym szpitalu.

Wymieniono zużyte 
elementy instalacji tlenowej

W czwartek, 28 października,
zużyte reduktory na sieci tleno-
wej zostały wymienione. Opera-
cja przebiegła pomyślnie i była
konieczna ze względu na ponad
dwukrotne przeciążenie insta-
lacji tlenowej.

W tej sprawie zebrał się (27
października) sztab kryzysowy,
podczas którego  wojewoda ma-
zowiecki podjął decyzję, że pa-
cjenci pozostaną w placówce, a
na czas wymiany reduktorów
tlen będzie dostarczany z prze-
nośnych butli z rezerw rządo-
wych ustawionych przy każdym
łóżku pacjenta. Ostatecznie z te-
go trudnego i niosącego inne ry-
zyka rozwiązania zrezygnowa-
no, ponieważ specjaliści znaleź-
li lepsze i bardziej komfortowe w
procesie leczenia pacjentów.
Otóż ogromne butle z tlenem zo-
stały na kilka godzin podłączone
bezpośrednio do sieci tlenowej
szpitala. 

W kolejnym etapie, w ciągu
dwóch tygodni w Szpitalu Połu-
dniowym nastąpi rozbudowa
instalacji  tlenowej o całą do-
datkową sieć, co pozwoli na no-
wo rozpocząć przyjęcia pacjen-
tów do liczby wskazanej w de-
cyzji ministra zdrowia (300
osób). osób.

Przypomnijmy: Szpital Połu-
dniowy był projektowany i bu-
dowany jako wielospecjalistycz-
na placówka z m. in. oddziałami
ginekologii i położnictwa, chi-
rurgii urazowej i ortopedii, in-
terny i kardiologii, chirurgii ogól-
nej. Z powodu pandemii placów-
ka została przekształcona w tym-
czasowy szpital covidowy.

Warszawa w walce 
z COVID-19

W celu przeciwdziałania pan-
demii wirusa SARS-CoV-2 War-
szawa uruchomiła niemal 80
punktów szczepień, w tym 4
punkty szczepień powszech-
nych, punkty wakacyjne, punk-
ty plenerowe podczas wydarzeń
plenerowych. Stolica prowadzi
również akcję szczepień
uczniów, organizuje punkty wy-
mazowe, gdzie można wykonać
testy na obecność COVID-19
oraz prowadzi kampanie infor-
macyjne dla mieszkańców. War-
szawa jest liderem szczepień
przeciw COVID-19 wśród du-
żych miast w Polsce – obecnie
ponad 1 mln 260 tys. mieszkań-
ców (68,6 proc.) zostało już w
pełni zaszczepionych.

W zakresie przygotowania in-
frastruktury należy dodać, że
podczas szczytu zachorowań w
czasie trzeciej fali pandemii w
szpitalach nadzorowanych przez
m. st. Warszawę przygotowano
łącznie 658 łóżek, czyli 1/3
wszystkich łóżek covidowych w
mieście. M B L

Niewiele ponad połowa ludności w Polsce
jest zaszczepiona przeciw Covid -19, co
jest bardzo złym wynikiem, który nie za-
pewnia skutecznej ochrony przed rozwo-
jem pandemi spowodowanej wirusem
Sars Cov-2 i niestety sprzyjać może dal-
szej modyfikacji wirusa w kierunku więk-
szej zjadliwości i zdolności rozprzestrze-
niania się, nie tylko w Polsce zresztą. Nie
jesteśmy przecież izolowaną wyspą. 

Nawiasem mówiąc, żaden kraj nie zamierza
izolować się w stopniu takim, jak miało to miejsce
na początku pandemii, kiedy to rozpracowywano
dopiero cały problem związany z zakażeniami i je-
go mechanizmami. W chwili obecnej mamy po
prostu permanentny stan pandemii i musimy w
nim funkcjonować. A strategii antycovidowej po
okresie złudnych beztroskich wakacji w Polsce
ciągle brak.

I dlaczego to funkcjonowanie ma mieć związek
z niefrasobliwym i niekompetentnym podejściem
decydentów do naszego bezpieczeństwa, zdro-
wia, ochrony naszego życia, jak również do sytu-
acji ekonomicznej całego kraju ? Dlaczego działa-
nia zapobiegające rozwojowi zarazy są niesku-
teczne lub sporo spóźnione ?

Według doniesień z 1 listopada br. w magazy-
nie informacyjnym niemieckiej telewizji ZDF
zwiększa się z dnia na dzień liczba zakażeń i
Sars Cov-2, i zachorowań na Covid w Niemczech,
największy przyrost notują jednak związkowe
kraje byłej NRD, gdzie zaszczepionych osób jest
najmniej, na przykład w Dolnej Saksonii. Poda-
wane są oczywiście dane średnie dla całego kra-
ju, dotyczące również zachorowalności osób za-
szczepionych przeciw Covid-19. Około 30 % osób
zaszczepionych obecnych jest, niestety, w od-
działach covidowych, jednak śmiertelność osób
chorych na covid dotyczy głównie tych niezasz-
czepionych. 

W dalszym ciągu liczba osób zaszczepionych w
RFN jest niewystarczająca (niewiele powyżej
70%) i osoby niezaszczepione w stopniu dużo
wyższym niż zaszczepione przyczyniają się do
rozwoju zakażeń w populacji niezaszczepionych,
zakażają – niestety –  również niektóre osoby za-
szczepione. Z kolei te słabiej reagujące na przeby-

te szczepienie po prostu chorują. To nie jest żad-
nym zaskoczeniem, jeśli chodzi o skuteczność
szczepień, gdyż statystyki potwierdzają tylko ich
ochronę przed ciężkim przebiegiem Covidu oraz
przed zejściem śmiertelnym. Jednocześnie od
dawna już przestrzegane są zasady legitymowa-
nia się certyfikatem szczepienia albo negatyw-
nym wynikiem testu na Sars Cov-2, czy też za-
świadczeniem o przebytym Covidzie. Czyli obo-
wiązku szczepienia nie ma, ale testy nie są tanie
i zbliża się moment, kiedy trzeba będzie za nie pła-
cić, gdy nie jest się zaszczepionym. Podawane są
również informacje z Austrii, gdzie liczba zaszcze-
pionych jest ciągle niewystarczająca (niewiele po-
nad 60%) i od dawna już przy wielu okazjach
obowiązują zasady okazywania dowodu szcze-
pienia lub też spełnienia dwóch pozostałych wa-
runków. Za oszustwo grozi kara paru tysięcy Eu-
ro. Dzieci w szkołach muszą być regularnie testo-
wane, przy czym testy tzw. szybkie nie są często
wiarygodne, a więc należy wykonywać te gene-
tyczne, droższe oczywiście.

Doniesienia z Rosji z kolei to bardzo przykre in-
formacje o ogromnej liczbie chorych i przypadków
śmiertelnych. Zaszczepieni to niewiele ponad 30
% społeczeństwa. Dlaczego zatem osoby zaszcze-
pione mają ponosić konsekwencje lockdownu i
być narażane na zakażenia, odwoływanie zabie-
gów chirurgicznych, brak dostępności do leczenia
innych chorób niż Covid? Dlaczego dzieci mają być
zagrożone jedynie “łagodnym” przebiegiem cho-
roby, a niektóre z nich oddalonymi w czasie powi-
kłaniami? Niedawno można było usłyszeć słowa
przeprosin ze strony premiera Łotwy za lockdown,
który był on zmuszony w swoim kraju wprowadzić
w stosunku do osób zaszczepionych. 

Niezdecydowana i płochliwa wręcz postawa
decydentów w naszym kraju oraz ich niektórych
doradców (“dzieci przechodzą Covid łagodnie”)
prowadzi do nasilania się pandemii w nieprze-
widywalnym stopniu oraz tempie, nieprawidło-
wych zachowań obywateli w naszym społeczeń-
stwie, czyli w dalszym ciągu nieprzestrzegania
zasad bezpieczeństwa w ciągle trwającej pande-
mii na zasadzie - “nie bo nie”.

D r  B a r b a r a  K o s i c k a - S o b i e s z e k
( B i o l o g i a  m e d y c z n a )

Zgodnie z decyzją ministra
zdrowia rozpoczynają się
szczepienia przeciw CO-
VID-19 dawką przypomi-
nającą. Zaszczepić może
się każda pełnoletnia oso-
ba, która przyjęła drugą
dawkę (lub jednodawko-
wą szczepionkę) minimum
6 miesięcy temu. Szcze-
pionkę można przyjąć w
dowolnym punkcie szcze-
pień, bez względu na to,
gdzie mieszkamy i gdzie
szczepiliśmy wcześniej.

– Szczepienia to jedyna droga,
aby COVID-19 w końcu przestał
zagrażać naszemu zdrowiu i ży-
ciu. Mieszkańcy stolicy to wie-
dzą, dlatego już prawie 70 proc.
warszawiaków jest już w pełni
zaszczepionych. Od dziś wszy-
scy, którzy przyjęli szczepionkę
co najmniej pół roku temu, mo-
gą przyjąć dawkę przypominają-
cą. Rząd w końcu dał nam taką
możliwość. Warszawskie punk-

ty szczepień są na to przygoto-
wane i już czekają na chętnych
na szczepienie trzecią dawką.
Będziemy wszystkim mieszkań-
com o tym przypominać, dlate-
go ruszamy z kolejną odsłoną
akcji informacyjnej „Warszawa
szczepi” – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa szczepi
– Liczba chorych na koronawi-

rusa, którzy trafiają do miejskich
szpitali gwałtownie rośnie, a bli-
sko 70 proc. z nich to osoby nie-
zaszczepione. Natomiast jeżeli
chodzi o pacjentów w najcięż-
szym stanie, podłączonych do
respiratorów, nawet do 90 proc.
z nich to osoby, które nie przyję-
ły szczepionki. Te dane jasno ob-
razują, że w przypadku zachoro-
wania na COVID-19 szczepionka
gigantycznie zwiększa szanse na
przeżycie – mówi Renata Ka-
znowska, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy.

W celu przeciwdziałania pan-
demii wirusa SARS-CoV-2 War-
szawa uruchomiła niemal 80
punktów szczepień, w tym 4
punkty szczepień powszech-
nych, punkty wakacyjne, punk-
ty plenerowe podczas wydarzeń
plenerowych. Stolica prowadzi
również akcję szczepień
uczniów, organizuje punkty wy-
mazowe, gdzie można wykonać
testy na obecność COVID-19
oraz prowadzi kampanie infor-
macyjne dla mieszkańców.

– Zachęcam również, aby
szczepienia kolejną dawką wy-
konać w jednym z  kilkudziesię-
ciu miejskich punktach szcze-
pień pod opieką wykwalifikowa-
nego personelu medycznego.

Jeśli ktoś jeszcze w ogóle nie
jest zaszczepionych apelujemy,
zróbcie to Państwo jak najszyb-
ciej. Aktualne informacje o miej-
skich punktach szczepień prze-
ciw COVID-19 można znaleźć na
stronie www.warszawaszcze-

pi.pl - dodaje wiceprezydent Ka-
znowska.

Schemat szczepień 
dawką przypominającą

Zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Zdrowia trzecią dawkę
przypominającą mogą otrzymać
wszystkie osoby, które ukończy-
ły 18 lat i otrzymały pełny sche-
mat szczepienia (dwie dawki)
preparatami:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech),
Spikevax (Moderna) lub Vaxze-
vria (AstraZeneca) lub jedną
dawkę szczepionki COVID-19
Vaccine Janssen. Dawkę przy-
pominająca stosuje się z zacho-
waniem co najmniej 6 miesięcy
od daty ukończenia pełnego
schematu szczepienia przeciw
COVID-19.

Szczepienia dawką przypomi-
nającą będą wykonywane pre-
paratami: Comirnaty (Pfizer-
-BioNTech) oraz  Spikevax (Mo-
derna).

Ruszają szczepienia dawką przypominającą
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Kilka słów prawdy o pandemii

Nie jesteśmy izolowaną wyspą...

Warszawa jeszcze mocniej 
angażuje się w walkę z COVID-19
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Koordynacja sygnalizacji świetl-
nej posiada szereg zalet. Przede
wszystkim umożliwia lepsze wy-
korzystanie przepustowości
skrzyżowań i poprawia płyn-
ność ruchu. Ale aby zielona fala
spełniała swoją rolę, muszą jej
pomóc sami kierowcy. Przede
wszystkim powinni poruszać się
z przepisową prędkością.

Jedno z większych warszawskich
skrzyżowań. Po zmianie świateł pierw-
szy samochód z lewego pasa ruszył tak
szybko, że jego kierowca chyba od razu
wrzucił trójkę po jedynce. Opony zdą-
żyły zapiszczeć, podobnie jak przy ha-
mowaniu. Trzeba było przecież się za-
trzymać na czerwonym 500 m dalej. I
czekać kilkanaście sekund na ponowne
zezwolenie na jazdę.   

Nie pomylimy się, jeśli stwierdzimy,
że z taką lub podobną sytuacją zetknął
się każdy kierowca podróżujący po sto-
łecznych drogach. Ostry start na jed-
nych światłach i niekiedy gwałtowne
hamowanie na kolejnych to niestety
częsty obrazek. Taki styl jazdy nie tylko
obniża bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu, ale też utrwala opi-
nie, że nie da się przejechać płynnie
dłuższego fragmentu miejskich arterii,
a zielona fala to jakiś wymysł. Nic bar-
dziej mylnego.

Wystarczy zdjąć nogę z gazu
W Warszawie jest blisko 850 skrzyżo-

wań i przejść wyposażonych w sygna-
lizację świetlną. Już na połowie z nich
światła pracują w koordynacji – w su-
mie na ponad stu ciągach ulicznych.
Jeden ciąg to od dwóch do kilkunastu
skrzyżowań. Najprościej wyjaśniając,
zielona fala to takie ustawienie sygna-
lizacji na tych ciągach, by kierowcy ja-
dący zgodnie z przepisami na kolej-
nych sygnalizatorach trafili na zielone
światło. Klucz jednak tkwi w porusza-
niu się z dozwoloną prędkością. W wie-
lu miejscach wystarczy zwyczajnie
zdjąć nogę z gazu, żeby przejechać spo-
kojnie bez niepotrzebnego zatrzymy-
wania się i ruszania.

Całej Warszawy nie przejedziemy na
jednej zielonej fali. Dlatego, że ulice
dzielą się na wiele odcinków koordyno-

wanych. Taki podział jest bardziej efek-
tywny niż koordynacja wielu skrzyżo-
wań jednocześnie, bo usprawnia ruch i
poprawia przepustowość. Przy projek-
towaniu odcinków wykorzystywane
jest specjalne oprogramowanie kom-
puterowe, które pozwala zbadać wiele
możliwości i wybrać rozwiązanie naj-
lepsze dla danego obszaru miasta. 

Okno czasowe
Jak technicznie działa zielona fala?

Programowanie zaczyna się od skrzyżo-
wania z największym obłożeniem ru-
chu. Takie wybieramy jako pierwsze w
danym ciągu ulicznym, który chcemy
skoordynować. To tzw. skrzyżowanie
krytyczne, dla którego opracowujemy
program pracy sygnalizacji – ustawiamy
odpowiedniej długości cykl, zazwyczaj
120-sekundowy. Następnie zajmujemy
się pozostałymi skrzyżowaniami w tym
ciągu, ustawiając tam takie same cy-
kle, ale opóźnione lub przyspieszone
względem skrzyżowania krytycznego
tak, aby sygnalizatory na nich wyświe-
tlały zielone światło dla samochodów w
odpowiednim momencie. Wszystko na-
stępuje oczywiście w oparciu o dozwo-
loną prędkość, z jaką można poruszać
się na fragmencie przewidzianym do
skoordynowania.

Najważniejsze w całym procesie jest
ustawienie jednakowych cyklów sygna-
lizacji na wszystkich skoordynowanych
w jednym ciągu światłach. To podstawa
funkcjonowania koordynacji skrzyżo-
wań. Długość wyświetlania sygnałów
na nich jest zaś liczona w oparciu o za-
potrzebowanie, które wynika z obciąże-
nia poszczególnych relacji (jazda na
wprost i wszystkie możliwe skręty). 

Na skoordynowanym odcinku zielo-
na fala staje się tak naprawdę „oknem
czasowym”, którym spokojnie może-
my przejechać ciąg sygnalizacji. Ta lu-
ka działa idealnie, jeżeli natężenie ru-
chu nie przekracza 70-80 proc. prze-
pustowości ulicy. Wtedy jest zachowa-
na płynność między skrzyżowaniami –
z jednego kierowcy zdążą zjechać, za-
nim dotrą na nie ci z poprzedniego. Kie-
dy jednak pojazdów na drodze zacznie
być więcej (np. w piątkowym popołu-
dniowym szczycie, gdy wielu kierow-

ców wyjeżdża z miasta), zielona fala
nie zadziała optymalnie. Po prostu na-
wet najdłuższy cykl świateł nie jest w
stanie obsłużyć ogromnej liczby samo-
chodów na danym skrzyżowaniu.

Programy co 3 minuty 
Zmiennych, które mogą zaburzać ca-

ły proces, jest wiele. Wtedy szczegól-
nie przydaje się algorytm Sitraffic MO-
TION, który działa w ramach Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania Ruchem
(ZSZR). Reagując na bieżąco, algorytm
tak kieruje podłączonymi do ZSZR sy-
gnalizacjami, aby przepuszczonych zo-
stało jak najwięcej aut.

Jak działa Sitraffic MOTION? Na
podstawie danych, które zbiera z de-
tektorów zamieszczonych na ulicach i
skrzyżowaniach, ukazuje aktualnie pa-
nujący na nich ruch i przewiduje taki,
jaki może zaistnieć. Za pomocą złożo-
nych algorytmów sterowania co 3 mi-
nuty generuje możliwe do uruchomie-
nia programy sygnalizacji, odpowied-
nie do przewidzianej sytuacji na ulicy.
Polega to na obliczaniu długości cy-
klów, jakie powinny obowiązywać, aby
zapewnić jak najlepszą przepustowość
na danym ciągu skrzyżowań. Wyge-
nerowane programy system na bieżą-
co analizuje, po czym wybiera do „od-
palenia” taki, który – w oparciu o ze-
brane dane – najlepiej się sprawdzi,
czyli pozwoli na przejazd większej ilo-

ści pojazdów na skrzyżowaniu, które
zaczęło się przepełniać. Programy
zmieniane są co 5-15 minut w zależno-
ści od natężenia ruchu. 

Grzechy kierowców 
Jednak obok algorytmu Sitraffic MO-

TION i tego, że każde skrzyżowanie ma
określoną przepustowość, dochodzi tak-
że pierwiastek ludzki. 

– Czemu on nie jedzie, no przecież
już od dwóch sekund jest zielone… –
złorzeczymy w myślach, widząc jak kie-
rowca przed nami nie rusza mimo że
może. A nie rusza, bo akurat klika w
smartfonie lub pociąga łyk kawy na roz-
budzenie. Takie sytuacje na skrzyżo-
waniach nie należą do rzadkości, a one
również przekładają się na płynność
przejazdu. Dwóch sekund utraconych
przez zagapienie się sygnalizacja nam
nie zwróci. 

Ale i ci z niecierpliwością wyczeku-
jący zielonego światła mogą zaburzać
zieloną falę. Przeważnie jeżdżą za
szybko i nie dość, że sami zbyt wcze-
śnie docierają na kolejne skrzyżowa-
nia, to jeszcze po drodze wyprzedzają
tyle pozostałych samochodów, ile tyl-
ko mogą. Często robią to nagle zmie-
niając pasy ruchu. W efekcie wytrąca-
ją innych kierowców z rytmu i zmusza-
ją do przyhamowania. Tym samym po-
wodują pogorszenie płynności ruchu
nawet kilkudziesięciu aut jadących za

nimi i doprowadzają do powstania kor-
ka, ograniczając przepustowość ulicy
i uniemożliwiając skorzystanie z zielo-
nej fali kierowcom jadącym płynnie i
prawidłowo. 

Zmorą są również kierowcy wjeżdża-
jący na skrzyżowanie w momencie, kie-
dy ze względu na zbyt duży ruch nie da
się z niego zjechać. Mylnie wydaje im
się, że dzięki temu w krótszym czasie
przejadą przez „krzyżówkę” i dotrą do
celu. W rzeczywistości w ten sposób
przyczyniają się do powstawania zato-
rów i niebezpiecznych sytuacji na dro-
dze. A jednocześnie do zakłócenia dzia-
łania koordynacji sygnalizacji świetlnej. 

Autobusy i tramwaje 
Opisane wyżej zasady dotyczą po-

jazdów indywidualnych. Ale nie zapo-
minamy też o transporcie zbiorowym.
Na masową skalę wdrażane są priory-
tety dla tramwajów. Najświeższy przy-
kład to skrzyżowanie ulic Marszałkow-
skiej i Królewskiej, gdzie w ramach po-
woli kończących się prac zmodernizo-
waliśmy sygnalizację świetlną. Dzięki
temu tramwaje będą tam niebawem
uprzywilejowane – wdrożenie akomo-
dacji czeka na zatwierdzenie, co po-
winno nastąpić jesienią. Ponadto rozpo-
częto wprowadzać analogiczne priory-
tety dla autobusów na ciągach, na któ-
rych poruszają się one po buspasach.

z d m . w a w . p l

W Warszawie z roku na
rok przybywa zieleni, tak-
że przyulicznej. Jeszcze w
tym roku w kilku stołecz-
nych dzielnicach w miej-
scu płyt chodnikowych po-
jawią się nowe nasadze-
nia. Wszystko dzięki dzia-
łaniom Zarządu Zieleni m.
st. Warszawy, realizowa-
nym m. in. w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Obywatelskie projekty 
zazieleniania Warszawy
Jeszcze w tym roku trzy dziel-

nice Warszawy wzbogacą się o
nową zieleń – zmiany czekają
wybrane ulice Pragi-Północ, Pra-
gi-Południe i Ursynowa. Rośliny
zastąpią beton aż na 1600 mkw.
powierzchni przyulicznej. 

Podstawą do przeprowadze-
nia prac budowlanych i nasa-
dzeń są projekty Budżetu Oby-
watelskiego: Zielona Targowa,
który dotyczy ul. Targowej,
Wielkie rozpłytowanie – więcej
zieleni mniej betonu przypisany
do ulic Grochowskiej i Podskar-
bińskiej oraz Zieleń zamiast be-
tonu, który obejmuje skrzyżo-
wanie al. KEN i ul. Stokłosy, al.
J. Rodowicza „Anody”, ul. Bel-
gradzką, ul. Stryjeńskich, ul.
Puławską. W części tych lokali-
zacji roboty już trwają, w po-
zostałych rozpoczną się jeszcze
w tym miesiącu. Prace zostaną
wykonane przed końcem bie-
żącego roku.

Pierwszym etapem tworzenia
zielonych przestrzeni jest usuwa-
nie z chodników betonowych płyt
i podbudowy. Powstałe nisze są
wypełniane urodzajną ziemią, w
której miejscy ogrodnicy będą
mogli nasadzić drzewa, krzewy i
byliny. Na Pradze-Północ poja-
wią się grusze drobnoowocowe,
powojniki, jaśminowce „Biały Ka-
rzeł”, kocimiętki, wydmuchrzyce,
irgi, róże ”Rote Hannover”. W
przypadku Pragi-Południe w
pierwszej kolejności zostanie za-
łożony trawnik, a na przyszły rok
zaplanowano sadzenie krzewów.

Na Ursynowie powstanie zie-
leniec, na którym posadzone zo-
staną: dereń świdwa „Midwinter
Fire”, lilak „Meyera Palibin”, for-
sycja pośrednia „Goldzauber”,
bez czarny „Eva”, tawuła szara
„Grefsheim”, cis pośredni „Hil-
li”, tamaryszek francuski, irgi
błyszczące i poziome oraz róże:
„Flushing Meadow”, „Alpenglu-
hen” i „Dolomiti”.

Zazieleniona zostanie także
Ochota. Dla tej dzielnicy reali-
zowane są aż trzy projekty z Bu-
dżetu Obywatelskiego: Zielona
Grójecka – nowe drzewa i krze-
wy na Starej Ochocie,  Zielona
Grójecka – nowe drzewa i krze-
wy na Szczęśliwicach oraz Zielo-
na Grójecka – nowe drzewa i
krzewy na Rakowcu. Do końca
tego roku usunięte zostaną pły-
ty chodnikowe, a w przyszłym
rozpoczną się nasadzenia we
wszystkich trzech lokalizacjach.

Trwa również ekologiczna
transformacja na Bielanach. Za-
rząd Zieleni m. st. Warszawy
podpisał umowę na realizację
Skweru Integrator, który po-
wstanie u zbiegu Al. Zjednocze-
nia i ul. Kasprowicza. Betonowy
plac przed Bielańskim Integra-
torem Przedsiębiorczych zmie-
ni się w pełną zieleni przestrzeń.
Rośliny pojawią się również
przed budynkiem poczty i wej-
ściem do stacji metra Bielany.
Na nowym skwerze miejscy
ogrodnicy posadzą drzewa, krze-
wy, byliny, trawy ozdobne i rośli-
ny cebulowe.

Aranżacja Skweru Integrator
zostanie wykonana zgodnie z
koncepcją wypracowaną przez
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
w ramach konsultacji społecz-
nych „Zielone Ulice”.

Udział Zielonego Funduszu
w rozpłytowaniu Warszawy

Rozpłytowanie miasta to
pierwsza inicjatywa wspierana
przez uruchomiony w tym roku
Zielony Fundusz dla Warszawy –
platformę porozumienia z przed-
siębiorcami, którzy chcą anga-
żować się w dbanie o zrówno-
ważony rozwój miasta i inwesto-
wać w ekologiczne przeobraże-
nie stolicy. Operatorem Zielone-
go Funduszu jest warszawski Za-
rząd Zieleni, a partnerem otwie-
rającym współpracę – firma In-
nogy Polska z Grupy E.ON. W ra-
mach tego porozumienia trwają

przygotowania do zazielenienia
lokalizacji na Pradze-Południe,
Ochocie, Woli i w Śródmieściu.
Rozpłytowanie i nasadzenia za-
planowano na 2022 rok.

Mniej betonu, 
więcej korzyści

Rozbetonowanie miasta, pod-
jęte na tak dużą skalę, przekłada
się na lepsze warunki do życia
dla mieszkańców stolicy. Więcej
roślin to więcej czystego powie-
trza i niższa temperatura w upal-
ne dni. To także przyjemność
przebywania w otoczeniu ziele-
ni i zachęta, by po Warszawie
przemieszczać się pieszo lub na
rowerze.

Kolejną zaletą tworzenia no-
wych nasadzeń w mieście jest
też zwiększanie różnorodności
biologicznej, tak ważnej dla eko-
systemu miasta. Rozbudowanie
zielonej przestrzeni wiąże się z
tworzeniem ostoi przyrody i
zwierząt. To istotne cele dla Za-
rządu Zieleni m. st. Warszawy.

Rozpłytowanie miasta stano-
wi również jedno z działań na
rzecz przystosowywania do za-
chodzących zmian klimatycz-
nych i łagodzenia ich skutków.
Dzięki likwidacji zbędnych po-
wierzchni utwardzonych zwięk-
sza się powierzchnia biologicz-
nie czynna, poprawia się reten-
cja wody deszczowej, a skutki
oddziaływania miejskich wysp
ciepła zostają złagodzone.

A n n a  S t o p i ń s k a

Ekologiczna transformacja w stolicy

Zielona fala jechać pozwala...
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Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może nie wierzyć lekarzom, choć są to
osoby o najwyższym stopniu zaufania publicznego. Jestem w stanie zro-
zumieć, że ktoś nie wierzy w naukę, choć rewolucja naukowo – technicz-

na, jaka dokonała się w skali  kilku ostatnich dekad powinna być widoczna dla
każdego gołym okiem. Nie jestem jednak w stanie pojąć, że ktoś może nie wierzyć w statystyki,
które nigdy nie kłamią. Chodzi mi o tzw. antyszczepionkowców, których nikt i nic nie zdoła prze-
konać  do korzyści płynących dla niego i osób z najbliższego otoczenia z zaszczepienia się. Jeśli sta-
tystyki płynące z każdego szpitala mówią, że spośród osób hospitalizowanych na Covid-19 aż po-
nad 90 procent nie przyjęło szczepionki, to nie dostrzec w tym prawdy może jedynie ktoś, kto –
ujmując rzecz bardzo delikatnie – nosi najmniejszy rozmiar kapelusza. Ale „antyszczepionkowcy”
zawsze znajdą jakieś uzasadnienie swojej niechęci do zaszczepienia się (na przykład: szpitale i wła-
dze fałszują statystyki).  

Prawdy objawiane przez tych ludzi mogą nawet w pełni zdrowego psychicznie człowieka dopro-
wadzić do obłędu. „Firmy farmaceutyczne trują ludzi, żeby później sprzedawać im leki”, „Szczepion-
ki to część planu na depopulację”, „Nie pozwolę wstrzyknąć do mózgu sobie i mojemu dziecku che-
micznej substancji uzupełnionej chipem, by ktoś mógł potem kierować naszym postępowaniem” –
takie m. in. argumenty przedstawiają „antyszczepionkowcy”. Studenci z Gdańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego przeanalizowali 18 tys. wpisów w mediach społecznościowych. Okazało się, że nie-
mal 30 proc. to wyssane z palca sensacje, insynuacje i spiskowe teorie. Dopiero na trzecim miejscu
pojawia się kwestia bezpieczeństwa oraz skuteczności szczepień (14,2 proc.).

Studenci wzięli pod lupę wpisy na stronie STOP NOP, organizacji walczącej o zniesienie obo-
wiązku szczepień. Badania wzorowali na amerykańskich analizach, dostosowując je do polskiej
specyfiki. Okazało się ponad wszelką wątpliwość, że w naszym kraju królują insynuacja oraz
dezinformacja. Przeciwnicy szczepień powołują się na wyłuskane z Internetu „badania” pseu-
doautorytetów, które nie mają żadnej, ale to żadnej wartości naukowej. Zdarza się, że faktycz-
nie przywołują badania renomowane, ale zupełnie odmiennie je interpretują. I to jest najgor-
sze w tym całym „antyszczepionkowym” bajzlu. Był okres, kiedy święcie wierzono i starano się
taką „wiedzę” zaszczepić ogółowi, że szczepienia wywołują autyzm. Teoria została obalona na-
ukowo i upadła.

B ardzo ciekawy serwis internetowy „Vibez”, który często odwiedzam, to nowa pozycja dla
młodych ludzi, wykorzystująca rozwiązania znane z aplikacji społecznościowych. Serwis
doniósł ostatnio, że liczba wyznawców spiskowej teorii dziejów niestety z roku na rok się

powiększa. Psychologowie z University of Oregon znaleźli związek między wiarą w teorie spisko-
we a ciemną tetradą. Co to jest za twór? Ciemna tetrada jest zbiorem czterech antyspołecznych cech
osobowości – narcyzmu, makiawelizmu, psychopatii i sadyzmu. Narcyzm charakteryzuje osobę, któ-
ra nadmiernie skupia się na sobie, makiawelizm wiąże się ze skłonnością do oszukiwania i mani-
pulacji, psychopatia dotyczy osoby bezdusznej i pozbawionej wyrzutów sumienia, a sadyzm ozna-
cza czerpanie przyjemności z zadawania bólu innym ludziom. Są to cechy osobowości niezwykle
szkodliwe społecznie. 

Naukowcy z Uniwersytetu w Oregonie chcieli się dowiedzieć, co predysponuje ludzi do wiary
w teorie spiskowe i czy istnieje związek między posiadaniem takich przekonań a ciemną tetra-

dą. Badacze wybrali 474 studentów
ze średnią wieku 19,5 lat. Uczestni-
cy wypełnili kwestionariusze, by
ustalić, czy mają skłonność do wia-
ry w teorie spiskowe i czy posiada-
ją cechy osobowości typowe dla
ciemnej tetrady. 

Cameron Stuart Kay, naukowiec
przeprowadzający badanie, dokto-
rant Uniwersytetu Vancouver twier-
dzi, iż teorie spiskowe mogą się wy-
dawać niegroźne, ale prawda jest ta-
ka, że wiążą się z poważnymi konse-
kwencjami w otaczającej nas rzeczy-
wistości. Wiara w teorie spiskowe
idzie w parze m. in. z lękiem przed

szczepionkami, niechęcią do brania udziału w wyborach oraz obojętnością na zmiany klimatycz-
ne. Zdaniem kanadyjskiego naukowca, wiara w teorie spiskowe dotyczące Covid-19 może mieć po-
ważne konsekwencje, dlatego bardzo ważne jest, by zrozumieć to zjawisko. 

Z espół badawczy złożony był z naukowców pochodzących z różnych stron świata. W je-
go skład wchodzili: Valerie van Mulukom, Lotte Pummerer, Sinan Alper, Hui Bai, Vla-
dimira Cavojova, J. Farias, Cameron Stuart Kay, Liljana B. Lazarevic, Emilio Christopher

Lobato, Gaëlle Marinthe, Irena Pavela Banai, Jakub Šrol oraz Iris Zezelj. Naukowcy ci opraco-
wali nowe ramy teoretyczne, model podwójnego dziedziczenia przekonań spiskowych, który do-
wodzi, że teorie spiskowe są próbami jednostek o niskich zasobach epistemicznych (informa-
cyjnych) i społeczno-egzystencjalnych (zaufanie). W kontekście postrzeganej niepewności i
zagrożenia zaspokojanie potrzeb epistemicznych i społeczno-egzystencjalnych (zmniejszanie nie-
pewności i zagrożenia) głoszenie spiskowych teorii to łatwy i niezbędny pokarm dla ich zabu-
rzonej psychiki. 

Przedstawiono narracyjną syntezę badań spiskowych teorii związanych z Covid-19 na podstawie
85 artykułów zidentyfikowanych i ocenionych w ramach przeglądu systematycznego. To daje du-
żo do myślenia. Badacze zarejestrowali u ankietowanych również poziom pięciu “mediatorów”, któ-
re opisali jako posiadanie dziwnych przekonań, fatalistyczne nastawienie do życia, nieufność wo-
bec innych, odczuwanie potrzeby bycia wyjątkowym oraz potrzeba posiadania kontroli nad życiem
swoim, ale także innych (np. własnych dzieci i współmałżonka).

Ostatnio pisałem o teorii pewnego angielskiego matematyka żyjącego w XIX wieku, który wy-
liczył, że w 2139 r. na świecie będzie więcej wariatów niż osób stabilnych psychicznie. Wyliczenia
oparł na następującym algorytmie: w 1859 r. jeden zaburzony miał przypadać na 535 osobników
zdrowych, w roku 1897 na 312, w 1907 jedynie na 150, a siedemdziesiąt lat później już tylko na
100 psychicznie zrównoważonych. Stosując taki sposób liczenia, anonimowy brytyjski matema-
tyk doszedł do konkluzji, że w 2139 r. po prostu zabraknie na naszym globie osób zdrowych psy-
chicznie. To może się sprawdzić. Czy exprezydent USA Donald Trump jest całkowicie zdrowy na
umyśle? Nie mnie orzekać w tak kluczowych kwestiach, ale wiele autorytetów (jak na tak ważną
osobistość zbyt wiele) twierdzi, że z jego psychiką nie wszystko jest w porządku. A mimo to ma
potężną rzeszę zwolenników, którzy potrafili siłą wedrzeć się na Kapitol i po raz pierwszy w histo-
rii USA zbezcześcić świątynię demokracji, pozbawiając przy okazji kilka osób życia.

C zy minister w polskim rządzie, który komentując tragiczny zgon ciężarnej z Pszczyny i po-
wiada, że „kobiety zawsze umierały przy porodzie” i że „ludzie umierają, bo to biologia”
– ma równo poukładane pod sufitem? Nie, człowiek stabilny na umyśle nie pieprzyłby pu-

blicznie podobnych bredni. To wypisz – wymaluj członek Ogólnopolskiej Ligi Kretynów Odział Te-
renowy w Sejmie RP. Czy przysypiający na konferencji prasowej przywódca narodu polskiego,
ubrany jak kalwaryjski dziad, wkładający na wyjście z domu dwa różne buty, zaś zegarek na prze-
gub odwrotną stroną, to ktoś godny etykiety człowieka w pełni zrównoważonego? Nie dla mnie. A
mimo to ten wyjątkowo kontrowersyjny starzec ma kilkumilionową rzeszę wyborców – fanatyków,
którzy na niego głosują. On nie wprowadzi obostrzeń na wzór większości państw Europy i nie za-
każe osobnikom niezaszczepionym wstępu do klubów, kin, dyskotek, restauracji, czy obiektów
sportowych, bo są to swojacy. Tak samo pokręceni jak on. Dlatego długo jeszcze będziemy zmusze-
ni do obcowania z członkami Ogólnopolskiej Ligi Kretynów Oddział Antyszczepionki, którzy za nic
mają zdrowie i życie swoje oraz innych. Taka jest dzisiejsza Polska, gdzie średniowieczne gusła, mo-
tłoch i ciemna tetrada dominują nad resztą społeczeństwa.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Między dziadami i gusłami...

„Jeśli statystyki płynące 
z każdego szpitala mówią, że
spośród osób hospitalizowa-
nych na Covid-19 aż ponad 90
procent nie przyjęło szcze-
pionki, to nie dostrzec w tym
prawdy może jedynie ktoś, 
kto – ujmując rzecz bardzo 
delikatnie – nosi najmniejszy
rozmiar kapelusza”

Ksiądz z ambony do wspólnej modlitwy zaprasza:
- Za duszę Stanisława, za duszę Łukasza…

Na to Jaś przerażony woła do mamusi:
- Uciekajmy stąd szybko, bo nas też zadusi!
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, kiedy tradycja i oby-
czaj biorą górę nad codziennością. Dla większości z nas to moment do
zatrzymania się, oderwanie się od bieżących spraw, spojrzenia na życie

i śmierć w szerszym kontekście. To czas na refleksję o tym, o czym nie mamy cza-
su myśleć w potoku egzystencjalnych problemów. Te dwa dni to moment, kiedy
zaciera się granica między światem żywych i tych, którzy odeszli. To także przypomnienie, że jeste-
śmy śmiertelni i nic tego faktu nie zmieni. Niezależnie od tego kim jesteśmy i co zrobimy, czy prę-
dzej, czy później dobiegniemy do mety. W przeciwieństwie do zmagań sportowych tu nikomu się
nie śpieszy. Przeciwnie, każdy chce opóźnić finał najdłużej jak się da. Jednym udaje się to lepiej, in-
nym zaś nie. Cóż, to kwestia genów, trybu życia i wielu innych czynników, na które nie zawsze ma-
my wpływ. Que tu bouffes ou que tu bouffes pas, tu cr?ves quand m?me ... – mawiają Francuzi. W
wolnym tłumaczeniu znaczy to: „Niezależnie od tego, czy jesz, czy nie jesz i tak umrzesz...”

Zwykle odsuwamy tę myśl od siebie. Ba, mówienie o śmierci traktujemy jak temat tabu. Nie chce-
my o niej mówić w towarzystwie. W naszej kulturze doprowadziliśmy do tego, że coraz częściej lu-
dzie umierają w samotności – w szpitalach, w domach opieki, w hospicjach, z dala od rodziny i bli-
skich. Teraz, w dobie pandemii, chorzy są dodatkowo izolowani z przyczyn sanitarnych. 

Ludzie od zarania dziejów próbowali uporać się ze śmiertelnością. Poszczególne religie, chociaż
różnią się w wielu kwestiach, w tej jednej mają wspólną wizję tego, co nastąpi potem – umieramy
jedynie fizycznie. Umiera ciało, zaś dusza w tej czy innej postaci trwa wiecznie. W cywilizacjach po-

łudniowo- i środkowoamerykań-
skich próbowano śmierć „oswoić”,
nadać jej charakter ludyczny, bar-
dziej przyjazny. Widać to do dziś
m. in. w Meksyku podczas rozma-
itych świąt i karnawałów. 

Wracajmy jednak na nasze po-
dwórko. Tu w bliższych nam kli-
matach od lat mieliśmy do czynie-
nia z licznymi obrzędami i zwy-
czajami związanymi z przejściem
ze świata żywych do świata zmar-
łych. Przez wieki metafizyka i wia-

ra w nieśmiertelność duszy pozwalały zbliżyć te dwa odległe byty do siebie. Kult zmarłych wyra-
żano przy rozmaitych uroczystościach. Na wschodzie Polski jeszcze w XIX wieku istniały zwycza-
je połączone z przywoływaniem dusz zwane pominkami, dziadami lub diedami. Zachowało się jesz-
cze wiele reliktów pogańskich, wierzeń i obrzędów, które sięgają swymi korzeniami głęboko do cza-
sów przedchrześcijańskich. Chociaż uważa się je za relikty pogańskiego kultu, przetrwały do dziś
w kulturze. Obrzędy te stały się inspiracją m. in. dla „Dziadów” Adama Mickiewicza. W okresie ro-
mantyzmu metafizyka i szeroko rozumiana duchowość stanowiły częsty element twórczości ów-
czesnych pisarzy. Podobne przykłady znajdujemy również w malarstwie. Istnieje wiele dzieł nawią-
zujących wprost do tej tematyki. Jednym z nich jest pastel „Zaduszki. Godzina duchów” Witolda Prusz-
kowskiego z 1888 roku (Muzeum Narodowe w Warszawie). 

Duchy i postaci powracające z zaświatów stały się elementem łączącym umarłych z żywymi. Kult
zmarłych towarzyszył niemal wszystkim uroczystościom na naszych ziemiach. Do dziś w wielu do-
mach zachowuje się zwyczaj przygotowania potraw dla zmarłych i pozostawiania wolnych miejsc
przy wigilijnym stole, aby zmarli mogli więc uczestniczyć w wieczerzy. 

Przykłady zwyczajów ludowych i obrzędów związanych z kultem zmarłych można znaleźć za-
równo u nas, jak i w krajach sąsiednich. Anglosaski Halloween zyskuje popularność w Polsce. W ostat-
nich latach stał się immanentną częścią naszej nowej tradycji. Za jego sprawą pod koniec paździer-
nika powycinana w formie czaszki dynia przypomina o śmiertelności człowieka. Stała się symbo-
lem, który w formie zabawy wkracza do naszej kultury. Halloween to obyczaj powszechny w Sta-
nach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i w Irlandii, u nas trafił na podatny grunt. Trud-
no powiedzieć na ile mocno zakorzeni się w naszej tradycji. 

Łacińskie – „non omnis moriar”, pochodzące z pieśni Horacego znaczy – nie wszystek umrę. We-
dług tego znakomitego poety i myśliciela znaczna cząstka „uniknie pogrzebu”. Ma on nadzieję, że
dzięki swojej twórczości i innym dokonaniom będzie żył nadal w swoich dziełach. Zapewni mu to
pamięć kolejnych pokoleń. Może to być mottem dla każdego z nas – żyjmy tak, by coś po sobie po-
zostawić, co przetrwa nas samych... 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nie wszystek umrę…

„Ludzie od zarania dziejów 
próbowali uporać się ze śmier-
telnością. Poszczególne religie,
chociaż różnią się w wielu 
kwestiach, w tej jednej mają
wspólną wizję tego, co nastąpi
potem – umieramy jedynie 
fizycznie”

W DZIEŃ ZADUSZNY

Krawędź światła w Galerii Działań
Moja praca dyplomowa, którą zatytułowałam “Krawędź światła” jest kontemplacją zjawiska re-

lacji światła i cienia. Jest to odbicie mojej fascynacji. W pracach skupiam się na wyabstrahowanych,
opartych na obserwacji niuansach, syntetyzując formy. Często opieram się na zjawisku powidoku
i tym co dzieje się na krawędzi między światłem i cieniem.

Interesuje mnie zetknięcie miękkości z ostrą krawędzią; bezpośredniego źródła światła z cieniem.
Zastanawia mnie pochłaniająca natura światła, która nieraz “zjada” krawędź. Światło budowane
jest nie tylko poprzez walor, tak jak w pracach rysunkowych, ale również w wyniku zestawień ko-
loru i jego temperatury.

Cały zestaw prac zawiera kompozycję centralną, symetryczną. Bardzo ważną kwestią jest dla mnie
format obrazu. Tworząc cykl, chciałam nadać ikonicznego charakteru. Stosunek boków 1:1 pozwo-
lił mi niejako uwznioślić piękno światła. Jest to format idealny, harmonijny oraz neutralny poprzez
brak kulturowego odniesienia, zarówno do portretu, jak i do pejzażu.

Nie znam bezpośredniej przyczyny zajmowania się przeze mnie tematyką światła. Jest to wy-
nik odczuć oraz wewnętrznego kompasu, który przewodzi mnie właśnie w tym kierunku. Być mo-
że maluję światło, ponieważ zwyczajnie jest piękne. Bez światła nie ma widzenia. To ono przewo-
dzi naszym widzeniem. Kolory widzimy w sposób, w jaki umożliwi nam słońce bezpośrednio pa-
dające lub odbite. To właśnie światło pozwala nam dostrzec kolory, ruch, przestrzeń i kształty. Bez
światła nie ma piękna zmysłowego i to ono jest nierozerwalnym warunkiem piękna.

Wystawa otworzy się 26.11.21 oraz będzie trwała do 28.01.22.
P a t r y c j a  M a s i a r z
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To jedyna gra, w której kompu-
ter nie pokonał człowieka. I chy-
ba nie pokona, ponieważ niekie-
dy żeby wygrać, trzeba zaryzy-
kować, porzucić schematy, uru-
chomić fantazję. Tak grają naj-
lepsi. Grał i James Bond (zresz-
tą naśladując najbardziej uty-
tułowanego brydżystę świata,
barwnego Zię Mahmooda). 

A negdota głosi, że dziewczy-
na Bonda odmówiła mu wie-
czornego drinka, argumen-

tując, że już jest umówiona właśnie z
Zią… Przed wojną kursował rozbawio-
ny pociąg narty-dancing-brydż. Grali
Brytyjczycy w japońskich obozach je-
nieckich, grali więźniowie w Alcatraz,
grali i grają dyplomaci, podróżnicy, stu-
denci, uczniowie, młodzież starsza
60+, gra prawie cały świat, bo brydży-
ści są wszędzie.

Dlaczego brydż? Bo ułatwia życie i
przypomina życie: trzeba znaleźć part-
nera, nauczyć się porozumiewać,
wspólnie planować i realizować założo-
ny cel, biorąc odpowiedzialność także
za tę drugą osobę, jako że rezultat idzie
na wspólne konto. Jeśli się uda – cieszy-
my się, jednak nie urażając przeciwni-
ków (za chwilę kolejne rozdanie i to
oni mogą wygrać); jeśli nas pokonano
– panujemy nad sobą (każdy popełnia
błędy, a zaraz – kolejna szansa). Samo
życie – i gra nigdy się nie nudzi, gdyż
możliwych układów kart jest właściwie
tyle, co ziarenek piasku na plaży.  

U rodzony w 1909 roku w Ry-
dze amerykański brydżysta
Boris Schapiro, zmarły w

2002, ostatni tytuł Mistrza Świata zdo-
był, mając 89 lat. Znany z poczucia hu-
moru Schapiro założył się kiedyś o 50
funtów, twierdząc, iż jego brydżowy
partner Terence Reese jest tak skupio-
ny na grze, że nie zauważyłby nawet,
gdyby obok pojawiła się naga kobieta.
Zaaranżował stosowną sytuację i wygrał
zakład. 

Jednak każdy kiedyś zaczynał. Przed
laty przeprowadzono ankietę na temat
popularności brydża w Polsce. Wynik
zaskakuje: jedna czwarta przepytywa-
nych twierdziła, że gra lub zna brydża.
25%! Dziesięć milionów, statystycznie
rzecz biorąc. Podzielmy przez dwa…

Nawet – przez dziesięć! I tak zostaje
milion osób. Imponująca liczba poten-
cjalnie zainteresowanych.

Brydż nie zna granic: mogą grać
dzieci (widziałam 7- 8-latków,
niemogących się doczekać ko-

lejnego rozdania) i dorośli (nawet bar-
dzo dorośli – grałam na urodzinach
103-letniej brydżystki – wylicytowała i
zrobiła szlemika), a w dodatku mogą
grać razem, gdyż bariera wieku znika.
Widać pary rodzice-dzieci, ale także
dziadkowie-dzieci-wnukowie. Taki
most – bridge – międzypokoleniowy.
Jeden z zawodników wolał stać przy
stoliku, ponieważ kiedy usiadł, nie do-
sięgał do podłogi i nie bardzo widział
karty. Miał sześć lat, ale już grał. To nie
bajki, gdyż od sędziego brydżowego
słyszałam, że jeden z obecnych mi-
strzów Polski, świata i wszechświata
(zdobył już wszystko!) jako 4-letnie
dziecko obserwował grę rodziców, ko-
mentując: „Co ty grasz, tatusiu...”. I mó-
wił, jak trzeba. No, ale to geniusz. 

R óżnice w wykształceniu? Za-
pomnij. Grają profesorowie –
i dobrze grają, ale jednym z

najlepszych polskich brydżystów był
malarz pokojowy, który nie potrafił wy-
tłumaczyć, dlaczego zagrał tak, a nie
inaczej, jednak wiedział, że „tak trzeba
było”. I przeważnie miał rację. Odle-
głość? Nieważna – jest internet (cho-
ciaż to nie to samo, co kontakty bezpo-
średnie, jako że wartości integracyjne
brydża są nie do przecenienia). Nie-
sprawność? Niesłyszący i niemówiący
nie mają problemu z grą – licytujemy za
pomocą kartoników z bidding-boxów,
a cisza przy stoliku jest w cenie. Osoby
na wózku? To niezauważalne. Grałam
z osobami po wylewie – przy kłopotach
z koordynacją ruchową pomagają pod-
stawki podobne do stosowanych w
scrabblach. Niewidzący mają specjal-
ne karty oznakowane braillem, są też
zestawy czytające karty i przekazujące
informację do słuchawki w uchu gracza.
W Polsce aktywnie gra ok. 40 osób nie-
widomych.

Polska jest brydżową potęgą. Przyj-
rzyjmy się tej potędze bliżej. W żadnej
dyscyplinie sportu nie mamy porówny-
walnych osiągnięć. Mamy mistrzostwo
świata – najważniejsze, Bermuda Bowl;

mamy mistrzów Europy i świata we
wszystkich kategoriach – od młodzieżo-
wych (do 12. roku życia, juniorów, se-
niorów…). Dzieci grające w brydża
prześcigają rówieśników we wszystkich
przedmiotach zaledwie po roku trenin-

gu (dowodzą tego badania Agaty Kowal
z Krakowa, a brydż już wszedł do szkół).
Polska prowadzi międzynarodowy pro-
gram dotyczący zapobiegania Alzhe-
imerowi. Wyniki są świetne: granie w
brydża spowalnia rozwój choroby w
większym stopniu niż środki farmako-
logiczne, a połączenie jednego i dru-
giego to dopiero sukces – i nadzieja, tak
dla chorych, jak i dla rodzin.

Polska jest pionierem w wymy-
ślonym i upowszechnionym już
na całym świecie programie

Brydż60+. Jego twórca, Marek Małysa,
przewodzi komisji Bridge&Science przy
Światowej Federacji Brydża. Program

funkcjonuje w 23 krajach, w Polsce jest
ponad 300 klubów Brydż60+. To zaję-
cia adresowane do seniorów początku-
jących, zaawansowanych i takich, któ-
rzy po latach przerwy chcą wrócić do
gry niegdyś znanej i lubianej, rozwija-

jącej i zbliżającej ludzi. Zainteresowanie
jest ogromne.

B o brydż to też lek na plagę XXI
wieku – chorobę samotności,
dotykającą i młodych, i star-

szych. Pozwala łagodnie z niej wycho-
dzić – mamy młodych graczy z osobo-
wością silnie introwertyczną, samotni-
ków, zamkniętych w sobie lub bardzo
nieśmiałych, którzy dzięki brydżowi
znaleźli krąg przyjaciół (ale świetnie
gra też chłopak z ADHD, który tak ko-
cha brydża, że udaje mu się poskromić
ruchliwość). Mamy też „starszą mło-
dzież”, osoby samotne z powodu oko-
liczności życiowych, dla których wła-

śnie spotkania przy brydżu są okazją
do kontaktu z ludźmi, motywują, by
wyjść z domu, zadbać o siebie. Jest wie-
le kursów (teraz siłą rzeczy – mniej, ale
odbywają się też on-line), są świetnie
organizowane wczasy brydżowe, cało-
roczne, połączone ze zwiedzaniem. 

A jeśli ktoś się obawia, że mło-
dzież grająca w brydża nie zaj-
muje się niczym więcej, to roz-

wiewam te obawy. Wicemistrzyni świa-
ta w brydżu jest dwukrotną mistrzynią
świata w tańcu nowoczesnym, inny z
naszych mistrzów ma europejskie sre-
bro w szermierce, kolejny – w dżudo. O
zwycięzcach olimpiad z dowolnych
przedmiotów nawet nie wspominam,
gdyż brydż – oprócz wcześniej wspo-
mnianych umiejętności – poprawia pa-
mięć, koncentrację, logiczne myślenie,
uczy konsekwencji i systematyczności.
Poprawia umiejętność pracy zespoło-
wej i współpracy. Gra wiele znanych
osób, między innymi Urszula Dudziak,
Katarzyna Grochola, Marek Borowski,
Zbigniew Boniek, Woody Allen, Marti-
na Navratilova, Warren Buffet, Bill Ga-
tes (który propaguje brydża, jako jeden
z czynników, który pomógł mu osią-
gnąć sukces).

Sama wróciłam do brydża po bar-
dzo długiej przerwie. Początkowo nie-
śmiało patrzyłam na doświadczonych
zawodników (z których wielu to dzi-
siaj dobrzy znajomi). I zdarzyło mi się
usłyszeć: – Ta elegancka pani to mi-
strzyni, ale kiedyś tak się zdenerwowa-
ła na partnera, że rzuciła w niego bu-
tem… Musiała mieć rację, bo grają ra-
zem do dzisiaj. Zobaczyłam, jak bar-
dzo zmienił się brydż, a raczej – jak in-
nego brydża graliśmy przed laty. Inne-
go czyli „kółkowego”. Kurs pokazał mi
też, że nowego można się uczyć w każ-
dym wieku. I tak ruszyła lawina przy-
jemności, czyli spotkania, wyjazdy, roz-
mowy, nowe przyjaźnie, nowa wiedza
i właściwie cały nowy świat.

I takie dobro miałoby się marno-
wać? Mamy świetnych wykła-
dowców, doświadczonych, cier-

pliwych, dobrze przygotowanych. Ma-
my podręczniki i materiały internetowe.
Brydż cieszy i uczy optymizmu, dołącz
do tego grona, zapraszam i zachęcam.

M a ł g o r z a t a  M a r u s z k i n

Od wejścia Polski do Unii
Europejskiej Warszawa
pozyskała ponad 18 mi-
liardów złotych z budżetu
UE na inwestycje i rozwój.
Stolica naszego kraju jest
liderem w pozyskiwaniu
funduszy unijnych w ca-
łym regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Naj-
większą inwestycją wspie-
raną z tych środków jest
metro.

Warszawa to europejska me-
tropolia, napędzana przedsię-
biorczością, aktywnością i zaan-
gażowaniem mieszkańców. Roz-
wój stolicy sprawia, że już dziś
jest to miasto otwarte, przyja-
zne i funkcjonalne. Nowoczesne
rozwiązania planowane są zgod-
nie z potrzebami społecznymi i
poszanowaniem zrównoważo-
nego środowiska. Zmiany te nie
byłyby jednak możliwe bez
wsparcia funduszy europejskich
– najbardziej widocznej korzy-
ści członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej.

– Od 2004 r. Polska jest naj-
większym beneficjentem środ-
ków unijnych, a Warszawa lide-
rem w ich pozyskiwaniu. Do tej
pory stolica otrzymała z budże-
tu UE ponad 18 mld zł, co w
przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na
jednego mieszkańca. To jeden z
najwyższych wyników nie tylko
w Polsce, ale i całym regionie
Europy Środkowo-Wschodniej.

Takie są fakty. Każdy, kto kwe-
stionuje korzyści z obecności na-
szego kraju w UE, szkodzi Polsce
i szkodzi Warszawie – mówi pre-
zydent Warszawy Rafał Trza-
skowski.

Stolica może 
liczyć na UE

Największym źródłem wspar-
cia stołecznych inwestycji jest
unijny Fundusz Spójności (FS),
który finansuje w Warszawie za-
równo projekty z zakresu mobil-
ności miejskiej, jak i większość
projektów związanych z ochroną
środowiska. Łączna kwota dofi-
nansowania warszawskich pro-
jektów z FS to aż 14,6 mld zł.
Jednym głównych zadań Fun-
duszu Spójności jest rozwój in-
frastruktury transportowej ba-
zującej na niskoemisyjnym trans-
porcie publicznym. Dlatego też
największe środki przeznaczo-
ne są na rozwój komunikacji
miejskiej, tak aby stała się ona
dobrą alternatywą dla transpor-
tu indywidualnego.

Najpopularniejszą warszaw-
ską inwestycją wspieraną ze
środków Funduszu Spójności
jest budowa II linii metra i za-
kup nowoczesnego taboru (7,37
mld zł dofinansowania z trzech
projektów). Oprócz tego dofi-
nansowane są projekty rozbu-
dowy sieci tras tramwajowych,
ekologiczne autobusy, kolej aglo-
meracyjna oraz ważne drogi.

W ostatnich latach duża uwa-
ga została skierowana na zago-
spodarowanie brzegów Wisły –
dzięki środkom unijnym z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR) zrealizowa-
no efektowny projekt renowacji
bulwarów wiślanych oraz przy-
ciągający publiczność Multime-
dialny Park Fontann. Z kolei dla
rozwoju stołecznego biznesu
uruchomiono na Powiślu Cen-
trum Przedsiębiorczości Smol-
na, a na Starej Pradze – Centrum
Kreatywności Targowa. Przygo-
towany został także projekt bez-
płatnych rozwiązań mobilnych,
które ułatwią poruszanie się w
przestrzeni publicznej, a także
projekt dotyczący rozbudowy
systemu alarmowania i ostrze-
gania ludności. Łączna kwota
dofinansowania projektów z
EFRR to ponad 2,5 mld zł.

Trzecim z najważniejszych
unijnych źródeł wsparcia rozwo-
ju Warszawy jest Europejski Fun-
dusz Społeczny. Duży nacisk zo-
stał położony m.in. na aktywi-
zację społeczno-zawodową nie-
pełnosprawnych mieszkańców
stolicy, wsparcie usług opiekuń-
czych, a także pomoc rodzinom.
Łączna kwota dofinansowania
projektów z EFS to ponad 700
mln zł.

Pozostałe dofinansowanie
projektów pochodzi z innych
źródeł UE np. dotacji zarządza-
nych bezpośrednio przez Komi-

sję Europejską, z których realizo-
wane są projekty międzynaro-
dowe.

Unijne wsparcie 
dla całej metropolii

Uzupełnieniem funduszy unij-
nych są środki z innych funduszy
pomocowych Unii Europejskie
skierowane głównie na naukę,
badania i rozwój. Ważne są tak-
że  środki z tzw. Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego – w ra-
mach którego Norwegia, Islan-
dia i Liechtenstein przekazują

wkład na realizację projektów o
charakterze kulturalnym, edu-
kacyjnym i społecznym. Dzięki
tym środkom zmodernizowano
kamienice na Starym Mieście, w
których ma siedzibę Muzeum
Warszawy. Pozyskano także
wsparcie systemowe dla stołecz-
nych Domów Pomocy Społecz-
nej i przywrócono naturalne łą-
ki nad brzegami Wisły.

Unijne wsparcie obejmuje ca-
łą warszawską metropolię. Po-
wstał specjalny instrument fi-
nansowy – Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne. Dzięki nie-

mu Warszawa z 39 sąsiednimi
gminami – przy wsparciu fun-
duszy unijnych – realizuje pro-
jekty o skali ponadlokalnej ta-
kie jak trasy rowerowe, parkingi
P+R), e-usługi publiczne, edu-
kacja dzieci i młodzieży, tworze-
nie miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3. Łączna wartość 176 pro-
jektów z metropolii warszaw-
skiej, które uzyskały dofinanso-
wanie UE w ramach tego instru-
mentu do września br. to ok. 1,1
mld złotych, z czego unijne
wsparcie sięgnęło 708,5 milio-
na złotych. M B L

Warto dołączyć do Zbigniewa Bońka, Billa Gatesa i Martiny Navratilowej...

BRYDŻ – lawina przyjemności

Miliardy korzyści dla Warszawy dzięki obecności w UE
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HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k. Prażmowa, 602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,

602 770 361
SPRZEDAM działkę bud.-rolną

4900 m2, Janików gm. Przysucha,
mazowieckie, 798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Bobrowiecka, 88 m2, 

stan deweloperski, ładne, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, w

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

Do wynajęcia:
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

PRZYCHODNIA zatrudni
LEKARZY: medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa, medycyny
pracy i PIELĘGNIARKI, 
661 975 512

AAA MALOWANIE
tanio, 

remonty, glazurnictwo 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214 

GLAZURA gładź, panele, płyta
G/K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna, 
692 885 279

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, naprawy, 

698 185 911
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

MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627

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

BIOENERGOTERAPEUTA, 
gm. Wilanów, 729 921 461

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Kupił kradzione auto 
i miał narkotyki

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 39-latka oraz jego o
rok młodszą koleżankę, podej-
rzanych o kradzież samocho-
du. Mężczyzna zwrócił na siebie
uwagę policjantów, ponieważ
na ich widok wybiegł z zaparko-
wanego pod budynkiem opla
astry i zaczął uciekać. 

Około godziny 2.30 mundu-
rowi patrolujący rejon ulicy Kło-
buckiej na Ursynowie zauwa-
żyli srebrnego opla astrę zapar-
kowanego w miejscu niedozwo-
lonym, wewnątrz siedziały
dwie osoby. Postanowili poin-
formować kierowcę, że stoi w
miejscu, w którym nie powi-
nien. Kiedy podchodzili do au-
ta, siedzący za kierownicą męż-
czyzna wybiegł z pojazdu i za-
czął uciekać. W samochodzie
została zdezorientowana jego
zachowaniem kobieta. Kilkana-
ście metrów dalej funkcjonariu-
sze zatrzymali uciekiniera.

Nie umiał on odpowiedzieć,
czym było spowodowane jego
zachowanie. Mówił, że przyje-
chał do kontenera z elektrood-
padami, żeby zobaczyć czy znaj-
dzie coś interesującego. Jego zna-
joma natomiast mówiła, że jej
kolega przyjechał żeby się z nią
spotkać i pogadać. W trakcie
sprawdzania legitymowanych
osób oraz samochodu okazało
się, że kierowca był wielokrotnie
notowany za kradzieże i obecnie
jest poszukiwany przez Sąd Re-
jonowy dla Warszawy Mokoto-
wa do odbycia kary jednego ro-
ku pozbawienia wolności. Opel,
którym przyjechał, jest zareje-
strowany jako utracony w wyni-
ku kradzieży. Podczas przeszuka-
nia samochodu policjanci zna-
leźli amfetaminę zawiniętą w
aluminiową folię oraz umowę
kupna-sprzedaży pojazdu spo-
rządzoną na inne nazwisko niż
kierującego. Mężczyzna przyznał
się, że narkotyki należą do niego.
Legitymowane osoby nie potra-
fiły jednoznacznie określić po-
chodzenia auta, w którym sie-
dzieli. W związku z powyższym
oboje zostali zatrzymani jako
osoby podejrzane o kradzież.

W trakcie dalszych czynno-
ści wstępnie ustalono, że samo-
chód został skradziony na war-
szawskiej Ochocie. 39-latek

miał go kupić w jednym z ba-
rów za 2500 zł od przypadko-
wego mężczyzny, który dyspo-
nował kluczykami i umową
sprzedaży od poprzedniego
właściciela. Podejrzany miał
przystać na propozycje i wrę-
czył sprzedającemu 1000 zł, a
po kolejne 1500 zł przyjechał
do swojej 38-letniej znajomej.
Ucieczkę na widok policjantów
podjął ponieważ wiedział, że
dawno powinien być w zakła-
dzie karnym.

Na podstawie zgromadzone-
go materiału dowodowego
przez ursynowskich śledczych
mężczyzna usłyszał zarzuty pa-
serstwa oraz posiadania środ-
ków odurzających. Do puli jego
niechlubnych czynów dopisa-
no również kradzież produk-
tów o wartości około 1000 zł z
końca sierpnia br., której dopu-
ścił się w markecie wspólnie z
zatrzymaną z nim koleżanką.
Kobieta również usłyszała za-
rzuty kradzieży sklepowej.

Po przesłuchaniu podejrza-
ny został przewieziony do za-
kładu karnego, w którym spę-
dzi najbliższe 12 miesięcy. W
związku z bieżącymi przestęp-
stwami jego pobyt może się
przedłożyć o kolejne 5 lat. Taka
sama kara grozi jego koleżance.

Narkotyki miał, 
prawa jazdy – nie

Policjanci z ursynowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 40-latka po-
dejrzanego o posiadanie środ-
ków odurzających. Mężczyzna
podróżował toyotą, nie posia-
dając w ogóle uprawnień do
kierowania pojazdami. Przy
kontroli policyjni wyczuli wy-
raźny zapach charakterystycz-
ny dla marihuany, dobiegający
z samochodu. 

Około godziny 10.20 poli-
cjanci patrolujący rejon ulicy
Karczunkowskiej na Ursynowie
zauważyło toyotę auris. Kierow-
ca sprawiał reakcję zaniepoko-
jonego widokiem oznakowane-
go pojazdu. Ze względu na kra-
dzieże samochodów tej marki
policjanci postanowili spraw-
dzić legalność jego posiadania. 

Okazało się, że stanowi on
własność podróżującego nim
40-latka. Mężczyzna natomiast
nie posiadał w ogóle uprawnień
do kierowania pokazami me-
chanicznymi. W czasie kontroli
z samochodu wyczuwalny był
zapach charakterystyczny dla
marihuany. Kiedy mundurowi
zapytali siedzącego za kierowni-
cą mężczyznę, czy ma w samo-
chodzie substancje psychoak-
tywne, odpowiedział bez pro-
blemu, że ma i wręczył mundu-
rowym pudełko wypełnione
nielegalnym suszem. Funkcjo-

nariusze zważyli i zbadali za-
wartość pojemnika. Ponad 20
gramów marihuany trafiło do
policyjnego depozytu jako do-
wód w sprawie. Samochód po-
został na parkingu za zgodą za-
trzymanego, a on sam powę-
drował do policyjnej celi. Naj-
pierw jednak otrzymał mandat
karny w wysokości 500 zł za kie-
rowanie pojazdem bez upraw-
nień. Następnego dnia usłyszał
zarzuty, za które sąd może go
skazać na 3 lata więzienia.

Przez awanturę nieletnich
wszystko wyszło na jaw...

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 29-latka podejrzane-
go o posiadanie środków odu-
rzających. Policjantów na inter-
wencję wezwali sąsiedzi zanie-
pokojeni krzykami chłopców,
którzy byli pod opieką mężczy-
zny. Okazało się, że nic złego
im się nie stało. Funkcjonariu-
sze wyczuli w mieszkaniu za-
pach charakterystyczny dla ma-
rihuany. 

Około godziny 18.40 policjan-
ci z wydziału wywiadowczo-pa-
trolowego zostali skierowani na
jedno z ursynowskich osiedli,
ponieważ sąsiedzi zaniepokoje-
ni byli krzykami dobiegającymi
z mieszkania, w którym za-
mieszkiwali nieletni chłopcy.
Zgłaszający byli przekonani, że
dzieje się tam coś złego. Szybko
okazało się, że przedmiotem
wzajemnej frustracji 13-latka i
jego młodszego brata był kom-
puter. Chłopcy nie mogli dojść
do porozumienia, kto ma z nie-
go korzystać pierwszy. Mający
ich pod opieką 29-latek usiło-
wał opanować kryzys i w rezul-
tacie mu się udało, obecność
mundurowych spowodowała
jednak jego widoczne podde-
nerwowanie. Po wylegitymo-
waniu okazało się, że mężczy-
zna nie jest poszukiwany i nie
miał konfliktu z prawem. Poli-
cjanci wyczuli jednak w miesz-
kaniu zapach charakterystyczny
dla marihuany. Mężczyzna przy-
znał się, że ma trochę narkoty-
ków na własny użytek. W trak-
cie przeszukania mundurowi
ujawnili około 20 gramów nie-
legalnego suszu oraz około 2
gramów haszyszu. Podejrzy wy-
jaśnił, że całość kupił od niezna-
nego mu mężczyzny przy ul. Po-
linezyjskiej w Warszawie. 

Właściciel nielegalnych sub-
stancji został zatrzymany. Nar-
kotyki trafiły do depozytu. Dzie-
ci pozostały pod opieką wezwa-
nej na miejsce matki. Kobieta
oświadczyła, iż nie miała poję-
cia, że jej partner posiada środ-
ki odurzające. Następnego dnia
mężczyzna usłyszał zarzuty, za
które może zostać skazany na 3
lata więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
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