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Był koniec stanu wojennego
w Polsce, gdy dałem do pu-
blikacji w najodważniej-

szym wówczas legalnym czasopi-
śmie, studenckim tygodniku „ITD”
przeprowadzony w Ameryce – po-
za wszelkimi strukturami dzien-
nikarstwa PRL – wywiad z wice-
prezydentem USA Walterem Mon-
dale’m. Reakcją oficjalnych władz
było skonfiskownie tekstu razem
ze zdjęciem, na którym widnieję
razem z drugą osobą Stanów Zjed-
noczonych. Owo zdjęcie zrobił nam
fotoreporter „Saint Louis Post Di-
spatch”, gazety założonej jeszcze
przez legendarnego Josepha Pulit-
zera (1847 -1911). Właśnie w tym
dzienniku opublikowano w 1946
jako światową sensację treść po-
przedzającego drugą wojnę świa-
tową układu niemiecko-sowieckie-
go, noszącego popularną nazwę
paktu Ribbentrop – Mołotow. 

G dy po powrocie z prywat-
nego pobytu w Stanach
Zjednoczonych, dałem wy-

wiad z Mondale’m do „ITD”, był to
akurat ten moment, w którym wy-
walono ze stanowiska redaktora
naczelnego późniejszego mieszkań-
ca Ursynowa, śp. Zdzisława Pie-
trasika, więc reakcja cenzury i
Służby Bezpieczeństwa PRL tym
bardziej nie mogła dziwić. Kopię
tamtej fotografii przysłał mi zaraz
wspomniany fotoreporter, mnie
jednak najbardziej utkwiły w pa-

mięci słowa, jakie Pulitzer wypo-
wiedział na łamach „Saint Louis
Post Dispatch” w 1907 roku:
„Wiem, że moje przejście na emery-
turę nie zmieni niczego w podsta-
wowych zasadach dziennikarstwa,
które zawsze powinno walczyć o
postęp i reformy; nigdy nie toleru-
jąc niesprawiedliwości albo korup-
cji, zawsze zwalczając demagogię
wszelkich partii, nigdy zresztą do
żadnej nie należąc, nieustannie bę-
dąc w opozycji do uprzywilejowa-
nych klas, nie szczędząc sympatii
biedocie i zawsze poświęcając się
dla dobra publicznego, pozostając
też skrajnie niezależnym i nie oba-
wiając się podłych ataków”. 

Nic dziwnego, że od 1917 ro-
ku za wybitne dokonania
dziennikarskie (a także lite-

rackie i muzyczne) przyznawana
jest prestiżowa Nagroda Pulitzera,
który szczególnie podkreślał, że na-
prawdę wartościowe dziennikar-
stwo musi być oparte na całkowitej
niezależności finansowej. Taka de-
klaracja ze strony kogoś, kto wy-
wodził się z rodziny węgierskich Ży-
dów, mogła już wtedy budzić zdu-
mienie. Niemniej, legła u podstaw
liczącej się żurnalistyki. I właśnie te-
raz nadszedł moment, w którym
chciałbym pryncypialność byłego
właściciela „Saint Louis Post Di-
spatch” szczególnie podkreślić. A
chodzi o to, że polski rząd – ulega-
jąc, być może,  naciskom faktyczne-
go naczelnika państwa, zafascyno-
wanego swoim węgierskim odpo-
wiednikiem – chce, ponoć wzorem
dzisiejszych Madziarów, założyć
perspektywicznie knebel wolnym
mediom. Bo tak właśnie oceniana
jest najświeższa rządowa inicjaty-
wa, zmierzająca do opodatkowa-
nia reklam w mediach. W reakcji
na to prywatne firmy medialne –
nie da się ukryć, że w dużej części

powiązane z zagranicznym kapita-
łem – gremialnie zastrajkowały w
dniu 10 stycznia 2021. Najbardziej
dało się to odczuć w wypadku sta-
cji radiowych i telewizyjnych, któ-
re po prostu wstrzymały swój pro-
gram, informując każdego słucha-
cza i widza, że zamiast „twojego
ulubionego programu, nadajemy
specjalną audycję w związku z ak-
cją „Media bez wyboru”. Nawet Eu-
rosport zastrajkował, nie nadając
między innymi transmisji z budzą-
cego wielkie zainteresowanie Pola-
ków meczu Igi Świątek w II run-
dzie tenisowego turnieju Austra-
lian Open. Strajkujący podkreślili,
że utrzymują się tylko z reklam,
więc rząd otwarcie podcina ich byt,
a chodzi o to, by w odbiorze dzien-
nikarstwa „Państwo mieli wybór”,
bez zmuszania do odbioru wyłącz-
nie tych stacji i czytania tych ga-

zet, które opierają się na państwo-
wym groszu. Celowo podkreślam,
że chodzi o wybór Państwa – czyli
czytelników, słuchaczy i widzów, a
nie wybór państwa, czyli mediów
wspieranych finansowo przez in-
stancje i spółki rządowe. 

Środowemu strajkowi towa-
rzyszył list otwarty, podpi-
sany przez najbardziej pro-

minentne media prywatne, potęż-
niejsze i słabsze, ale teoretycznie
przynajmniej, stojące na straży
dziennikarstwa pozbawionego słu-
żalczości i serwującego prawdę.
Nie da się ukryć, że takiego buntu
mediów nie było dotychczas nie
tylko w popeerelowskim okresie
1989-2021, ale w całej historii Pol-
ski! Trudno zaprzeczyć, że moje-
mu pokoleniu ciśnie się od razu na
usta od dawno zapomniana już
nazwa legendarnergo związku za-

wodowego „Solidarność”, do które-
go zapisała się w 1980 roku niemal
cała Polska i który doprowadził w
końcu do obalenia parakomuni-
stycznej, dyktatorskiej władzy. 

O czywiście, odnosząc się do
obecnego konfliktu, trzeba
mieć świadomość, że prze-

ciętny czytelnik, telewidz lub inter-
nauta nie jest w stanie ocenić, jak
naprawdę kształtują się realne do-
chody, a zwłaszcza zyski świato-
wych i krajowych gigantów medial-
nych. A wedle wstępnej informacji
polskiego rządu chodzi głównie o
opodatkowanie puli reklamowej u
tych największych bogaczy na ryn-
ku, a nie takich – jak choćby tygo-
dnik „Passa”, który z jednej strony
nie ma ani promila kapitału za-
granicznego, z drugiej zaś – nie za-
licza się do tych tytułów, które z
uwagi na dopływ reklam planowa-

nemu podatkowi by podlegały. To
akurat pozwala nam trzeźwo spoj-
rzeć na cały rynek medialny. A sam
dobrze pamiętam, że niespełna trzy
lata temu udałem się jako repre-
zentant polskiej prasy lokalnej do
Parlamentu Europejskiego w Stras-
burgu, żeby lobbować za tym, by
owi giganci internetowi ( zwłaszcza
Google i Facebook) zostali zobo-
wiązani do choć częściowego dzie-
lenia się przychodami reklamowy-
mi ze światem klasycznego dzienni-
karstwa, dostarczającego wykorzy-
stywanych przez nich treści. W efek-
cie– nie tylko mojego – lobbingu
Unia Europejska powzięła uchwa-
ły po myśli naszej grupy inicjatyw-
nej. Jak na ironię, przeciwstawił
się wtedy temu polski rząd, padają-
cy do stóp ówczesnemu prezydento-
wi Donaldowi Trumpowi. Teraz
Mateusz Morawiecki i spółka jakby
przeszli na drugą stronę. Widzę jed-
nak, że w gruncie rzeczy nie mają
ugruntowanego stanowiska i może
wystarczy jeden telefon z ambasa-
dy amerykańskiej, żeby powrócili
na poprzednie pozycje. 

I nna sprawa, że po dość długim
okresie absolutnej wolności, a
nawet dowolności środków

masowego przekazu w Polsce, pró-
buje się teraz niezależne redakcje
wziąć w karby i – jak to było w do-
bie PRL – zapewnić dominację me-
diów pod egidą państwa. Oby nie
skończyło się to tak, jak na Biało-
rusi, gdzie dwie młode, odważne
dziennikarki pokazywane są dziś
na pozycji oskarżonych, będąc
umieszczone – niczym dzikie zwie-
rzęta – w klatce. Nie chciałbym bo-
wiem, żeby niezależne dziennikar-
stwo w Polsce zamieniło się nagle w
świat zza krat.

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
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PPAASSSSAA:: PPaannii PPrreezzeess,, pprrzzyyppoo-
mmnniijjmmyy mmiieesszzkkaańńccoomm ppooddssttaa-
wwoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ddoottyycczząąccee
SSzzppiittaallaa PPoołłuuddnniioowweeggoo..

EEwwąą WWiięęcckkoowwsskkaa:: Na wstę-
pie warto wskazać, że Szpital
Południowy to  jeden z najno-
wocześniejszych podmiotów
leczniczych w Polsce, i najno-
wocześniejsza placówka tego
typu w Warszawie. To najwięk-
sza inwestycja dotycząca ochro-
ny zdrowia realizowana w obec-
nej kadencji warszawskiego sa-
morządu. I jest to bez wątpienia
inwestycja bardzo potrzebna.
Warszawa wciąż się rozrasta,
rośnie liczba mieszkańców za-
równo w poszczególnych dziel-
nicach, jak i graniczących z mia-
stem miejscowościach. Z usług
medycznych korzystają wszy-
scy – zatem na bardzo dyna-
miczny rozrost szeroko rozu-
mianej aglomeracji „warszaw-
skiej” musimy być gotowi już
dziś. Z przeprowadzonych ana-
liz wynikała konieczność budo-
wy nowoczesnego szpitala w tej
części Warszawy,  podkreślić na-
leży także ogromne zaangażo-
wanie osób odpowiedzialnych
za realizację tej inwestycji .  Nie

bez znaczenia jest także budo-
wa Południowej Obwodnicy
Warszawy, dla której ta placów-
ka będzie naturalnym zabezpie-
czeniem medycznym. Na inwe-
stycję patrzymy też przez pry-
zmat trwającej obecnie epide-
mii koronawirusa, i konieczno-
ści posiadania dodatkowych za-
sobów na potrzeby podobnych
wydarzeń w przyszłości.  W pla-
cówce wdrażane są właśnie no-
woczesne  rozwiązania w za-
kresie diagnostyki, organizacji
oraz bezpieczeństwa udziela-
nych świadczeń.

PPaannii PPrreezzeess,, ooddddaanniiee SSzzppiittaallaa
PPoołłuuddnniioowweeggoo ww WWaarrsszzaawwiiee ddoo
uużżyyttkkuu ppaaccjjeennttoomm ssttaałłoo ssiięę ffaakk-
tteemm.. CCoo zz jjeeggoo ppeełłnnąą ffuunnkkccjjoo-
nnaallnnoośścciiąą??

Zrobiliśmy  wszystko co moż-
liwe, aby otwarcie nastąpiło w
lutym 2021 r. Chcę aby jak naj-
większa cześć szpitala rozpoczę-
ła pracę w lutym, oczywiście że
ze względu na  przyspieszony
harmonogram nie wszystkie
odziały ruszą od razu. Na po-
czątku będziemy przyjmować
pacjentów „covidowych”, stop-
niowo uruchamiając kolejne

odziały i usługi. Przyjęcia pacjen-
tów będą zależne od sytuacji epi-
demiologicznej i potrzeb miesz-
ków dzielnicy w tym zakresie.

Wiele zależy też od procedur
oraz dokumentów które muszą
zostać podpisane z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Chodzi o
umowę z NFZ, niezbędną do fi-
nansowania świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach tzw. „sie-
ci szpitali”. Wierzę jednak, że
współpraca w zakresie kontrak-
towania świadczeń medycznych
będzie przebiegała sprawnie,
ponieważ zarówno władzom
Warszawy jak i kierownictwu
NFZ zależy na zdrowiu pacjen-
tów i zapewnieniu wysokiej ja-
kości świadczenia usług me-
dycznych. 

JJaakkiiee zzaatteemm ooddddzziiaałłyy rruusszząą
nniieeddłłuuggoo ww sszzppiittaalluu??

Pierwsze miesiące to pomoc
pacjentom „covidowym”. Wyga-
śnięcie pandemii otwiera drogę
do uruchomienia kolejnych od-
działów. Przede wszystkim bę-
dzie to szpital ratunkowy, dzia-
łający w systemie ratownictwa
medycznego. W związku z tym
zaprojektowano bardzo duży
Szpitalny Oddział Ratunkowy
(SOR) oraz lądowisko dla śmi-
głowców. W Szpitalu Południo-
wym jest także oddział ortopedii

(urazowo-ortopedyczny dla pa-
cjentów po urazach), który bę-
dzie wykonywał procedury w
trybie zarówno nagłym, jak i pla-
nowym. Między innymi podpisa-
ne są już kontrakty na endopla-
stykę stawu kolanowego i bio-
drowego, a z czasem będziemy
się starać, aby kontrakty były po-
szerzane. Dla pacjentów będą
działały oddziały: chirurgiczny
(z proktologią), ginekologiczny
z położnictwem i noworodków,
chorób wewnętrznych, OIOM z
trzynastoma stanowiskami, oku-
listyczny, neurologiczny (z od-
działem udarowym) i laryngolo-
giczny. Dodać należy, że każdy z
oddziałów będzie miał swoją du-
żą, jednoimienną poradnię z peł-
ną diagnostyką.

CCoo ttoo oozznnaacczzaa ww pprraakkttyyccee ddllaa
ppaaccjjeennttóóww??

Daje to szybkość pomocy am-
bulatoryjnej pacjentów z możli-
wością ich hospitalizacji, ale tyl-
ko w przypadku uzasadnionych,
wymagających tego przypad-
kach. Oznacza to wiele zalet dla
pacjentów, którym szpital za-
pewni kompleksową i szeroką
opiekę, w tym między innymi
endokrynologiczną i diabetolo-
giczną dla pacjentek oddziału
ginekologii. Wysoka jakość ob-
sługi pacjentów jest dla nas prio-
rytetem.

CCzzyy ppaammiięęttaannoo oo ddzziieecciiaacchh ii
sseenniioorraacchh?? TTaakkiiee ppoottrrzzeebbyy zzggłłaa-
sszzaallii mmiieesszzkkaańńccyy ddzziieellnniiccyy.. 

W docelowym modelu uru-
chomimy część pediatryczną z
oddziałem ratunkowym i noc-
ną pomocą dla dzieci, oraz sze-
roką i szybką diagnostyką reali-
zowaną przez pediatrów lub le-
karzy rodzinnych. Można wręcz
mówić o rozwiązaniu które ro-
boczo nazywamy „SOR dla naj-
młodszych”, unikatowemu w
skali Warszawy, którego w mo-
jej ocenie brakowało. Jeśli zaj-
dzie natomiast potrzeba hospi-
talizacji, wówczas Szpital Połu-
dniowy będzie przewoził dzieci
do odpowiednich szpitali w
Warszawie. Jest ich w Stolicy
kilka i zapewniają one znako-
mity poziom i wystarczającą
liczbę łóżek.

Jeśli chodzi o seniorów, to bę-
dą oni przyjmowani w każdym
z oddziałów w zależności od po-
trzeb. Warto podkreślić, że bę-
dzie tu duży oddział chorób we-
wnętrznych („interna”) z dwo-
ma specjalistycznymi gabineta-
mi zabiegowymi. Dzięki temu
osoby starsze, których jest co-
raz więcej, będą miały bliżej od-
dział chorób wewnętrznych, po-
trzebny im między innymi w
przypadku zaostrzeń chorób
przewlekłych, lub potrzeby dia-
gnostyki. Oznacza to też skró-

cenie odległości i kolejek do spe-
cjalistów oraz kompleksowej
diagnostyki.

CCzzeeggoo mmooggąą oocczzeekkiiwwaaćć mmiieesszz-
kkaańńccyy ddllaa UUrrssyynnoowwaa??

Szpital Południowy będzie
pracował nad jak najlepszą
współpracą z istniejącymi już na
Ursynowie poradniami. Będzie
oferował pacjentom usługi dia-
gnostyczne i terapeutyczne, ho-
spitalizację i opiekę po hospita-
lizacji. Oznacza to, że łatwiej bę-
dzie prowadzić pacjentów, zle-
cać odpowiednie leczenie etc.
Co ważne, i chciałabym to bar-
dzo podkreślić, szpital nie bę-
dzie konkurował z przychodnia-
mi, lecz współpracował z nimi i
wspierał je. Beneficjentem tej
współpracy będą oczywiście
mieszkańcy dzielnicy. Szpital Po-
łudniowy zaoferuje wyższy po-
ziom organizacji i leczenia pa-
cjentom, niż obecnie istniejące
przychodnie. Nie będzie tu np.
lekarzy rodzinnych, przyjętym
rozwiązaniem systemowym jest
natomiast  wsparcie i współpra-
ca z tymi pracującymi w obec-
nych przychodniach. Szpital bę-
dziemy też wychodził z inicjaty-
wami informacyjnymi i eduka-
cyjnymi do lekarzy rodzinnych,
zwłaszcza na Ursynowie. 

D z i ę k u j e m y  z a  r o z m o w ę .

Szanowna Redakcjo,

Mamy do czynienia z międzynarodo-
wym skandalem szczepionkowym, z nie-
dostatkiem preparatów, zapowiedzią no-
wych szczepionek i  z niepewnością – czy
zdążymy się ochronić przed poznanymi
już i ewentualnymi  nowymi mutacjami
wirusa. Czyli jak długo jeszcze będzie to
wszystko trwało i czy możemy czuć się
bezpiecznymi i wolnymi. Zamilkł do te-
go mój codzienny „śniadaniowy” me-
dialny serwis informacyjny, ale życie to-
czy się dalej i pora na zwykłe codzienne
wyzwania. A są one niemałe, gdyż stan-
dardy bezpieczeństwa związane z pande-
mią i z ustawą o jej zwalczaniu są coraz
częściej nieprzestrzegane, a co najdziw-
niejsze – nie są monitorowane. Przykła-
dy ze sklepów spożywczych, galerii han-
dlowych i różnych innych miejsc (mię-
dzy innymi placówki pocztowe ) zna chy-
ba każdy. Poza tym dane na temat ilości
zakażeń powiązane z ilością testów wy-
konanych w Polsce i wynikające z tego
różne współczynniki pomocne w ocenie
kontroli nad pandemią wcale nie napa-
wają optymizmem.

Trwa  dyskusja w krajach UE na te-
mat ewentualnie  “ uprzywilejowanych “
osób, które zostały już zaszczepione 2

dawkami szczepionki, a konkretnie już,
czy osoby zaszczepione mogą czuć się
uprzywilejowane i zwolnione z restrykcyj-
nych rozporządzeń. Otóż nie mogą i nie
są zwolnione z obowiązujących wszyst-
kich obywateli zasad przestrzegania re-
strykcyjnych ograniczeń w różnych dzie-
dzinach życia codziennego, odległości
między osobami w handlu, turystyce;  z
obowiązku zasłaniania nosa i ust w prze-
strzeni publicznej. A to z powodu braku
do tej pory dowodów ( wynikających  z in-
terdyscyplinarnych badań w całej dziedzi-
nie związanej w wirusem Sars-Cov – 2 )
na to, że osoba zaszczepiona nie przy-
czynia się do rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, sama nie chorując. Będąc jed-
nak potencjalnym i w każdej chwili rze-
czywistym nosicielem koronawirusa, mo-
że go przekazywać innym .Szczególnie
istotne jest to w przypadku  niebezpiecz-
nego brytyjskiego szczepu, dominujące-
go już w Europie, czyli w Polsce również.

Według kompetentnych w tym zakre-
sie instytucji, osoby zaszczepione nie są w
żadnym wypadku uprzywilejowane, a
co za tym idzie – zwolnione z przestrze-
gania wszystkich obowiązujących zasad
bezpieczeństwa, zapewniających spadek
zakażeń koronawirusem. Zaszczepieni
natomiast są lepiej chronieni (mimo no-

sicielstwa ) przed zachorowaniem, a na
pewno przed ciężkim przebiegiem cho-
roby Covid - 19.  W wielu ośrodkach me-
dycznych personel medyczny –  pielęgniar-
ki, lekarze, personel pomocniczy – jest
już zaszczepiony 2 dawkami szczepionki.
Również pracownicy  niektórych aptek
deklarują, że otrzymali 2 dawki prepara-
tu. Nieporozumienie polega jednak na
tym, że niektóre z tych wszystkich osób
czują się już  uprzywilejowane i dają te-
mu wyraz w kontaktach z pacjentami –
petentami do usług, szczepionek, badań.
Świadomości u wszystkich o obowiązku
zakrywania nosa i ust nie ma, zostaje je-
dynie przymus nie poparty według nich
uzasadnioną koniecznością, niektórzy
uważają bowiem,  że już nikogo nie zaka-
żą. Dla przykładu zacytuję jedną usły-
szaną wypowiedź pracownicy znanej sie-
ci polskich aptek: „ nie ma dowodu na
to, że zaszczepiony zaraża”. No to po-
wtórzmy : brak  jest również dowodów na
to, że nie zaraża.

Jeżeli chcemy mówić o przywilejach, to
bycie zaszczepionym można już potrak-
tować jako przywilej, lecz przywilej, któ-
ry zobowiązuje.

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u
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  )
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Szpital Południowy czyli najnowocześniejsza 
placówka medyczna w Warszawie...
Rozmawiamy z Ewą Więckowską, Prezesem spółki 
Szpital SOLEC Sp. z o.o, podmiotu odpowiedzialnego 
za uruchomienie Szpitala Południowego na Ursynowie. 
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Z Robertem Kempą o Budżecie Obywatelskim

Pandemia nie przeszkodziła ursynowianom!
PPAASSSSAA:: MMiieesszzkkaańńccyy zzłłoożżyyllii aażż 115544 wwnniioosskkii ddoo

kkoolleejjnneejj eeddyyccjjii BBuuddżżeettuu OObbyywwaatteellsskkiieeggoo nnaa UUrrssyy-
nnoowwiiee.. JJeesstt PPaann zzaasskkoocczzoonnyy?? 

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA,, bbuurrmmiissttrrzz ddzziieellnniiccyy 
UUrrssyynnóóww:: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że
pomimo trwającej pandemii COVID-19, miesz-
kańcy zgłosili więcej projektów niż rok wcześniej!
Tym samym Ursynów znalazł się na podium i jest
trzecią dzielnicą w Warszawie, jeżeli chodzi o licz-
bę zgłoszeń. Doceniam wysiłek włożony w przy-
gotowanie wniosków, ponieważ oprócz pomysłu,
przeniesienia go na formularz papierowy lub elek-
troniczny, trzeba jeszcze dołączyć listę podpisów
osób popierających wniosek. Było to naprawdę
duże wyzwanie. Pandemia nie przeszkodziła
mieszkańcom Ursynowa, a nawet myślę, że wie-
le osób zmobilizowała do tak wartościowej ak-
tywności. 

Co ważne, władze Warszawy przygotowały
także pewne rozwiązania ułatwiające złożenie
projektu oraz wzmacniające bezpieczeństwo
wnioskodawców. W tym roku po raz pierwszy
można było zbierać elektroniczne podpisy. Na
razie mieszkańcy jeszcze częściej wybierali trady-
cją formę, ale jestem przekonany że z czasem bę-
dzie się to zmieniać. 

JJaakkiiee ppoommyyssłłyy zzoossttaałłyy zzggłłoosszzoonnee?? 
Na Ursynowie zgłoszono 154 projekty, ale ta

liczba jeszcze nieznacznie może się zmienić. Wy-
nika to z faktu, że w czasie weryfikacji może na-
stąpić jeszcze zmiana poziomu złożonego wnio-
sku. Przypomnę, że mieszkańcy mogą zgłaszać
pomysły dzielnicowe i ogólnomiejskie. 

Tradycyjnie wśród ursynowskich wniosków
znalazły się doświetlenia przejść dla pieszych, a
także: nowe nasadzenia drzew i krzewów, wy-
biegi dla psów, lodowisko, tężnie, fontanna przy
ratuszu, kursy pierwszej pomocy, samoobrona,
lekcje zumby, biegi w Lesie Kabackim czy kon-
certy. Mieszkańcy naszej dzielnicy, jak zwykle,
stanęli na wysokości zadania. Projekty są cieka-
we i różnorodne, co oznacza, że podczas gloso-
wania mieszkańcy Ursynowa będą mieli z cze-
go wybierać. 

KKiieeddyy ooddbbęęddzziiee ssiięę ggłłoossoowwaanniiee?? 
Głosowanie odbędzie się w drugiej połowie czerw-

ca. A zwycięskie projekty zrealizujemy oczywiście w
2022 roku. Chciałbym przypomnieć, że głosować
może każdy mieszkaniec stolicy. Warszawski meldu-
nek nie jest konieczny, wystarczy tu mieszkać. Nie
trzeba być też pełnoletnim – głosować mogą nawet
dzieci. Takie podejście do głosowania jest zgodne z
głównymi założeniami Budżetu Obywatelskiego. 

Zanim jednak projekty zostaną dopuszczone do
głosowania, muszą zostać zweryfikowane pod ką-
tem kryteriów BP. Nad tym właśnie teraz intensyw-
nie pracują urzędnicy. Projekty mają być przede
wszystkim możliwe do realizacji w ciągu jednego
roku, ich lokalizacja powinna być na terenach,
którymi dysponuje miasto, a wartość nie może
przekroczyć 1 122 901 złotych. Poza tym wszyst-
kie projekty powinny być ogólnodostępne. 

CCoo ttoo oozznnaacczzaa??
W przypadku projektów infrastrukturalnych,

remontowych lub polegających na zakupie sprzę-
tu musi być spełniony warunek minimalnej do-
stępność 25 godzin tygodniowo, między godz.
6.00 a 22.00, z uwzględnieniem sobót i niedziel.
W przypadku tzw. projektów miękkich, a więc
wszelkiego typu zajęć czy warsztatów, muszą być
wskazane zasady informowania o terminie, spo-
sobie i rekrutacji, zwłaszcza gdy projekt jest skie-
rowany do ograniczonej grupy odbiorców. Wszyst-
kie projekty są bezpłatne dla mieszkańców. Zresz-
tą efekty kolejnych edycji Budżetu Obywatelskie-
go widać w każdej części Ursynowa. 

CCzzyyllii wwaarrttoo ggłłoossoowwaaćć ??
Oczywiście!  W ursynowskiej przestrzeni funk-

cjonuje wiele zrealizowanych pomysłów, które
pozytywnie wpłynęły na komfort naszego życia.
Dlatego zachęcam wszystkich aktywnych miesz-
kańców, aby pamiętali o głosowaniu, ponieważ
bez naszego udziału te pomysły nie będą mogły
wejść w życie. Będziemy zresztą, jak co roku, na-
mawiać do głosowania i o nim przypominać. Do
realizacji zostaną wybrane pomysły, które otrzy-
mają największą liczbę głosów. 

8 lutego zarządzeniem
Prezydenta m.st. Warsza-
wy został ogłoszony kon-
kurs na kandydata na sta-
nowisko dyrektora Ursy-
nowskiego Centrum Kul-
tury „Alternatywy”. 

Tekst zarządzenia oraz szcze-
góły dotyczące wymaganych
kwalifikacji kandydatów i spo-
sobu ich udokumentowania zo-
stały opublikowane w Biulety-
nie Informacji Publicznej m.st.
Warszawy. 

W grudniu 2020 r. Rada m.st.
Warszawy przyznała 18 mln zł
na działalność Ursynowskiego
Centrum Kultury na lata 2021-
2024. Rada przyjęła także
uchwałę o utworzeniu nowej in-
stytucji kultury oraz nadaniu jej
statutu. W październiku 2020 r.
budynek otrzymał nazwę „Al-
ternatywy”.

Konkurs na dyrektora UCK „Alternatywy”
Urząd dzielnicy Ursynów
rozpoczął pilotaż wyko-
rzystania fusów kawo-
wych do posypywania
ośnieżonych/oblodzonych
chodników. Zebrane w po-
mieszczeniach urzędu fusy
są wykorzystywane do po-
sypania chodnika wzdłuż
budynku ratusza od stro-
ny parkingu.

Pomysł, wdrażany we Lwo-
wie, a także pilotażowo w Krako-
wie, jest interesującą alternaty-
wą dla piasku i soli. Wykorzy-
stanie fusów od kawy wpisuje
się w tzw. gospodarkę obiegu za-
mkniętego (circular economy),
czyli jak największego ograni-
czania produkcji odpadów po-
przez alternatywne zastosowa-
nie potencjalnych odpadów jako
surowców w innym działaniu.
W tym wypadku odpady w po-
staci fusów z kawy można wyko-
rzystać jako surowiec do utrzy-
mania bezpieczeństwa na chod-
nikach zimą.

Czy kawa może zastąpić piasek i sól?

Doba opadów i 24-godzin-
ne działania służb oczysz-
czania miasta – to podsu-
mowanie śnieżnego po-
czątku tygodnia w War-
szawie. 1500 osób i ponad
300 pługów i posypywarek
objęło działaniami 15 tys.
km pasów dróg oraz 3,4
mln m2 przystanków i
chodników.

Decyzją prezydenta Rafała
Trzaskowskiego, na środę 10 lu-
tego został zwołany zespół kry-
zysowy mający zaplanować do-
datkowe działania przed kolejną
falą opadów.

We wczesnych godzinach po-
rannych, w Biurze Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowe-
go we wtorek, 9 lutego prezy-
dent Rafał Trzaskowski zwołał
spotkanie, na którym podsumo-
wane zostały poniedziałkowe
działania miasta, prezydent wy-
dał również dyspozycje na naj-
bliższe dni.

Na środowy poranek, decyzją
prezydenta, został zwołany ze-
spół kryzysowy, mający zapla-
nować dodatkowe działania
przed kolejną falą opadów.

- Robimy wszystko, żeby za-
pewnić bezpieczeństwo warsza-
wiakom. Osobiście nadzoruję
działania Zarządu Oczyszczania

Miasta. Na bieżąco monitoruje-
my prognozy pogody i spraw-
dzamy sytuację na ulicach. W
razie potrzeby rozpoczniemy ko-
lejne akcje odśnieżania i zabez-
pieczania ulic – powiedział Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.

Odśnieżanie ulic, po których
kursują autobusy, trwało niemal
dobę. Pługi i posypywarki swo-
imi działaniami objęły ok. 15 tys.
km pasów dróg, w szczytowym
momencie akcji uczestniczyło
ponad 300 pojazdów.

Ostatni raz tak intensywne
działania służb oczyszczania
miasta w Warszawie zdarzyły się
w 2015 r. – wtedy też, tak jak
obecnie, do pracy wysłano cały

dostępny sprzęt i ludzi. Również
opady śniegu były jednymi z naj-
większych w ostatnich latach –
pokrywa miała ok. 10 cm.

We wtorek od rana trwały in-
tensywne prace na chodnikach i
przystankach. Ekipy odgarniały
śnieg i posypywały piaskiem te-
reny dla pieszych o łącznej po-
wierzchni 3,4 mln m2. Uzyska-
nie pełnego efektu odśnieżenia
będzie możliwe dopiero w kilka
godzin po ustaniu opadów śnie-
gu. Apeluje się do zarządców in-
nych terenów, aby również sys-
tematycznie oczyszczali chodni-
ki i posypywali je piaskiem. W
sumie w działaniach zleconych
przez Zarząd Oczyszczania Mia-
sta brało udział 1500 osób.

Ponad 25 tys. interwencji
w sprawach czystości i
bezpieczeństwa – to efekt
pracy wspólnych patroli
Zarządu Oczyszczania
Miasta i Straży Miejskiej
oraz zgłoszeń od miesz-
kańców. Najczęściej cho-
dziło o nielegalne wysypi-
ska, porzucony sprzęt
AGD i stare meble. 

Za kontrolę czystości i bezpie-
czeństwa odpowiadają wspólne
patrole Zarządu Oczyszczania
Miasta oraz Straży Miejskiej. Ich
codzienna praca polega na mo-
nitorowaniu jak zarządcy tere-
nów wywiązują się z obowiąz-

ku utrzymywania porządku. Je-
żeli patrol zauważy nieprawi-
dłowości, natychmiast interwe-
niuje. O porzuconych łóżkach
czy lodówkach informują też
mieszkańcy. 

Zgłoszenia najczęściej doty-
czą nielegalnych wysypisk -
wśród porzuconych śmieci zda-
rzają się meble, sprzęt AGD, sta-
re opony, ale też ubrania, mate-
race czy worki z odpadami pore-
montowymi. Jednym z najbar-
dziej nietypowych znalezisk jest
trumna, którą ktoś porzucił na
przystanku.

Oprócz śmieci, kontrolerzy
zwracają uwagę także na poła-

mane ławki, przewrócone kosze
na śmieci, uszkodzone studzien-
ki, znaki drogowe, słupki czy
płotki. W sumie w 2020 roku
wspólne patrole ZOM i SM pod-
jęły 25 tys. interwencji, co bezpo-
średnio wpłynęło na poprawę
estetyki i bezpieczeństwa prze-
strzeni publicznej. 

Patrole sprawdzają ponownie
wszystkie zauważone nieprawi-
dłowości – jeśli ich uwagi i zale-
cenia nie są zrealizowane, za-
rządcy grozi mandat lub nawet
sprawa w sądzie. 

Zgodnie z hasłem czysta War-
szawa – wspólna sprawa, wpływ
na czystość w mieście mają tak-
że mieszkańcy. Każde miejsce,
które wymaga posprzątania,
można zgłosić do Miejskiego
Centrum Kontaktu Warszawa
19115. Interwencje od miesz-
kańców często trafiają do spraw-
dzenia przez kontrolerów ZOM.

Działania kontrolne to jeden z
elementów kompleksowego sys-
temu dbania o porządek w War-
szawie. Regularnie i interwen-
cyjnie sprzątamy ulice, chodniki
i przystanki komunikacji miej-
skiej, a także opróżniamy kosze
na śmieci. Mieszkańcy docenia-
ją wysoki standard porządku. W
ostatnim badaniu Barometr
Warszawski czystość w stolicy
dobrze ocenia aż 92 proc. ankie-
towanych.

Akcja „zima” – 24 godziny działań służb

Mieszkańcy porzucają nawet trumny...
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Projekt Umowy Partner-
stwa na lata 2021-2027 to
dokument określający
strategię wykorzystania
funduszy europejskich. Z
przedstawicielami gmin z
regionu warszawskiego
stołecznego rozmawiali
on-line marszałek Adam
Struzik i prezydent War-
szawy Rafał Trzaskowski.
Temat alokacji środków
unijnych dla Mazowsza
zostanie poruszony pod-
czas najbliższej sesji sej-
miku Mazowsza.

Mazowsze w ramach progra-
mu regionalnego na lata 2021-
2027 ma otrzymać 1,69 mld eu-
ro.  W związku z obowiązują-
cym w tym przypadku od po-
czątku stycznia 2018 r. podzia-
łem Mazowsza na obszar poza
Warszawą i miasto stołeczne,
fundusze z UE również będą po-
dzielone. Obszar mazowiecki re-
gionalny otrzyma 1 mld 557,5
mln euro, a warszawski stołecz-
ny, jako region lepiej rozwinięty
– 111,5 mln euro.

Samorządowcy formułują
wiele postulatów w odpowiedzi
na plan ministra finansów, fun-
duszy i polityki regionalnej, któ-
ry ma pozbawić metropolię war-
szawską środków unijnych.

Niekorzystne rozwiązania dla
metropolii warszawskiej

Niekorzystne dla regionu
warszawskiego stołecznego roz-

wiązania zawarte w projekcie
Umowy Partnerstwa budzą
sprzeciw samorządowców z
Warszawy i gmin okołowar-
szawskich. O konieczne zmiany
apelował w trakcie spotkania
marszałek Adam Struzik. – War-
szawa jest biegunem wzrostu
całego województwa, a nawet
kraju. Głównym udziałowcem
w tworzeniu PKB w Polsce. Mu-
simy pamiętać, że region war-
szawski stołeczny to nie tylko
bogata Warszawa, ale także dwa
podregiony: warszawski
wschodni i warszawski zachod-
ni, które mają znacząco niższy
poziom rozwoju. Tak niewysoka
alokacja odbije się głównie na
nich, uniemożliwiając realiza-
cję wielu kluczowych przedsię-
wzięć – dodał marszałek.

Prezydent Rafał Trzaskowski
wskazał, że wspólna walka o
środki unijne ma sens: – Mam
poczucie, że nasze działania w
Brukseli w sprawie środków dla
metropolii w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym dla Woje-
wództwa Mazowieckiego przy-
niosły skutek. Niemniej aktualne
propozycje rządowe dla regio-
nu stołecznego ograniczą dostęp
do środków unijnych - w szcze-
gólności dla przedsiębiorców i
uczelni z metropolii warszaw-
skiej - co spowoduje, że całej Pol-
sce będzie trudno realizować
priorytety rozwojowe. Dlatego
w tej kwestii powinniśmy nadal
działać razem.

Inne rządy dbają 
o swoje stolice

Niesprawiedliwość i nieracjo-
nalność propozycji zawartej w
rządowym projekcie Umowy
Partnerstwa podkreślił także
Michał Olszewski, zastępca pre-
zydenta m.st. Warszawy. - Jest
to sytuacja wyjątkowa w skali
Unii Europejskiej. Inne kraje UE
traktują swoje stolice w sposób
priorytetowy. Regiony stołeczne

dysponują dużo większymi
środkami niż wynika to z aloka-
cji wyliczonych za pomocą algo-
rytmów Komisji Europejskiej.
Rządy dbają o dodatkowe fun-
dusze europejskie dla nich, wy-
korzystując maksymalnie tzw.
mechanizm elastyczności, co
pozwala zwiększyć przewidzia-
ne dla nich alokacje kilkukrot-
nie. Polski rząd w projekcie
umowy partnerstwa nie prze-

widział wykorzystania tego me-
chanizmu nawet na minimal-
nym poziomie.

W narracji części samorzą-
dowców widoczne są obawy
przed upolitycznieniem fundu-
szy i kierowaniem ich do gmin
zarządzanych przez Zjednoczo-
ną Prawicę. Rozwój stolicy, mia-
sta, które stanowi istotną część
polskiego PKB, nie jest prioryte-
towy, gdyż siły prawicowe nie

mają większych szans na przeję-
cie przywództwa na tym tere-
nie. Polityczne priorytety idą są
więc dla rządzących ważniejsze
niż powstawanie nowych miejsc
pracy czy zwiększenie komfortu
życia mieszkańcom podwar-
szawskich gmin. 

Do 22 lutego 
trwają konsultacje

Trwają konsultacje projektu
Umowy Partnerstwa na lata
2021-2027. Uwagi do samego
projektu Umowy można zgła-
szać do 22 lutego 2021 r. 

Umowa Partnerstwa na lata
2021-2027 określa m.in. archi-
tekturę programów operacyj-
nych, podział funduszy na kra-
jowe i regionalne, a także wyso-
kość środków przydzielonych
poszczególnym województwom
w ramach programów regional-
nych. W ramach Umowy Part-
nerstwa na lata 2021-2027 kon-
tynuowana będzie realizacja
dotychczasowych programów
krajowych oraz 16 programów
regionalnych. Ponadto, realizo-
wany będzie nowy program fi-
nansowany ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwej Transforma-
cji. Łączna alokacja dla Polski
na lata 2021-2027 to 75 mld
972 mln euro, z czego 40 proc.,
czyli 28 mld 420 mln euro prze-
znaczone jest na programy
wdrażane z poziomu samorzą-
dów województw.

P i o t r  C e l e j

W Dniu Solidarności z Białorusią 7 lute-
go przedstawiciele ruchu Polska 2050
spotkali się z przedstawicielami białoru-
skiego społeczeństwa obywatelskiego
(Centrum Białoruskiej Solidarności i
Inicjatywy Wolna Białoruś). Razem
uczcili pamięć Ramana Bandarenki,
apelując do władz Warszawy o nazwanie
jego imieniem ronda na skrzyżowaniu
POW i ul. Puławskiej.

- Dzień Solidarności z Białorusią został wybra-
ny przez białoruską liderkę Swiatłanę Cichano-
uską, w celu uczczenia pół roku walki Białorusi-
nów o wolne wybory i demokratyczne państwo.
Przywódczyni białoruskiej opozycji zaapelowa-
ła, aby „białoruskie diaspory za granicą oraz wszy-
scy, którzy wspierają Białorusinów 7 lutego or-
ganizowali akcje solidarności z Białorusią” – po-
wiedział Anatol Michnawiec z Centrum Białoru-
skiej Solidarności. - Jako środowisko Białorusi-
nów mieszkających w Warszawie bardzo popiera-
my pomysł uczczenia jednego z warszawskich
rond imieniem człowieka, który oddał życie za
Wolną Białoruś  – powiedział Nikita Grekowicz z
Inicjatywy Wolna Białoruś. 

Na ten apel zareagowało środowisko Polska
2050, które wyszło z inicjatywą uczczenia pa-
mięci bohatera białoruskich protestów – Ramana
Bandarenki – poprzez uczynienie go patronem
ronda przy ul. Puławskiej i Południowej Obwod-
nicy Warszawy. 

- Jako Polska 2050 zawsze będziemy pamięta-
li o mieszkańcach Białorusi i będziemy ich wspie-
rali w drodze do wolności - powiedziała Hanna Gil-
l-Piątek posłanka Polski 2050. - Jesteśmy Białoru-
sinom winni naszą pamięć i pomoc. Białorusini
mogą być pewni, że nie zapomnimy o ich walce o

Wolną Białoruś i będziemy ich w tym wspierali, po-
dobnie jak my kiedyś mogliśmy liczyć na akcje
wsparcia dla solidarnościowej opozycji jakie były
organizowane na Zachodzie przed 1989 rokiem.
Istnienie wolnej i suwerennej Białorusi jest w in-
teresie Polski i o tym nie powinniśmy zapominać
– powiedział Michał Kobosko wiceprezes stowa-
rzyszenia Polska 2050.

- Raman Bandarenka był wyjątkowy w swojej
zwyczajności i dlatego jego śmierć tak bardzo
wzburzyła naszych sąsiadów. Będąc zwykłym 31-
letnim mieszkańcem jednego z mińskich bloko-
wisk chciał on zwrócić uwagę osobom zrywającym
biało-czerwono-białe narodowe symbole. Jako
weteran wojsk specjalnych rzucił krótkie „wycho-
dzę” i udał się na podwórko. Nie mógł wtedy wie-
dzieć, że zostanie pobity, porwany i skatowany na
śmierć, a do rodziny już nigdy nie wróci – powie-
dział Łukasz Tomik z Polska 2050

Pomysłodawcą projektu nadania rondu imie-
nia zabitego przez OMON niewinnego człowie-
ka jest radny warszawskiego Ursynowa Paweł
Lenarczyk. Przekonuje on, że pamięć o Ramanie
Bandarence można uczcić wielowymiarowo. Był
on absolwentem mińskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, brał udział w tworzeniu osiedlowych mu-
rali, uczył dzieci rysunku. W hołdzie dla artysty
otoczenie ronda należałoby oddać we władanie
białoruskim i polskim artystom, którzy mogliby
tworzyć tam uliczne dzieła sztuki. Rondo stało-
by się w ten sposób idealnym miejscem dla pol-
sko-białoruskich akcji solidarnościowych. Nie
bez znaczenia jest też wymiar symboliczny: kie-
rowcy jadący A2, czyli Autostradą Wolności pro-
wadzącą docelowo do Brześcia na Białorusi, mo-
gliby wjeżdża do Warszawy właśnie przez rondo
Ramana Bandarenki.

Starszemu pokoleniu Po-
laków, którzy w środę
włączyli odbiorniki telewi-
zyjne i radiowe, mogło
przyjść na myśl, że obudzi-
li się w niedzielę 13 grud-
nia 1981 roku. Podobnie
jak wtedy za oknami śnieg
i mróz, ekrany telewizo-
rów puste, radioodbiorni-
ki głuche. 

To efekt protestu najważniej-
szych stacji telewizyjnych i ra-
diowych przeciwko planowane-
mu przez rząd wprowadzeniu
dodatkowego podatku od re-
klam emitowanych w telewizji,
radiu oraz w Internecie. Chodzi
o projekt ustawy o dodatkowych
przychodach Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, Narodowego
Funduszu Ochrony Zabytków
oraz utworzeniu Funduszu
Wsparcia Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Obszarze Me-
diów. 

Podjęta akcja ma nazwę “Me-
dia bez wyboru”. Pasek na pu-
stym ekranie głosi: “Dziś nie
usłyszycie swoich ulubionych au-
dycji, a także nie będziemy w
stanie przekazać wam najistot-
niejszych faktów, wiadomości i
informacji”. Powiało grozą, bo
tak spektakularnego sprzeciwu
mediów elektronicznych i wiel-
kich tytułów prasowych jeszcze
w odrodzonej Polsce nie było.
Największe światowe stacje tele-
wizyjne i gazety nie zostawiają
na projekcie polskiego rządu su-
chej nitki, nazywając go wprost
bezpardonowym atakiem na
niezależne dziennikarstwo. Oli-
wy do ognia dolał Ryszard Ter-
lecki, szef klubu parlamentarne-
go PiS. Nie bacząc na to, że wła-
ściciele mediów płacą podatki
jak wszyscy pozostali przedsię-
biorcy, pan Terlecki stwierdził,
że „podatki są zapewne bolesne
i kosztowne dla mediów, media
muszą się liczyć z tym, że będą
ponosić koszty swojej działalno-
ści, jak wszystkie inne podmioty
gospodarcze w kraju”. 

Ponury żart, bo nie sposób
uwierzyć w to, że wicemarszałek
polskiego Sejmu nie wie, iż wła-
ściciele firm z branży mediów

płacą już liczne nałożone na
przedsiębiorców podatki. „Jako
media działające od wielu lat w
Polsce nie uchylamy się od ciążą-
cych na nas obowiązków i spo-
łecznej odpowiedzialności. Co
roku płacimy do budżetu pań-
stwa rosnącą liczbę podatków,
danin i opłat (CIT, VAT, opłaty
emisyjne, organizacje zarządza-
jące prawami autorskimi, kon-
cesje, częstotliwości, decyzje re-
zerwacyjne, opłata VOD, itd.).
Własną działalnością charyta-
tywną wspieramy też najsłabsze

grupy naszego społeczeństwa”
– czytamy w liście otwartym. Za-
pędy naszego rządu należy od-
bierać zatem jako wydarzenie
bez precedensu w historii demo-
kratycznych krajów. 

Po zdemolowania sądów PiS
wzięło się za niezależne media.
Wszystko wskazuje na to, że Ja-
rosław Kaczyński zdał sobie spra-
wę z tego, że przy wsparciu jedy-
nie mediów publicznych PiS nie
ma szans na wygranie kolejnych
wyborów parlamentarnych.
Stąd ten niespodziewany atak.
Dziennikarze przestrzegają, że
Kaczyński idzie śladem Viktora
Orbana, który zdołał podporząd-
kować sobie węgierskie media.
Ale zaprawieni w bojach z wła-
dzą Polacy to nie Węgrzy. W Pol-
sce naśladowcom Orbana nie

pójdzie tak łatwo. Wszyscy pa-
miętamy czasy komuny i zdaje-
my sobie sprawę, że bez wolnych
mediów nie będzie wolnych wy-
borów. Bez wolnych mediów
władza jest bezkarna. Ciekawe,
co na to wszystko administracja
Białego Domu. Wszak w inau-
guracyjnym przemówieniu pre-
zydent Joe Biden stwierdził, że
„demokracja przeżyła dzięki nie-
zawisłym sędziom, powinniśmy
być im wdzięczni…, a sądow-
nictwo nie służy woli prezyden-
ta, tylko woli narodu”. W domy-

śle chodziło zapewne także o
wolne media.

Jako puentę można przyto-
czyć słowa Ala Capone`a, jed-
nego z najsłynniejszych amery-
kańskich gangsterów, który ze-
zwolił swoim ludziom strzelać
do każdego z wyjątkiem pisma-
ków. On pierwszy pojął, że wal-
ka z mediami to jak kopanie się
z koniem. Widać buta i oderwa-
nie się od rzeczywistości przy-
wódców Zjednoczonej Prawicy,
tak charakterystyczne dla dru-
giej kadencji w polskim parla-
mencie, całkowicie stępiły ich
obiektywną ocenę sytuacji i spoj-
rzenie na otaczający świat. A to
pierwszy krok do upadku. Przy
pomocy zaatakowanych mediów
może to być upadek z łoskotem.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
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Intensywne opady śniegu,
wiatr i bardzo niska tem-
peratura powietrza – takie
warunki atmosferyczne,
jakie panują w ostatnich
dniach w Warszawie, są
bardzo trudne dla osób w
kryzysie bezdomności. W
przetrwaniu zimy poma-
gają im strażnicy miejscy.

Obecnie mamy w przestrzeni
publicznej w stolicy ponad 100
miejsc nadzorowanych przez
Straż Miejską, w których przeby-
wają bezdomni. Teraz, gdy tem-
peratura otoczenia radykalnie
spada, kontrole wykonywane są
częściej niż zwykle. W praktyce
oznacza to, że patrole będą od-
wiedzać bezdomnych co kilka go-
dzin, również w nocy, aby upew-
nić się, czy nie trzeba udzielić im
pomocy. W razie potrzeby osoby
w stanie zagrażającym ich życiu
mogą liczyć na wezwanie karet-
ki. Jeśli osoba bezdomna nie po-
trzebuje natychmiastowej pomo-
cy medycznej, zostanie przewie-
ziona do noclegowni lub ogrze-
walni – o ile wyrazi taką chęć –
gdzie w cieple przetrwa noc. Za-
reagować powinien każdy, kto
widzi osobę potrzebującą pomo-

cy. Wystarczy prosty gest – moż-
na m.in. zadzwonić na numer
alarmowy Straży Miejskiej: 986.

Bezdomni mogą skorzystać z
noclegu w interwencyjnym miej-
scu tymczasowego schronienia
przy ul. Myśliborskiej 53. Pla-
cówka działa codziennie w go-
dzinach 18.00-8.00 i każdej no-
cy zapewni schronienie łącznie

dla 95 osób – 20 kobiet oraz 75
mężczyzn. W trakcie pobytu oso-
by otrzymają dwa posiłki, w tym
jeden ciepły oraz gorące napoje.
Ponadto osoby korzystające z
miejsca tymczasowego schronie-
nia na Białołęce będą mogły wy-
prać lub wymienić odzież oraz
otrzymają środki czystości i hi-
gieny osobistej.

Placówka zapewnia środki
ochrony osobistej - maseczki oraz
płyn do dezynfekcji. Podobne
wsparcie otrzymają osoby, które
trafią do interwencyjnego miej-
sca tymczasowego schronienia
przy ul. Kaczorowej 39. Placów-
ka działa w trybie całodobowym
i oferuje 100 miejsc, w tym 25
dla kobiet i 75 dla mężczyzn.

Jadłodajnie, które wydają po-
siłki dla osób w kryzysie bez-
domności i najuboższych to:

– jadłodajnia św. Ryszarda
Pampuri przy ul. Sapieżyńskiej

– jadłodajnia Braci Mniejszych
Kapucynów przy ul. Miodowej

– jadłodajnia Zgromadzenia
Sióstr Świętego Feliksa przy ul.
Azaliowej

– jadłodajnia Caritas AW przy
ul. Żytniej 1

– jadłodajnia Caritas DWP
przy ul. Grochowskiej

– jadłodajnia Alter Ego przy
ul. Wiślanej

Przy ul. Grochowskiej
111/113 działa placówka, w któ-
rej znajdują się łaźnia, ogrzewal-
nia oraz jadłodajnia. Punkt pro-
wadzi na zlecenie miasta Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Działające na terenie miasta
łaźnie znajdują się:

– przy ulicy Żytniej 1A na Wo-
li, gdzie działa również schroni-
sko dla osób bezdomnych oraz
jadłodajnia;

– mobilna łaźnia prowadzo-
na na zlecenie miasta, która
zmienia miejsce usadowienia
dwa razy w roku, obecnie znaj-
duje się przy ulicy Wenedów w
Śródmieściu;

– punkt sanitarny prowadzo-
ny przy wsparciu finansowym
Warszawy przez jadłodajnie św.
Ryszarda Pampuri przy ulicy Sa-
pieżyńskiej 3 w Śródmieściu;  

– noclegownia przy ul. Pol-
skiej 33 z dostępem do sanita-
riatów oferująca 140 miejsc w
trybie całodobowym.

Straż Miejska wspólnie z Cari-
tas Polska prowadzi akcję „Tro-
chę ciepła dla bezdomnego”,
która polega na dowożeniu cie-
płych posiłków bezdomnym. Ze
względu na niskie temperatury
posiłki są dostarczane dwa razy
w tygodniu.

S t r a ż  M i e j s k a

W Warszawie, gdzie rocz-
nie rodzi się ponad 35 tys.
dzieci, działają dwa zespo-
ły karetek neonatologicz-
nych. Aby zapewnić małym
pacjentom bezpieczny
transport, samorządy –
Mazowsza i Warszawy, sfi-
nansują zakup nowego
ambulansu dla noworod-
ków i wcześniaków dla
stołecznego „Meditransu”.

Wartość ambulansu neonato-
logicznego to 1,1 mln złotych. Je-
go zakup sfinansują m.st. Warsza-
wa, które przeznaczy na ten cel
500 tys. zł oraz samorząd Mazow-
sza, który przekaże 600 tys. zł.

– Karetka neonatologiczna słu-
ży przede wszystkim do ratowa-
nia życia i zdrowia noworodków
i wcześniaków z bardzo niską wa-
gą urodzeniową. Obecnie na te-
renie Warszawy działają dwa ze-
społy takich ambulansów, a jed-
nego z pojazdów używa zespół
pogotowia „Meditrans”. Ta ka-
retka ma już blisko 10 lat i jest
mocno wyeksploatowana, a stan
pojazdu ma wpływ na bezpie-
czeństwo małych pacjentów i
personelu. Dlatego podjąłem de-
cyzję o przekazaniu „Meditrans”
500 tys. zł, czyli połowy kwoty
potrzebnej do zakupu nowego
ambulansu wraz z wyposaże-
niem – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent m.st. Warszawy.

Jak zaznacza Elżbieta Lanc,
członek zarządu województwa,

wyspecjalizowane karetki i no-
woczesne wyposażenie to pod-
stawa w funkcjonowaniu pogo-
towia. – Nowy ambulans neona-
tologiczny zapewni bezpieczny
transport wcześniaków i nowo-
rodków z ciężkimi schorzenia-
mi. W grę wchodzi zdrowie i ży-
cie najmłodszych pacjentów, dla-
tego karetka musi być niezawod-
na, wysokiej jakości i dobrze wy-
posażona. Na doposażenie jed-
nostki w taki pojazd przekaże-
my 600 tys. zł – podkreśla Elżbie-
ta Lanc i dodaje, że to kolejne
wsparcie skierowane do war-
szawskiego „Meditransu”. – W
2019 r. warszawska stacja pogo-
towia otrzymała 13 ambulansów
za 6,6 mln zł. W zeszłym roku -
w ramach unijnego projektu,
który realizujemy - pomogliśmy
w zakupie ambulansu i pojazdu
do przewozu osób zakażonych,
a także przekazaliśmy środki
ochrony osobistej. 

Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy pod-
kreśla: – Nowoczesny ambulans
neonatologiczny zapewni bez-
pieczny transport najmłodszych
pacjentów do warszawskich szpi-
tali zajmujących się ratowaniem
życia i zdrowia noworodków. Do-
finansowanie do zakupu karetki to
kolejny gest solidarności Warsza-
wy z medykami oraz wsparcie dla
lekarzy oraz ratowników medycz-
nych, którzy stoją na pierwszej li-
nii walki z pandemią COVID–19.

Wiceprezydent Renata Ka-
znowska przypomina, że na po-
czątku listopada ub.r. udostępni-
liśmy karetkom „Meditrans”
miejsce do dezynfekcji ambulan-
sów na terenie zajezdni tramwa-
jowej przy ul. Woronicza.

Mówi dr Karol Bielski, dyrektor
„Meditrans” w Warszawie: – W
imieniu całego zespołu „Medi-
trans” dziękuję za wsparcie władz
Warszawy i samorządu woje-
wództwa mazowieckiego. Nasza
karetka neonatologiczna zreali-
zowała na terenie Warszawy i
okolicznych powiatów ponad 6,6
tys. transportów noworodków. Z
powodu pandemii koronawirusa
kolejne oddziały pediatryczne są
zamykane, a to oznacza, że wyko-
nujemy coraz więcej transportów
medycznych wcześniaków i no-
worodków. Karetka neonatolo-
giczna jest więc pilnie potrzebna.
Dr Bielski dodaje, że specjalistycz-
ny ambulans neonatologiczny bę-
dzie bardzo dużym wsparciem w
codziennej pracy zespołów ratow-
nictwa medycznego.

Jak informuje dr Katarzyna
Zapałowicz, neonatolog, koor-
dynator zespołu wyjazdowego
karetki noworodkowej podsta-
wowym wyposażeniem ambu-
lansu neonatologicznego jest
specjalistyczny inkubator oraz
komplet sprzętu medycznego, w
tym m.in. respirator transporto-
wy, pompy infuzyjne, nawilża-
cze, ssaki, kardiomonitor. – Dzię-
ki specjalnej podstawie pod in-
kubator z zawieszeniem hydro-
pneumatycznym, tzw. noszom
pływającym, maksymalnie ogra-
niczone są wstrząsy podczas
transportu wcześniaków i nowo-
rodków – zaznacza dr Zapało-
wicz i dodaje: – W tak wyposażo-
nym przedziale medycznym, w
ambulansie mali pacjenci w trak-
cie transportu będą mieli zapew-
nioną opiekę medyczną jak na
oddziale intensywnej opieki me-
dycznej w szpitalu.

Już 28 lutego na Netflix będzie odbędzie
się premiera pierwszego polskiego seria-
lu animowanego. Będzie to “Kajko i Ko-
kosz”, czyli ekranizacja popularnego
przez lata komiksu.

Komiks „Kajko i Kokosz” Janusza Christy po-
wstał w Polsce na początku lat 70-tych i był wyda-
wany do 1990 roku. Początkowo miał być to tyl-
ko pasek w gazecie, szybko jednak zyskał status
kultowego. Serial powstaje na kanwie zabawnych
perypetii dwójki przyjaciół: Kajka i Kokosza – sło-
wiańskich wojowników oraz ich wiernego kompa-
na smoka Milusia, którzy wspólnie doświadczają
wzlotów i upadków w walce z armią Zbójcerzy. 

Zaangażowano polskie 
środowisko komiksowe

W pracę nad serialem zaangażowani są twórcy
związani z ikonicznym komiksem oraz ze środo-
wiskiem komiksowym. Wśród nich reżyserzy: Mi-
chał Śledziu Śledziński, Tomasz Leśniak, Marcin
Wasilewski (GS Animation), Łukasz Kacprowicz
(GS Animation), Robert Jaszczurowski (GS Ani-
mation), Marta Stróżycka i Aliaksandr Sasha Ka-
navalau oraz scenarzyści: Maciej Kur i Rafał Skar-
życki. Autorem projektów postaci jest Sławomir
Kiełbus, mianowany przez samego Janusza Chri-
stę swoim następcą. Konsultantami scenariuszo-
wymi są Mike de Seve oraz nowojorskie studio
Baboon Animation. Za produkcję odpowiada stu-
dio animacji EGoFILM pod nadzorem Eweliny
Gordziejuk – showrunnerki, producentki wyko-
nawczej i pomysłodawczyni adaptacji komiksu.
Nad organizacją i przebiegiem produkcji czuwa
Małgorzata Badowiec – producentka liniowa. 

Sławomir Kiełbus, autor projektów postaci, ko-
mentuje prace nad animacją i tak opisuje prace
przy serialu: “Przy pracy nad komiksem, jak i przy
projektowaniu postaci do serialu, nadrzędnym
celem jest dla mnie zawsze odzwierciedlenie du-
cha twórczości Christy. Chyba nie jest to dla mnie
trudne, bo przesiąkłem tym duchem już w dzieciń-
stwie. Wychowałem się na tych komiksach. Rysu-
jąc, zachowuję szacunek dla oryginału, ale unikam
ślepego naśladowania stylu. Projektowanie po-
staci do serii jest zgoła inne, niż praca nad ilu-
stracją. W ruchomym obrazie wszelkie niedocią-
gnięcia, powstałe na tak wczesnym etapie, prze-
kładają się na jakość animacji i odbiór serialu
przez widzów. Praca nad designem postaci jest też
o wiele bardziej rozbudowana – konieczne było
rozrysowanie pełnych obrotów postaci, widoków
w perspektywie, ekspresji twarzy, charaktery-
stycznych póz bohaterów czy mimiki ust.”

Prawa do adaptacji komiksu zostały nabyte od
Fundacji Kreska im. Janusza Christy, której preze-
sem jest Paulina Christa wnuczka twórcy Kajka i
Kokosza. Komiks po raz pierwszy został opubliko-
wany w 1972 roku, a premiera animacji na plat-
formie Netflix zaplanowana jest na 2021 rok.

Głównymi bohaterami serii są słowiańscy wojowie
– Kajko i Kokosz. Przyjaciele na co dzień służą
kasztelanowi Mirmiłowi, broniąc zamieszkałej
przez nich osady przed wszelkimi niebezpieczeń-
stwami. A tych nie brakuje. Największym zagro-
żeniem jest oddział rycerzy rozbójników – Zbójce-
rzy. Herszt Zbójcerzy, Krwawy Hegemon, marzy
o zdobyciu Mirmiłowa, a odkąd Kajko i Kokosz
przejęli jego jajo, z którego wykluł się smok Miluś,
pragnie też osobistej zemsty na parze przyjaciół.
Otwarte ataki, podstępy i fortele Hegemona – z
tym mierzyć się będą Kajko i Kokosz. Każdy z od-
cinków serii będzie stanowił odrębną historię, a
wszystkie będzie łączyć przyjaźń jako wartość
nadrzędna serialu.

Łukasz Kłuskiewicz, w Netflix odpowiedzialny
za pozyskiwanie treści w regionie Europy Środko-
wej, tak komentuje produkcję: “Ten wybór był dla
nas oczywisty. „Kajko i Kokosz” to bardzo warto-
ściowy element polskiej kultury i nasz rodzimy
fenomen. Na komiksowych przygodach dzielnych
wojów wychowały się całe pokolenia, dlatego też
pracujemy nad serialem z ogromną ekscytacją.
Cieszymy się, że w animacji kultowe postaci oży-
ją i nabiorą jeszcze większej wyrazistości. Jesteśmy
przekonani, że za sprawą Netflix, Kajka i Kokosza
polubią też widzowie na świecie”. Głosów posta-
ciom udzielili znani aktorzy, ale też Krzysztof Za-
lewski i Abelard Giza. 

Komiks 
tworzący kulturę

Pierwszy pasek z przygodami Kajka i Koka uka-
zał się w „Wieczorze Wybrzeża” w 1972 i zawie-
rał części historii Złote Prosię, wydanej później
pod zmienionym tytułem Złoty Puchar. Przez ko-
lejne lata powstały liczne odcinki komiksu, adapta-
cje jako gry planszowej, komputerowej czy po-
dejmowane były próby ekranizacji dzieła. Działa
również stowarzyszenie “Na Plasterki”, które or-
ganizowało wystawy, m.in. na grodzisku w Sopo-
cie. Polska firma TissoToys wyprodukowała fi-
gurki z postaciami z komiksu Kajko i Kokosz w se-
rii poświęconej bohaterom polskich komiksów.

Władze Sopotu, wieloletniego miejsca zamiesz-
kania Janusza Christy, planują utworzyć w mieście
gród Kajka i Kokosza, by mogli stać się jednym z
symboli kurortu. Zarówno w Trójmieście, jak i w
Warszawie można też wziąć udział w grze tereno-
wej “Kajko i Kokosz”. Jest to zabawa, oparta na po-
staciach z kultowego komiksu. 

– Kajko i Kokosz jest dla mojego pokolenia kul-
towym komiksem. Bohaterowie uczyli nas o przy-
jaźni i wspólnym radzeniu sobie z przeciwnościa-
mi losu – opowiada Sylwester Koper z projektu wy-
najmijrycerza – Stworzyliśmy więc scenariusze
dla najmłodszych, gdzie w poprzez wykonywanie
zadań inspirowanych komiksem uczestnicy prze-
żyją fantastyczną przygodę – dodaje. 

P i o t r  C e l e j

Muzeum Niepodległości w
Warszawie zaprasza do
Galerii W-Z na wystawę
Powstanie styczniowe. Je-
go symbolika zachowała
się m.in. w biżuterii pa-
triotycznej zachowanej w
zbiorach Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie. 

Biżuteria patriotyczna, zwa-
na także emblematyczną lub ża-
łobną, to zjawisko znane zaled-
wie w kilku krajach. Poza Pol-
ską dawnych lat była spotykana
w Stanach Zjednoczonych, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Niemczech
i na terenie Cesarstwa Austro-
-Węgierskiego.

W polskiej historii i kulturze
znaleźć można wiele przykła-
dów wykorzystania jej do zama-
nifestowania swoich poglądów i
zachowań patriotycznych. Słu-
żyła podkreślaniu patriotycznej
postawy społecznej, narodowej.
Była częścią szeroko pojmowanej
sztuki patriotycznej. Jej ocena

może być dokonywana w kate-
goriach filozoficznych, moral-
nych, emocjonalnych, ale też ze
w kategoriach użyteczności.

Wystawa planszowa prezen-
tuje biżuterię patriotyczną ze
zbiorów Muzeum Niepodległo-
ści, m.in. medaliony, pierścionki
i kolczyki.

Ekspozycja będzie dostępna
w Galerii do 18 lutego. To już
druga wystawa, organizowana
przez Muzeum w tym miejscu.
Pierwsza Wszystko dla frontu.
Wszyscy na front! Prezentowała
plakaty propagandowe z okre-
su wojny polsko-bolszewickiej.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Powstanie styczniowe w Galerii W-Z

Kajko i Kokosz powracają po latach

Zima – trudny czas dla bezdomnych

Ponad 1 mln zł na karetkę dla noworodków
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W piątek, 5 lutego odbyła się rozprawa
dotycząca uchwały Rady Miasta o roz-
szerzeniu Strefy Płatnego Parkowania o
część Woli i Pragi-Północ, która została
zaskarżona przez prokuraturę. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny podtrzymał
stanowisko miasta i oddalił skargę 
prokuratury.

Prokuratura zaskarżyła również drugą uchwa-
łę, która dotyczy podwyższenia stawki dodatko-
wej za brak opłaty za parkowanie. Termin posie-
dzenia WSA w tej sprawie nie jest jeszcze znany.
Obie sprawy są o tyle zaskakujące, że zmiany zo-
stały wprowadzone na podstawie obowiązują-
cych przepisów i do niedawna nie wzbudzały za-
strzeżeń administracji państwowej.

Strefa rozszerzona o część Woli 
i Pragi-Północ

Projekt rozszerzenia Strefy Płatnego parkowa-
nia o część Woli i Pragi-Północ był ogromnym i
skomplikowanym przedsięwzięciem. W całym
procesie brali udział mieszkańcy, specjaliści i war-
szawscy urzędnicy. Pierwsze konsultacje społecz-
ne odbyły się jeszcze w listopadzie 2019 r. Po wy-
pracowaniu optymalnych rozwiązań gotowa
uchwała trafiła pod obrady Rady Miasta w maju
ubiegłego roku.

Po wielu miesiącach i faktycznym wdrożeniu
zmian sprawą postanowiła zająć się prokuratura,
która zarzuciła miastu brak uzyskania opinii dla
poszerzenia SPPN na Wolę i Pragę od Zarządu
Dróg Miejskich, który wg. prokuratury jest orga-
nem zarządzającym drogami i ruchem na dro-
gach. Przy czym trzeba jednak zaznaczyć, że o ile
to pierwsze, to prawda, to organem zarządzają-
cym ruchem na terenie m.st. Warszawy nie jest
ZDM, tylko Biuro Polityki Mobilności i Transpor-
tu, które procedowało uchwałę w Ratuszu.

Doszło więc do sytuacji, w której prokuratoro-
wi brakuje opinii Zarządu Dróg Miejskich, który w
praktyce zaplanował, przygotował i wdrożył roz-
szerzenie strefy płatnego parkowania. Sytuacja
już wtedy wydawała się kuriozalna, bo prokura-
tor najwyraźniej zasugerował, że specjaliści z ZDM
mogli rozszerzyć strefę wbrew sobie.

5 lutego, br. Wojewódzki Sąd Administracyjny
oddalił skargę prokuratury, co oznacza, że uchwa-
ła Rady Miasta pozostaje w mocy.

Nie dla piratów 
parkingowych

Drugi z zarzutów dotyczy podniesienia wysoko-
ści opłaty dodatkowej, czyli kary za parkowanie
bez płacenia. Obecnie czekamy, aż WSA wyznaczy
termin posiedzenia w tej sprawie.

Miasto liczy jednak na to, że i w tym wypadku
WSA przyzna rację Ratuszowi. Uchwała, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, weszła w życie
i obowiązuje wszystkich mieszkańców korzysta-
jących z SPPN.

To niezwykle istotne, ponieważ po wielu latach
z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego
urealniono stawki za brak opłaty parkingowej w
SPPN. Do niedawna „mandat” za unikanie opłat
wynosił jedynie 50 zł, co w nieuczciwy sposób
wykorzystywali niektórzy kierowcy. Od września
2020 r. stawka za każdorazowe nieuiszczenie
opłaty za postój wynosi 250 lub 170 zł (kara jest
mniejsza w przypadku uregulowania płatności w
ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu). Ta zmia-
na była oczekiwana przez wielu mieszkańców i
kierowców, którzy sprzeciwiali się nieuczciwym
praktykom.

Prokurator zarzuca miastu naruszenie konsty-
tucyjnej zasady proporcjonalności, co skutkuje
zdaniem prokuratora nadmiernym ogranicza-
niem praw i wolności obywatelskich oraz narusze-
niem zasady techniki prawodawczej poprzez nie-
uzasadnienie wysokości opłat dodatkowych.

W opinii stołecznego Ratusza obie sugestie są
chybione. Po pierwsze – co podkreśla sam proku-
ratur – rada wprowadziła zmiany w wysokości
niższej niż górna granica dopuszczana przez usta-
wodawcę. Zakres wysokości kary, jaką może usta-
lić samorząd, ściśle określa ustawa. Po drugie – art.
13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych nie zawie-
ra wytycznych, jakimi ma kierować się Rada, pod-
wyższając opłatę dodatkową.  Uzasadnienie
uchwały zawiera wyjaśnienie podstaw tego pod-
wyższenia, jednak zdaniem prokuratora uzasad-
nienie powinno być sformułowane precyzyjniej al-
bo stawka opłaty dodatkowej powinna być niższa.

Warto nadmienić, że uzasadnienie zawiera
wszystkie elementy wymagane przez przepisy
zarządzenia nr 4392/2010 Prezydenta m.st. War-
szawy z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projek-
tów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy
oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy w sprawie uchwalenia statutu miasta
stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2015 r. poz. 5569) – tj. zawiera wyjaśnienie po-
trzeby i celu podjęcia uchwały,  przedstawienie
dotychczasowego stanu w zakresie objętym
uchwałą, wskazanie różnicy pomiędzy dotych-
czasowym a projektowanym stanem, skutki fi-
nansowe realizacji uchwały.

Nowe stawki i godziny 
obowiązywania 

Od 4 stycznia tego roku zmieniła się opłata za
pierwszą i kolejne godziny parkowania. Była to
pierwsza zmiana stawki od 2008 r. Strefa obo-
wiązuje w dni powszednie od godz. 8 do 20 (te-
raz opłaty są pobierane do 18).

Ze zmian wskazanych w uchwale rady miasta
od 4 stycznia w życie nie weszły zmiany zasad
abonamentów mieszkańca. W tej części uchwa-
łę unieważnił wojewoda. Zmiany miały doty-
czyć ceny za drugi i kolejne abonamenty w go-
spodarstwie domowym (miał kosztować 1200 zł)
oraz powiązania prawa do abonamentu z rozli-
czaniem PIT w Warszawie. Miastu przysługuje
prawo do odwołania się od decyzji wojewody, ale
oznacza to w praktyce wstrzymanie zmian na
kilkanaście miesięcy, do czasu rozstrzygnięcia
sprawy przez sąd.

Miasto planuje przeanalizować i zarekomendo-
wać inne mechanizmy, które pozwolą ograniczyć
liczbę wydawanych abonamentów, tak by otrzy-
mywały je te osoby, które ich rzeczywiście po-
trzebują. Miasto nie che się o to spierać przez
najbliższy rok również dlatego, że drugi z unie-
ważnionych elementów – powiązanie abonamen-
tu z rozliczeniem podatku PIT – najwyraźniej nie
budzi dużych wątpliwości (jest stosowany rów-
nież w innych miastach, a w Warszawie rozlicza-
jący PIT w stolicy korzystają m.in. z tańszych bi-
letów okresowych w komunikacji miejskiej), po
prostu stał się „ofiarą” unieważnienia zmian w
abonamentach. K G

Puławska i Marsa oraz al.
Zieleniecka to przykłady
ulic, na których w 2020 r.
kierowcy najbardziej prze-
kraczali dozwoloną pręd-
kość. Na tej pierwszej pod-
czas pomiaru aż 98,5
proc. samochodów w ła-
mało przepisy. Na tym od-
cinku w ciągu kilku lat by-
ło 12 wypadków i szereg
kolizji.

W 2020 r. wzorem kilku po-
przednich lat dokonano pomia-
rów prędkości chwilowej samo-
chodów. Ponieważ prowadzono
je w warunkach pandemii, nie
rozpoczęły się wiosną, a jesienią
i trwały krócej – od 22 września
do 19 listopada. Łączny czas ba-
dań, które wykonano w 65 lo-
kalizacjach na terenie 17 dzielnic
Warszawy, wyniósł 65 dni po-
miarowych. Zmierzono pręd-
kość 1,37 mln pojazdów na 207
analizowanych pasach ruchu.

„Najszybszym” punktem oka-
zała się ul. Puławska między wę-
złem Wyścigi a skrzyżowaniem z
ulicami Pileckiego i Poleczki. Śred-
nia prędkość pojazdów w tym
miejscu wyniosła 76,6 km/h. Po-
miar wykazał, że tylko garstka kie-
rowców jechała zgodnie z przepi-
sami. Aż 98,5 proc. zarejestrowa-
nych w trakcie badania samocho-
dów poruszało się z prędkością

większą niż dopuszczalna! 91,1
proc. aut przekroczyło tam pręd-
kość o ponad 10 km/h, a niemal 15
proc. jechało ponad 90 km/h. Ta-
kie dane są zatrważające – poka-
zują, że tylko 1,5 proc. kierowców
przestrzegało przepisów.

Ul. Puławska na tym odcinku
może zachęcać do rozpędzania.
Między ul. Pileckiego a ul. Wał-
brzyską kierowców nie ograni-
czają światła. Nie jest to jednak

odcinek w pełni bezkolizyjny –
po drodze jest skrzyżowanie bez
sygnalizacji z ul. Romera i węzeł
z ul. Rzymowskiego, na którym
wielu kierowców zmienia pas
ruchu. Efekt? W ciągu 6 lat od-
notowano tam 12 wypadków i
co najmniej kilkanaście kolizji
(większość kolizji nie jest reje-
strowana w bazie ZDM).

Drugim „najszybszym” punk-
tem okazała się ul. Płochocińska
w pobliżu wjazdu pod kompleks
handlowy „Marywilska 44”
(76,2 km/h średniej prędkości
pojazdów), a trzecim – ul. Ja-
giellońska między przystanka-
mi „Dyrekcja FSO” i „Budziń-
skiej-Tylickiej” (75,5 km/h przy
dopuszczalnej prędkości „60”).
W 10 spośród 65 punktów po-
miarowych ponad dwie trzecie
kierowców przekraczało pręd-
kość o ponad 10 km/h. W tej sta-
tystyce, poza Puławską, najgo-

rzej wypadły ulice Marsa (83,8
proc.) i Sobieskiego (81,3 proc.)
oraz al. Zieleniecka (80,4 proc.).

Wyniki zeszłorocznych pomia-
rów prędkości w zestawieniu z
danymi z lat 2017-2019 pokazują,
że kierowcy przyspieszyli za kie-
rownicą. W 2017 r. urządzenia
podczas badań zmierzyły pręd-
kość ponad 3,3 mln samochodów.
Szybciej niż powinno poruszało
się 1 mln 858 tys. 218 aut, co da-
ło 56 proc. wszystkich pojazdów.
Rok później było ich 61 proc. (3,5
mln skontrolowanych pojazdów),
a dwa lata temu – 57 proc. (2,4
mln). W 2020 r. liczba przekra-
czających prędkość wzrosła do 62
proc. i stała się najwyższą od czte-
rech lat. Na 1 mln 378 tys. 663
„sprawdzone” samochody aż 857
tys. 231 jechało zbyt szybko. 529
tys. 822 auta (38 proc.) przekro-
czyły prędkość o ponad 10 km/h.

Co gorsza, przybywa kierow-
ców, którzy za zbyt szybką jazdę
powinni stracić prawo jazdy. W
2017 r. więcej o co najmniej o 50
km/h poruszało się ich 12 tys.
109 (0,36 proc. wszystkich), w
2018 r. – 28 tys. 498 (0,81 proc.),
w 2019 r. – 11 tys. 503 (0,47
proc.), a w zeszłym roku – 8 tys.
135 (0,59 proc.). Wskaźnik za
rok ubiegły był o jedną czwartą
wyższy niż za rok wcześniejszy.

Takie dane mogą tłumaczyć,
dlaczego wypadki w zeszłym ro-
ku, choć wydarzyło się ich mniej
niż w latach poprzednich, były
tragiczniejsze w skutkach. Jak po-
daje stołeczna policja, w 2020 r.
w Warszawie doszło do 664 wy-
padków, w których zginęły 44
osoby, a 732 zostały ranne. Rok
wcześniej odnotowano 905 wy-
padków, 35 ofiar śmiertelnych i
1031 rannych. Można więc wnio-
skować, że mniej samochodów
przełożyło się na niższą liczbę
zdarzeń drogowych, jednak więk-
sza prędkość kierowców przyczy-
niła się do wzrostu zabitych.

z d m . w a w . p l

Blisko 300 tys. zarejestrowanych samo-
chodów, prawie 450 tys. zawiadomień o
zbyciu lub nabyciu pojazdu i coraz popu-
larniejsze auta przyjazne środowisku.
Tak warszawiacy załatwiali w ubiegłym
roku sprawy związane z pojazdami. 

Pomimo ograniczeń związanych z epidemią,
mieszkańcy stolicy w stopniu niewiele mniejszym
niż w 2019 r. rejestrowali pojazdy i załatwiali swo-
je sprawy na bieżąco.

W 2020 r. w Warszawie zarejestrowano 281
522 samochody. Dla porównania w 2019 r. zare-
jestrowano 342 913 samochodów. Najwięcej po-
jazdów w ubiegłym roku przybyło na Mokotowie
– 57 814, w Śródmieściu – 21 466, na Ochocie – 20
753, na Pradze-Południe – 18 892 i na Bemowie
– 17 955.

Na koniec 2020 r. zarejestrowanych w Warsza-
wie było 1 935 059 pojazdów, w tym samochodów
osobowych – 1 499 899; a elektrycznych – 4 269.
Na taką liczbę składają się nie tylko samochody
mieszkańców Warszawy, ale także samochody le-
asingowe lub pojazdy zakupione przez firmy, któ-
re swoje siedziby mają w Warszawie. Najczęściej
rejestrowanymi markami samochodów w ubie-
głym roku w Warszawie były – podobnie jak w ca-
łej Polsce – Toyota, Škoda i Volkswagen.

W 2020 r. w stolicy zarejestrowano 47 860 po-
jazdów z napędem ekologicznym, w tym elek-
trycznym (4 061), hybrydowym (43 396), zasila-
nym wodorem (7) lub gazem ziemnym CNG/LNG
(396). To o 35 proc. więcej niż w 2019 r. Wśród
nich były samochody osobowe (45 482), ciężaro-
we (578), autobusy (305), motorowery (1435) i
motocykle (60).

Od 1 stycznia 2021 r. ponownie właściciel po-
jazdu zarejestrowanego w Polsce ma 30 dni na za-
wiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojaz-
du. Ze względu na stan epidemii okresowo termin
ustawowy został wydłużony do 180 dni na doko-
nanie takie zgłoszenia, ale dotyczy to zbycia i na-
bycia pojazdów między 1 marca a 31 grudnia
2020 ubiegłego roku. Jeśli pojazd sprowadzony z
kraju UE został nabyty lub zbyty nawet 31 grud-
nia 2020 r., to jest jeszcze objęty wydłużonym
180-dniowym terminem na dokonanie zgłoszenia.

Od 1 stycznia 2021 r. właściciel pojazdu spro-
wadzonego z kraju UE, nabytego lub zbytego na
terytorium RP, ma obowiązek w terminie 30 dni

zarejestrować pojazd sprowadzony z kraju UE,
zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zareje-
strowanego na terytorium RP.

Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie przepi-
sów art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.110) obowiązuje kara administracyjna za
naruszenie terminu tego obowiązku. Spowodo-
wało to drastyczny wzrost liczby spraw, które
wpłynęły do Urzędu m.st. Warszawy. Tylko w
2020 r. wpłynęło 351 111 zawiadomień o zbyciu
i 93 161 o nabyciu pojazdów. Zgłoszenie o zby-
ciu lub nabyciu pojazdu można też zrobić bez wy-
chodzenia z domu, poprzez platformę ePUAP.
Warunkiem skorzystania z takiej usługi jest ko-
nieczność posiadania profilu zaufanego lub pod-
pisu kwalifikowanego.

W minionym roku w Warszawie wydano łącz-
nie 31 655 uprawnień do kierowania pojazdami.
Najwięcej praw jazdy otrzymali mieszkańcy Mo-
kotowa (3 375), Pragi-Południe (3 003), Białołę-
ki (2 654), Woli (2 542) i Ursynowa (2 453).

Na koniec 2020 r. w stolicy funkcjonowało 114
ośrodków szkolenia kierowców i 117 stacji kontro-
li pojazdów. Wpisanych do ewidencji było 729 in-
struktorów oraz 6 wykładowców. W ubiegłym ro-
ku stołeczni urzędnicy skontrolowali 94 ośrodki i
103 stacje.

Postępowanie administracyjne zostało wszczę-
te w przypadku dwóch ośrodków szkolenia kie-
rowców. Wykryte uchybienia to nieprawidłowo
pobierany profil kierowców czy niezgodnie z prze-
pisami zgłoszenie o rozpoczęciu kursu.

Skarga prokuratury ws. rozszerzenia 
Strefy Płatnego Parkowania oddalona

Aż 48 tys. zarejestrowanych ekopojazdów

Najbardziej przyspieszamy na Puławskiej



8

Prognozy pogody prezentowane
nam w ostatnich latach zaczy-
nają przypominać przysłowio-
we wróżenie z fusów. Widać go-
łym okiem, że prognozowanie w
wymiarze powyżej trzech dni
jest pozbawione sensu. Mimo to
zalew pogodowych sensacji z ro-
ku na rok wzrasta.

Telewizyjna pogodynka oraz jej mę-
ski odpowiednik to obecnie jedna z naj-
bardziej lukratywnych posad – zero
odpowiedzialności za słowo, wysokie
zarobki oraz grubo płatne fuchy na bo-
ku z tytułu rozpoznawalności. Jak do-
nosi jedna z bulwarówek, jedna z pogo-
dynek może zarabiać miesięcznie na-
wet 50 tysięcy złotych. Za dwie godzi-
ny prognozowania pogody w miesiącu
stacja ma jej płacić około 7 tysięcy zło-
tych, przypadających na jeden występ.
Ale to tylko dodatek do prawdziwych
zarobków. Za jeden wieczór prowadze-
nia imprezy bądź gali pogodynka życzy
sobie ponoć 15 do 20 tysięcy złotych, a
ma ich w roku nawet trzydzieści. Do te-
go dochodzą dodatki specjalne za
udział w reklamach i programach roz-
rywkowych. Pani ta reklamowała m.in.

piwo imbirowe, suplementy diety i ko-
smetyki. Bulwarówka donosi, że po-
godynka jest milionerką jeżdżącą srebr-
nym porsche. Sprostowania i procesu
sądowego nie było, więc można zało-
żyć, że informacje gazety są bardzo bli-
skie prawdy.   

Pozostali przepowiadacze pogody, a
namnożyło się ich dziesiątki, żyją na
podobnym poziomie i bieda z pewno-
ścią ich nie ubodzie. Co w zamian za na-
prawdę dobre pieniądze otrzymuje
widz? Przede wszystkim lans, lans i
jeszcze raz lans. Przez kilka minut trwa
rewia mody w wykonaniu gnących się
jak trzciny, tańczących przed ekranem
i gestykulujących osobników obojga
płci. Jaką wartość ma prezentowany
przez nich materiał? W większości mier-
ną i miałką, podobnie jak prognozy
przepowiadaczy gazetowych oraz in-
ternetowych. Prognozy te, ściągnięte
ze strony internetowej Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki Wodnej, są prze-
twarzane na użytek własny i często uzu-
pełniane sensacyjnymi newsami. Od
1972 r. bowiem to IMiGW zbiera, prze-
chowuje, przetwarza i udostępnia kra-
jowe oraz zagraniczne materiały po-

miarowe i obserwacyjne. Czyli wkład
własny danego medium w prognozy
jest minimalny. 

W lutym ubiegłego roku Instytut
przepowiadał suszę, którą telewizyjni
pogodynkarze natychmiast przekwali-
fikowali na „największą suszę od za-
kończenia II wojny światowej”. Blady
strach padł na polskie obywatelstwo, a
przede wszystkim na rolników, którzy
już na zapas podnieśli larum, domaga-
jąc się wsparcia od państwa. Tymcza-
sem lato nie przyniosło tropikalnych
upałów, zaś jesień wręcz można na-
zwać mokrą. W styczniu tego roku po-
straszono z kolei Polaków „bestią ze
wschodu” i temperaturami rzędu mi-
nus 30 stopni. Bestia nie odważyła się
jednak wtargnąć do naszego kraju i
skończyło się na temperaturach od mi-
nus 4 do plus 3. Zaraz potem kraj obie-
gła hiobowa wieść – do Polski zbliża się
polarny front, który przyniesie siarczy-
sty mróz rzędu tym razem minus 40
stopni. Część pogodynek potwierdziła
ścinającą krew w żyłach informację i
cel został osiągnięty. W tym dniu znacz-
nie wzrosła oglądalność  oraz słyszal-
ność. Tylko patrzeć, jak lud rzuci się

wykupować produkty spożywcze, grzej-
niki olejowe i prądowe, łopaty do od-
śnieżania, rękawice, gumofilce i fufaj-
ki, by na tej wieści mógł skorzystać tak-
że handel. 

W ostatnich dniach tęgo sypnęło śnie-
giem, co nie jest niczym nadzwyczaj-
nym w lutym w naszej strefie klimatycz-
nej. Od razu przepowiedziano kolejną zi-
mę stulecia. Po trosze przepowiadaczy
pogody można tym razem nieco uspra-
wiedliwić, bowiem zdecydowana więk-
szość z nich to ludzie młodzi, którzy
jeszcze nie liznęli prawdziwej zimy. Dla
nich kilkudziesięciocentymetrowa po-
krywa śniegu w miastach i mrozek po-
niżej minus 10 stopni to prawdziwy Ar-
magedon. Dla mojego pokolenia taki
mróz i taki śnieg to żart. W sylwestrowy
wieczór 1979 r. Polska została sparaliżo-
wana przez „zimę stulecia”, nad ranem
1 stycznia w Gdańsku było już 50 cm
śniegu, w Warszawie zaś 30 cm, a pokry-
wa śnieżna ciągle rosła. Przybywało
przeciętnie 10-20 cm śniegu na dobę, a
6 stycznia jej grubość osiągnęła w Gdań-
sku 92 cm, zaś w stolicy ponad pół me-
tra. W kierunku Warmii i Mazur samo-
chody wymijały się w tunelach śnież-
nych, których ściany osiągały wysokość
dwóch metrów. Sypało do końca stycz-
nia, w ostatnim dniu miesiąca pokry-
wa śnieżna w Warszawie wzrosła do 70
cm. Jeszcze w lutym grubość pokrywy
śnieżnej wynosiła 118 cm w Szczuczy-
nie, ale w tym samym czasie w Przemy-
ślu zmierzono zaledwie 7 cm. 

Najmroźniejszą zimę Polacy przeży-
li w 1921 r., luty zaś zapisał się jako naj-
zimniejszy miesiąc w historii meteoro-
logii w Polsce. Zanotowano tempera-
tury minus 40 stopni, a przeciętne oscy-
lowały w przedziale minus 13 do minus
16.  Padło wiele nieoficjalnych rekor-
dów zimna, m.in. minus 45 stopni w
Rabce i minus 48 stopni w Kąclowej ko-
ło Grybowa. Najniższe temperatury za-
notowano wtedy wiarygodnie w dniu
10 lutego: w Żywcu minus 40,6 stopni,
w Olkuszu minus 40,4 i w Siankach mi-
nus 40,1. Dzień wcześniej w Olecku za-
notowano najniższą oficjalnie tempera-
turę na obecnych ziemiach polskich.
Termometr na wówczas niemieckiej sta-
cji meteorologicznej pokazał minus 42
stopnie. Silny mróz spowodował zakłó-
cenia w komunikacji kolejowej ze
względu na pękanie szyn, co powodo-

wało m.in. poważny problem z dosta-
wami węgla. Do wielu budynków w
miastach nie docierała woda z powodu
awarii wodociągów, port morski w
Gdańsku zamarzł, a dwa statki zostały
uwięzione w lodzie na wodach Zatoki
Gdańskiej. Od 13 lutego zawieszono
zajęcia we wszystkich szkołach w Kra-
kowie, nawet wykłady na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. 

Tegoroczna zima, mroźniejsza niż w
poprzednich latach, zdaje się potwier-
dzać coraz częściej stawianą tezę, że
tak zwane ocieplenie klimatu to mit, z
którego badania i gadania duża grupa
ludzi uczyniła sobie sposób na godziwe
życie. Potężne śnieżyce coraz częściej
nawiedzają Europę, USA, a nawet część
Afryki Płn. W tym roku Madryt, zali-
czany do bardzo ciepłych miast Europy,
sparaliżowały wyjątkowo obfite opady
śniegu. W znaczeniu antropologicznym
globalne ocieplenie stało się mitem, bo-
wiem gazem mającym największy
wkład w efekt cieplarniany jest bezdy-
skusyjnie para wodna, a antropogenicz-
ne emisje CO2 to tylko drobny ułamek
tych ze źródeł naturalnych. Przeciwni-
cy teorii ocieplenia klimatu z winy czło-
wieka uważają, że teoria ta nie ma żad-
nych potwierdzeń w postaci badań. Jej
podstawą są dane pomiarowe tempera-
tury z 1946 r., czyli okresu ekspansji
światowego uprzemysłowienia. Jej
zwolennicy nie potrafią wytłumaczyć,
dlaczego wówczas temperatura spada-
ła pomimo szkodliwej działalności czło-
wieka na rzecz rozwoju przemysłu.

Ociepleniem klimatu tłumaczy się
też topnienie lodu w rejonach arktycz-
nych, a tymczasem jak mówią najnow-
sze badania, ilość lodu na Grenlandii
była też krytycznie niska około 6000
lat temu. Fakt ten potwierdza tezę o cy-
kliczności naturalnych procesów, mają-
cych miejsce na naszym globie. Argu-
ment o łagodności klimatu sprzed tysię-
cy lat spowodowany nadmierną emi-
sją CO2 do atmosfery nie ma przecież
podstaw bytu. Dyskusja na temat „Glo-
balne ocieplenie – prawda czy mit?”
nigdy się nie skończy, ale jeśli sprawdzą
się słowa naszych przepowiadaczy po-
gody i ściśnie mróz rzędu minus 40
stopni, coraz trudniej będzie obronić
swoją teorię zwolennikom globalnego
ocieplenia.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

A miała być susza stulecia…

Rok 2020 był wyzwaniem
również dla Lasów Miej-
skich, jednakże większość
działań udało się przepro-
wadzić zgodnie z planem.
Posadzono 220 tys. sadzo-
nek drzew i krzewów oraz
przeprowadzono zabiegi
pielęgnacyjne na ponad
530 hektarach.

Zalesianie i zabiegi 
pielęgnacyjne

W ramach utrzymania trwało-
ści lasów oraz wykonywania za-
lesień nowych terenów (20,31
ha) posadzono ponad 202 tysią-
ce sadzonek rodzimych gatun-
ków drzew i krzewów. Dodatko-
wo, w ramach współpracy z kon-
trahentem zewnętrznym, posa-
dzono 18 tys. sadzonek w lasach
Białołęki.

Zabiegi pielęgnacyjne w na-
szych lasach objęły 534,56 ha.
W tym najtrudniejsze prace
związane z przebudową drze-
wostanów na 64,35 ha Lasu 
Kabackiego.

Część działań miała charak-
ter wyłącznie ratunkowy lub sta-
nowiła uprzątanie zamarłych
fragmentów drzewostanów. W
2020 roku wykonano nieplano-
wane prace, w tym wycinki  frag-
mentów lasu na łącznym obsza-
rze 8,85 hektarów – drzewa zo-

stały tu zabite przez wahania po-
ziomu wody, kornika ostrozęb-
nego i jemiołę.

Przygotowano również po-
wierzchnię 2,94 hektara do zale-
sienia, czyli posadzenia lasu tam,
gdzie go wcześniej nie było. Wy-
remontowano też drogi leśne –
w Lasku na Kole oraz w Lesie
Kabackim.

Budżet 
Obywatelski

W ubiegłym roku udało się zre-
alizować kilka ważnych projek-
tów z Budżetu Obywatelskiego:

1. „Zalesiamy białołęckie lasy
– nasze zielone płuca dzielnicy”
– posadzono ponad 34 tysiące
sadzonek na Białołęce.

2. „Chronimy ptaki, wiewiór-
ki i nietoperze w lasach Białołę-
ki – zawieszenie skrzynek lęgo-
wych oraz budek dla nietope-
rzy” – kupiono i zamontowano
350 budek dla ptaków i 30 dla
nietoperzy. Działania poprzedzo-
ne były wykonaniem odpowied-
nich ekspertyz.

3. „Chronimy ptaki, wiewiór-
ki i nietoperze w bielańskich la-
sach – utrzymanie, zawieszenie

skrzynek lęgowych i budek dla
nietoperzy oraz wiewiórek” - ku-
piono i zamontowano 351 bu-
dek dla ptaków i 30 dla nietope-
rzy. Działania poprzedzone były
wykonaniem odpowiednich eks-
pertyz. Oczyszczono też już ist-
niejące skrzynki.

Dodatkowo – również w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego –
prowadzono działania dotyczą-
ce miejsc aktywnego spędzania
czasu:

1. Rozbudowa oraz renowa-
cja placu zabaw w Lasku Bród-
nowskim,

2. Edukacyjny mostek w Lesie
Bródnowskim – Bródzieńskie
Uroczysko,

3. Leśny parkour, boisko i plac
zabaw przy ul. Mrówczej w Mię-
dzylesiu.

Lasy Miejskie 
na żywo i online

Pierwszym odczuwalnym
skutkiem pandemii było wstrzy-
manie planowanych działań
edukacyjnych - nie odbywały się
zajęcia dla dzieci, szkół i osób
dorosłych oraz pikniki i wyda-
rzenia przyrodnicze. Jednocze-
śnie Lasy Miejskie rozwijały
obecność w sferze online.

Niespodziewanym skutkiem
pandemii był znaczący wzrost
liczby osób odwiedzających lasy.
Zwiększone zainteresowanie cie-
szy pracowników, jednak stawia
przed nimi także nowe wyzwa-
nia – przede wszystkim znaczą-
co wzrosło zaśmiecenie lasu oraz
liczba zdewastowanych urzą-
dzeń turystycznych.

Nagrano serię 6 filmów. Pięć
z nich ukazuje piękno warszaw-
skiej przyrody w kompleksach
leśnych Warszawy. Natomiast
w szóstym przedstawiony zo-
stał Ośrodek Rehabilitacji Zwie-
rząt. Filmy są dostępne na pro-
filu Facebookowym Lasów
Miejskich.

Wydano też książkę „Chodź
do lasu”, która jest zbiorem za-
dań dla nauczycieli przyrody
szkół podstawowych w klasach
4-6. Scenariusze powstały w
oparciu o wieloletnie doświad-
czenie pracowników w prowa-
dzeniu zajęć z różnymi grupa-
mi wiekowymi.

Ośrodek Rehabilitacji 
Zwierząt

W strukturze Lasów Miejskich
funkcjonuje także Ośrodek Re-
habilitacji Zwierząt. W 2020 ro-
ku przyjęto do niego 1228 sztuk.
Najliczniejszą grupę stanowiły
jeże (579), nietoperze (240),
wiewiórki (206) oraz sarny (62).
Od momentu powstania ośrod-
ka w 2008 roku przyjęto do nie-
go 8008 zwierząt.

W ubiegłym roku przeprowa-
dzono też 584 interwencje zwią-
zane z wkraczaniem dzikich
zwierząt na tereny zurbanizo-
wane, z czego najwięcej z udzia-
łem dzików (211), saren (137),
lisów (78) oraz łosi (41). Podję-
to także 217 interwencji zwią-
zanych z obsługą kolizji drogo-
wych oraz 93 interwencje zwią-
zane z uprzątaniem padłych dzi-
kich zwierząt. Największą liczbę
kolizji drogowych odnotowano z
udziałem saren (146) oraz dzi-
ków (54). K G

Drzewa rosną, zwierzęta padają
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Rozwój miast i aglomeracji
miejskich postępuje. Jednak naj-
wyższą cenę za ten rozwój płaci
przyroda. Niezaspokojony głód
mieszkaniowy wymusza poszu-
kiwanie ciągle nowych terenów
inwestycyjnych, umożliwiają-
cych budowę kolejnych osiedli  i
rozwój towarzyszącej infra-
struktury. W Warszawie jednym
z takich obszarów jest pasmo ur-
synowsko - natolińskie. 

To wymarzony teren inwestycji bu-
dowlanych. Położony wzdłuż skarpy
wiślanej, powyżej miejscami niestabil-
nych gruntów pozalewowych i daw-
nych starorzeczy Wisły, stwarzał na ogół
dobre warunki budowlane. Nic dziwne-
go, że już blisko 55 lat temu podjęto
decyzję o budowie Ursynowa. 

Ewolucja świadomości 
przyrodniczej

Jeszcze 60 lat temu problematyka
ochrony środowiska była na poziomie,
powiedzmy, średnim. Oczywiście two-
rzono i dbano o parki narodowe, usta-
nawiano tereny chronione. W przypad-
ku wielkich inwestycji ochrona przyro-
dy w zasadzie miała charakter margi-
nalny. W obecnych czasach podczas
procesów budowlanych chroniona jest
przynajmniej wierzchnia warstwa zie-
mi poprzez wywózkę w inne miejsca i
wykorzystywana następnie pod nowe
trawniki czy na potrzeby rozwoju tere-
nów zielonych. Jednak kilkadziesiąt lat
temu, choćby podczas budowy Ursy-
nowa, niezagospodarowane tereny zie-
mi traktowane były zwykle jako tak
zwane nieużytki. Podczas wielkich bu-
dów nadmiar ziemi z wykopów  gro-
madzono w jednym miejscu, by potem
coś z nią zrobić. Gdy brak było pomy-
słów, ziemia pozostawała,  czasem świa-
domie. Tak powstała Kopa Cwila na
Północnym Ursynowie, Kazurka na Wy-
żynach czy Górka Na Skraju (zwana
wcześniej “Psią Górką”) pomiędzy ul.
Gandhi i Grzegorzewskiej na terenie
obecnego Parku Polskich Wynalazców.
W miarę upływu czasu pojawiała się
darń, jakieś krzewy i sporadycznie drze-
wa. Nietypowym terenem były okolice
Górki Na Skraju, gdzie wysypisko ziemi
z wykopów powstało w pobliżu istnie-
jącego już wcześniej lasku, który jakimś
cudem się uchował. Właśnie ten lasek
dostarczył roznoszone przez ptaki na-
siona i pestki, którym czasem udawało
się wykiełkować, tworząc zadrzewie-
nie na południowym stoku Górki. 

Oczywiście potrzeba realizacji wiel-
kich inwestycji była nadrzędna i fakt, co
się dzieje z przyrodą, nie miał żadnego
znaczenia. Niezbędne były mieszkania,
więc nikt nie przejmował się, że  bez-

powrotnie ginie wiele zwierząt, znika-
ją ostoje i tereny lęgowe. Taka była po-
trzeba chwili, uspokajana obietnicami,
że wkrótce powstaną zieleńce, parki,
nasadzenia drzew, powróci przyroda, a
wraz z nią ptaki i drobne zwierzęta  i już
będzie dobrze. 

Przeświadczenie to, mimo że naiw-
ne, trwało długo. Jednak już od deka-
dy wstecz idylliczny obraz zaczął się
burzyć. Pojawiające się coraz częściej
anomalie pogodowe, w tym susze na-
przemian z krótkotrwałymi nawalnymi
opadami  powodowały, że zieleńce i
parki  zaczynały miejscami przypomi-
nać klepiska. Tam, gdzie występowały
enklawy naturalnych terenów zielo-
nych, z gęstymi krzakami i roślinno-
ścią dolnego piętra, przyroda broniła
się sama. Ale tam, gdzie były równo
wystrzyżone trawniki z rosnącymi z
rzadka drzewami, bez wsparcia podle-
waniem, roślinność ginęła. 

Gdzieś w umysłach zaczęło stopnio-
wo kiełkować, że może jednak lepiej
dać więcej szans przyrodzie.  Miesz-
kańcy zaczęli zauważać, że jest coraz
mniej drobnych ptaków, a spotkanie na
osiedlu wróbla czy sikory należy do
rzadkości. W ostatnich latach coraz wię-
cej osób mówiło o “budkach dla pta-
ków” i dokarmianiu, a posiadanie na
balkonie ptasich domków zaczynało się
stawać modne. To dobry objaw, jednak
słowo “naturalny” bywa czasem nieste-
ty nadużywane.

Plac zabaw 
w lasku?

Obrastająca zielenią górka na terenie
pomiędzy ul. Gandhi, Rosoła  i Grzego-
rzewskiej od dosyć dawna była tere-
nem rekreacyjnym dla okolicznych
mieszkańców. Chętnie wykorzystywa-
na jako wybieg dla psów, ale również
miejsce spacerów i zabaw dzieci czy let-
niego popołudniowego  leniuchowania
dla starszych.  Teren idealnie nadawał
się na park. Ideę ten podjął radny Paweł
Lenarczyk.  Lansując początkowo na-
zwę “Park Młodych Wynalazców”, któ-
ra ewoluowała do “Parku Polskich Wy-
nalazców”, pomysłodawca zachęcił
Urząd Dzielnicy do przeprowadzenia
w 2015 r. konsultacji społecznych. Na
ich podstawie opracowano koncepcję
parku, która po  kolejnych  korektach,
została poddana końcowym konsulta-
cjom on-line w końcu 2020 roku, stając
się koncepcją ostateczną. 

Koncepcja parku, oprócz wielu  insta-
lacji służących rekreacji na szczycie Gór-
ki,  przewidywała  nasadzenie 65 no-
wych drzew, utworzenie kwietnych łąk
oraz budowę tzw. naturalnego placu
zabaw, zlokalizowanego na terenie la-
sku i południowego zbocza Górki. I wła-
śnie plac zabaw w lasku stał się przysło-
wiową kością niezgody. Niestety, prze-
ciwnicy wykorzystania lasku na plac
zabaw zareagowali późno, gdy cała
koncepcja została już przygotowana
przez projektantów zatrudnionych
przez urząd dzielnicy. Być może przy-
czyną był utrudniony przepływ infor-
macji spowodowany pandemią, może
końcowe konsultacje on-line trwały zbyt
krótko i nie zostały dostatecznie szero-

ko nagłośnione.  Strefa naturalnego pla-
cu zabaw miała zawierać m.in. duży
zestaw wspinaczkowy z wieżą i zjeż-
dżalnią, huśtawki,  podesty na spręży-
nach,  tunele, las pajęczyn, labirynt, ze-
staw wspinaczkowy na skarpie. Zapla-
nowano również oświetlenie i utwo-
rzenie drewnianego podestu poprzez
lasek i na obrzeżach, prowadzącego
wśród nasadzonych bylin. Twórcy kon-
cepcji przekonywali, że nie przewiduje
się wycinki istniejących drzew ani żad-
nych zniszczeń przyrodniczych.

Jednak argumenty wysuwane przez
przeciwników utworzenia placu zabaw
lasku były ważkie. Wszystkie instalacje
zabawowe wymagają utworzenia wo-

kół nich półtorametrowej strefy bezpie-
czeństwa oraz odpowiedniego przygo-
towania podłoża na całej powierzchni,
skutkującego w tym miejscu całkowi-
tym zniszczeniem ściółki i systemów
korzeniowych, w sumie na bardzo du-
żym terenie lasku . Oświetlenie drzew
spowoduje niepokój, a nawet przepło-
szenie ptaków i nietoperzy przebywają-
cych w okolicznych siedliskach. Nasa-
dzenie bylin w lesie na trasie drewnia-
nych podestów doprowadzi do znisz-
czenia naturalnego środowiska ze
względu na konieczność przygotowania
podłoża dla nowych roślin, nie egzy-
stujących wcześniej w lasku. Również
utworzenie kwietnych łąk wymusi wy-
mianę istniejącego naturalnego podło-
ża, niszcząc siedliska znajdujących się
pod ochroną zwierząt i owadów, m.in.
trzmieli. Obrońcy lasku wystosowali
petycję skierowaną do burmistrza Ro-
berta Kempy, skierowali ją również do
mieszkańców. W związku z planowa-
nym posiedzeniem Komisji Architektu-
ry i Ochrony Środowiska, petycja, uzy-
skująca w międzyczasie poparcie po-
nad pięciuset mieszkańców,  została
również przesłana na ręce jej przewod-
niczącego Krystiana Malesy. 

Pomimo początkowo diametralnej
różnicy stanowisk, w toku merytorycz-
nej dyskusji, pojawił się cień konsensu-
su. Warto zaznaczyć, że “obrońcy Gór-
ki” w swoim społecznym projekcie nie
występowali przeciwko samej idei PPW,
a wręcz ją popierali. Spośród najistot-
niejszych punktów popierali infrastruk-

turę wypoczynkową – ustawienia ła-
wek, dodatkowych  koszy na śmieci,
budowy ścieżek, nowe nasadzenia
drzew i krzewów, upamiętnienie pol-
skich wynalazców i wynalazczyń. I rów-
nież utworzenie placu zabaw, ale w in-
nym miejscu. Natomiast bezkompro-
misowo przeciwstawiali się jakimkol-
wiek instalacjom w lasku oraz na za-
drzewionym stoku górki i niszczeniu
obecnej roślinności.  W toku dyskusji,
wielu argumentów za i przeciw,  kon-
struktywnie zabrzmiał głos burmistrza
Roberta Kempy, który dopuścił możli-
wość ewentualnego przedstawienia
propozycji innej lokalizacji placu za-
baw w ramach PPW. 

Podsumowując dyskusję, przewod-
niczący Krystian Malesa zwrócił uwagę,
że mowa jest o projekcie koncepcyj-
nym, który jest elementem komunika-
cji pomiędzy projektantem a zamawia-
jącym, czyli nami – radnymi, mieszkań-
cami, dzielnicą. - Bardzo proszę panów
burmistrzów o wzięcie pod uwagę
wszystkich naszych uwag i sugestii, i
tego co powiedzieli mieszkańcy – po-
wiedział przewodniczący Malesa. – By
mieszkańcy dostrzegli, że zarząd też
chce doprowadzić do kompromisu. Ja
zakładam, że finalny projekt budowla-
ny będzie nieco lub bardzo zmieniony
względem elementów, które są do
zmiany,  tak aby większość mieszkań-
ców była zadowolona –  stwierdził prze-
wodniczący Krystian Malesa.

Warto zaznaczyć, że w dniu 1 lutego
br. dr Krystian Malesa  skierował inter-
pelację do burmistrza Roberta Kempy w
sprawie projektu PPW.  Podkreślając
oczekiwanie mieszkańców na stworze-
nie prawdziwego parku miejskiego,
zwrócił się z prośbą o uwzględnienie
uwag, próśb i postulatów mieszkańców
oraz znalezienie kompromisu pomię-
dzy dotychczasowymi założeniami a
postulatami możliwie najbardziej na-
turalnego zachowania terenu. 

Na razie koncepcję społeczną zacho-
wania lasku bez zabudowy poparło po-
nad 750 mieszkańców Ursynowa.
Wśród popierających znalazła się rów-
nież Branżowa Komisja Dialogu Spo-
łecznego ds. Ochrony Środowiska, któ-
ra wystąpiła do Rady Dzielnicy Ursy-

nów i Rady m.st. Warszawy z wnio-
skiem o realizację społecznej koncepcji
terenu “Górki Na Skraju”. 

Brońmy tego, 
co jeszcze pozostało

Cały czas brzmią mi w uszach słowa
radnego Tomasza Sieradza, byłego wi-
ceprezydenta Warszawy i burmistrza
Ursynowa, wypowiedziane podczas
dyskusji dotyczącej środowiska:
“Chrońmy przyrodę, chrońmy środo-
wisko, brońmy tego, co jeszcze pozosta-
ło”.  To bardzo ważne słowa, warte za-
pamiętania. Zniszczenia środowiska,
choć czasem były niezbędne, są niepo-
wetowane. Nasadzenia drzewek to ruch
w dobrą stronę, ale jak tłumaczy prof.
Luniak, wybitny przyrodnik i dendro-
log, nawet po kilkunastu latach drzew-
ka te nie zastąpią rosnącego wcześniej
i wyciętego starego drzewa.  Ukorze-
nienie się nowego drzewa, przyjęcie się
i wypuszczanie liści wcale nie jest rów-
noważne z pełną asymilacja z ekosyste-
mem. Ten proces trwa wiele lat. 

Po przełomowym Szczycie Ziemi w
Rio de Janeiro w 1992 roku pojawiła
się nowa generacja parków miejskich
zakładanych i utrzymywanych w duchu
zrównoważonego rozwoju. Niektóre po-
wstały na obszarach poprzemysłowych,
podlegających działaniu spontanicznych
bądź zainicjowanych procesów natural-
nej sukcesji. Niemiecki badacz flory Ber-
lina, Ingo Kowarik, taką przyrodę nie-
użytków nazwał”czwartą przyrodą”. Po-
stulował, aby „czwarta przyroda” była
szerzej chroniona w dokumentach pla-
nistycznych i strategiach dotyczących
kształtowania zieleni w mieście. Wska-
zał na jej cechy: samoregulacyjność, od-
porność, adaptacyjność, różnorodność,
zmienność, nietypowość i związek z sie-
dliskiem, podkreślając, że jej wartość
ekologiczna powinna być uznawana za
równą pozostałym kategoriom przyro-
dy w mieście. W przypadku wielu tere-
nów można adaptować spontaniczną
roślinność: ograniczyć liczbę nowych
nasadzeń zieleni i zabiegów pielęgnacyj-
nych, wykorzystać za to potencjał sukce-
syjnej zieleni.

– W obecnie w dobie katastrofy kli-
matycznej, suszy, smogu i wymierania
gatunków przyroda na terenach będą-
cych tzw. nieużytkami ma ogromną
wartość – stwierdziła obrończyni środo-
wiska naturalnego Renata Markowska.
– Nie wolno jej traktować jako terenu
“zaniedbanego”, ale jako teren bardzo
wartościowy społecznie, który bez na-
szych nakładów pracy i finansowych,
samoistnie wzbogaca przyrodniczo
miasto i pełni różnorakie pozytywne
role. Obniża temperaturę okolicy, po-
prawia retencję wody, produkuje tlen i
oczyszcza powietrze, jest siedliskiem
wielu gatunków roślin, grzybów, zwie-
rząt, w tym chronionych i jako taki prze-
ciwdziała postępowi utraty bioróżno-
rodności miejskiego ekosystemu, za-
tem należy go traktować jako obszar
ochronny. Do tego daje wspaniałe pole
do edukacji przyrodniczej, ciekawej,
połączonej z zabawą i bezpośrednim
obcowaniem z naturą – mówiła Rena-
ta Markowska. Pamiętajmy o tym.

Nie dla placu zabaw w lasku

Rośnie świadomość przyrodnicza ursynowian

SSiikkoorraa mmooddrraa ((mmooddrraasszzkkaa))..
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ulica Marszałkowska, na odcin-
ku od Alej Jerozolimskich do
Hotelu MDM (wliczając Plac
Konstytucji), ma 900 metrów
długości. Główna ulica (z nazwy
jest to plac) czeskiej Pragi, tj.
Václavské Námésti, ma 650 me-
trów. Szerokość Marszałkow-
skiej na odcinku od Jerozolim-
skich do Pięknej, to 75 metrów,
natomiast praska ulica ma pra-
wie 100 metrów. 

Podaję te dane, albowiem obie ulice
uważa się za główne w swoich mia-
stach, są rozmiarami podobne, ale bar-
dzo różne funkcjonalnie. 

Marszałkowska jest fragmentem
tranzytowej trasy północ-południe, w
związku z czym jest przede wszyst-
kim arterią komunikacyjną. Praskie
Václavské Námésti, prawie wyłączone
z ruchu kołowego; jest wielkim depta-
kiem Pragi. Odwiedzane jest przez
tłumy mieszkańców i turystów, co
wiąże się z handlową i hotelowo-rest-
auracyjną funkcją tej ulicy, która im-

ponuje swoją architekturą i ogólnym
zadbaniem.

Na Marszałkowskiej bywa duży ruch
około 16-tej, gdy w okolicznych mini-
sterstwach, urzędach centralnych i in-
nych biurach kończy się dzień pracy.
Wówczas jest też największe natężenie
ruchu kołowego. W pozostałych godzi-
nach ruch na Marszałkowskiej – szcze-
gólnie pieszy – jest znikomy. 

W piątek 28 sierpnia 2020, nieco po
21-ej, przy pięknej letniej pogodzie – w
ostatni wakacyjny weekend – odbyłem
spacer od Alei Jerozolimskich do stacji
metra „Politechnika”.  Ruch na ulicy był
szczątkowy. W pewnym uproszczeniu
można powiedzieć, że ta główna ulica
Warszawy była martwa. Wygaszone
światła większości lokali handlowych,
minimalny ruch przy lokalach gastrono-
micznych.  Na Placu Konstytucji kilka
tamtejszych ogródków było prawie pu-
stych. Wyjątek stanowił lokal „U Szwej-
ka”, który od lat cieszy się niesłabnącym
powodzeniem.

Na tym odcinku Marszałkowskiej
wiele lokali użytkowych na parterach
zajmują banki i podobne instytucje. Bar-
dzo wiele lokali od lat jest pustych, cze-
go przykładem po zachodnie stronie
ulicy ciąg budynków od Wilczej do Pięk-
nej, gdzie nawet w czasach PRL funkcjo-
nowały popularne zakłady gastrono-
miczne (np. „Szanghaj”).

Władze samorządowe stolicy także
nie są bez grzechu, umieszczając w

ogromnym (7 kondygnacji) budynku
przy narożniku z Wilczą (Marszałkow-
ska 77/79) swoje biura. Można po-
wiedzieć, że zawsze tam były biura
(Metroprojekt),  ale trzeba zauważyć,
że na parterze był wówczas Ośrodek
Kultury Czechosłowackiej ze sklepem
i interesującymi wystawami w witry-
nach. Obecnie za szybami (matowy-
mi) na parterze, są jedynie biurka pra-
cowników. 

Ogromny budynek po przeciwnej
stronie, gdzie na piętrach mieściło się
jedno z ministerstw, a na parterze były
sklepy „Centralnej Składnicy Harcer-
skiej”,  obecnie  jest siedzibą sądu, a na
parterze znajdują się biura. Itd, itd, itd...

Marszałkowska na odcinku od pl.
Zbawiciela do pl. Unii Lubelskiej zacho-
wała  (w znacznej mierze) swoją przed-
wojenną szerokość. Poprowadzenie tu
linii tramwajowej na wydzielonym pło-
tami torowisku – moim zdaniem – zde-
gradowało ulicę, przekształcając ją w
techniczny ciąg komunikacyjny.  

Tu także wiele parterów zajmują pu-
stostany lub instytucje, które nie po-
winny się znaleźć w tym miejscu. Mam
na myśli głównie Instytut Pamięci Na-
rodowej, który zajmuje pomieszczenia
niegdyś popularnej restauracji „Cristal
– Budapeszt”.  

Także dawny szpital dziecięcy na od-
cinku od Trasy Łazienkowskiej do  Li-
tewskiej nie nadaje życia tej ulicy. Nad
wieloma parterami budynków rozwie-

szone są siatki chroniące przechodniów
od spadających fragmentów elewacji.  

A trzeba pamiętać, że od przełomu
XIX i XX wieku, a szczególnie w latach
międzywojennych ulica Marszałkow-
ska była wizytówką Warszawy. Mó-
wiono wówczas, że człowiek źle ubra-
ny nie najlepiej czuje się na tej ulicy. To
była najelegantsza ulica miasta, co wy-
nikało z prestiżowej zabudowy powsta-
łej wówczas na terenie tzw. Południo-
wego Śródmieścia. To okres po wybu-
dowaniu systemu wodno-kanalizacy-
jnego Lindleya i po wprowadzeniu do
praktyki budowlanej betonu i żelbe-
tu, a także zainstalowaniu oświetle-
nia elektrycznego. Powstawały wów-
czas kamienice o wysokim standar-
dzie technicznym, co sprawia, że do
dnia dzisiejszego należą do prestiżo-
wych. W tym rejonie prawie nie było
większych zakładów produkcyjnych,
nie mówiąc o fabrykach, natomiast
blisko stąd było do ciągu parków
wzdłuż Alei Ujazdowskich. 

W początkach Polski Ludowej popu-
larne było hasło: „Marszałkowska dla
robotników”, czego materialnym wy-
razem stała się Marszałkowska Dzielni-
ca Mieszkaniowa (MDM). Dosyć szyb-
ko zaprzestano jednak inwestowania
w tym rejonie. Pozostały niedokończo-
ne projekty i nostalgia po prestiżu tej uli-
cy. Liczne „lumpeksy”, pustostany oraz
banki i biura na parterach najwyraź-
niej świadczą o degradacji Marszałkow-

skiej. Władze stolicy także niewiele ro-
bią,  aby ulica miała należną jej rangę.
Wiele osób twierdzi wręcz, że stan uli-
cy jest żenujący, a symbolem tego wyda-
je się – podobno przebudowywany od
kilkunastu lat – dawny pawilon Cepelii
przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej z
Alejami Jerozolimskimi, czyli w geo-
metrycznym i formalnym centrum sto-
licy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Studiując  jeszcze w czasach PRL na
Politechnice Warszawskiej, prawie każ-
dego dnia chodziłem po Marszałkow-
skiej. Mam więc kilkudziesięcioletnią
perspektywę oglądu tej ulicy. Widzę
postępującą jej degradację. Można oczy-
wiście stwierdzić, że iż były lata (np.
90.), gdy było gorzej, ale w 2004 r. wstą-
piliśmy do Unii Europejskiej, toteż punk-
tem odniesienia nie jest Pietropawłowsk
na Kamczatce, tylko najwspanialsze
metropolie unijnych państw. Dlatego
marząc o Warszawie przyszłości, mam
następujące pytania do Prezydenta i
Rady Warszawy:

– Czy samorządowe władze miasta
mają jakiś plan rewitalizacji Marszał-
kowskiej?

– Czy fragment Marszałkowskiej, po-
dobnie położony jak  Václavské
Námésti w czeskiej Pradze, na zawsze
pozostanie jedynie echem minionej
świetności?

– Czy doczekamy się Marszałkow-
skiej, godnej miana głównej ulicy III
RP?

Marszałkowska 2021 – dawnej świetności żal...
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Niezaspokojone przegranymi tie-breakami apetyty i
podrażnione ambicje zawodników KS Metro Warszawa
w końcu dały o sobie znać i zostały przekute na pewne
zwycięstwo za trzy punkty. Sportowa złość znalazła
ujście w starciu z AZS UWM Olsztyn, które na własnym
parkiecie podopieczni trenerskiego duetu Lubiejewski-
Walendzik wygrali bez większych problemów 3:0
(25:17, 25:19, 25:22).

W wyjściowej szóstce gospodarzy w końcu znalazł się Paweł
Szczepaniak, który powrócił do gry po dłuższej przerwie
spowodowanej kontuzją stawu skokowego. Jego koledzy z drużyny
przystąpili do spotkania wyraźnie zmobilizowani, co szybko znalazło
odzwierciedlenie w wyniku. Miejscowi świetnie radzili sobie w grze
na siatce, dzięki czemu po bloku na Kubackim odskoczyli na 7:3.
Później olsztynianie utknęli w jednym ustawieniu – mieli problemy
z dokładnym przyjęciem i wyprowadzeniem skutecznej akcji, w
efekcie czego ich straty wzrosły do 7 oczek – 11:4. Różnica ta okazała
się zbyt duża do odrobienia, tym bardziej, że gospodarze trzymali
niezły poziom, a błędy przytrafiały im się stosunkowo rzadko.
Ostatecznie, po zepsutej zagrywce Laseckiego, wygrali do 17.

Druga partia początkowo lepiej układała się dla siatkarzy
prowadzonych przez trenera Grzegorza Krzana, którzy po dwóch
asach serwisowych szybko odskoczyli na 3:0. Stołeczni jednak
skutecznymi atakami błyskawicznie odrobili straty, a dwa punktowe
bloki pozwoliły im wyjść na minimalne prowadzenie – 6:5. Przez
kilka kolejnych minut trwała wymiana ciosów, a wynik oscylował
wokół remisu. Później Metrowi znów popracowali na siatce, dzięki
czemu wywalczyli kilka kontrataków i uciekli na 17:12. Goście
zdołali jeszcze nieco zmniejszyć te straty – 20:17, ale w samej
końcówce ich gra ponownie się zacięła i po skutecznym ataku
Szczepaniaka przegrali do 19. 

Do ostatniej partii przyjezdni przystąpili z Gnatowskim i Porębą
w składzie. Po dwóch punktowych blokach ponownie rozpoczęli od
prowadzenia  3:0, jednak i tym razem zawodnicy z Ursynowa
szybko odrobili straty. Skuteczna kontra Szczepaniaka pozwoliła na
wyrównanie wyniku – po 4. Kiedy od stanu 6:6 Metrowi zdobyli aż
7 kolejnych punktów, wydawało się, że zwycięstwo w tym meczu
jest już tylko formalnością. Nic bardziej mylnego – olsztynianie
stopniowo zmniejszali dystans, a po bloku na Lisickim wynosił on
już tylko 2 punkty – 18:16. Później jednak przytrafiło im zbyt dużo
prostych błędów. Stołeczni również się mylili, ale ta mała przewaga
pozwoliła na szczęśliwe dogranie meczu – po autowej zagrywce
Kubackiego wygrali do 22 i w całym meczu 3:0.

Dzięki temu zwycięstwu Metrowcy z dorobkiem 23 punktów
awansowali na piąte miejsce w tabeli grupy drugiej. Do końca
rundy zasadniczej zostały już tylko 2 kolejki, a siatkarze Metra
zmierzą się w nich z drużynami z Wyszkowa i Spały – oba zespoły
mają na swoim koncie po 27 oczek. Zajmują odpowiednio 3. i 4.
miejsce w tabeli i są bezpośrednimi rywalami Metra w drodze po
fazę play off. Stołeczni, licząc na awans, muszą więc nie tylko
dwukrotnie odnieść zwycięstwo, ale także liczyć na potknięcia tych
drużyn w pozostałych spotkaniach. Jak widać, długa seria porażek
bardzo skomplikowała sytuację, jednak dopóki piłka w grze, nikt nie
zamierza składać broni. 

D a r i a  M i k o ł a j c z a k
F o t :  A n n a  K l e p a c z k o

Metrowcy pokonują olsztynian

Dramat naszej sąsiadki, sławnej łyżwiarki Erwiny Ryś-Ferens

Liczę na pomoc premiera...
MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: KKiiee-

ddyyśś ppęęddzziiłłaaśś nnaa łłyyżżwwaacchh jjaakk bbłłyy-
sskkaawwiiccaa,, zzddoobbyywwaałłaaśś mmeeddaallee mmii-
ssttrrzzoossttww śśwwiiaattaa,, wwaallcczzyyłłaaśś ww
iiggrrzzyysskkaacchh oolliimmppiijjsskkiicchh,, aa ddzziiśś ccoośś
uu cciieebbiiee ssmmuuttnnoo nnaa AArrbbuuzzoowweejj......

EERRWWIINNAA RRYYŚŚ-FFEERREENNSS::
Smutno – to jeszcze za mało po-
wiedziane. Teraz mam taki czas,
że często ani spać, ani nawet le-
żeć nie mogę. Nie jestem też w
stanie stanąć na nogach. Ja, su-
persprawna dawniej sportsmen-
ka muszę korzystać z wózka in-
walidzkiego i pomocy całodobo-
wej opiekunki. Drugi raz w życiu
zaatakował mnie rak. Najpierw
zabrał mi piersi, a teraz niemal
kompletnie mnie unieruchomił,
atakujac kości. Nie ma mowy o
chodzeniu po domu ani o wy-
chodzeniu na zewnątrz. Stopy
mam – można powiedzieć – nie-
mal całkiem niewładne, a ręce
też już nie mają normalnej
sprawności. Na domiar złego po-
jawił się problem ze wzrokiem,
więc unikam dłuższego czyta-
nia, koncentrując się raczej na
oglądaniu telewizji. Nogi puch-
ną, ręce bolą, oczy już nie te. I co
ja mam robić? 

KKiieeddyy ssiięę ttee ttwwoojjee kkłłooppoottyy zzee
zzddrroowwiieemm zzaacczzęęłłyy??

Blisko rok temu, na przełomie
marca i kwietnia. Byłam na dział-
ce, ale gdy wsiadłam do samo-
chodu, okazało się nagle, że nie
mam czucia w stopach. Natych-
miast zadzwoniłam do córki, żeby
po mnie przyjechała. No i okaza-
ło się, że pojawiły się jakieś nowo-
tworowe guzy kości, które parali-
żują nerwowy układ obwodowy i
jestem uziemiona. Brałam che-
mię, która ma oczywiście skutki
uboczne – i tak się męczę od mie-
sięcy. Dobrze chociaż, że z pomo-
cą córki mogłam urządzić dom, a
w szczególności łazienkę odpo-
wiednio do moich obecnych po-
trzeb. Wynajmowanie opiekunki
i masażysty zabiera całą moją
emeryturę, a do tego dochodzi
koszt leków. Całe szczęście, że śro-
dowisko sportowe urządziło zbiór-
kę pieniędzy i mnie wspomogło.
Jestem ogromnie wdzięczna mo-
im dobroczyńcom, a w szczegól-
ności Polskiemu Związkowi Łyż-
wiarstwa Szybkiego, Polskiemu
Komitetowi Olimpijskiemu, To-
warzystwu Olimpijczyków Pol-
skich, PKN Orlen, mojej starszej
koleżance z toru Helenie Pilejczy-
kowej i całej młodzieży, która zor-
ganizowała zbiórkę pieniędzy w
serwisie „zrzutka.pl”. Martwię się
jedynie tym, że na apel Polskiego
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
o pomoc dla mnie nie zareago-
wał dotychczas pan premier Ma-
teusz Morawiecki, który jest
uprawniony do przyznania mi
wyjątkowo stałego stypendium,
przysługującego w zasadzie tyl-
ko medalistom olimpijskim. 

TTyymm bbaarrddzziieejj sszzaannoowwaaćć wwyy-
ppaaddaa ppeełłnnyycchh eemmppaattiiii lluuddzzii ssppoorr-
ttuu,, kkttóórrzzyy ppoossttaannoowwiillii ccii ppoommóócc,,
ttaakk jjaakk ppoommooggllii cciięężżkkoo kkoonnttuuzzjjoo-
wwaanneemmuu mmiissttrrzzoowwii kkoollaarrssttwwaa
RRyysszzaarrddoowwii SSzzuurrkkoowwsskkiieemmuu......

Ano właśnie! Ta ich pomoc dla
Rysia była bardzo skuteczna. Ale
kto mógł się spodziewać, że
wszystko pójdzie na nic? Jego na-
gła śmierć po prostu mną wstrzą-
snęła. Przecież wyglądało na to,
że po uszkodzeniu rdzenia krę-
gosłupa w wypadku kolarskim
Rysiek zaczyna dochodzić do sie-
bie. A tu masz – nagły koniec czło-
wieka, gdy pojawił się rak. Coraz
więcej osób z bliskich mi genera-
cji odchodzi. To budzi we  mnie
pesymistyczny nastrój. Jestem
ezoteryczką i tym bardziej zaczy-
nam wierzyć w przeznaczenie.
Jestem pewna, że każdemu jest z
góry pisane, jak długo ma żyć i na
to się nic nie poradzi. Dusza każ-
dego ma jakiś plan i musi go pre-
cyzyjnie zrealizować. 

WWrróóććmmyy zzaatteemm ddoo pprrzzyyjjeemm-
nniieejjsszzeeggoo tteemmaattuu.. PPrrzzyyppoommnniijj
ppoocczząąttkkii sswwoojjeejj kkaarriieerryy ssppoorrttoo-
wweejj.. KKiieeddyy ppoo rraazz ppiieerrwwsszzyy zzaałłoo-
żżyyłłaaśś łłyyżżwwyy??

Miałam wtedy cztery lata i by-
łam u dziadków w miejscowo-
ści Łapy na Białostocczyźnie.
Łyżwy przykręcane do butów
dostałam pod choinkę. Od razu
poszłam na nich w pole, żeby
przynajmniej pochodzić z tym
prezentem pod stopami. Ale to
nie znaczy, że się od razu zapa-
liłam do łyżwiarstwa. Nasz dom
rodzinny w Elblągu sąsiadował
ze stadionem i mój starszy brat –
z uwagi na bliskość obiektu –
zdecydował się na uprawianie
łyżwiarstwa szybkiego, ja nato-
miast wolałam początkowo ba-
wić się w gimnastykę. Z czasem
jednak dałam się namówić rów-
nież do łyżwiarskiego treningu
pod kierunkiem Kazimierza Kal-
barczyka. W tamtym czasie mie-
liśmy jeszcze lute zimy i wyko-
rzystywało się elbląski basen,
największy w Europie, w którym
woda doskonale zamarzała i wa-
runki do jazdy na panczenach
były doskonałe. Jak widać, nie
potrzebowaliśmy sztucznie lo-
dzonego toru, który wiele lat
później powstał na warszaw-
skich Stegnach, nim zbudowa-
no dwa następne takie obiekty w
Sanoku i Tomaszowie Mazo-
wieckim. Po tym elbląskim do-
świadczeniu polubiłam natural-
ny lód i zawsze najlepiej się czu-
łam, jeżdżąc na przykład w Da-
vos, gdzie otaczające tor trzyme-
trowe bandy ze śniegu, napro-
mienione słońcem, stwarzały
wprost bajkowy krajobraz. Dzi-
siejszy trening na zadaszonych
torach już nie ma takiego klima-
tu i zamienia się w orkę, pozba-
wioną dawnego uroku. 

OOdd mmoommeennttuu,, ggddyy ww rrookkuu
11996600 nnaa zziimmoowwyycchh iiggrrzzyysskkaacchh
oolliimmppiijjsskkiicchh ww SSqquuaaww VVaalllleeyy EEll-
wwiirraa SSeerroocczzyyńńsskkaa zzddoobbyyłłaa ssrreebbrr-
nnyy,, aa HHeelleennaa PPiilleejjcczzyykkoowwaa bbrrąązzoo-
wwyy mmeeddaall ww łłyyżżwwiiaarrssttwwiiee sszzyybb-
kkiimm,, bbaarrddzzoo ssiięę zzwwiięękksszzyyłłyy nnaasszzee
oocczzeekkiiwwaanniiaa ww ttyymm ssppoorrcciiee.. TToo-
bbiiee uuddaałłoo ssiięę ppootteemm ssiięęggnnąąćć ppoo
ttrrooffeeaa mmiissttrrzzoossttww śśwwiiaattaa,, aallee nnaa
oolliimmppiijjsskkiiee ppooddiiuumm nniiee wwssttąąppiiłłaaśś
aannii rraazzuu......

Chyba nie muszę tłumaczyć,
jak bardzo tego żałuję. Tym bar-
dziej, że Seroczyńska i Pilejczy-
kowa to także elblążanki, więc
nie mogę się uważać za najlep-
szą łyżwiarkę w historii moje-
go rodzinnego miasta. Cztery
razy startowałam w igrzyskach
i za każdym razem medale by-
ły nie dla mnie. Ale cóż mogłam
zrobić, skoro moimi głównymi
rywalkami były jeżdżące na do-
pingu reprezentantki Niemiec-
kiej Republiki Demokratycznej.
Po ostatnim łyżwiarskim wystę-
pie olimpijskim w Calgary
chciałam jeszcze – wzorem in-

nych panczenistek – przestawić
się na kolarstwo i wystartować
w letnich igrzyskach w Seulu,
ale ówcześni szefowie PZKol nie
chcieli mi pomóc, powiedzieli,
że baby to się nadają tylko do
garów i moje starania spełzły
na niczym. Wtedy było jeszce
całkiem inne podejście do spor-
tu. Gdy powiedziałam, że w ka-
drze panczenistek potrzebny
byłby psycholog, to mnie wy-
śmiano. A teraz co? Nikt się nie
dziwi, że nasza wzrastająca
gwiazda tenisa Iga Świątek ma
na stałe wsparcie psychologicz-
ne. Panią Darię Abramowicz wi-
dzi się teraz na trybunach w
Melbourne, jak towarzyszy Idze
w Australian Open.  

CCzzyy żżaałłuujjeesszz ppoo llaattaacchh,, żżee ddaa-
łłaaśś ssiięę wwcciiąąggnnąąćć ww wwyycczzyynnoowwee
uupprraawwiiaanniiee ssppoorrttuu??

Szczerze mówiąc, więcej w
tym było męki niż przyjemno-
ści. Trening stawał się momenta-
mi katorgą. Zawodnik zamieniał
się w maszynę, w automat, bo
każdy dzień to był tylko trening,
jedzenie i spanie. Nawet zdoby-
wane medale nie dawały wystar-
czającej satysfakcji, ponieważ w
ślad za tym nie szły jakiekolwiek
gratyfikacje finansowe. Z łyż-
wiarstwa nie dało się utrzymać.
Dlatego, żeby zarobić na miesz-
kanie, musiałam wykonywać
pracę fizyczną w Szwecji. 

AAllee mmuussiiaałłyy bbyyćć jjaakkiieeśś jjaaśśnniieejj-
sszzee mmoommeennttyy......

Niekiedy były. Największą ra-
dość przeżywałam dwa razy.
Najpierw, gdy w uroczej Cortinie
d’Ampezzo zostałam mistrzynią
świata juniorek, a potem, gdy
urodziła mi się córka. 

CCzzyy oogglląąddaasszz ttrraannssmmiissjjee ssppoorr-
ttoowwee ww tteelleewwiizzjjii??

Oczywiście, najchętniej kolar-
stwo, bo przecież sama dużo jeź-
dziłam na rowerze. 

WW oossttaattnniicchh ddwwuuddzziieessttuu llaa-
ttaacchh uuddzziieellaałłaaśś ssiięę nnaa ffoorruumm ssppoo-
łłeecczznnyymm.. NNiiee uuddaałłoo ccii ssiięę wwpprraaww-
ddzziiee ddoossttaaćć ddoo SSeejjmmuu,, aallee bbyyłłaaśś
wwiieellookkrroottnniiee rraaddnnąą SSeejjmmiikkuu MMaa-
zzoowwiieecckkiieeggoo.. CCzzyy tteejj aakkttyywwnnoo-
śśccii ccii tteerraazz nniiee bbrraakkuujjee??

Oczywiście, że tak. Cóż mogę
jednak poradzić, skoro jestem
praktycznie unieruchomiona? 

JJeesstteeśś rrzzeecczzyywwiiśścciiee sskkaazzaannaa
nnaa nniieeuussttaannnnee pprrzzeebbyywwaanniiee ww
ddoommuu,, aa pprrzzeecciieeżż tteeggoorroocczznnyy ppoo-
wwrróótt pprraawwddzziiwweejj zziimmyy kkuussii,, bbyy
ppoohhaassaaćć nnaa śśnniieegguu ii llooddzziiee......

Oj tak, bo ja przecież jeździ-
łam nie tylko na panczenach, ale
również na nartach. Tylko teraz
to już, niestety, nie dla mnie. 

F o t .  J a n u s z  S z e w i ń s k i

Walka o play-off trwa!

EERRWWIINNAA RRYYŚŚ-FFEERREENNSS,, ur. w 1955 roku w Elblągu; absol-
wentka elbląskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego (1974) i warszawskiej AWF (1979). 76-krotna mi-
strzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim; zawodniczka Olimpii El-
bląg i Marymontu Warszawa, trenowana przez Kazimierza Kal-
barczyka, Elwirę Seroczyńską i Krzysztofa Ferensa. 

Igrzyska Olimpijskie: cztery starty – Innsbruck 1976, Lake Placid
1980, Sarajewo 1984, Calgary 1988. Wywalczyła trzy razy piątą lo-
katę: w 1980 na 3000 m; w 1984 – na 1500 m i w 1988 na 3000 m. 

Mistrzostwa świata: 8 medali, w tym 2 srebrne (Heerenveen
1974 – na 1000 m; Assen 1975 – na 1500 m).

Mistrzostwa Europy: 3 brązowe medale. 
Mistrzostwa świata juniorek: w 1974 (Cortina d’Ampezzo)

zwyciężyła w wieloboju oraz na 1000 i 3000 m, będąc druga na
1500 m. 

Była żoną Krzysztofa Ferensa, ma dwoje dzieci: Dianę (ur.
1982) i Jana Filipa (1990). Na niwie politycznej należała do
Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, a potem startowała w wy-
borach różnego szczebla (w tym do Sejmu i Parlamentu Euro-
pejskiego) z list SLD-UP, PSL, PiS i ponownie PSL. 
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O statnio powiało chłodem. I to dosłownie. Za oknem poniżej zera, sy-
pie i zawiewa. Wszystko dokoła stało się białe. Nawet to, co czarne,
np. drogi – też są białe, nie wspominając już o chodnikach, czy ścież-

kach rowerowych. Wprawdzie, drogowcy zapewniają, że zima wcale ich nie za-
skoczyła, ale klimat mamy taki, jaki mamy. Śnieg leży więc tam, gdzie nie po-
winien i póki co utrudnia życie warszawiakom. Właściwie lepiej byłoby powiedzieć: „tymczasem”,
bo zwrot „póki co” to rusycyzm zaśmiecający język polski. Niemniej, śnieg leży niezależnie od
wszystkiego. W ostatnim latach było go nie za wiele. Szczerze mówiąc, stęskniłem się za wido-
kiem śniegu. Podobnie jak dzieci, one też się cieszą, chociaż tego nie okazują. Głównie dlatego,
że nie mają do tego zbyt wielu okazji. Te, które chodzą do szkoły, mają inne zajęcia jak, choćby
nadrabianie zaległości powstałych podczas nauki zdalnej. Te, zaś, które zajęć nie mają, też nie
paradują w miejscach publicznych z powodu koronawirusa. Czasem pojawiają się na warszaw-
skich górkach, jeśli te pokryją się śniegiem na tyle, by móc z nich zjeżdżać. Może to lepsze niż sie-
dzenie przed ekranem monitora, ale warto zachować dystans społeczny, nawet tam. Widywałem
takie obrazki, kiedy na górce tworzył się tłum, a rodzice, czy opiekunowie tłoczyli się  i gaworzy-
li beztrosko, doglądając swoich pociech. 

Chłodem powiało też w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza pomiędzy Zachodem i Wscho-
dem. Trudno prognozować jak długo to potrwa. Paradoksalnie, dla nas Polaków sytuacja taka z wie-
lu względów może być korzystna. To jednak nie jest tematem niniejszego felietonu. 

Pandemia jeszcze nie minęła i wciąż jest groźna, chociaż jesteśmy chyba na dobrej drodze do jej
zakończenia. Sytuacja wydaje się na tyle opanowana, że można mieć nadzieję na jej finał. Oczywi-
ście, jeśli nic się nie wydarzy. Nic takiego, co odmieniłoby obecny malejący trend. W każdym razie,
statystyki dotyczące zachorowań pokazują, że amplituda spłaszczyła się. Po osiągnięciu plato w cią-
gu ostatniego tygodnia można było zauważyć łagodny spadek. Nadal mamy do czynienia z jej fa-
lowaniem. Niestety,  liczba zgonów jest wciąż niepokojąco wysoka. To zaś oznacza wiele ludzkich
dramatów każdego dnia.

P andemia sprawia, że nasze życie dalekie jest od normalności. Z powodu ograniczonych kon-
taktów społecznych mamy znacznie mniej okazji, by porozmawiać z innymi twarzą w
twarz. A jeśli już, to w maseczkach ochronnych. Zrozumiałe jest, że zasłanianie twarzy nie

służy rozmowie. Wprawdzie, jak mawiał satyryk i poeta Jonasz Kofta: „Rozmowa to nie muchołap-
ka, nie musi się kleić”, ale byłaby łatwiejsza i przyjemniejsza, gdyby interlokutorzy mogliby widzieć
się nawzajem. Mimika twarzy i język ciała są nie mniej ważne niż słowa. Te często znaczą coś inne-
go niż znaczą, niż znaczyły dotąd. W mowie i piśmie pojawiają się neologizmy, które niczym wiru-
sy atakują nasz język. Nie wiadomo, dlaczego zapożyczenia są tak często nadużywane. Być może,
niektórzy używają ich, chcąc podnieść swą własną ocenę. Sięgają po zapożyczenia niczym po atry-
buty przypisane do jakiegoś wyimaginowanego statusu społecznego. Nie zawsze przy tym rozumie-

ją znaczenie poszczególnych słów.
Neologizmy, makaronizmy i inne izmy
nie są niczym nowym. Przez całe wie-
ki przenoszone były do polszczyzny z
języków obcych: francuskiego, nie-
mieckiego, łaciny. Obecne przeważają
zdecydowanie słowa i wyrażenia z ję-
zyka angielskiego. Dotyczy to nie tylko
języka codziennego, lecz także prze-

mówień mniej lub bardziej oficjalnych. Co kieruje ludźmi, którzy przed kamerą wolą „sfokusować”
się na czymś, czy też na kimś zamiast powiedzieć po prostu – skupić się. Nawet „skoncentrować się”
brzmi lepiej i w dodatku bardziej po polsku. Znikają gdzieś „cele” do osiągnięcia (nie mylić z tymi,
do których też się trafia, ale zazwyczaj nie z własnej woli). Zastępują je „targety”. Target tu, target
tam. „To jest nasz target, a ten nie nasz”. Nawet poczciwy „kierunek” też nie cieszy się uznaniem do-
morosłych poliglotów. Wymyślili więc „destynację”. Właściwie, niczego nie wymyślili, tylko zapo-
życzyli z angielskiego (destination). 

Być może jest to chęć ukrycia jakichś kompleksów, może potrzeba błyśnięcia erudycją. Kompleks
wobec innych narodów sprawia, że aktualne staje się powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie”. No właśnie. Jeśli czegoś nie znamy, to jak możemy to doceniać? A przecież w języku ojczystym
zawarta jest naszym wielowiekowa historia. Już choćby z tego względu warto spojrzeć na język nie
tylko, jak na litery układane w ten czy inny sposób. Warto dostrzec bogactwo, jakie w sobie ma. 

Oczywiście, język to żywy twór. Rozwija się i wzbogaca o nowe pojęcia, których nie znało jesz-
cze poprzednie pokolenie. Są takie branże np. informatyka, w których aż roi się od angielskich ter-
minów. To naturalny proces ze względu specyfikę danej dziedziny. Nikt nie protestuje przeciwko bi-
tom, bootowaniu systemu BIOS, czy innym angielskojęzycznym określeniom. Czymś innym jest wpy-
chanie obcojęzycznych potworków językowych zamiast polskich słów. To nie ma żadnego uzasad-
nienia i należy się temu przeciwstawiać. 

W łasnego języka nie powinniśmy się wstydzić. Jest piękny i niejednokrotnie bardziej
subtelny niż inne, choć takie porównania nie prowadzą do niczego. Mimo to czasem sa-
me się one nasuwają. No, weźmy jedno z najprostszych zdań pytających: Ile masz lat?

Zapytajmy też po angielsku, czy niemiecku: How old are you? Wie alt bist du? Znaczy to dosłow-
nie: Jak stara/y jesteś? Czy chcielibyśmy tak zwracać się do kogokolwiek? Może zwolennicy nowo-
mowy zapytają kogoś w ten sposób? Może zauważą, że nowe mody nie zawsze mają sens. Że lepiej
skupić się na czymś innym, zamiast „fokusować się na trendach”. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nie fokusuj się na trendach

Jak widzi relacje z Rosją, naszym największym sąsiadem i jednocześnie naj-
większym państwem na świecie, istniejące od 1982 r. Centrum Badania Opi-
nii Publicznej (CBOS)? Według tego ośrodka, obecne oceny stosunków pol-

sko - rosyjskich są najgorsze w historii prowadzonych przez CBOS badań. Zdecy-
dowana większość Polaków (65 proc.) ocenia, że są one złe, 27 proc. określa je
jako ani dobre, ani złe, a jedynie 3 proc ankietowanych uważa stosunki za dobre. Mimo że obecne
stosunki między oboma krajami oceniane są źle, znaczna grupa badanych (46 proc.) uważa, iż przy-
jazne i partnerskie relacje pomiędzy naszymi państwami są możliwe. Także w sprawach między-
narodowych Polacy w większości (60 proc.) okazują się zdecydowanymi pragmatykami – uważa-
ją, że Polska powinna przede wszystkim dbać o własne interesy, nawet odstępując od obrony słusz-
nych zasad. 

Okazuje się, że Polacy częściej opowiadają się za utrzymywaniem dobrych stosunków z Rosją (38
proc.) niż za bliską współpracą z innymi krajami dawnego ZSRR, takimi jak Ukraina czy Gruzja (34
proc.). Od lat należę do  tej grupy pragmatyków. Moim zdaniem, zaangażowanie Polski w spory te-
rytorialne pomiędzy Rosją a Ukrainą jest zbyt silne i niewątpliwie ma negatywny wpływ na nasze
relacje z Rosją. Należy zauważyć, że na przykład Estonia i Łotwa, państwa zrzeszone w UE, zacho-
wują w tej kwestii wstrzemięźliwość. Podobnie jak rządy innych państw w naszym regionie – Litwy,
Słowacji, Czech oraz Węgier. Nawiązanie dobrosąsiedzkich stosunków wszak nie jest równoznacz-
ne z poddaniem się wpływom Rosji, wymienieni wyżej sąsiedzi dają nam przykład, że można żyć
w zgodzie z rosyjskim niedźwiedziem, być obecnym na tamtejszym rynku, handlować i zarabiać bez
obawy o utratę suwerenności. Potrzebne jest tylko wypracowanie bardziej elastycznej niż dotych-
czas polityki wschodniej.  

N ajwiększy wpływ na relacje z Rosją mają uwarunkowania historyczne. Udział carskiej Ro-
sji w rozbiorach Polski, podstępna  napaść Sowietów wspólnie z hitlerowskimi Niemca-
mi we wrześniu 1939 roku, likwidacja kilkunastu tysięcy polskich oficerów w Katyniu, Sta-

robielsku, Ostaszkowie i Twerze, w końcu podporządkowanie sobie naszego państwa politycznie,
gospodarczo w ramach RWPG oraz militarnie w ramach Układu Warszawskiego odcisnęły na ca-
łe dekady swoje piętno na relacjach z Rosją. Ale w kwietniu  1990 r. ZSRR przyznał się wreszcie do
Katynia, nazywając likwidację polskich oficerów “jedną z najcięższych zbrodni stalinizmu”. Agen-
cja TASS oficjalnie potwierdziła w 1990 r., że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940
r. przez NKWD. Natomiast w maju 1992 r. Lech Wałęsa dogadał się z prezydentem Borysem Jelcy-
nem w kwestii wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Polski. Czyli, można było rozmawiać z Ro-
sjanami z pozycji partnera, a nie poddanego. 

Jednak dopiero zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2007 r. przy-
niosło większe otwarcie polskich władz na dialog z Rosją. Nasz rząd złagodził swoje stanowisko w
sprawie negocjacji nowego porozumienia o strategicznym partnerstwie między Rosją a Unią Euro-
pejską, a służby weterynaryjne obu krajów doszły do porozumienia i Rosja zniosła embargo na pol-
skie produkty. Pierwszego września 2009 r. Władimir Putin wziął udział w obchodach rozpoczę-
cia II wojny światowej zorganizowanych na Westerplatte. W swoim przemówieniu stwierdził
expressis verbis, że II wojna światowa rozpoczęła się wraz z atakiem na Polskę hitlerowskich Nie-
miec i sowieckiej Rosji we wrześniu 1939 roku, co stanowiło przełom w rosyjskiej narracji historycz-

nej. Było to czymś w rodzaju wycią-
gnięcia do nas ręki na zgodę. Przy-
najmniej ja tak odebrałem to histo-
ryczne przemówienie. Zapowiadało
się zdecydowane ocieplenie stosun-
ków dyplomatycznych i gospodar-
czych między sąsiadami. 

Niestety, rozpoczęty dialog został
gwałtownie przerwany 10 kwietnia

2010 r., kiedy w Smoleńsku rozbił się polski samolot rządowy z 96 prominentnymi politykami na
pokładzie. W styczniu 2011 r. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy – badający wypadki w krajach
byłego ZSRR – przypisał winę za spowodowanie katastrofy wyłącznie stronie polskiej. Odmówio-
no również przekazania wraka samolotu do Polski, co nasze społeczeństwo odebrało jako afront.
Taki stan rzeczy trwa do dzisiaj i zapewne potrwa jeszcze kilka lat. Jarosław Kaczyński traktuje bo-
wiem katastrofę smoleńską osobiście i nie ma szans, by uczynił jakikolwiek gest pojednania pod ad-
resem Rosji. Ilekroć piszę, bądź dyskutuję o naszych relacjach z Rosją, tylekroć nasuwają mi się na
myśl relacje japońsko – amerykańskie. 

W grudniu 1941 r. flota cesarskiej Japonii – bez wypowiedzenia wojny – zdradziecko za-
atakowała bazę morską Pearl Harbor, niszcząc ją doszczętnie i zatapiając trzon floty ame-
rykańskiej. Wojna kosztowała oba kraje setki tysięcy ofiar i niewyobrażalne cierpienia

ludności. Amerykanie po czterech latach krwawych walk rzucili w końcu Japonię na kolana. Cesar-
stwo było już pobite, kiedy w sierpniu 1945 r. Jankesi zrzucili na Hiroszimę i Nagasaki bomby ato-
mowe, zrównując oba miasta z ziemią. Zginęły setki tysięcy Japończyków, część po prostu wypa-
rowała do atmosfery, a mimo to oba narody potrafiły się pojednać, nawiązać współpracę gospodar-
czą i trwać w przyjaźni. Nas z Rosją nadal dzielą zabory, doły katyńskie oraz smoleńskie lotnisko.
Nie potrafimy nawiązać poprawnych relacji na wzór Węgrów, którym Sowieci sprawili krwawą łaź-
nię w 1956 r., napadniętych w 1968 r. Czechów, czy wyzwolonych niedawno z rosyjskiego pano-
wania Łotyszy i Estończyków. 

Zapominamy, że Rosja to nie tylko NKWD, KGB, Wierchownyj Sowiet, gułag i Czerwony Ter-
ror. To także najlepsze na świecie sceny baletowe w teatrach Bolszoj i Maryjskim. Rosja to także
Dostojewski, Tołstoj, Puszkin, Majakowski, Czechow, Gogol, Bułhakow – ich dzieła znajdują się
w każdej szanującej się bibliotece jak świat długi i szeroki. Rosja to Czajkowski, Rachmaninow,
Prokofiew, Szostakowicz; to cudowni, uwielbiani w Polsce  bardowie Włodzimierz Wysocki i Bu-
łat Okudżawa; to wybitni naukowcy jak Mendelejew, Ciołkowski, Łomonosow; lekarze jak prof.
Fiodorow – twórca pierwszej na świecie techniki redukcji krótkowzroczności poprzez precyzyj-
ne cięcie rogówki; wielcy konstruktorzy jak Kałasznikow, Antonow, Suchoj oraz Mikojan i Gurie-
wicz – twórcy samolotów MiG, a w końcu wybitni uczeni Czełomiej oraz Koroliow – twórcy ro-
syjskiego programu kosmicznego, rakiet balistycznych oraz statków kosmicznych. To także jest
twarz Rosji – ta piękniejsza. A że mają Rosjnie jako państwo imperialne ciągoty? Gdyby Polska
rozciągała się od Bałtyku po Ocean Spokojny zapewne jej polityka zagraniczna również skażo-
na byłaby pierwiastkiem imperializmu. 

Z achód kompletnie nie zna i nie rozumie rosyjskiej duszy, nie ma bladego pojęcia o specy-
fice Rosjan oraz ich cechach charakterystycznych – melancholii, skłonności do zadumy i
refleksji, ale także fantazji, otwartości na obcych i wyjątkowej gościnności. My znamy ich

od wieków, a mimo to nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego duszy rosyjskiej tak trudno poko-
chać duszę polską i dlaczego dusza polska z taką pogardą traktuje duszę rosyjską. Wszak powrót
do dawnej zaborczej zależności od Rosji nie będzie już możliwy. Nie jestem rusofilem, ale szanuję
i lubię Rosjan, byłem tam kilka razy, obcowałem z nimi i mam o nich jak najlepsze zdanie. Nie pa-
trzę w ich kierunku przez pryzmat historii i polityki. Chyba czas najwyższy zacząć zasypywać po-
działy nie tylko krajowe, ale także między sąsiadami.

Fatalna polityka zagraniczna spowodowała, że dzisiejsza Polska to dryfujący okręt bez żagli, któ-
ry może zawinąć do niewielu portów. Z Komisją Europejską trwały konflikt, z Trybunałem Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej jeszcze ostrzejszy. Z Berlinem eskalacja napięcia – ponad 70 lat od zakoń-
czenia drugiej wojny światowej domagamy się miliardów odszkodowań wojennych. Niemcy zruj-
nowali i okradli całą Europę, ale tylko Polska domaga się dzisiaj zadośćuczynienia. Pozostałe pań-
stwa dogadały się z Niemcami i II wojnę światową oraz jej następstwa odesłano do archiwów. Z USA,
dotychczas wielkiego przyjaciela, wieje chłodem po politycznym kleksie popełnionym przez Andrze-
ja Dudę. Wszystko wskazuje na to, że Joe Biden nie jest przyjacielem ekipy rządzącej naszym kra-
jem, szczególnie po próbie skanalizowania przez PiS niezależnych mediów, poprzez obłożenie gi-
gantycznymi podatkami emitowanych reklam. Trąbi o tym dzisiaj cały świat. Rosja – wróg śmier-
telny, podobnie jak miliony Polaków myślących odmiennie niż oczekują tego rządzący. Może fak-
tycznie powinienem rozważać ponowną emigrację? 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Z Rosjanami „pa duszam”...

„Fatalna polityka zagraniczna
spowodowała, że dzisiejsza
Polska to dryfujący okręt 
bez żagli,  który może zawinąć
do niewielu portów”

„Oczywiście, język to żywy
twór. Rozwija się i wzbogaca 
o nowe pojęcia, których nie
znało jeszcze poprzednie 
pokolenie”

Szanowny Panie Redaktorze,
Czy to już będzie wiersz ostatni?
W kraju się dzieje coraz gorzej

I trudno znaleźć wyjście z matni.

Na naszych oczach, śmiechu warte,
Czarna rozgrywa się komedia.

Czy się spotkamy w przyszły czwartek?
Czy będą jeszcze wolne media?

Nasz wódz jest do wszystkiego zdolny,
Czy wizja ziści się Orwella?

Czy człowiek będzie jeszcze wolny?
Czy Chochoł zagra znów z Wesela?

Być może krnąbrnych dziennikarzy
Wkrótce się pozamyka w klatkach,
Lecz choć się wiele może zdarzyć,
Walczmy o wolność do ostatka!
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Wolne media
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Konstytucja 17 marca 1921 r. 

Efekt zgody i demokratycznego kompromisu

p r o f .  d r  h a b .  I H  P A N
M a r e k  D r o z d o w s k i

Na czele państwa, stanowiące-
go Rzeczpospolitą polską, sta-
wiała prezydenta wybierane-

go na 7 lat większością głosów przez
Sejm i Senat połączone w Zgromadze-
nie Narodowe; prezydent miał być naj-
wyższym zwierzchnikiem  sił zbrojnych,
nie dozwalała mu jednak Konstytucja
sprawować w czasie wojny dowództwa,
lecz nakazywała mianować osobnego
naczelnego wodza. Atrybucji zresztą
poza reprezentacją państwa prezyden-
towi bardzo niewiele konstytucja przy-
znała, usuwając go zupełnie od usta-
wodawstwa, a kierunek administracji
oddając radzie ministrów, opierając się
na zaufaniu sejmu.”

Droga do tych ustaleń, do któ-
rych wraca współczesna pol-
ska myśl konstytucyjna, była

trudna, pełna konfliktów. Zaczęła się
w czasie odzyskiwania Niepodległości,
poczynając od powołania w styczniu
1919 r. przez rząd Jędrzeja Moraczew-
skiego Biura Konstytucyjnego na cze-
le z Mieczysławem Niedziałkowskim -
wybitnym działaczem PPS, młodszego
pokolenia. 

Biuro wydało trzy projekty
konstytucji. Pierwszym był
projekt prof. Józefa Buzka,

tzw „projekt amerykański”.  Polska
miała być według niego Federacyjną
Republiką Prezydencką, składającą się
z 70 ziem o różnym standardzie cywi-
lizacyjnym. Sejm narodowy miał się
składać z dwu izb: izby poselskiej i se-
natu. Inicjatywę ustawodawczą miał
posiadać prezydent i każda z izb. Dru-
gim projektem był projekt Mieczysława
Niedziałkowskiego, projekt Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, zwany „pro-
jektem ludowym”. „Władzę wykonaw-
czą proponował Niedziałkowski powie-
rzyć Prezydentowi i Radzie Ministrów.
Prezydent wybierany byłby na lat 6
przez Zgromadzenie Narodowe. Obok
szeroko ujętych wolności obywatel-
skich projekt przewidywał wprowa-
dzenie praw społecznych, zapewniał
więc, że „utrzymujący się z pracy zarob-
kowej będą mieli ochronę prawną i za-
bezpieczone utrzymanie na wypadek
choroby, kalectwa, a także starości”
Trzeci projekt był autorstwa Władysła-
wa Wróblewskiego, podsekretarza sta-
nu Prezydium Rady Ministrów. Pod-
kreślał on na wstępie, wzorem pozosta-
łych, że „Państwo Polskie stanowi jed-
ną, niepodzielną, zjednoczoną i nie-
podległą  Rzeczpospolitą Polską”. Było
to odejście od terminologii „republika”
rządu lubelskiego i pierwszych aktów
Naczelnika Państwa. 

Projekty Biura Konstytucyjne-
go PRM zostały przedstawione
Komisji, powołanej przez Pre-

miera Ignacego Paderewskiego 25
stycznia 1919 roku, kierującej „Ankie-
tą dla oceny projektów Konstytucji”.
Przewodniczącym Ankiety był prof. Mi-
chał Bobrzyński, wybitny konserwaty-
sta krakowski, a jego zastępcą działacz
Narodowej Demokracji Zygmunt
Chrzanowski. Projekt Konstytucji wg
„Ankiety” przewidywał istnienie od-
powiedzialnego przed parlamentem
rządu z silnym, wybieranym w głoso-
waniu powszechnym prezydentem. Se-

nat stanowić miał pewne zabezpiecze-
nie, przed dalej idącymi reformami
społecznymi. 

Po odrzuceniu rządowej dekla-
racji konstytucyjnej, napisanej
przez Stanisława Wojciechow-

skiego, a nawiązującej archaicznym ję-
zykiem do tradycji Konstytucji 3 Maja,
wniesiono do Sejmu: projekt Konsty-
tucji Związku Polskich Posłów Socjali-
stycznych, Związku Ludowo- Narodo-
wego i projekt prof. Józefa Buzka. We-
dług projektu ZPPS, gwarantem de-
mokracji społecznej miały być
komitety fabryczne, rady
delegatów robotniczych,
związki zawodowe, a
przede wszystkim
Izby Pracy. Pro-
jekt prezesa
klubu ZLN

prof. Stani-
sława Głąbiń-
skiego, ekspono-
wał prawa i obo-
wiązki obywatela i czo-
łową rolę religii rzymsko-
-katolickiej w życiu państwa.
Nauka religii w szkołach początko-
wych i średnich miała być obowiązko-
wa. Sejm jednoizbowy miał być uzu-
pełniony demokratycznie wybraną
Strażą Praw i autonomią prowincjonal-
ną dla ziem południowo - wschodnich.
Projekt Buzka nie znalazł zrozumienia
Sejmu. W lipcu 1919 r. rozpoczęła pra-
ce 31 -osobowa Sejmowa Komisja Kon-
stytucyjna. PSL „Wyzwolenie” było w
niej niej reprezentowane przez Kazi-
mierza Bagińskiego, Alfonsa Erdmana,
Stanisława  Osieckiego, Macieja Rataja
i Jana Tabora. PSL „Piast” przez Fran-
ciszka Bardla, Władysława Grzędziel-
skiego, Władysława Kiernika i Józefa
Rajskiego. Z ramienia PPS w Komisji
pracowali: Mieczysław Niedziałkowski,
Ignacy Daszyński, Zygmunt Marek. Naj-
liczniej reprezentowani byli w niej po-
słowie ZLN ze Stanisławem Głąbińskim
i księdzem Kazimierzem Lutosławskim.
Po licznych zmianach w kierownictwie
Komisji 1 listopada 1919 r powstał rzą-
dowy projekt konstytucji, opracowany

pod kierownictwem Stanisława Woj-
ciechowskiego – ministra spraw we-
wnętrznych w gabinecie Ignacego Pade-
rewskiego i Leopolda Skulskiego. Prze-
widywał on zastąpienie Senatu Strażą
Praw, wybór głowy państwa w glosowa-
niu powszechnym. Projekt zmierzał do
wzmocnienia pozycji głowy, z tytułem
Naczelnika Państwa. Wkrótce nastąpi-
ło porozumie klubów parlamentarnych
PSL z Narodowym Związkiem Ludo-
wym. Zgodzono się na sejm dwuizbowy
i pięcioletnią kadencję parlamentu.
Zmiana Konstytucji wymagała 2/3 gło-
sów sejmu i senatu przy  quorum ?. Pra-
wo prezydenta do rozwiązania parla-
mentu zostało radykalnie ograniczone.
Inicjatywa ustawodawcza przysługiwa-
ła tylko rządowi i sejmowi. 

Prace Komisji trwały w dalszym
ciągu i zostały zakończone 12
czerwca 1920 r. z aktywnym

udziałem Macieja Rataja i Władysława

Kiernika z PSL „Piast”, Juliusza Ponia-
towskiego z PSL „Wyzwolenia”, Mie-
czysława Niedziałkowskiego i Kazimie-
rza Czapińskiego z PPS i ks. Kazimierza
Lutosławskiego ze ZLN. Większością
głosów 16 lipca 1920 debatę konstytu-
cyjną postanowiono wznowić jesienią
tego roku. Główny spór w tej debacie
wywołała sprawa Senatu, w odczuciu
lewicy i PSL „Piast” antydemokratycz-
nego organu, utrudniającego działania
Sejmu i sprawa sposobu wyboru i kom-
petencji Prezydenta. Posłowie prawicy
i centrum, bojąc się, że może nim zostać
Piłsudski, lekceważący stanowisko
większości sejmowej, starali się, by Pre-
zydent miał ograniczone uprawnienia
konstytucyjne. Walkę przeciw Senato-
wi 18 października 1920 r. PPS prowa-
dziła na ulicy, w dniu wejścia w życie
Preliminariów pokojowych i Rozejmu
między Polską a Rosją i Ukrainą So-

wiecką, organizując strajk powszech-
ny pod hasłem „precz z Senatem”. W
odpowiedzi, masowe wiece w obronie
dwuizbowości polskiego parlamentu
zorganizowała ZLN. Konstytucja gwa-
rantowała posłom i senatorom szeroki
immunitet i  przewidywała sesyjny tryb
pracy parlamentu. 

O bóz narodowo-demokra-
tyczny, ostry krytyk Naczel-
nika Państwa, wymusił na

Komisji Konstytucyjnej poważne ogra-
niczenie kompetencji Prezydenta, któ-
ry był wybierany przez Zgromadzenie
Narodowe (obie izby parlamentu), a
nie w wyborach powszechnych, co osła-
biało jego prestiż społeczny. Prezydent
zawierał umowy międzynarodowe,
mając obowiązek podawania ich do
wiadomości Sejmu. Prezydent nie miał
prawa wydawania dekretów. Mógł je-
dynie wydawać rozporządzenia wyko-
nawcze, zarządzenia, rozkazy i nakazy.
Prezydent mógł wypowiedzieć wojnę
lub zawrzeć pokój jedynie za uprzednią

zgodą Sejmu. Zgodnie z tradycją
mógł korzystać z prawa łaski,

ale nie wobec ministrów
skazanych przez  Trybu-

nał Stanu. 

K on-
sty-
tu-

cyjnym

uprawnie-
niem Prezy-

denta było powo-
ływanie Rady Mini-

strów, najpierw preze-
sa Rady Ministrów, a na

jego wniosek pozostałych
członków gabinetu. Po sejmowym

exposé Premiera i dyskusji nad nim od-
bywało się głosowanie nad votum za-
ufania. Według Konstytucji mógł po-
wstać i istnieć tylko taki rząd, na który
godziła się większość sejmowa. To była
główna podstawa rządów parlamen-
tarnych w Polsce. 

K onstytucja stanowiła, że ad-
ministracyjnie Państwo Pol-
skie podzielone będzie w

drodze ustawodawczej na wojewódz-
twa, powiaty i gminy miejskie i wiej-
skie. Czołową instytucją sądownictwa
administracyjnego był Najwyższy Try-
bunał Administracyjny, orzekający ja-
ko sąd kasacyjny w pierwszej i ostat-
niej instancji. W sprawie autonomii i
samorządu autorzy Konstytucji z jed-
nej strony byli pod presją zbliżającego
się terminu plebiscytu na Górnym Ślą-
sku i ustawy z 15 lipca 1920 r, o statu-
sie organicznym województwa ślą-
skiego, z drugiej strony zaś – antypań-
stwowych wystąpień ludności nie-

mieckiej na G. Śląsku i Pomorzu, a
także ukraińskiej w Galicji Wschod-
niej. W takiej sytuacji przepisy kon-
stytucyjne, respektując prawa admini-
stracji samorządowej, uznały autono-
mię województwa śląskiego i prawo
do autonomii Galicji Wschodniej, by
pozyskać Ukraińców przed wybora-
mi do Sejmu i Senatu I kadencji 5-12
listopada 1922 r. i uznaniem granicy
wschodniej RP przez Radę Ambasa-
dorów 15 marca 1923 r. 

W sprawie sądownictwa –
wśród twórców Konstytu-
cji istniał jednolity pogląd,

że sędziowie mianowani w zasadzie
przez Prezydenta wymierzają sprawie-
dliwość w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej. Prezydent mianował sędziów
Sądu Najwyższego, sądów apelacyj-
nych i sądów okręgowych. Sędziowie
grodzcy byli mianowani przez Mini-
stra Sprawiedliwości. Powszechne
obowiązki i prawa obywatelskie w
Konstytucji marcowej, były  sformu-
łowane podobnie jak w innych, demo-
kratycznych konstytucjach ustroju par-
lamentarnego. Do obowiązków oby-
watelskich zaliczano: obowiązek sza-
nowania i  przestrzegania Konstytucji
oraz innych obowiązujących ustaw i
rozporządzeń władz państwowych  lub
samorządowych, obowiązek służby
wojskowej, ponoszenia ciężarów i
świadczeń publicznych, szanowania
władzy prawowitej i ułatwiania speł-
niania jej zadań; obowiązek wycho-
wania swych dzieci na prawych oby-
wateli ojczyzny i zapewnienie im co
najmniej początkowego wykształce-
nia. Wszyscy obywatele byli równi wo-
bec prawa. Państwo nie uznawało
przywilejów rodowych ani stanowych,
jak również żadnych herbów, tytułów
rodowych i innych z wyjątkiem nauko-
wych, urzędowych i zawodowych.

Z daniem prof. Konstantego
Grzybowskiego, koncepcja
państwa liberalnego została

w Konstytucji marcowej zmodyfiko-
wana wprowadzeniem praw społecz-
nych i odmiennym od tradycyjnego
ujęciem prawa własności. Był to rezul-
tat wpływu na Konstytucję programów
ruchu robotniczego, ludowego i chrze-
ścijańsko-demokratycznego oraz Re-
rum Novarum z 1891 roku, nauki spo-
łecznej Kościoła katolickiego. Konstytu-
cja  marcowa, traktując o prawach oby-
watelskich, uszanowała postępowe
ustawodawstwo socjalne pierwszych
lat niepodległości i stworzyła furtkę do
przymusowego wywłaszczenia ziemi
m.in. dla reformy rolnej. 

P o uroczystej preambule, przy-
gotowanej przez ks Kazimie-
rza Lutosławskiego,  przedsta-

wiono siedem głównych rozdziałów
Konstytucji,  zakładając, że będzie ona
co lat 25 poddawana rewizji zwyczajną
większością Sejmu i Senatu, połączo-
nych w tym celu. 

„Witos i jego ruch realistycznie i po-
zytywnie oceniali demokratyczny i
kompromisowy charakter Konstytucji
marcowej, w przeciwieństwie do PSL
„Wyzwolenia”. Mieczysław Niedział-
kowski, przypominając niezrealizowa-
nie w Konstytucji wielu postulatów so-
cjalistów, podkreślał jednocześnie, że
„z dniem uchwalenia Konstytucji Pol-
ska staje w rzędzie nowoczesnych
państw demokratycznych.” Z udzia-
łem posłów, Naczelnika Państwa, Rzą-
du odbyło się uroczyste nabożeństwo
w katedrze Św. Jana, z okazji uchwa-
lania Konstytucji. Tłumy mieszkańców
Warszawy wyszły na ulice, udekoro-
wane flagami narodowymi. „Dla
uczczenia Konstytucji Sejm przyjął
uchwałę o realizacji zobowiązania Sej-
mu Wielkiego wybudowania świątyni
pod wezwaniem Opatrzności Bożej.
Uczczeniem Konstytucji miało być tak-
że wzniesienie w Warszawie Domu
Ludowego. Ciesząc się, zdawano so-
bie sprawę, że uchwalenie Konstytucji
stanowi istotny element wewnętrznej
stabilizacji państwa”. 

NNaa iilluussttrraaccjjii IIggnnaaccyy JJaann PPaaddeerreewwsskkii ––
oolleejj nnaa ppłłóóttnniiee,, aauuttoorrssttwwaa nnaasszzeeggoo
rreeddaakkccyyjjnneeggoo kkoolleeggii MMiirroossłłaawwaa
MMiirroońńsskkiieeggoo..

Jednym z największych osiągnięć Sejmu Ustawodawczego i Rządu
Obrony Narodowej było doprowadzenie do uchwalenia 17 marca
1921 r demokratycznej konstytucji. „Konstytucja - zdaniem prof.
Stanisława Kutrzeby - przepojona była demokratycznym i wolno-
ściowym duchem; w całej pełni przeprowadzała zasadę równości
wszystkich wobec prawa, zapewniała prawa wolności osobistej,
sumienia i wyznania, nietykalność mieszkania, tajemnicy listowej
swobody zgromadzeń, stowarzyszeń i koalicji, możność wnoszenia
petycji, wolność prasy, bezpłatność nauki, brała pod opiekę pracę;
stała na stanowisku uznania własności indywidualnej, ale dopusz-
czała do wywłaszczenia „ze względów wyższej użyteczności za od-
szkodowaniem”. Więc także dla celów reformy agrarnej. 



1 4

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
FRANCUSKI, ROSYJSKI,

dojeżdżam, 608 058 494
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, 42 m2, 2 pokoje, 

I p.,świetny standard, 601 720 840
!Centrum, kamienica do

remontu, na sprzedaż, 
601 720 840

!Ochota, kamienica, 2 pokoje
52 m2, po remoncie, do wejścia, 
3 m wys.,ciche, piwnica, 
601 720 840

!Kabaty, 67 m2, 3 pok., 
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem
i piwnicą 5m2, 601 720 840

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, Łoś k. Piaseczna,

280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 950 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840  

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

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

!Dom, Ursynów, 170 m2

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

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

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 930 tys. zł, 601 720 840

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

!Łoś k.Piaseczna, 300 m2,
superokazja, tylko 980 tys.zł, do
wprowadzenia się, 601 720 840,

!Mokotów, dom 400 m2, 
4,5 mln zł do dużych negocjacji,
601 720 840,

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Borowina, działka budowlana

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

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

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

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

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów 116 m2,

superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,

!Mokotów, ul. Belwederska, 
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcvia
6500 zł/m-c, 601 720 840

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

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

!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

BLACHARZY - praca stała,
możliwość zakwaterowania na
miejscu, 22 756 84 89

DEKARZY - praca stała,
możliwość zakwaterowania na
miejscu, 22 756 84 89

DO PRZYUCZENIA w zawodzie
blacharz, dekarz. Praca stała,
możliwość zakwaterowania, 
22 856 84 89

SZKOŁA PODSTAWOWA  im.
Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28)
zatrudni sprzątaczkę (pełen etat).
Telefon kontaktowy - 
(22) 462-85-26. 
CV proszę przesyłać 
na adres e-mail:
anna_baranska@spwmy.edu.pl 

ZATRUDNIMY opiekunki osób
starszych na terenie dzielnicy

URSYNÓW (opiekun 
medyczny, pielęgniarka).

Umowa o pracę. 
Kontakt w godz. 8.00-16.00. 

Tel. 22 612 43 38; 609 497 934

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 

BIURO RACHUNKOWE,
602 234 106

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

KOPIOWANIE KASET 
VIDEO I AUDIO 

NA PŁYTY DVD/CD – tanio, 
502 288 514

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

RENOWACJA mebli, 
510 266 143

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

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

SZKLARSKIE, 502 101 202 
WIERCENIE, KARNISZE, itp.

608 3030 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Wypożyczali nowe auta 
i odstawiali je do dziupli
Ursynowscy kryminalni we

współpracy z policjantami z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kar-
tuzach zatrzymali czterech męż-
czyzn podejrzanych o przywłasz-
czenie samochodów z wypoży-
czalni, oszustwa związane z ich
sprzedażą, paserstwo oraz po-
siadanie narkotyków. Na wnio-
sek policjantów i prokuratora
wobec 32-latka i jego o 5 lat
młodszego wspólnika sąd zasto-
sował środki zapobiegawcze w
postaci trzymiesięcznych aresz-
tów. Grozi im kara do 8 lat wię-
zienia. Kary do 5 lat pozbawienia
wolności grożą 51-latkowi oraz
42-letniemu mieszkańcowi Po-
morza. Wobec obu mężczyzn za-
stosowano policyjny dozór.

Pod koniec stycznia z ursy-
nowskimi kryminalnymi skon-
taktował się właściciel jednej z
wypożyczalni samochodów i
poinformował ich, że dwa dni
wcześniej skontaktował się z
nim znajomy, który powiedział,
że mężczyzna o danym nazwi-
sku pożyczył od niego samo-
chód audi RS5. Auto będące w
drodze na Pomorze straciło sy-
gnał GPS. Do chwili obecnej po-
jazd nie został zwrócony, co
może świadczyć o tym, że zo-
stał przywłaszczony.

Okazało się, że ten sam męż-
czyzna wypożyczył od zgłaszają-
cego audi RS3 warte ponad
200.000 zł. Sygnał GPS wskazy-
wał, że samochód również poru-
szał się drogą na Pomorze. Zgła-
szający obawiał się, że jego sa-
mochód także stał się przedmio-
tem przestępstwa, chociaż sygnał
z nadajnika jeszcze odbierał.

Ursynowscy policjanci skon-
taktowali się z kryminalnymi z
Komendy Powiatowej Policji w
Kartuzach, przekazując lokali-
zację samochodu. W trakcie
przyjmowania zawiadomienia
okazało się, że samochód zmie-
nił położenie i przemieszcza się
w kierunku miejscowości Boro-
wo gm. Kartuzy.

Policjanci z Ursynowa na-
tychmiast przekazali tą wiado-
mość kolegom z miejscowej po-
licji, którzy odnaleźli pojazd po-
rzucony przy jednej z dróg
gruntowych prowadzących do
miejscowości Łapalice gm. Kar-
tuzy, na posesji, na której funk-
cjonariusze niejednokrotnie od-
najdowali części z kradzionych
pojazdów.  W tym samym cza-
sie ursynowscy kryminalni usta-
lili, gdzie może przebywać 51-
latek, który wypożyczył samo-
chody i jakim autem się poru-
sza, po czym pojechali do niego
z wizytą. Zastali go na parkingu,
kiedy wsiadał do swojej toyoty.
Po okazaniu legitymacji służ-
bowych oraz podaniu podstaw
zatrzymali go i przewieźli do
policyjnego aresztu. Mężczy-
zna tłumaczył się, że wypoży-
czył auta na prośbę kolegi i to
on miał zwrócić samochody do
wypożyczalni. W trakcie dal-
szych czynności funkcjonariu-
sze zdobyli niepodważalne do-
wody na to, że w sprawę kra-
dzieży samochodów są zamie-
szani także 32-latek i jego 27-
letni wspólnik.

Mężczyźni mieli się spotkać
następnego dnia pod jednym z
ośrodków szkoleniowych na
warszawskim Wawrze. Obaj zo-
stali zatrzymani, kiedy podjeż-
dżali pod ośrodek taksówką.
Starszy z nich dodatkowo był
poszukiwany do ustalenia miej-
sca pobytu przez Prokuraturę
Warszawa Praga Południe.

Obaj mężczyźni zatrzymali
się w jednym z hoteli. W trakcie
przeszukania pokoju kryminal-
ni ujawnili i zabezpieczyli klu-
czyk od kradzionego Audi RS3
oraz dowód rejestracyjny od sa-
mochodu BMW 730, a także do-
kumenty związane z rejestracją
tego pojazdu w Holandii. Z za-
bezpieczonej dokumentacji wy-
nikało, że mężczyźni sprzeda-
wali wypożyczone auta tzw. słu-
powi, a następnie rejestrowali
je w Holandii. Chcąc uzupełnić
materiał dowodowy w kwestii
udziału zatrzymanych męż-
czyzn w przestępstwie oraz ich
związku z „dziuplą samocho-
dową” na terenie gminy Kartu-
zy ursynowscy policjanci poje-
chali do miejscowych kryminal-
nych i w oparciu o zebrane
wspólnie informacje ustalili, że
51-latek wypożyczał samocho-
dy na zlecenie 32-latka. Ten
wspólnie z 27-latkiem przyje-
chał samochodem Audi RS5 na
teren gminy Kartuzy i sprzedał
pojazd 41-letniemu paserowi
prowadzącemu miejscowy
warsztat.

Po dwóch dniach chcieli zro-
bić to samo z samochodem Au-
di RS3, sprawa się nieco skom-
plikowała, ponieważ po dro-
dze we wsi Borowo mieli koli-
zję drogową. Stamtąd pojecha-
li taksówką do Kartuz, gdzie
spotkali się z paserem i prze-
kazali mu kluczyki do audi. Na-
stępnie wrócili z nim w miej-
sce pozostawienia auta i razem
zepchnęli je na pobocze. Po
czym 41-latek zawiózł ich swo-
im fordem escape na stacje
PKP, skąd wrócili do Warsza-
wy. On w tym czasie zabrał au-
di na lawetę i zawiózł do swo-
jego warsztatu. Kiedy się zo-
rientował, że w samochodzie
cały czas nadaje czujnik GPS,
ponownie wciągnął pojazd na
lawetę i porzucił je na drodze
koło miejscowości Łapalice,
gdzie auto zostało odnalezio-
ne i zabezpieczone przez miej-
scowych policjantów na prośbę
funkcjonariuszy z Ursynowa.

Po zebraniu wszystkich do-
wodów w jedną całość krymi-
nalni odwiedzili warsztat i miej-
sce zamieszkania 41-latka. Nie
przyznawał się do przestęp-
stwa, twierdząc tylko, że poma-
gał nieznanym mu mężczy-
znom naprawić samochód. W
trakcie przeszukania kryminal-
ni znaleźli w jego mieszkaniu
woreczki foliowe z kokainą, am-
fetaminą i tabletki ekstazy oraz
kieszonkową wagę elektronicz-
ną. Narkotyki zostały zabezpie-
czone, a ich posiadacz trafił do
policyjnego aresztu na Ursyno-
wie. Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty paserstwa oraz posiadania
substancji odurzających, za co
grozi mu kara do 5 lat więzie-
nia. Podejrzany został objęty
policyjnym dozorem

51-latek, który wypożyczał
auta, stanął pod zarzutem
współudziału w ich przywłasz-
czeniu, za co grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolności.
Wobec niego również zastoso-
wany został policyjny dozór. Na
wniosek policjantów i prokura-
tora wobec 32-latka i jego o 5 lat
młodszego wspólnika sąd za-
stosował środki zapobiegawcze

w postaci trzymiesięcznych
aresztów. Grozi im kara do 8
lat więzienia. 

Trzy osoby w areszcie,
dwie w izbie dziecka

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 17-latkę podejrzaną o
posiadanie substancji psycho-
aktywnych, jej rówieśnika, któ-
ry również miał przy sobie nar-
kotyki oraz 20-letniego kierują-
cego seatem ibiza. W samocho-
dzie mundurowi znaleźli pu-
dełko z nielegalnym suszem.
Mężczyzna nie przyznawał się
do posiadania marihuany. Do
policyjnej izby dziecka trafiło
także dwóch 15-letnich pasa-
żerów, którzy również wypie-
rali się, że narkotyki leżące pod
siedzeniem są ich.

Około 20:20 policjanci pa-
trolujący ul. Puławską zauważy-
li Seata, którego sposób jazdy
był bardzo dynamiczny, niemal
brawurowy. Podróżujący samo-
chodem na widok policyjnego
radiowozu najwyraźniej się za-
niepokoili, zaczęli wykonywać
nerwowe ruchy, jakby chcieli
coś ukryć. Wobec czego mun-
durowi postanowili skontrolo-
wać pojazd i sprawdzić kierow-
cę oraz pasażerów.

Od razu po otworzeniu
drzwi od strony kierowcy czuć
było woń charakterystyczną
dla marihuany. Za kierownica
siedział 20-latek, obok niego
17-letni kolega. Na tylnej ka-
napie, pośrodku podróżowała
17-letnia dziewczyna, a po jej
bokach dwóch 15-latków. Poli-
cjanci zapytali legitymowa-
nych, czy mają przy sobie nar-
kotyki, ale wszyscy zgodnie za-
przeczyli. Mundurowi zauwa-
żyli jednak, że pod przednim
siedzeniem pasażera leży pla-
stikowe, przezroczyste pudeł-
ko. Wewnątrz znajdowały się
dwa woreczki z brunatno zielo-
nym suszem o zapachu mari-
huany. Nikt nie przyznawał się
do jego własności.

Po ponownym pytaniu wy-
wiadowców dotyczącym posia-
dania zabronionych substancji
17-latka wyjęta zza kurtki wore-
czek foliowy, w którym miała 8
zamykanych strunowo torebe-
czek z marihuaną oraz 9 bli-
strów tabletek psychoaktyw-
nych. Dodatkowo ze swojego
plecaka wyjęła pudełko z kilko-
ma sztukami pomarańczowych
i białych tabletek oraz dwa kolej-
ne woreczki z marihuaną i wa-
gę elektroniczną. Dziewczyna
tłumaczyła, że susz posiada na
własny użytek, a tabletki poma-
gają jej w zasypianiu. Idąc w
ślad koleżanki, 17-latek siedzą-
cy obok kierowcy też postanowił
pochwalić się swoim ekwipun-
kiem. Wyjął z bielizny zawiniąt-
ko z czarnej folii, w którym znaj-
dowały się brązowe kryształki.
Mężczyzna wyjaśnił, że to mefe-
dron, który ma na swój użytek.

Dwaj 15-latkowie nie mieli
przy sobie nic nielegalnego.
Jednak ani kierowca, ani oni
nie przyznawali się do pudełka
z marihuaną, które znaleziono
w aucie. Wobec czego wszyscy
zostali zatrzymani. 20-latek
oraz 17-letnia dziewczyna i
chłopak trafili do policyjnych
cel, nieletni natomiast do poli-
cyjnej izby dziecka.

Następnego dnia policjanci
ustalili, że pudełko z auta nale-
ży do kierowcy seata. On oraz
dwoje nastolatków usłyszało za-
rzuty, za które teraz sąd może
ich skazać nawet na 3 lata wię-
zienia. Nieletni po przesłucha-
niu w charterze świadków wró-
cili do swoich domów.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Nabór rachmistrzów 
przedłużony do 16 lutego

Główny Urząd Statystyczny wydłużył o 7 dni nabór
kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań. W Warszawie po-
trzeba minimum 745 rachmistrzów.

Obecnie jest zarejestrowanych ok. 450 kandydatów, a kil-
kadziesiąt kolejnych zgłoszeń jest weryfikowanych. Choć do
przeprowadzenia spisu potrzebnych jest 745 rachmistrzów, to
– uwzględniając niezbędną rezerwę kadrową w wysokości
25 proc. – liczba ta zwiększa się do 930. Dotychczas kandyda-
ci najchętniej wysyłali swoje zgłoszenia za pośrednictwem e-
maila lub poprzez ePUAP, ale można je również składać bez-
pośrednio w Urzędzie przy ul. Kruczkowskiego 2 lub wysłać
pocztą.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w
wieku minimum 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną
opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać
się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być ska-
zana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

KKaannddyyddaaccii nnaa rraacchhmmiissttrrzzóóww ssppiissoowwyycchh ww NNSSPP 22002211 mmooggąą
sskkłłaaddaaćć ddookkuummeennttyy::

- osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatel-
skich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stano-
wiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod
numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01), 

- poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzę-
du spisrekrutacja@um.warszawa.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP,
- wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in.

Pocztę Polską, firmę kurierską).

WWiięęcceejj iinnffoorrmmaaccjjii nnaa tteemmaatt ssppiissuu mmoożżnnaa uuzzyysskkaaćć nnaa ssttrroonniiee BBIIPP
oorraazz ww GGmmiinnnnyymm BBiiuurrzzee SSppiissoowwyymm ww WWaarrsszzaawwiiee ppoodd nnuummeerraa-
mmii tteelleeffoonnóóww 2222 444433 2299 0000,, 2222 444433 2299 0011,, ee-mmaaiill:: ssppiissrreekkrruuttaa-
ccjjaa@@uumm..wwaarrsszzaawwaa..ppll..
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