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K apituła Plebiscytu na Naj-
lepszych Sportowców War-
szawy powzięła słuszną de-

cyzję, by nie wyłaniać dziesiątki
najlepszych w 2020 roku, w któ-
rym pandemia koronawirusa w
ogromnym stopniu sparaliżowała
system imprez (szczegóły na str.
13). Prawdę mówiąc jednak, trud-
no nie zauważyć, że w sporcie sto-
łecznym od pewnego czasu prawie
już nie ma gwiazd, nie ma wielkich
faworytów, na których głosowała-
by publiczność. Trzykrotny zwy-
cięzca  Plebiscytu, nasz sąsiad z Ur-
synowa, chlubiący się dwoma zło-
tymi medalami olimpijskimi kulo-
miot Tomasz Majewski już zakoń-
czył sportową karierę i powierzono
mu szefostwo plebiscytowej kapi-
tuły. Sześciokrotnie wybrana naj-
lepszą sportsmenką Warszawy kró-
lowa rzutu młotem Anita Włodar-
czyk opuściła stołeczną Skrę i re-
prezentuje teraz AZS AWF Katowi-
ce. Trzeci gwiazdor lekkoatletyki
mieszkający w Warszawie – Piotr
Małachowski – od dawna jest człon-
kiem Śląska Wrocław i nie uwzględ-
nia się go  w stołecznym plebiscycie.
Piąta na 800 m w Igrzyskach Olim-
pijskich 2016 w Rio de Janeiro Jo-
anna Jóźwik, była  zawodniczka
AZS AWF Warszawa – tak samo
jak Anita Włodarczyk – przeniosła
się do chlebodajnego AZS AWF Ka-
towice. Inna sprawa, że Joanna nie
jest odkryciem sportu warszawskie-

go, zresztą tak samo jako Majewski
i Małachowski. 

N iemniej, widać już aż nad-
to wyraźnie, że Warszawa
przestała być magnesem,

przyciągającym czołowych spor-
towców. Dobrze więc, że przynajm-
niej drużyna siatkarzy Vervy Orlen
Paliwa spisuje się w PlusLidze pra-
wie tak samo dobrze, jak kiedyś w
I lidze jej wielcy poprzednicy – AZS
AWF i Legia Warszawa, kolekcjo-
nujący tytuły mistrzów Polski. Kie-
dyś oklaskiwaliśmy asów tych dru-
żyn – Edwarda Skorka, Zdzisława
Ambroziaka, Huberta Wagnera,
Wojciecha Rutkowskiego, a dziś bi-
jemy brawo grającym w Vervie
trzem mistrzom świata – Piotrowi
Nowakowskiemu, Andrzejowi
Wronie i Arturowi Szalpukowi. W
wymiarze plebiscytowym szczegól-
nie mili sercom warszawiaków, a
zwłaszcza ursynowian, powinni
być dwaj pierwsi, ponieważ to wy-
chowankowie wspaniałego klubu
Metro z ul. Hirszfelda. Jeśli więc
plebiscyt za rok 2020 miałby się
jednak odbyć, to ja akurat głoso-
wałbym przede wszystkim na nich. 

A le cóż, siatkówka w naszym
mieście pozostaje wyraźnie
w cieniu piłki nożnej. Kie-

dyś Warszawa miała trzy drużyny
w najwyższej klasie rozgrywek –
Polonię, Gwardię i Legię, później
były Legia i Gwardia, następnie Le-
gia i Polonia, a teraz w Ekstrakla-
sie pozostaje już tylko Legia, chlu-
biąca się tytułem mistrza Polski,
lecz kompromitująca się w między-
narodowych rozgrywkach pucha-
rowych. Przegrywa bowiem ostat-
nio dosłownie z byle kim. I szczerze
mówiąc, serdecznie żal mi prezesa
piłkarskiej Legii Dariusza Miodu-
skiego, inwestującego w drużynę
zarówno pieniądze, jak i uczucia.
Bo pewnie ten świetnie wykształco-

ny Polak i utalentowany biznes-
men wciąż jeszcze nie wie, jak nie-
wydolny jest system szkolenia pił-
karskiego w Polsce, głównie mar-
nujący największe talenty. Sam
Mioduski zaufał nominalnym pił-
karskim autorytetom i srodze się
na tym przejechał. Ale wygląda na
to, że wreszcie dostrzegł, w czym
rzecz i ukochana przez niego Legia
coś wreszcie zdziała na europej-
skiej arenie. Klub ten w ostatnich
latach był bliski Ursynowowi, bo
właśnie w tej dzielnicy mieszkali
najlepsi jego gracze. Mioduski mo-
że – mimo wszystko – cieszyć się z
tytułów mistrza Polski, zdobywa-
nych przez Legię i z tego, że za cza-
sów jego prezesury nareszcie zani-

kły kibicowskie burdy. Wszysto to
jednak za mało, by piłkarska Legia
w pełni odzyskała zaufanie war-
szawskich sympatyków, którzy pa-
miętają występy Lucjana Brych-
czego, Bernarda Blauta, Kazimie-
rza Deyny, Roberta Gadochy... 

T rudno nie zżymać się na
myśl, że Warszawa zainwe-
stowała bodaj 450 nln zło-

tych w nowy stadion przy ul. Ła-
zienkowskiej, pochopnie zwany
stadionem Legii, bo w sensie praw-
nym to obiekt miejski. Stolica Pol-
ski ma w zamian – zamiast dobrej
międzynarodowej promocji – tylko
jeden wielki wstyd, bo już coraz
trudniej znaleźć w Europie druży-
nę, która nie byłaby w stanie wy-

grać z Legią. Wiele osób dziwi się,
że nie tylko piłkarska Legia ma kło-
poty, bo na tle całego kraju coraz
wyraźniej widać, że stolica Polski
schodzi w ogóle w sporcie wyczyno-
wym do roli pariasa. 

Dodatkowym czynnikiem
dobijającym stało się to, że
dopóki w Warszawie rzą-

dzi Platforma Obywatelska (z
przydatkami), a w skali całego
państwa – PiS, nie ma mowy o
współdziałaniu tych dwu ugrupo-
wań na gruncie  sportu i np. trud-
no liczyć, by państwo dołożyło zwy-
czajowe 50 procent do zapłaty za
zmodernizowany stadion lekko-
atletyczny Skry, bez którego sto-
łeczna lekkoatletyka jest jak ryba

bez wody. Jawnym tego dowodem
było skontrowanie przez PiS opra-
cowanego jeszcze w kadencji Han-
ny Gronkiewicz-Waltz (PO) pro-
jektu zbudowania nowoczesnego
stadionu przy Wawelskiej. Tylko
czy pragnącą trenować lekkoatle-
tykę młodzież warszawską obcho-
dzą tego rodzaju polityczne spo-
ry? Młodzież rwie się do sportu,
tymczasem jednak w wielu dyscy-
plinach trudno nawet o jakie takie
miejsce do treningu. 

Dawnymi laty Warszawa by-
ła największym zagłębiem
sportowych talentów w Pol-

sce. Wzorcowym przykładem wiel-
kiej kariery stał się np. rdzenny
warszawiak Jacek Wszoła, naj-
pierw trenujący skok wzwyż w
skromnych warunkach na stadio-
nie Orła i w Technikum Łączności
na Saskiej Kępie, a potem sięgają-
cy po złoty medal olimpijski w
Montrealu i srebrny cztery lata póź-
niej w Moskwie. Sam jednak do-
brze pamiętam, że gdy Jacek wy-
grywał najpierw Ogólnopolską
Spartakiadę Młodzieży, to był to
sukces odniesiony na największej
polskiej arenie – warszawskim Sta-
dionie Dziesięciolecia. A teraz lekko-
atletyka warszawska, dysponująca
kiedyś aż 13 stadionami, tak na-
prawdę nie ma gdzie się podziać... 

Nie jedyny to problem stołecz-
nego sportu, któremu pań-
stwo polskie zabrało np. ca-

ły kompleks obiektów Gwardii przy
Racławickiej. Lista strat, jeśli chodzi
o obiekty sportowe, jest zresztą
znacznie dłuższa. Co gorsza, Sta-
dion Narodowy, na który wydano
przeogromne pieniądze, wielkiej lu-
ki inwestycyjnej w sporcie warszaw-
skim bynajmniej nie wypełnia...

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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Zmiany w koncepcji Parku Polskich Wynalazców
Urząd Dzielnicy Ursynów – po
wsłuchaniu się w postulaty miesz-
kańców i radnych – podjął wspól-
nie z projektantami decyzję o
wprowadzeniu 16 zmian w kon-
cepcji. Uwzględnione zmiany, wy-
chodzące naprzeciw większości
wniosków, nie naruszają podsta-
wowych założeń koncepcyjnych
Parku Polskich Wynalazców. 

Od początku Urząd Dzielnicy był w
pełni otwarty na dialog z mieszkańca-
mi, a punktem wyjścia dla stworzonej
koncepcji były wyniki konsultacji spo-
łecznych z lat 2015-2016. Przedstawio-
ną koncepcję parku oraz wprowadzone
do niej zmiany urząd uznaje za rozwią-
zanie kompromisowe. 

Lista zmian: 
11.. Zmiana lokalizacji dwóch zaba-

wek naturalnego placu zabaw (labirynt
z pieńków drzewa, las pajęczyn) i umiej-
scowienie ich po północnej stronie
drewnianego przejścia przez lasek – po-
zwoli to pozostawić południową część
lasku bez infrastruktury placu zabaw.

22.. Zaprojektowanie lokalizacji dla la-
tarni w lasku w ten sposób, że będą one
umieszczone na północ od linii drew-
nianego przejścia przez lasek – pozwo-
li to pozostawić południową część lasku
we względnej ciemności.

33.. Zaprojektowanie oświetlenia w la-
sku w ten sposób, że będzie możliwe do
regulacji ściemniaczem oraz wyłączni-
kiem czasowym.

44.. Wprowadzenie na terenie parku
przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz
z tablicami przyrodniczymi nt. lokal-
nej flory i fauny (z wykorzystaniem ko-
dów QR).

55.. Wprowadzenie na terenie ścieżki
edukacyjnej nt. polskiej wynalazczości
(z wykorzystaniem kodów QR).

66.. Uwzględnienie w upamiętnieniu w
parku nie tylko wynalazców, ale rów-
nież wynalazczyń.

77.. Uwzględnienie w nowych nasa-
dzeniach drzew i krzewów gatunków
rodzimych.

88.. Uwzględnienie potrzeby zacho-
wania jak największej części dotych-
czasowych łąk kwietnych na terenie
górki, a urządzanie nowych w miej-
scach ubogich w roślinność. 

99.. Zaprojektowanie dodatkowych 3
budek lęgowych dla ptaków oraz dom-
ków dla jeży na terenie parku, w tym w
południowej części lasku.

1100.. Zaprojektowanie poidełek dla
ptaków w miejscach zadrzewionych.

1111.. Rezygnacja ze stołów do tereno-
wych szachów trzyosobowych.

1122.. Rezygnacja z peryskopu na tara-
sie widokowym.

1133.. Rezygnacja z dwustronnego lu-
stra terenowego.

1144.. Rezygnacja z napisu „fluorescencja”.
1155.. Rezygnacja z wykorzystania far-

by fluorescencyjnej do pokrycia nią
podstopnic na schodach prowadzących
z lasku na szczyt górki.

1166.. Rezygnacja z napisu „Ursynów”
na ramach widokowych. 

Pod koniec 2019 r. Zarząd Dzielnicy
Ursynów pozyskał finansowanie (2 041
300,00 zł) dedykowane wyłącznie bu-
dowie nowego parku – pochodzi ono z
Biura Ochrony Środowiska m.st. War-
szawy. W ramach tych środków 30 lip-
ca 2020 r. została zawarta umowa z fir-
mą projektową, wyłonioną w postępo-
waniu przetargowym. Przedmiotem
umowy jest opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy Par-
ku Polskich Wynalazców z naturalnym
placem zabaw i sprawowaniem nadzo-
ru autorskiego podczas realizacji robót
budowlanych. 

W międzyczasie do urzędu dociera-
ły głosy mieszkańców, którzy zwracali
uwagę, że koncepcja z 2017 roku nad-
miernie ingeruje w naturalny charakter
terenu. W tym samym czasie zmieniło
się w sposób zauważalny podejście do
tematów związanych z projektowaniem
i organizowaniem terenów zieleni w
mieście, które powinny w większym
stopniu uwzględniać wyzwania związa-
ne ze zmianami klimatycznymi. Dlate-
go urząd zdecydował o zamówieniu
nowej koncepcji, wychodzącej naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców. Kon-
cepcja została zaprezentowana miesz-
kańcom w październiku 2020 roku. Do
koncepcji mieszkańcy mogli zgłaszać
swoje uwagi, które zostały przekazane
projektantom. W efekcie zgłoszonych
uwag powstała ostateczna koncepcja
parku. Jest ona punktem wyjścia do
opracowania projektu budowlanego,
uzyskania pozwolenia na budowę,
opracowania projektu wykonawczego,
a następnie realizacji prac w terenie. 

W wyniku postulatów, kierowanych
do Urzędu Dzielnicy Ursynów przez
mieszkańców w styczniu i na początku lu-
tego 2021 r., w efekcie dyskusji podczas
posiedzenia Komisji Architektury i Ochro-
ny Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów
oraz petycji i interpelacji, urząd wspólnie
z projektantami podjął decyzję o wprowa-
dzeniu kolejnych zmian w koncepcji. 

Obecnie architekci pracują nad do-
kumentacją projektowo-kosztorysową,

by następnie w imieniu inwestora, czy-
li Urzędu Dzielnicy Ursynów uzyskać
pozwolenie na budowę. W połowie ro-
ku planujemy ogłosić przetarg na wyko-
nawcę parku, a planowany czas zakoń-
czenia inwestycji to połowa 2022 roku. 

Podczas tworzenia koncepcji firma
projektowa wzięła pod uwagę ochronę
istniejącego drzewostanu. Urządzenia
na placu zabaw zaprojektowane są w
odległościach, wskazywanych przez
dendrologów, jako bezpieczne dla sta-
nu zdrowotnego i statyki drzew. Ochro-
nie korzeni służy również zastosowanie
nawierzchni drewnianej m.in. w tzw.
„lasku” – tak, aby jak najmniej ingero-
wać w strefy korzeniowe drzew i krze-
wów.  Również podczas procesu inwe-
stycyjnego urząd dołoży wszelkich sta-
rań, aby roboty przebiegały z posza-
nowaniem istniejącej przyrody. W tym
celu m.in. planowane jest ustanowienie
nadzoru przyrodniczego dla przedmio-
towej inwestycji oraz  wykonanie szcze-
gółowego planu ochrony drzewosta-
nu. Warto dodać, że wykonanie oświe-
tlenia planowane jest we wschodniej
części zadrzewienia – w rejonie urzą-
dzeń zabawowych, oraz na linii ciągu
komunikacyjnego przez „lasek”, a za-
tem część zachodnia pozostanie bez
dodatkowego oświetlenia. Z założenia
część zachodnia ma być również w
mniejszym stopniu odwiedzana przez
dzieci – z uwagi na mniejszą liczbę i
charakter zabawek. 
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Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował
o korzystnych dla mieszkańców Ursyno-
wa zmianach w budżecie dzielnicy. Do-
datkowe środki finansowe zasilą m.in.
inwestycje oświatowe oraz trzy zadania
inwestycyjne dotyczące budowy parków. 

Większe środki dzielnica przeznaczy także na in-
frastrukturę drogową, rowerową oraz hydrotech-
niczną przede wszystkim na terenie Zielonego
Ursynowa. Na inwestycje przeznaczymy 21 mln zł
w ramach środków przyznanych dodatkowo dziel-
nicy, a łączny wzrost środków przeznaczonych na
zadania inwestycyjne w latach 2021-2023 wy-
niesie prawie 34 mln zł.

Zadania inwestycyjne, na których realizację
dzielnica otrzymała dodatkowe środki:

– Budowa Parku im. Romana Kozłowskiego -
m.in. niecka „wieloryb” - zgodnie z wolą mieszkań-
ców wyrażoną w konsultacjach społecznych prze-
prowadzonych w 2018 roku (lata 2021-2023)

– Budowa części wschodniej Parku przy Bażan-
tarni, zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną w
konsultacjach społecznych przeprowadzonych w
2019 roku (lata 2021-2022)

– Budowa Parku Polskich Wynalazców 
(2022 rok)

– Modernizacja budynku „B” Szkoły Podstawo-
wej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3, wraz z adapta-
cją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psycholo-
giczno - Pedagogicznej nr 19 (lata 2021-2023)

– Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 319 przy ul. Wokalnej (lata 2021-2023)

– Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej
nr 336 (lata 2022-2023)

– Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej
nr 16 (2023 rok)

– Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej
nr 96 (lata 2022-2023)

– Modernizacja budynku Przedszkola Specjal-
nego nr 213 (lata 2021-2023)

– Budowa i modernizacja infrastruktury drogo-
wej na terenie Zielonego Ursynowa (lata 
2022-2023)

– Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowero-
wych na terenie Ursynowa (lata 2022-2023)

– Budowa systemów kanalizacji deszczowej na
terenie Zielonego Ursynowa (lata 2022-2023)

– Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników
wodnych (lata 2022-2023)

– Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Sto-
kłosy (2023 rok).

Ponadto Zarząd Dzielnicy Ursynów zapropo-
nował przekazanie Zarządowi Zieleni m.st War-
szawy kwoty 300 tys. zł na prace przygotowawcze
związane z zagospodarowaniem terenów nad tu-
nelem POW, realizowane w latach 2021-2022.

– Kolejne pieniądze dla Ursynowa to dowód na
to, że prezydent m.st Warszawy Rafał Trzaskow-
ski sukcesywnie spełnia złożone w 2018 roku
obietnice. Pieniądze zostaną przeznaczone na
ważne dla dzielnicy inwestycje. Bardzo zależy
nam na inwestycjach oświatowych, ale także na
rozwoju terenów zieleni – mówi burmistrz Ursy-
nowa, Robert Kempa.

Ruszyła zbiórka podkła-
dów higienicznych dla
Fundacji Hospicjum Onko-
logiczne św. Krzysztofa.
Wsparcie dla organizacji
jest szczególnie ważne w
czasach pandemii. Do ak-
cji włączyły się ursynow-
skie placówki oświatowe,
które wcześniej zbierały
także dary dla medyków.
Zbiórka potrwa do 26 lu-
tego. Nie bądźmy obojętni!

„Podkłady higieniczne to jed-
na z tych rzeczy, które w hospi-
cjum zużywają się najszybciej...
A w naszym magazynie niedłu-
go ich zabraknie! Dlatego prosi-
my o wsparcie!’ – taka informa-
cję przekazała 13 lutego Funda-
cja Hospicjum Onkologiczne św.
Krzysztofa. Na apel o pomoc od-
powiedziała Szkoła Podstawo-
wa nr 399. Do zbiórki szybko
włączyły się kolejne placówki
oświatowe. Szkoły Podstawowe
nr 16, 340, 336 i 330 oraz Przed-
szkola nr 400, 412, 201, 282, 395
i 286, które składają już dary do
siedziby SP 399. Pozostałe pla-
cówki przekazują podkłady bez-

pośrednio do hospicjum. Do ak-
cji może włączyć się każdy.

Hospicjum dla swoich pod-
opiecznych zbiera podkłady hi-
gieniczne o wym. 90 x 60 cm i
większe. Podkłady można przy-
nosić do holu Szkoły Podstawo-
wej nr 399 przy ul. J. Zaruby 7,
w godzinach 7.00-17.00. Dary
można także zostawiać przed
drzwiami wejściowymi do bu-
dynku Hospicjum przy ul. Pilec-
kiego 105, w godz. 7:00-21:00.

ZZbbiióórrkkęę nnaa zzaakkuupp ppooddkkłłaaddóóww
mmoożżnnaa ttaakkżżee wweesspprrzzeećć wwppłłaattąą
nnaa kkoonnttoo::

Fundacja Hospicjum Onkolo-
giczne św. Krzysztofa

Nr konta dla przelewów krajowych:
Bank Pekao S.A.
68 1240 5963 1111 0000

4799 9077
Nr konta dla przelewów za-

granicznych: COD PKOPPLPW
21 1240 5963 1978 0010

3546 0223

Nowe inwestycje dla Ursynowa

Start zbiórki dla Hospicjum

Rządowy projekt, wedle
którego usługodawcy cy-
frowi oraz media (o wyso-
kim poziomie przycho-
dów) miałyby płacić spe-
cjalną „składakę” z tytułu
reklamy internetowej i re-
klamy konwencjonalnej –
wzbudził ostry sprzeciw
zainteresowanych pod-
miotów. 

Oficjalnie uzasadnia się pla-
nowane posunięcie pozyska-
niem środków na Narodowy
Fundusz Zdrowia i Narodowy
Fundusz Ochrony Zabytków
oraz potrzebą utworzenia Fun-
duszu Wsparcia Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w obsza-
rze mediów. Chociaż projekt nie
uderza akurat w „Passę”, w peł-
ni solidaryzujemy się z autorami
listu otwartego w tej sprawie,
mając świadomość, że nowy po-
mysł finansowy rządu nie ude-
rzy w istotnym stopniu w takich
globalnych gigantów jak Google
i Facebook, natomiast krajowe
media może doprowadzić do
bankructwa. W dalszej perspek-
tywie wprowadzenie owej da-
niny pomniejszyłoby obszar
wolności słowa w Polsce. 

LLiisstt oottwwaarrttyy ddoo wwłłaaddzz RRzzeecczzyy-
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Zwracamy się w sprawie zapo-
wiadanego nowego, dodatkowego
obciążenia mediów działających
na polskim rynku, myląco nazy-
wanego „składką”, wprowadza-
ną pod pretekstem Covid-19. 

Jest to po prostu haracz, ude-
rzający w polskiego widza, słu-
chacza, czytelnika i internautę, a
także polskie produkcje, kulturę,
rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:
1. osłabienie, a nawet likwida-

cję części mediów działających w
Polsce, co znacznie ograniczy spo-
łeczeństwu możliwość wyboru in-
teresujących go treści,

2. ograniczenie możliwości fi-
nansowania jakościowych i lokal-
nych treści. Ich produkcja daje
obecnie utrzymanie setkom tysię-
cy pracowników i ich rodzinom
oraz zapewnia większości Pola-
ków dostęp do informacji, rozryw-
ki oraz wydarzeń sportowych w
znaczącej mierze bezpłatnie,

3. pogłębienie nierównego
traktowania podmiotów działa-
jących na polskim rynku medial-
nym, w sytuacji, gdy media pań-
stwowe otrzymują co roku z kie-
szeni każdego Polaka 2 mld zło-
tych, media prywatne obciąża

się dodatkowym haraczem w wy-
sokości 1 mld zł,

4. faktyczne faworyzowanie
firm, które nie inwestują w two-
rzenie polskich, lokalnych treści
kosztem podmiotów, które w Pol-
sce inwestują najwięcej. Według
szacunków, firmy określane przez
rząd jako „globalni cyfrowi gigan-
ci” zapłacą z tytułu wspomniane-
go haraczu zaledwie ok. 50 - 100
mln zł w porównaniu do 800 mln
zł, jakie zapłacą pozostałe aktyw-
ne lokalnie media.

Skandaliczne jest również nie-
symetryczne i selektywne obcią-
żenie poszczególnych firm. Dodat-
kowo niedopuszczalna w pań-
stwie prawa jest próba zmiany
warunków koncesyjnych w okre-
sie ich obowiązywania.

Jako media działające od wie-
lu lat w Polsce nie uchylamy się
od ciążących na nas obowiązków
i społecznej odpowiedzialności. Co
roku płacimy do budżetu Państwa
rosnącą liczbę podatków, danin i
opłat (CIT, VAT, opłaty emisyjne,
organizacje zarządzające prawa-
mi autorskimi, koncesje, często-
tliwości, decyzje rezerwacyjne,
opłata VOD itd.). Własną działal-
nością charytatywną wspieramy
też najsłabsze grupy naszego spo-
łeczeństwa. Wspieramy Polaków,
jak i rząd w walce z epidemią, za-
równo informacyjnie, jak i prze-
znaczając na ten cel zasoby war-
te setki milionów złotych. 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się
więc używaniu epidemii, jako pre-
tekstu do wprowadzenia kolejne-
go, nowego, wyjątkowo dotkliwe-
go obciążenia  mediów. Obciąże-
nia trwałego, które przetrwa epi-
demię Covid-19.

S y g n a t a r i u s z e  l i s t u
A g e n c j a  W y d a w n i c z a  A G A R D ,

R y s z a r d  P a j u r a ,  A g o r a  S . A . ,
A M S  S . A . ,  A S TA - N E T  S . A . ,  B o n -

n i e r  B u s i n e s s ,  B u r d a  M e d i a
P o l s k a ,  C A N A L + ,  D z i e n n i k  Tr y -
b u n a ,  D z i e n n i k  W s c h o d n i ,  E d i -

p r e s s e  P o l s k a ,  E l e v e n  S p o r t s
N e t w o r k  s p .  z  o . o . ,  E u r a c t i v . p l ,

F u n d a c j a  R e p o r t e r ó w ,  G a z e t a
R a d o m s z c z a ń s k a ,  G a z e t a  Ż o l i -

b o r z a ,  G r e e n  C o n t e n t  S p .  z
o . o . ,  G r e m i  M e d i a  S . A . ,  G r u p a

E u r o z e t ,  G r u p a  I n t e r i a . p l  s p .  z .
o . o . ,  G r u p a  M e d i a l n a  W T K ,  G r u -
p a  P T W P,  G r u p a  R a d i o w a  A g o r y

S p .  z  o . o . ,  G r u p a  R M F,  G r u p a
Z P R ,  H e l i o s  S . A . ,  I B E R I O N  s p .  z
o . o .  ,  I n f o r  B i z n e s ,  I n p r e s s  s p .

z . o . o . ,  K i n o  P o l s k a  T V  S . A . ,
K r a j o w a  I z b a  G o s p o d a r c z a

E l e k t r o n i k i  i  Te l e k o m u n i k a c j i ,
L e m o n  R e c o r d s  s p .  z  o . o . ,  M a r -

s h a l  A c a d e m y ,  M e d y c y n a  P r a k -
t y c z n a ,  M u s i c  T V  s p .  z  o . o . ,

M u z o . f m  s p .  z  o . o . ,  n a Te m a t . p l ,
N O W a  G a z e t a  Tr z e b n i c k a ,  N o -
w i n y  J e l e n i o g ó r s k i e  s p .  o . o . ,
O K O . p r e s s  ,  P o l i t y k a  ,  P o l s k a

P r e s s  G r u p a ,  P r a s a  B e s k i d z k a ,
R e d a k c j a  „ Z d a n i a ” ,  R i n g i e r

A x e l  S p r i n g e r  P o l s k a ,  S TA V K A
S p .  z  o . o . ,  S u p e r s t a c j a  s p .  z

o . o . ,  Te l e w i z j a  P o l s a t  s p .  z
o . o . ,  Te l e w i z j a  P u l s  S p .  z  o . o . ,

Te l e w i z j a  R e g i o n a l n a  T V T  ,  T I -
M E  S . A . ,  T V  A S TA ,  T V  S p e k t r u m

s p .  z  o . o . ,  T V N  S . A . ,  
Ty g o d n i k  P o w i a t u  W o ł o w s k i e -

g o  K u r i e r  G m i n ,  Ty g o d n i k  P o -
w s z e c h n y ,  Ty g o d n i k  R e g i o n a l -

n y  7  d n i  C z ę s t o c h o w a ,  W e s t a
D r u k ,  W i r t u a l n a  P o l s k a  ,  

W y d a w n i c t w o  B a u e r,  
W y d a w n i c t w o  

D o m i n i k a  K s i ę s k i e g o  W u l k a n ,
W y d a w n i c t w o  M a g r a f  ,  

W y d a w n i c t w o  N o w i n y ,  Z a k o -
p i a ń s k i e  To w a r z y s t w o  G o s p o

d a r c z e  -  Ty g o d n i k  P o d h a l a ń s k i

„Passa” popiera protest mediów

Rozpoczęły się szczepienia
przeciw COVID-19 dla na-
uczycieli, którzy prowa-
dzą zajęcia stacjonarne w
szkołach podstawowych,
placówkach specjalnych,
przedszkolach i żłobkach.
Rząd podjął także decyzję
o rozpoczęciu rejestracji
dla pozostałych pedago-
gów oraz przedłużył na-
ukę zdalną do końca lute-
go dla młodzieży i
uczniów klas 4-8.

Decyzją rządu nauczycielom
do 65. roku życia będzie poda-
wana szczepionka AstraZeneca.
Natomiast nauczycielom, którzy
mają więcej niż 65 lat, preparat
BioNTech/Pfizer lub Moderna.

– Dobrze, że zdecydowano się
na zaszczepienie nauczycieli,
szkoda że nie objęto nimi rów-
nież pracowników niepedago-
gicznych. To ponad 13 tys. osób
w naszych placówkach. W ten
sposób nie uda się zapewnić cał-
kowitego bezpieczeństwa w
szkołach i przedszkolach, a tego
oczekują zarówno nasi pracow-
nicy, jak i rodzice – stwierdza
Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Szczepieniami w pierwszej
grupie zostaną objęci: nauczy-
ciele wychowania przedszkolne-
go, osoby zatrudnione na stano-
wisku pomocy nauczyciela, oso-
by zatrudnione na stanowisku
pomocy wychowawcy, nauczy-
ciele klas I-III szkół podstawo-
wych (w tym wychowawcy świe-
tlic), nauczyciele szkół i placó-
wek specjalnych, nauczyciele i
instruktorzy praktycznej nauki
zawodu, pracownicy pedago-
giczni poradni psychologiczno-

-pedagogicznych oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych.

W warszawskich przedszko-
lach oraz szkołach podstawowych
(kl. 1-3, oddziały przedszkolne)
stacjonarnie naucza i opiekuje się
dziećmi ponad 11,9 tys. nauczy-

cieli. Ponad tysiąc osób (na eta-
tach pedagogicznych) pracuje w
poradniach psychologiczno-pe-
dagogicznych i poradniach spe-
cjalistycznych, a ponad 2,2 tys.
w placówkach specjalnych. Z ko-
lei w miejskich żłobkach, w któ-
rych zatrudniamy ponad 2 tys.
osób, blisko 1,2 tys. zadeklaro-
wało chęć zaszczepienia się prze-
ciw COVID-19. W niepublicznych
placówkach żłobkowych dotowa-
nych przez miasto na szczepie-
nia zgłosiło się blisko 500 osób.

12 lutego rozpoczęły się szcze-
pienia przeciw COVID-19 pierw-
szej grupy pedagogów. Aktual-
nie przygotowano 24 miejskie
punkty na szczepienia nauczy-
cieli – z zamówionych 3,3 tys.
dawek miasto otrzymało 900
sztuk, które trafiły do ośmiu
przychodni. Ogółem w woj. ma-
zowieckim na szczepienia zgło-
siło się 42,5 tys. nauczycieli.

Zapisy dla nauczycieli, którzy
nie zapisali się w I etapie i peda-

gogów z pozostałych roczników
(uwaga: do 65 r.ż.), rozpoczną
się w poniedziałek 15 lutego. 

W stołecznych szkołach jest
zatrudnionych obecnie 31 tys.
nauczycieli i ponad 13 tys. pra-
cowników niepedagogicznych.

Nauczyciele, którzy chcą się
zaszczepić, powinni się zgłosić
do dyrektora swojej placówki,
który wypełni formularz zgło-
szeniowy w Systemie Informacji
Oświatowej i prześle go do Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki.

Formularz z listą zgłoszoną
do szczepienia zostanie przeka-
zany do właściwego szpitala wę-
złowego (w najbliższej okolicy
danej szkoły lub placówki). A
gdy szczepionka będzie dostęp-
na, szpital poinformuje dyrek-
tora, kiedy jego pracownicy mo-
gą przyjechać na szczepienie.

Trwają też powtórne testy
przesiewowe na obecność SAR-
S-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III
szkół podstawowych i szkół
specjalnych. A 14 lutego rozpo-
częło się testowanie nauczycie-
li z przedszkoli. Aktualnie te-
stowanie obejmuje osoby, któ-
re były już sprawdzane w ra-
mach powrotu do szkół po fe-
riach zimowych, otrzymały wy-
nik negatywny i chcą ponownie
poddać się badaniu. Również
pracownicy instytucji opieki
nad dziećmi do lat trzech otrzy-
mali możliwość wykonania te-
stów przesiewowych pod ką-
tem COVID-19. Ponad 400 pra-
cowników miejskich żłobków
chce poddać się tym badaniom.
Niepubliczne żłobki i kluby
dziecięce indywidualnie zgła-
szają swoich pracowników do
testów przesiewowych. 

Ruszyły szczepienia nauczycieli
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Dla Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mo-
kotów rok 2020 stanowił wielkie wyzwa-
nie. Zakładana transformacja w biblio-
tekę hybrydową w dobie pandemii mu-
siała znacznie przyśpieszyć. 

Nie można było zostawać w tyle także wobec
rozwoju nowych technologii i mediów społeczno-
ściowych. By nie utracić kontaktu z dziesiątkami
tysięcy czytelników – mieszkańców dzielnicy, a
wciąż zdobywać nowych, nawet przy zamknięciu
lub znacznym ograniczeniu pracy 28 swoich pla-
cówek – Biblioteka rozbudowała różnorodną
obecność w sieci. W ten sposób na Mokotowie pod
koniec ubiegłego roku można było korzystać z
katalogu on-line, dostępu do książek na platfor-
mie Legimi, a także (tu nowość) dostępu do e-pr-
asy. Dzięki dotacji z Urzędu Dzielnicy w 2020 r.
udało się zrobić zakupy dla czytelników zamknię-
tych w domach. Prawie podwojono ilość tzw.
zbiorów specjalnych, cieszących się obecnie naj-
większym zainteresowaniem. Tak więc od po-
czątku roku 2021 Biblioteka oferuje już ponad

1000 e-booków, ponad 1200 filmów, 740 e-audi-
obooków. O jedną trzecią, do ponad 1000 sztuk
wzrosła liczba gier planszowych. Ponadto Czytel-
nia Naukowa nr XXI nadal udostępnia 50 zdigi-
talizowanych cymeliów: pozycji pochodzących z
wielotysięcznych zbiorów Biblioteki Dziennikarzy
Polskich, będących własnością Biblioteki.

Rozbudowała się także obecność w sieci: pod
koniec roku strony internetowe Biblioteki zano-
towały ponad wzrost liczby odbiorców o ponad
200 procent. Wprowadzono filmowe relacje z
wystaw, urządzonych w niedostępnych na razie
wnętrzach placówek. Kiedy było można, prowa-
dzono też cieszące się zainteresowaniem zajęcia
hybrydowe, m.in. plastyczne dla dzieci. Hybry-
dowo działał Dyskusyjny Klub Książki. Bibliote-
ka rozpoczęła również własną ”produkcję” fil-
mów i filmików.

Dla wygody mieszkańców na Służewie nad Do-
linką została uruchomiona pierwsza mokotow-
ska wrzutnia książek. Wypożyczone w którejkol-
wiek placówce dzielnicowej Biblioteki – mogą one
być tutaj zwracane przez 24 godziny.

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora, prowa-
dzące wcześniej kursy dla mieszkańców 50+
(przeszło 1300 uczestników), musiały ograniczyć,
lecz nie zaprzestały udzielania porad – odbywa-
ły się one i odbywają nadal indywidualnie, a do-
tyczą obsługi komputerów, a także smartfonów, ta-
bletów i urządzeń AGD.

Wielką chlubą mokotowskiej Biblioteki jest
wzrost największej wśród dzielnicowych bibliotek
publicznych ilości Punktów Bibliotecznych pro-
wadzonych społecznie, m. in. w szpitalach, do-
mach opieki, więzieniu, szkołach itp. Na Mokoto-
wie i w okolicy 43 punkty uzupełnia sieć stałych
placówek, a ze zbiorów – obejmujących nie tylko
książki, ale również audiobooki, materiały do na-
uki języków obcych, itp. – korzystają liczni miesz-
kańcy innych dzielnic Warszawy.

W bardzo trudnych okolicznościach pracowni-
cy Biblioteki Mokotowa wykonywali swą pracę z
pamięcią o tym, że spełnienie oczekiwań społecz-
nych, a nawet dobrostan psychiczny mieszkań-
ców, naprawdę zależą od inwencji i starań kadry.
Placówki biblioteczne przez długie miesiące sta-
nowiły przecież jedyne działające instytucje kul-
tury! To właśnie, jak i zrozumienie potrzeb ze
strony władz Dzielnicy, motywowało i motywuje
nadal do podejmowania wyzwań czasu.

Z okazji 92. urodzin prof.
Leszka Żukowskiego, har-
cerza Szarych Szeregów,
żołnierza Armii Krajowej,
powstańca warszawskie-
go z Batalionu „Łukasiń-
ski”, więźnia obozu kon-
centracyjnego – na Zamku
Królewskim odbyła się
uroczystość zorganizowa-
na przez Straż Miejską.

Burmistrz Mokotowa Rafał
Miastowski (były student profe-
sora) wraz z gratulacjami, wyra-
zami wdzięczności i głębokiego
szacunku, złożył życzenia dłu-
gich lat życia w dobrym zdro-
wiu oraz wszelkiej pomyślności.

Pomagamy przedsiębiorcom
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą korzystającym z zasobów lokalowych ZGN Mokotów, któremu z po-

wodu pandemii koronawirusa pogorszyła się sytuacja finansowa, możesz ubiegać się o obniżkę staw-
ki czynszu za lokal.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 22 549 37 21 lub 22 549 37 00.

Urodziny prof. Leszka Żukowskiego

Mokotowska E-Biblioteka
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Opóźnienia budowy Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy, niemożliwe do nad-
robienia, stają się faktem.
W ostatnich dniach firma
Astaldi –budowniczy od-
cinka ursynowskiego POW
– wystąpiła do Głównej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad o kolejny aneks
do umowy i tak już wcze-
śniej aneksowanej.  

Już w końcu roku nie było
wątpliwości, że  pandemia może
wpłynąć na czas budowy ursy-
nowskiego tunelu  POW. Zgod-
nie z pierwotnymi planami POW
miała być gotowa w sierpniu
2020 r. 

Zamieszała pandemia, 
potem mrozy

Jeszcze w połowie ubiegłego
roku względne uspokojenie epi-
demii sprawiało wrażenie, że
możliwe będzie  odrobienie stra-
conego czasu. Jednak od jesieni
nawet optymiści zaczęli zauwa-
żać kolejne piętrzące się proble-
my. Coraz bardziej szalejący co-
vid–19 odczuwalnie destabilizo-

wał sytuację, wyłączając z po-
wodu choroby i obligatoryjnych
kwarantann kolejne  grupy pra-
cowników. Problem polegał na
tym, że wpływ na realizację
przedsięwzięcia ma współpraca
poszczególnych grup podwyko-
nawców. Przerwa w pracy jednej
z nich, choćby ze względu na tyl-
ko jedno zachorowanie, ale i ko-
nieczność kwarantanny całego
zespołu, powoduje przynajmniej
dwutygodniowe wyłączenie z
realizacji zadań całej grupy. Ta-
ki problem wyniknął również w
związku z okresowym zamknię-
ciem ruchu granicznego, ograni-
czającym możliwość dojazdu z
zagranicy niezbędnych specjali-
stów, odpowiedzialnych za np.
przygotowanie do pracy skom-
plikowanych maszyn samojezd-
nych do układania betonu. 

Dodatkowy problem wystę-
puje wówczas, gdy zachorują
pracownicy przyjezdni, którzy
na czas zadań nocują w tym sa-
mym ośrodku i korzystają ze
wspólnej stołówki. Taka sytuacja
miała miejsce w przypadku reali-
zacji zadań przez Astaldi na „za-

kopiance”, gdzie wybuchło ogni-
sko zakażeń, skutecznie dezor-
ganizując pracę całego odcinka.
Ale nawet jeśli zadania wykonu-
ją głównie pracownicy dojeżdża-
jący, jak ma to miejsce na przy-
kład w przypadku Ursynowa, nie
ma żadnej pewności, że nie bę-
dzie zarażeń choćby przez ko-
goś z rodziny. Dlatego w grudniu
firma Astaldi załatwiła testy na
covid–19  dla wszystkich pra-
cowników zatrudnionych przy
budowie tunelu Południowej
Obwodnicy Warszawy. 

Również tegoroczna zima,
nieporównanie ostrzejsza w sto-
sunku do zim lat poprzednich,
spowodowała kolejne utrudnie-
nia. Co prawda większość prac i
tak odbywała się pod ziemią w
tunelu, jednak pomimo zawie-
szenia izolujących zasłon tem-
peratura spadała zbyt nisko. Na
dodatek pojawiło się ryzyko, że
beton przewożony w gruszkach
z odległych wytwórni – nawet
jeśliby nie zamarzł po drodze, to
przy tak niskiej temperaturze
mógłby stracić wymagane para-
metry technologiczne. 

Wszystkie negatywne oko-
liczności zbiegły się w stosunko-
wo ograniczonym okresie cza-
su, powodując efekt synergii,
skutkujący perturbacjami ter-
minowymi.

Opóźnienia są, 
ale prace trwają

Gdy się spojrzy w dłuższej per-
spektywie na przebieg realiza-
cji zadań przez Astaldi, widocz-
ne były fazy uniemożliwiające
pracę, wynikające zarówno z po-
wodów organizacyjnych, ale
również okoliczności niezależ-
nych od Astaldi. Nie oceniając,
jaki był zakres niedociągnięć, ale
również  i niesprzyjających oko-
liczności niezależnych od wyko-
nawcy, widać było od dawna, że
zagrożony jest termin oddania
POW do eksploatacji, określony
na sierpień 2020 roku. Zwracał
uwagę na ten fakt burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa przy oka-
zji rozważania koncepcji likwi-
dacji zawrotki nad ulicą Puław-
ska. Ocenił wówczas, że prak-
tyczny termin  zakończenia bę-
dzie opóźniony co najmniej o pół
roku lub rok, a może nawet wię-
cej. Przewidywania te okazały
się niestety prorocze. W między-
czasie dodatkowo pojawił się
problem pandemii, powodując
kolejne konkretne konsekwen-
cje. Zresztą pandemia i wynika-
jąca stąd ustawa antycovidowa
stworzyły szansę wybrnięcia z
opresji niezgodności terminu za-
kończenia prac. 

Możliwość tę Astaldi oczywi-
ście wykorzystała, przygotowując
się do złożenia wniosku o wy-
dłużenie terminu budowy w
związku z przepisami zawartymi
w ustawie antycovidowej o wpły-
wie stanu epidemicznego na ter-
minowość prac. O potwierdze-
nie faktu złożenia przez Astaldi
wniosku o kolejne aneksowanie
umowy poprosiłem rzeczniczkę
stołecznego oddziału GDDKiA
Małgorzatę Tarnowską.

– Faktycznie, ostatnio Astaldi
złożyła roszczenie związane z ak-
tualną sytuacją epidemiczną w
kraju –  powiedziała Małgorzata

Tarnowska. – Natomiast samo
roszczenie nie uprawnia auto-
matycznie do wydłużenia czasu
na zakończenie kontraktu. Do te-
go potrzebna jest analiza tego
roszczenia.  W roszczeniu wyko-
nawca musi  właśnie uzasadnić
negatywny wpływ pandemii na
realizację kontraktu, czyli brak
możliwości zakończenia realiza-
cji robót w terminie umownym.
Jako główną przyczynę opóźnień
wykonawca podaje trwającą ca-
ły czas pandemię. Ostateczna de-
cyzja będzie podjęta po analizie
samego roszczenia. Obecnie nie
ma możliwości określić, jak dłu-
go to potrwa. Musimy poczekać
na rozpatrzenie wniosku przez
specjalistów. Jeśli roszczenie wy-
konawcy zostanie uznane, poja-
wi się odpowiedni komunikat in-
formujący – wyjaśniała  Małgo-
rzata Tarnowska.

Nawet dla pobieżnego obser-
watora nie ulega wątpliwości, że
splot nieprzewidywalnych oko-
liczności zdecydowanie przyczy-
nił się do opóźnienia prac przy
ursynowskim tunelu POW. W ku-
luarach mówi się nieoficjalnie, że
będzie to 3 – 6 miesięcy, do czego
należy dodać jeszcze minimum
3 miesiące na odbiory końcowe i
zgody umożliwiające przekaza-
nie tunelu do eksploatacji. Ze
względu na okoliczności sprawa
zapewne zakończy się kolejnym

aneksem do umowy. Ale nawet
gdyby GDDKiA nie uznała rosz-
czeń Astaldi, i tak nic wielkiego się
nie stanie. Biorąc pod uwagę co-
vidowe uzasadnienie roszczeń, z
mocy ustawy wykonawca w prak-
tyce zostanie zwolniony z kar wy-
nikających z przekroczenia ter-
minu kontraktu.

To wszystko nie zmienia jed-
nak faktu, że prace w tunelu ca-
ły czas trwają – właśnie takie,
dla których zarówno niska tem-
peratura i niemożność dostar-
czenia betonu nie są przeszkodą.
Sukcesywnie tworzona jest część
przekopu, instalowane są rów-
nież wentylatory i niektóre spe-
cjalistyczne urządzenia. A gdy
tylko to będzie możliwe – jak za-
powiada Astaldi – rozpocznie się
praca nawet na trzy zmiany.

Wcześniejsze prognozy bur-
mistrza Ursynowa, uważane
przez niektórych za przesadnie
pesymistyczne, okazały się jed-
nak prorocze. Terminem końco-
wym okaże się zapewne gru-
dzień tego roku, i miejmy na-
dzieję, że nie będzie to przyszły
rok. Zatem chyba można już
umawiać się na przejażdżkę po
tunelu POW, tak dla bezpieczeń-
stwa, na styczeń 2022 roku. Oby
nie trzeba było aneksować prze-
dłużenia tego terminu.

B o g u s ł a w  L a s o c k i
F o t .  G D D K i A  

Dwie nowe stacje monitoringu
jakości powietrza, ponad 25 mi-
lionów zł na 1440 dotacji na li-
kwidację kopciuchów i instala-
cję OZE, Warszawski Panel Kli-
matyczny i rozpoczęcie projektu
Zielonej Wizji Warszawy – to
najważniejsze dokonania w ra-
mach poprawiania jakości po-
wierza i rozwijania polityki kli-
matycznej.

Niezależnie od kwestii pandemii,
miasto niezmiennie działa, by popra-
wiać jakość życia warszawiaków. Naj-
większe wyzwania, z którymi trzeba
się zmierzyć, to likwidacja przestarza-
łych pieców i kotłów (czyli tzw. „kopciu-
chów) na terenie miasta oraz przygoto-
wanie Warszawy na zmianę klimatu i
związane z nią negatywne zjawiska.

Jednym z priorytetowych działań
jest rozbudowa warszawskiego syste-
mu monitoringu jakości powietrza. Mi-
niony rok zakończył się realizacją
dwóch z trzech głównych elementów
nowego systemu. W sierpniu przy uli-
cy Grochowskiej (na wysokości ulicy
Kickiego) stanęła nowa referencyjna
stacja monitoringu jakości powietrza.
Z kolei w grudniu nowa stacja poja-
wiła się przy al. Solidarności, w pobli-
żu placu Bankowego. Obie mają cha-
rakter komunikacyjny, czyli monito-
rują jakość powietrza przy głównych
korytarzach transportowych. Dotych-
czas w Warszawie funkcjonowała tyl-
ko jedna taka stacja – przy al. Niepod-
ległości. Nowe zostały wybudowane
w standardzie stacji Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i
wesprą system Państwowego Monito-
ringu Środowiska.

Ostatnim, kluczowym elementem
nowego systemu monitoringu będzie
sieć 170 czujników jakości powietrza,
które zostaną zainstalowane w War-
szawie i na terenie gmin ościennych.
System zostanie dopełniony nową stro-
ną internetową i aplikacją mobilną, przy
pomocy których mieszkańcy będą mo-
gli sprawdzić aktualną jakość powie-
trza. Przetarg na to zamówienie zosta-
nie ogłoszony w najbliższym czasie.

Ograniczenia związane z epidemią
sprawiły, że miasto musiało całkowicie
zmienić formę obsługi wnioskodawców.
Dzięki tej zmianie już od marca można
było wnioskować o dofinansowanie na
likwidację kopciucha i instalację OZE
(odnawialne źródła energii) zdalnie –
mailowo, telefonicznie lub wysyłając
wniosek tradycyjną pocztą. Łączna kwo-
ta dotacji przyznanych w 2020 r. wy-
niosła 25 253 665,37 zł, z czego:

- na likwidację kopciuchów przyzna-
no 15 089 287,36 zł na 532 inwestycje
(w skład jednej inwestycji wchodzi li-
kwidacja kopciucha, ale też instalacja
nowego źródła ogrzewania, a czasami
również instalacja OZE),

- na instalację OZE przyznano 10 164
378,01 zł na 908 inwestycji.

W 2020 r. zlikwidowano też 186
przestarzałych pieców i kotłów w loka-
lach komunalnych.

W 2020 r. stołeczny ratusz zawarł
porozumienie z Krajową Izbą Kominia-
rzy (KIK) o współpracy przy inwentary-
zacji bezklasowych pieców i kotłów
grzewczych. W sierpniu kominiarze roz-
poczęli wizyty w nieruchomościach nie-
podłączonych do sieci ciepłowniczej i
gazowej na Targówku. Podczas odwie-
dzin u mieszkańców zbierali dane o
źródłach ogrzewania w lokalach, mówi-
li o wpływie zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie mieszkańców, zachęcali
warszawiaków do skorzystania z miej-
skiego programu dotacji do likwidacji
tzw. „kopciuchów”, a także przypomi-
nali, jak ważna jest bezpieczna eksplo-
atacja przewodów kominowych i wen-
tylacyjnych.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania we
współpracy z kominiarzami miała charak-
ter pilotażowy. Dalsze działania inwenta-
ryzacyjne będą prowadzone w 2021 r.

Listopad upłynął pod znakiem pierw-
szego w historii Warszawy panelu oby-
watelskiego. Był on poświęcony tema-
towi efektywności energetycznej i
zwiększeniu udziału odnawialnych źró-
deł energii w bilansie energetycznym
miasta. 90 panelistów zostało wyłonio-
nych losowo spośród wszystkich gospo-
darstw domowych w mieście.

Spośród 93 rekomendacji dopuszczo-
nych do głosowania 49 uzyskało popar-
cie co najmniej 80 proc. panelistów. Pre-
zydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się
do ich wdrożenia przez miasto. 4 lutego
br. przedstawiona została mapa drogowa
do realizacji tego celu. Więcej informacji
o wynikach można znaleźć na stronie
Warszawskiego Panelu Klimatycznego.

W grudniu rozpoczęto realizację pro-
jektu Zielonej Wizji Warszawy. Jego ce-
lem jest opracowanie strategii zrówno-
ważonego rozwoju miasta. Z projektem
związane jest również dobrowolne zo-
bowiązanie Warszawy do redukcji ga-
zów cieplarnianych o 40 proc. do 2030
oraz do osiągnięcia neutralności klima-
tycznej maksymalnie do 2050 roku.

W ciągu 12 miesięcy ratusz przygotu-
je długoterminową strategię zrówno-
ważonego rozwoju miasta wraz z opra-
cowaniem jej krótkoterminowych ce-
lów. Przeanalizowane zostaną różne ob-
szary funkcjonowania miasta, takie jak
źródła energii i ciepłownictwo, gospo-
darka odpadami, termomodernizacja,
adaptacja do zmiany klimatu, oświetle-
nie uliczne, a także transport. W ramach
części klimatycznej projektu miasto za-
planuje drogę do osiągnięcia celu re-
dukcyjnego – podstawą do działania w
tym obszarze jest trwająca właśnie kom-
pleksowa inwentaryzacja źródeł emisji
gazów cieplarnianych W Warszawie.

Efektem prac będzie zestaw szytych
na miarę rekomendacji i propozycji in-
westycyjnych. Integralną częścią pro-
jektu jest też plan ich wdrażania oraz
szacowane koszty na poziomie inwe-
stycyjnym i operacyjnym wraz ze wska-
zaniem potencjalnych źródeł finanso-
wania oraz sposobów ich realizacji.

Czystsze powietrze i polityka klimatyczna stolicy

Koronawirus i mrozy blokują budowę ursynowskiego tunelu
WWęęzzeełł UUrrssyynnóóww zzaacchh.. ww kkiieerruunnkkuu uull.. PPuułłaawwsskkiieejj..
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Coraz bliżej utworzenia nowego połączenia z miastecz-
kiem Wilanów. Właśnie podpisano umowę z firmą Pla-
neta, która przeprowadzi zmiany na skrzyżowaniu al.
Wilanowskiej i ul. Kosiarzy w celu włączenia do niego
ul. Sarmackiej. Nad jej przedłużeniem od kilku miesię-
cy pracuje deweloper.

Wjazd do miasteczka Wilanów nie jest dziś najprostszy. Istnieje
tylko pięć możliwości, aby się do niego dostać. Należy jechać na
wprost z ul. Jana III Sobieskiego w al. Rzeczypospolitej, skręcić w
nią w prawo z al. Wilanowskiej, wykonać ten manewr nieco dalej
w ul. Kieślowskiego lub taki sam z ul. Przyczółkowej w Klimczaka
lub w Branickiego. Na tym ostatnim skrzyżowaniu można też wje-
chać do miasteczka od południa, skręcając w lewo – i to w zasadzie
jedyny wjazd dla jadących od tej strony. Równie trudny jest wyjazd,
zwłaszcza w kierunku centrum. Można to zrobić tylko ul. Branic-
kiego i al. Rzeczypospolitej – pozostałe wyjazdy umożliwiają tylko
skręt w prawo (ul. Kieślowskiego i Klimczaka).

Dużym usprawnieniem komunikacyjnym będzie więc przedłu-
żenie kończącej się ślepo ul. Sarmackiej i włączenie jej do skrzyżo-
wania al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Tym zajmuje się firma Robyg.
Deweloper buduje przepust na Potoku Służewieckim, w miejscu uży-
wanej przez pieszych kładki. Prace prowadzone są od końca sierp-
nia zeszłego roku.

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje natomiast skrzyżowanie al. Wi-
lanowskiej z ul. Kosiarzy. Będzie to zrobione, aby możliwe stało się
podłączenie do niego ul. Sarmackiej. Do rozpoczęcia tego przedsię-
wzięcia jest już coraz bliżej – właśnie podpisano umowę z wykonaw-
cą. Została nim wybrana warszawska firma Planeta, która prace wy-
kona za 2 mln 463 tys. zł brutto.

Wykonawca z powierzonego zadania powinien wywiązać się
jeszcze wiosną. Przede wszystkim przebuduje sygnalizację świetl-
ną – przygotuje ją do podpięcia przedłużonej ul. Sarmackiej i wy-
buduje wlot tej ulicy na skrzyżowanie. Światła staną się nowocze-
śniejsze, bo będą działać w akomodacji i zostaną wyposażone w de-
tekcję ruchu. Skrzyżowanie będzie miało osygnalizowane przejścia
dla pieszych z każdej strony – dziś zebry brakuje od wschodu, a od
południa nie ma przez co przechodzić. Każde z nich będzie miało
pośrodku azyl, zostanie wyposażone w płyty z wypustkami dla
osób niedowidzących.

Na skrzyżowaniu z al. Wilanowskiej w ul. Sarmacką i z ul. Sarmac-
kiej w al. Wilanowską będzie można skręcić w każdej relacji – zosta-
ną wyznaczone dodatkowe pasy do skrętu. Zachodnią stroną skrzy-
żowania będzie poprowadzona droga rowerowa od ul. Sarmackiej,
która połączy się z trasą po północnej stronie al. Wilanowskiej.

Prace prowadzone przez Planetę oraz te dotyczące przedłużenia
ul. Sarmackiej, które nadzoruje deweloper, mają zakończyć się
jeszcze wiosną. z d m . w a w . p l

Przebudowa w Wilanowie

Od ponad roku przed Są-
dem Okręgowym w War-
szawie toczy się proces
czworga samorządowców z
Urzędu Gminy Lesznowola. 

Prokuratura postawiła trojgu
urzędnikom m.in. zarzut niego-
spodarności, a wójt gminy Marii
Jolancie Batyckiej - Wąsik (wy-
raziła zgodę na publikację wize-
runku oraz nazwiska) zarzut wy-
rządzenia gminie Lesznowola
szkody majątkowej znacznych
rozmiarów oraz przekroczenia
uprawnień służbowych w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych
przez podmioty, na rzecz których
wydawano niekorzystne z punk-
tu widzenia interesów gminy de-
cyzje o umarzaniu zaległości po-
datkowych od nieruchomości.

W minioną środę odbyła się
kolejna odsłona procesu, w któ-
rym po raz pierwszy uczestni-
czył w roli obserwatora dzienni-
karz tygodnika “Passa”. Sąd
przesłuchał troje świadków,
dwóch lokalnych przedsiębior-
ców oraz radną gminy w latach
2011-2015. Pytania były podob-
ne – sytuacja finansowa pod-
miotów ubiegających się o umo-

rzenie podatków w latach 2012
- 2014, kontakty członków za-
rządu firm z wójt Lesznowoli,
rozstrzygnięcie przetargu na
oddanie w dzierżawę części
gminnych gruntów po wschod-
niej stronie ulicy Puławskiej.
Pierwszy świadek zeznał, że jak
idzie o jego bezpośrednie kon-
takty z wójt Batycką - Wąsik, to
w ogóle jej nie zna i nie widział
jej na oczy. Świadek Piotr B. po-
twierdził fakt bezpośredniego
kontaktu z panią wójt, ale dwa
razy w roku na oficjalnych uro-
czystościach. Zeznał też, iż sytu-
acja finansowa jego spółki po-
gorszyła się w latach 2012- 2014
na tyle, że zwolniono kilkuset
pracowników i wystąpiono do
urzędu gminy z wnioskiem o
umorzenie zaległości podatko-
wych, co było zgodne z pra-
wem. Potwierdził, że spółka
sponsorowała drużynę piłkar-
ską lesznowolskich młodzików
i organizowane tam biegi maso-
we, ale nie na prośbę władz
gminy, lecz z inicjatywy wielu
własnych pracowników, miesz-
kańców Lesznowoli, których
dzieci należały do drużyny pił-

karskiej i uczestniczyły w orga-
nizowanych biegach. 

Ważne były zeznania Katarzy-
ny P., radnej Lesznowoli w latach
2011 - 2015 należącej do opozy-
cji wobec wójt Batyckiej - Wąsik.
Jeśli ktokolwiek miałby obciążać
oskarżonych, to właśnie radna
gminnej opozycji. Świadek była
członkiem kilku komisji i uczest-
niczyła w posiedzeniach dotyczą-
cych wyboru dzierżawcy grun-
tów położonych po wschodniej
stronie ulicy Puławskiej. Z jej ze-

znań wynika, że do konkursu
przystąpiły dwa podmioty przed-
stawiające dwie różne koncepcje
zagospodarowania terenu. Zo-
stał wybrany ten, który przedsta-
wił ciekawszą koncepcję (więcej
przestrzeni publicznej). Sędzia
pytał, czy świadek słyszała o groź-
bie wprowadzenia w Lesznowo-
li zarządu komisarycznego . Od-
powiedź była krótka – tylko w po-
staci newsów w Internecie. Rze-
czywiście, donosił o tym Obywa-
telski Think Tank Lesznowola, ale

katastroficzna wizja nie potwier-
dziła się. Sąd odstąpił od wezwa-
nia kolejnych siedmiu świadków,
stojąc na stanowisku, że  nie
wniosą do sprawy żadnych do-
datkowych elementów. Także dla
prokuratury wystarczyły zezna-
nia złożone w śledztwie. Kolejna
wokanda 10 marca, zaś mowy
końcowe 12 kwietnia. Wyrok
prawdopodobnie zapadnie na
przełomie kwietnia i maja.

Jedną z ciekawostek w spra-
wie jest to, że grunty przy ul. Pu-
ławskiej zostały pozyskane dla
gminy Lesznowola dzięki wyjąt-
kowemu zaangażowaniu wójt
Batyckiej - Wąsik, o czym dzisiaj
jej oponenci jakby zapomnieli.
“To najcenniejszy teren inwesty-
cyjny w aglomeracji warszaw-
skiej” – powiedział w lipcu 2011
r. wojewoda mazowiecki Jacek
Kozłowski o 83 hektarach daw-
nego gospodarstwa ogrodnicze-
go Mysiadło na pograniczu War-
szawy i Piaseczna. Tomasz Maj,
były właściciel tej super atrak-
cyjnej nieruchomości, nie ure-
gulował jednak swoich zobowią-
zań wobec skarbu państwa. To-
czący się przez lata proces unie-

ważnienia aktu notarialnego za-
wartego w 1994 r. zakończył się
niekorzystnym dla niego prawo-
mocnym wyrokiem sądu. Tym
samym teren Mysiadła wrócił do
skarbu państwa. To dało możli-
wość rozpatrzenia wniosku o ko-
munalizację tego terenu. Wnio-
sek złożyła pod koniec lat 90.
wójt Batycka – Wąsik, pozysku-
jąc dla swojej gminy gigantyczny
majątek. Dzisiaj musi się gęsto
tłumaczyć przed sądem m.in. z
dzierżawy, podziału oraz prze-
znaczenia tej nieruchomości. 

Dzisiejsza rozprawa pokaza-
ła, że świadkowie nie potwier-
dzają przed sądem rzekomej
niegospodarności wójt Marii Jo-
lanty Batyckiej - Wąsik, a szcze-
gólnie zarzutu “przekroczenia
uprawnień służbowych w celu
osiągnięcia korzyści majątko-
wych przez podmioty, na rzecz
których wydawano niekorzyst-
ne z punktu widzenia intere-
sów gminy decyzje o umarza-
niu zaległości podatkowych od
nieruchomości”. Będziemy na
bieżąco informować o przebie-
gu procesu.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

O tego wójta się nie bójta...
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Pandemia przyspieszyła 
budowę

Rozpoczęta w grudnia 2016 roku bu-
dowa szpitala trwała niewiele ponad 4
lata. Pierwotny termin ukończenia budo-
wy ustalono na kwiecień 2021 roku, zaś
oddanie do użytku na wrzesień 2021 r.
Jednakże w związku z sytuacją epide-
miologiczną w województwie mazo-
wieckim, po ocenie przez specjalistów
możliwości, wojewoda mazowiecki i pre-
zydent m.st. Warszawy uzgodnili przy-
spieszenia prac budowlanych i ich za-
kończenie do połowy stycznia 2021 r.
Przedstawiciel wojewody mazowieckie-
go zadeklarował istotną pomoc w wypo-
sażeniu szpitala, aby możliwe było jak
najszybsze przekazanie Szpitala Połu-
dniowego na potrzeby walki z Covid-19.
Termin udostępnienia szpitala do eksplo-
atacji przesunął się o ponad 3 tygodnie
ze względu na konieczne rozruchy tech-
nologiczne, zatwierdzenia niezwykle

dokumentacji powykonawczej. Równie
czasochłonne okazały się  niezbędne od-
biorów, uzyskanie decyzji Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego
na użytkowanie oraz wyposażania szpi-
tala w niezbędne meble, urządzenia i
sprzęt specjalistyczny. 

W uroczystości otwarcia w dniu 10 lu-
tego 2021 r.  brali udział m.in. wojewo-
da mazowiecki Konstanty Radziwiłł, pre-
zydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskow-
ski z zastępczynią Renatą Kaznowską,
Ewa Więckowska – prezes spółki Szpi-
tal Solec Sp. z o.o., odpowiedzialnej za
uruchomienie Szpitala Południowego na
Ursynowie, burmistrz Dzielnicy Ursynów
Robert Kempa. 

– Ta inwestycja była wyczekiwana
przez mieszkańców południowych dziel-
nic miasta, Ursynowa i Wilanowa oraz
sąsiadujących z Warszawą miejscowo-
ści – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy. – Szpital Południowy
jest już gotowy do przyjęcia pierwszych
pacjentów. Ta ważna inwestycja została
rozpoczęta jeszcze przez moją poprzed-
niczkę, prezydent Hannę Gronkiewicz -
Waltz. Przez długi czas jej realizacja na-
potykała na przeróżne problemy, ale w
ostatnich miesiącach w związku z pan-
demią  udało się porozumieć również z
rządem i wojewodą, i w związku z tym
jesteśmy w stanie oddać Szpital Połu-
dniowy do użytkowania. Szpital w peł-
nej gotowości! – podkreślał z entuzja-
zmem prezydent stolicy.

Szpital Południowy będzie dyspono-
wał systemem ratownictwa medyczne-
go z SOR oraz własnym lądowiskiem
dla helikopterów, które znajduje się na
dachu budynku, ponad 24 m nad pozio-
mem terenu. Na nowoczesność rozwią-
zań zwracała uwagę dr Ewa Więckow-
ska, prezes spółki Szpital SOLEC Sp. z
o.o, podmiotu odpowiedzialnego za
uruchomienie Szpitala Południowego
na Ursynowie. – W docelowym modelu
uruchomimy część pediatryczną z od-
działem ratunkowym i nocną pomocą
dla dzieci, oraz szeroką i szybką dia-
gnostyką, realizowaną przez pediatrów
lub lekarzy rodzinnych – mówiła dr Ewa
Więckowska. – Można wręcz mówić o
rozwiązaniu które roboczo nazywamy
„SOR dla najmłodszych”, unikatowemu
w skali Warszawy, którego w mojej oce-
nie brakowało. Jeśli zajdzie natomiast
potrzeba hospitalizacji, wówczas Szpi-
tal Południowy będzie przewoził dzieci
do odpowiednich szpitali w Warszawie.
Jest ich w Stolicy kilka i zapewniają one
znakomity poziom i wystarczającą licz-
bę łóżek – wyjaśniała pani prezes Ewa
Więckowska.

Niezbędne wyposażenie, 
niezbędny personel

Znaczenie inwestycji podkreślał wo-
jewoda mazowiecki Konstanty Radzi-
wiłł: – Szpital tymczasowy w tej lokali-
zacji to inwestycja, która odciąży pla-
cówki warszawskie w walce z COVID-
19. Dzięki środkom z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 udało nam się
przyspieszyć termin oddania do użytku
obiektu oraz wyposażyć placówkę w
nowoczesny sprzęt, który będzie słu-
żyć mieszkańcom. Chciałbym podzięko-
wać władzom Miasta, Pani Prezes szpi-
tala Solec oraz w sposób szczególny
personelowi medycznemu, który pod-
jął się pracy przy pacjentach zakażo-
nych koronawirusem, przyczyniając się

tym samym do zwalczania epidemii co-
vid-19. Dobro i zdrowie mieszkańców
Mazowsza jest naszym wspólnym prio-
rytetem – powiedział wojewoda 
mazowiecki. 

Szpital Południowy został doposażony
z Agencji Rezerw Materiałowych oraz w
produkty zakupione z przekazanych Mia-
stu przez wojewodę środków – m.in. w
80 respiratorów, 300 kardiomonitorów,
15 aparatów do wysokoprzepływowej
tlenoterapii donosowej, 15 przepływo-
mierzy tlenu, 80 łóżek intensywnej te-
rapii, 300 szt. dozowników do tlenu, 9
stanowisk pomp infuzyjnych, aparat do
USG, 2 aparaty do RTG, 3 aparaty do
EKG. Dofinansowane zostanie też m.in.
wyposażenie apteki szpitalnej, wyposa-
żenie laboratorium, lodówka medyczna,
stoły zabiegowe, analizatory medyczne
diagnostyczne. Ponadto szpital otrzymał
artykuły włókiennicze, m.in.: fartuchy
operacyjne, poduszki, prześcieradła, po-
szewki, koce, ręczniki. Wojewoda zapew-
ni także środki ochrony indywidualnej
dla personelu, który zostanie zatrudnio-
ny w szpitalu tymczasowym.

Budynek Szpitala Południowego jest
złożony z trzech pięciopiętrowych modu-
łów. Powierzchnia użytkowa obiektu wy-
nosi ponad 40 tys. m?, co odpowiada
powierzchni blisko sześciu boisk do pił-
ki nożnej.

– Zależało nam, aby oddać do użytko-
wania cały kompleks. Obecnie urucha-
miamy nowoczesny szpital, w którym
możemy zapewnić docelowo 300 łóżek
dla chorych na COVID-19, w tym 80 łó-
żek respiratorowych – mówi prezydent
Trzaskowski.

Zgodnie z informacją PAP z dnia 25
lutego, rzeczniczka stołecznego ratu-
sza wyjaśniła, że w pierwszym rzucie za-
pewnionych będzie 100 łóżek. Jak doda-
ła, w pierwszej partii przyjedzie 56 łó-
żek, potem kolejno po 28. “W zależno-
ści od zapotrzebowania kolejne łóżka

będą segmentowo przybywać do szpita-
la” – dodała.

Nadal prowadzona jest również rekru-
tacja pracowników do Szpitala Południo-
wego. W celu zapewnienia opieki pa-
cjentom i funkcjonowania placówki po-
trzeba 140 osób personelu, w tym m.in.
ponad 30 lekarzy, blisko 50 pielęgnia-
rek, 26 ratowników i 20 opiekunów me-
dycznych. Jak informuje PAP za rzecz-
niczką ratusza Karoliną Gałecką, “za-
trudnionych zostało już około stu osób, a
rekrutacje trwają nadal”.

Szczepienia rozpoczęto 
25 stycznia

Zgodnie z planami,  niezwłocznie po
oddaniu do użytku wyposażenia i po-
mieszczeń przychodni, Szpital Południo-
wy rozpoczął szczepienia przeciwko co-
vid-19. To jeden z 24 punktów szczepień
na Ursynowie, zlokalizowany przy ul.
rtm. Witolda Pileckiego 99. Czytelnie
oznaczone wejście zlokalizowane jest w
budynku A od strony ulicy Pileckiego.
Już na starcie zarejestrowanych do szcze-
pień było 3,9 tys. osób. Po zlikwidowaniu
perturbacji kolejkowych związanych z
dorejestrowaniem pacjentów na zwol-
nione 100 miejsc, praca ruszyła normal-
nym trybem. 

Pierwsze wrażenie po wejściu na teren
przychodni  to rzucająca się w oczy ste-
rylna czystość. Jasne, beżowe ściany, spo-
kojna atmosfera i panująca cisza, nawet
jeśli w zasięgu wzroku jest kilkanaście
osób. Pani odpowiedzialna za utrzyma-
nie czystości podłogi z mopem w ręku co
kilka minut sprawdza, czy nie pojawiły
się jakieś mokre ślady. W pobliżu spo-
strzegam Artura Krawczyka, członka za-
rządu spółki Szpital Solec, zarządzają-
cej Szpitalem Południowym. 

– Widzę, że pan jest wszędzie – zwra-
cam się do Artura Krawczyka. –  Jestem
zawsze do dyspozycji, mogę nawet zastą-
pić kogoś na chwilę, poza personelem

medycznym oczywiście – odpowiada
Krawczyk. – Współorganizowałem pro-
cesy obsługi dla tego miejsca i pierwszy
miesiąc funkcjonowania nowej przestrze-
ni wymaga ode mnie ciągłej obserwacji
z dwóch powodów. Znam pracę każdego
stanowiska. Uważam, że jako osoba od-
powiedzialna między innymi za organi-
zację , powinienem znać każde stanowi-
sko pracy i wszystkie problemy, żeby w
razie potrzeby rozwiązać je jak najszyb-
ciej. Zajmuję się teraz tym miejscem, by
dopracować optymalną organizację, zbu-
dować zespół, żeby na przyszłość wszyst-
ko mogło funkcjonować prawidłowo, sa-
moistnie, bez ingerencji z zewnątrz. Lu-
bię rozmawiać z pacjentami, to najlepsi
weryfikatorzy moich decyzji, wprowa-
dzanych zmian. Obecnie skupiamy się
na poprawie procesów, analizujemy je,
żebyśmy byli sprawniejsi i jeszcze bar-
dziej wydajni. Procedury wypracowuje-
my wspólnie z pracownikami, nie są z
góry narzucone, bo przecież punkt szcze-
pień przeciwko covid-19 na taką skalę
to jest coś zupełnie nowego – wyjaśnia
Artur Krawczyk.

Obecnie szczepionym pacjentom,
wśród których dominują seniorzy pona-
dosiemdziesięcioletni,  z reguły towarzy-
szy inna osoba – współmałżonek lub ktoś
młodszy z rodziny. Do rejestracji właści-
wie kolejki nie ma. Oprócz bezpośred-
nio obsługiwanych osób, z zachowaniem
wymaganego dystansu czekają zwykle
nie więcej niż dwie osoby. Oczywiście,
czekających na szczepienie jest więcej, ale
przebywają oni w sąsiadującym obszer-
nym holu, gdzie dokonywane są wstęp-
ne czynności przygotowawcze. 

Wszystkich obowiązuje jednolita pro-
cedura. Podczas zapisu pacjenci umó-
wieni są na określony termin i  godzinę,
otrzymując równocześnie potwierdze-
nie smsem. W terminie pacjenci przy-
chodzą najlepiej z telefonem, by umożli-
wić przy wejściu sprawdzenie zapisu  i

obecność na liście z dokumentem tożsa-
mości. Równocześnie dokonywany jest
pomiar temperatury wszystkim wcho-
dzącym, również  opiekunom towarzy-
szącym seniorom. Dla pacjentów, czeka-
jących na wejście, przygotowane są krze-
sła.  Gdy miejsce przed rejestracji się
zwalnia, zapraszane są kolejne osoby.
Jeśli przychodzi osoba z ograniczoną
sprawnością, w porozumieniu z rejestra-
cją zapraszana jest do wejścia w pierw-
szej kolejności. W rejestracji oznaczane
jest w systemie przybycie pacjenta. Po
sprawdzeniu poprawności wypełnienia
wymaganych formularzy wskazywany
jest numer gabinetu, gdzie następuje wy-
wiad lekarski i kwalifikacja do szczepie-
nia. Po szczepieniu i odczekaniu czasu
określonego przez lekarza (od 15 do 30
min.)  pacjent wraca do rejestracji, gdzie
otrzymuje informację o terminie drugie-
go szczepienia. 

– Spiętrzeń generalnie nie ma, szcze-
pienie jest płynne, na czas – opowiada
członek zarządu Artur Krawczyk. –
Dziennie wykonujemy od około 250 do
350 szczepień. Staramy się wychodzić
naprzeciw potrzebom pacjenta i dlatego
ta właśnie przestrzeń musi być dostoso-
wana do potrzeb odbiorców czyli pa-
cjentów. Obserwujemy pacjentów i re-
agujemy na ich potrzeby, zależy nam na
ich komforcie, bezstresowej obsłudze.
Wsłuchujemy się w ich głosy i reagujemy
na ich potrzeby. Pacjenci potrzebują spo-
koju, stabilności. Samo szczepienie w
tych trudnych czasach dla wielu senio-
rów jest dosyć trudnym przeżyciem,
działa  stresująco i dlatego chcemy im za-
gwarantować poczucie bezpieczeństwa.
W sumie mamy bardzo wykwalifikowa-
ną kadrę, mamy świetnych lekarzy, ale
bardzo ważne jest samo wejście tutaj
pacjenta, proces rejestracji, ustalania
terminów, to też może powodować stres.
Chcemy, bo u nas wszystko jak najpłyn-
niej działało i z dnia na dzień staramy się

doskonalić proces obsługi – podsumo-
wuje Artur Krawczyk.

Wojsko pomaga 
skutecznie

Zaraz po wejściu z ulicy do przestronne-
go holu  budynku A rzucają się w oczy
wyraźne, duże napisy informacyjne i
strzałki. Na przybyłych pacjentów czeka
dyżurujący żołnierz Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. To właśnie do jego obowiązków na-
leży sprawdzenie obecności poszczegól-
nych osób na godzinowej liście planu
szczepień, pomiar temperatury, w razie
potrzeby pomoc w wypełnieniu doku-
mentów, udzielenie podstawowych infor-
macji organizacyjnych.  Dyżurujący żołnie-
rze postępują ściśle według  procedur, któ-
re zostały wypracowane pod ich kątem
przez personel specjalistyczny. – Obecni tu
żołnierze muszą od nas wiedzieć, co do
nich należy – mówi Artur Krawczyk. – Dla
każdego stanowiska, również żołnierskie-
go, przygotowany jest określony zakres
zadań i czynności. Każdy żołnierz otrzy-
muje od nas jasne sprawdzone procedu-
ry, wskazujące co powinien robić. I mó-
wiąc szczerze, bez wsparcia WOT byłoby
nam ciężko utrzymać tego typu harmonię.
Jesteśmy im bardzo wdzięczni za pomoc.
Współpraca z wojskiem układa się bar-
dzo dobrze i na dzień dzisiejszy nie wy-
obrażam sobie pracy bez nich. Współpra-
ca bazuje na prawidłowej komunikacji po-
między naszym personelem a wojskowym
mającym w danym momencie służbę. To
musi działać w harmonii. Ci żołnierze,
którzy są u nas, świetnie współpracują z
naszą załogą i wiedzą co do nich należy.
Płynnie regulują ruchem pacjentów, zapo-
biegają nadmiernej ilości osób znajdują-
cych się w pobliżu rejestracji. No i mundur
działa dobrze, sam szacunek dla mundu-
ru,  zwłaszcza wśród starszych osób. Jesz-
cze raz mówię, że nie wyobrażam sobie
pracy bez nich na dzień dzisiejszy. Zresz-
tą  formacje te zostały powołane do reali-

zacji również takich zadań – wyjaśniał
członek zarządu Artur Krawczyk.

W holu wszystko odbywa się bardzo
sprawnie. Część osób, które dopiero co
przyszły, czeka przy wejściu, obok żołnie-
rza z zachowaniem odpowiedniego dy-
stansu stoi nie więcej niż 2 - 3 osoby. W
tej części za właściwy przepływ pacjen-
tów odpowiedzialny jest dyżurujący żoł-
nierz. – Dzień dobry. Państwo na szcze-
pienie? – słyszę słowa wypowiedziane
do pary kolejnych seniorów. - Tak, na
19.30, ale dzwonili żeby przyjechać wcze-
śniej - wyjaśniają przybyli. - Teraz zmie-
rzę państwu temperaturę. Dobrze, w po-
rządku, proszę, tu są dokumenty do wy-
pełnienia, długopis. Po wypełnieniu pro-
szę tymi drzwiami, w prawo do dezyn-
fekcji i dalej do recepcji. – Pan już wypeł-
nił? Proszę tu w prawo do dezynfekcji
rąk i potem na wprost do recepcji – to jed-
na z typowych rozmów wstępnej weryfi-
kacji osób przybyłych na szczepienie. 

– Żołnierze 61 batalionu lekkiej pie-
choty WOT wspomagają  pracę od same-
go początku działania punktu szczepień
w Szpitalu Południowym – opowiada
dyżurujący żołnierz. –  Pomagają w or-
ganizacji formalnego przygotowania pa-
cjentów do szczepienia i ich przepływu
. Pracujemy tu na dwie zmiany w taki
sposób, żeby pomagać personelowi
punktu szczepień w czasie całego dnia
pracy. Wszyscy żołnierze są przeszkole-
ni w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy, wśród nas są również ratownicy.
Ma to znaczenie zwłaszcza ze względu
na dominującą obecnie  wśród zgłasza-
jących się seniorów, grupy wiekowej
80+ i 70+. Osoby te często są niepełno-
sprawne lub cierpią na różnorodne
uciążliwe schorzenia. Żołnierze są w sta-
nie reagować na ewentualne sytuacje
zagrożenia,  które mogłyby tutaj wystą-
pić, czy byłaby to kwestia udzielenia
pierwszej pomocy czy również organiza-
cja udzielenia innej pomocy osobom

starszym – wyjaśnia dyżurujący żołnierz
Wojsk Obrony Terytorialnej.

W kierunku 
sytuacji stabilnej

Trzeba wierzyć, że pandemia kiedyś
się skończy, a zagrożenie covid-19, ze
względu na dostępność skutecznej szcze-
pionki i szybkie opracowywanie nowych
wersji zwalczających kolejne mutanty –
zostanie zniwelowane do poziomu zna-
nej powszechnie grypy. Pamiętamy “hisz-
pankę” i dziesiątki  milionów ofiar śmier-
telnych, pamiętamy kolejne wersje gryp,
może mniej śmiertelne, ale również wy-
starczająco dokuczliwe. Naukowcy w ja-
kimś momencie zapanowali nad projek-
towaniem i szybkim dostarczaniem
wzorców skutecznych szczepionek.
Obecnie grypa ciągle jest i niewątpliwie
będzie, ale już nie w tak dramatycznie
zjadliwych odmianach, jak ta sprzed stu
laty. Nauczyliśmy się nad nią panować. 

Z covidem-19 będzie, bo musi być –
tak samo. Przed naukowcami jeszcze za-
pewne długa droga. Jak na razie chęć
zapanowania nad koronawirusem przy-
pomina wyciąganie zaciskanymi dłoń-
mi budyniu z garnka - część daje się wy-
jąć, ale reszta przeciska się pomiędzy
palcami i pozostaje w garnku. Powstają
nowe mutacje, wątpliwości budzi trwa-
łość odporności na aktualnie dręczącą
odmianę wirusa, nie wiadomo, jak będą
na nowe odmiany reagować ozdrowień-
cy odmian wcześniejszych. Ale trzeba
wierzyć, że to się skończy. Może jeszcze
nie do tego  lata, nie do jesieni, może w
przyszłym roku? Ale gdy wreszcie epide-
mia wygaśnie, na Ursynowie pozostanie
wspaniały, dobrze wyposażony nowo-
czesny szpital. Szpital, który w normal-
nych, stabilnych warunkach przyczyni
się do wzmożenia bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców południowej War-
szawy. Musimy w to wierzyć i z nadzie-
ją czekać na ten moment.
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Szpital Południowy jeszcze covidowy
Szpital Południowy już funkcjonuje. Zgodnie z zapowiedzią urucho-
mienia w połowie lutego, pierwsi pacjenci pojawili się już na oddzia-
le covidowym.  Początkowo placówka będzie leczyć pacjentów zaka-
żonych COVID-19, stając się jednym z ośmiu szpitali tymczasowych w
województwie mazowieckim, utworzonych w ramach planu zabez-
pieczenia łóżek “covidowych”. Docelowo, po ustąpieniu pandemii,
Szpital Południowy będzie nowoczesną, wielooddziałową placówką
leczniczą, służącą mieszkańcom południowej Warszawy. Koszt budo-
wy wynosi około 400 mln zł, z czego  blisko 370 mln zł  wydatkowało
miasto stołeczne Warszawa. 
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W czwartek11 lutego obchodziliśmy Eu-
ropejski Dzień Numeru Alarmowego
112. Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego w Warszawie jest jedynym w kraju
ośrodkiem zorganizowanym poza struk-
turami MSWiA i prowadzonym przez sa-
morząd. Operatorzy w minionym roku
obsłużyli niemal 900 tys. połączeń tele-
fonicznych.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
odwiedził Centrum Powiadamiania Ratunkowe-
go przy ul. Młynarskiej w Warszawie i nagrodził
wyróżniających się operatorów numerów alar-
mowych. Rok 2020 był kolejnym rokiem, w któ-
rym oprócz numeru alarmowego 112 obsługiwa-
ny był również numer alarmowy 997. Operatorzy
obsłużyli 866 211 połączeń telefonicznych. Zare-
jestrowali 420 476 zdarzeń.

- Dziękuję za waszą tytaniczną pracę. Dzięki
wam możemy mieć pewność, że dzwoniąc pod nu-
mer 112 uzyskamy pomoc – powiedział Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Zdaję
sobie sprawę, że na co dzień macie do czynienia
z bardzo stresującymi sytuacjami. To od Waszego
opanowania, kreatywności i umiejętności podej-
mowania szybkich decyzji często zależy zdrowie
i życie warszawiaków. Bardzo wam za wasze za-
angażowanie dziękuję – dodał prezydent.

– Praca operatorów numerów alarmowych to
ponad 2300 odebranych połączeń na dobę. W
dzień i w nocy, w weekendy i święta. Każdego
dnia jesteście na posterunku, aby służby ratunko-
we dotarły do osób poszkodowanych na czas. Do-
ceniamy to poświęcenie – powiedział Marcin Woj-
dat, sekretarz m.st. Warszawy.

Operator potrzebuje 
informacji, aby pomóc

Praca operatora numerów alarmowych wiąże
się z pozyskiwaniem od osób zgłaszających wie-
lu istotnych informacji. Każde zadane pytanie ma
na celu ustalenie dokładnej lokalizacji zdarzenia,
jego okoliczności, liczby osób wymagających po-
mocy medycznej oraz dodatkowych szczegółów.
Informacje te są niezbędne dla służb, które są in-
formowane o wystąpieniu zdarzenia. Pozwalają
zadysponować niezbędne siły i środki, by już na
miejscu podjąć niezwłocznie działania.

Operatorzy nie tylko muszą pozyskać wiele in-
formacji, ale też ich zadaniem jest uspokojenie
osoby zgłaszającej, zadbanie o jej bezpieczeństwo,
a również udzielanie wskazówek, które mają po-
móc osobom zgłaszającym w trudnej dla nich sy-
tuacji. Wskazówki dotyczą zarówno informacji,
gdzie należy się zgłosić z problemem, jeśli nie jest
to zgłoszenie alarmowe, ale też mogą to być wska-
zówki dotyczące postępowania podczas zdarzenia
– pożaru, wypadku czy w czasie udzielania pierw-
szej pomocy.

Umiejętność podejmowania 
szybkich decyzji

Osoba pracująca jako operator wykazuje się
dużym opanowaniem w sytuacjach stresowych,
ponieważ wiele zgłoszeń jest bardzo trudnych
emocjonalnie dla osób zgłaszających. Operato-
rzy muszą zapanować nad stresem z każdej stro-
ny, muszą wykazać się podzielnością uwagi,
kreatywnością oraz podejmowaniem szybkich
decyzji.

Operatorzy muszą też umieć dostosować się
do tego, co słyszą od osób zgłaszających, aby jak
najefektywniej przeprowadzić rozmowę i uzy-
skać niezbędne do dalszego działania dane.

Obsługa numerów alarmowych, to praca z oso-
bami dorosłymi oraz dziećmi. Nie ma dwóch ta-
kich samych zgłoszeń, a każde jest obsługiwane w
profesjonalny sposób.

Trudne emocjonalnie 
sytuacje

W pamięci na długo zostają trudne zgłosze-
nia. Jeden z wyróżnionych przez prezydenta Ra-
fała Trzaskowskiego operatorów odebrał telefon
od mężczyzny cierpiącego na zaniki pamięci, któ-
ry stracił orientację w terenie. Poinformował, że
jest w lesie i nie potrafi wrócić do domu. Opera-
tor, wykazując się dużą kreatywnością, poinstru-
ował mężczyznę jak włączyć lokalizację w telefo-
nie i ostatecznie wyprowadził go z lasu. Tam cze-
kały już służby ratunkowe. Ta rozmowa trwała po-
nad godzinę.

W innym przypadku operatorka odebrała roz-
mowę od kilkunastoletniej dziewczynki, która by-
ła sama w domu. Nastolatka zadzwoniła na 112,
ponieważ zorientowała się, że przez balkon do
mieszkania wchodzą włamywacze. Operatorka
była cały czas na linii ze zgłaszającą i próbowała
ją uspokajać. Informację o zdarzeniu przekazała
również policji. W trakcie rozmowy sprawcy wła-
mania oddalili się. Kiedy nastolatka poczuła się
bezpieczniej, zakończyła rozmowę z operatorką,
aby powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

Obie sytuacje wymagały od operatorów duże-
go opanowania i umiejętności rozmowy z osobą,
będącą w dużym stresie.

Wyróżnieni operatorzy wykazują się zarówno
doświadczeniem jak i dużym opanowaniem w
obsłudze zgłoszeń alarmowych. Swoją wiedzą
dzielą się z innymi, zwłaszcza mniej doświadczo-
nymi operatorami i chętnie pomagają w obsłu-
dze trudnych zgłoszeń. Biorąc pod uwagę pra-
cę wykonywaną przez operatorów numerów
alarmowych, wskazane cechy zasługują na sza-
cunek i wyróżnienie. Jest to tylko reprezentacja
grupy, która na co dzień pomaga osobom potrze-
bującym.

System Powiadamiania 
Ratunkowego

W Polsce działa 17 Centrów Powiadamiania
Ratunkowego. Centra działają w każdym mie-
ście wojewódzkim oraz dodatkowo w Radomiu.
Podstawowym założeniem systemu jest jak naj-
szybsze odebranie połączenia i powiadomienie
służb udzielających pomocy. W przypadku, gdy
osoba przebywająca na terenie danego woje-
wództwa łączy się z numerem 112 i nie może
uzyskać połączenia z centrum na tym terenie,
zgłoszenie jest przekazywane do innego ośrodka
zgodnie z tzw. regułą zastępowalności. Opera-
tor, który odbierze zgłoszenie, ustala lokalizację
zdarzenia oraz przekazuje informację do odpo-
wiednich służb.

System informatyczny, działający w centrach,
pozwala na identyfikację numeru telefonu zgła-
szającego, w tym także numerów zastrzeżonych.
System dodatkowo wyświetla dane osoby, na
którą telefon jest zarejestrowany oraz  pokazuje
na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga
to nie tylko w udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy
ktoś nie potrafi podać dokładnej lokalizacji (np.
dziecko lub w przypadku wypadku samochodo-
wego poza terenem zabudowanym), ale również
ułatwia identyfikowanie fałszywych zgłoszeń, w
przypadku, gdy zgłaszający podaje nieprawdzi-
wą lokalizację.

Wdrażanie numeru 112 rozpoczęło się w 1991
roku, a od 2008 roku jest to numer ratunkowy
obowiązujący na terenie wszystkich krajów Unii Eu-
ropejskiej. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
osoby przebywające na terenie dowolnego kraju
Unii mają możliwość połączenia się z operatorem
bezpłatnego numeru 112 oraz uzyskać pomoc.
Operatorzy numeru alarmowego muszą władać co
najmniej jednym językiem obcym. K G

Aż 1288 dotacji na działa-
nia ekologiczne na łączną
kwotę 6,4 mln zł, prace
nad Mapą Koron Drzew, 4
nowe pomniki przyrody,
tysiące zaczipowanych i
wysterylizowanych zwie-
rząt, zakup ponad 235
tys. kg karmy dla zwierząt
oraz wsparcie dla organi-
zacji pozarządowych – to
tylko część działań, które
w 2020 roku przeprowa-
dziło miasto w zakresie
ochrony środowiska.

Rok 2020 przyniósł liczne
ograniczenia, jednakże działa-
nia dotyczące środowiska  prze-
prowadzono bez większych
zmian. Jeden z największych
projektów, którymi aktualnie zaj-
muje się miasto to stworzenie
Programu ochrony środowiska
dla m.st. Warszawy na lata 2021-
2024. W ubiegłym roku stwo-
rzono projekt oraz przeprowa-
dzono jego wieloetapowe kon-
sultacje społeczne. Kolejnym
krokiem będzie przedstawienie
projektu na sesji Rady Miasta i
poddanie go pod głosowanie.

Kontrola stanu 
miejskiej zieleni

Pośród działań dotyczących
środowiska należy wymienić
również te, które ułatwią  zarzą-

dzanie terenami zieleni w mie-
ście, w tym 9 milionami drzew,
które rosną na terenie stolicy. Są
wśród nich:

– Mapa Koron Drzew – prace
nad wykonaniem II części  pro-
jektu zostały ukończone w grud-
niu 2020 r.  Mapa Koron Drzew
dla całej Warszawy dostępna jest
w serwisie mapowym UM.  Ma-
pa dostarcza informacji o zasię-
gu koron drzew oraz ich zróżni-
cowaniu gatunkowym i kondycji
zdrowotnej.

– Mapa Zarządców Terenów
Zieleni – powstała na podstawie
danych z 96 jednostek, dotyczy
21 141 obiektów terenowych; na
tym etapie jest to narzędzie we-
wnętrzne, jednak docelowo zo-
stanie udostępniona także
mieszkańcom.

– serwis Wiem o Wycince –
prezentuje informacje o pro-
wadzonych postępowaniach w
sprawie usuwania drzew i
krzewów,

– Miejski Serwis Mapowy –
zakładka „ZIELEŃ”

– aplikacja Mo-drzew - wdro-
żenie i rozwój narzędzi infor-
matycznych służących zarzą-
dzaniu drzewami. Narzędzie

przeznaczone jest wyłącznie dla
ogrodników zajmujących się
utrzymaniem drzew na tere-
nach administrowanych przez
miasto.

Dotacje 
ekologiczne

W ramach ochrony środowi-
ska mieszkańcy mogli ubiegać
się o dotacje udzielane na:

– likwidację zbiornika bezod-
pływowego wraz z budową przy-
łącza kanalizacyjnego do nieru-
chomości – 413 dotacji, łącznie
1,64 mln zł;

– usuwanie i unieszkodliwia-
nie wyrobów/odpadów zawie-
rających azbest – 121 dotacji,
łącznie 2,15 mln zł;

– budowę urządzeń do zatrzy-
mania i wykorzystania wód opa-
dowych – 754 dotacje, łącznie
2,6 mln zł.

W 2020 miasto udzieliło
1288 dotacji na ww. cele na
łączną kwotę 6,4 mln złotych.
Dotacje pozwoliły na usunięcie
i unieszkodliwienie 280 ton wy-
robów/odpadów zawierających
azbest i zbudowanie zbiorni-
ków retencyjnych o pojemno-
ści 1952 m3.

Dotacje są nadal udzielane.
Wnioski na inwestycje planowa-
ne do realizacji w 2021 roku
przyjmowane są do końca mar-

ca. Wszelkie informacje o dota-
cjach znajdują się na stronie zie-
lona.um.warszawa.pl.

Dbałość 
o zieleń

W ubiegłym roku ustanowio-
ne zostały 4 nowe pomniki przy-
rody, a kolejne wnioski czekają
na głosowanie Rady m.st. War-
szawy. Tą szczególną ochroną
objęto: dąb szypułkowy (Moko-
tów), lipę szerokolistną (Wło-
chy), jesion wyniosły (Moko-
tów) oraz kasztanowca białego
(Mokotów). Zajmowano się tak-
że nadzorem nad różnymi for-
mami ochrony przyrody, prze-
prowadzono m.in. naziemny
skaning laserowy dębu szypuł-
kowego Mieszko I, wykonano
ekspertyzy dendrologiczne 160
drzew. Przeprowadzono także
różnego typu badania, inwen-
taryzacje przyrodnicze, prace
pielęgnacyjno-zabezpieczające,
procedury przejęcia terenów
pod zalesienie oraz eliminowa-
no szkodniki.

Przeprowadzane ekspertyzy
dendrologiczne drzew weryfiku-
ją ich stan zdrowotny i oceniają
zagrożenie stwarzane przez drze-

wa. Określają także konieczne do
wykonania zabiegi pielęgnacyj-
ne, aby to zagrożenie wyelimino-
wać i poprawić kondycję pomni-
ków przyrody. Wykonany lasero-
wy skan pomnika przyrody miał
na celu ocenę statyki i zachowania
drzewa obecnie i w przyszłości.

Zwierzęta 
w mieście

Uchwalono program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie m.st. War-
szawy, w ramach którego:

– zaczipowano 3 375 psów i
kotów – łączny koszt: 135
823,18 zł. Od 2007 r. zarejestro-
wano w bazie Safe-Animal 104
214 zwierząt;

– wysterylizowano 2 546
psów i kotów – łączny koszt: 469
160 zł. Od 2012 r. przeprowa-
dzono 15 956 takich zabiegów.

– kupiono 235 338 kg karmy
dla kotów wolno żyjących -
koszt: 1 599 922 zł;

– udzielono dotacji 20 organi-
zacjom pozarządowym na reali-
zację zadań publicznych z zakre-
su ochrony zwierząt na kwotę
900 tys. zł.

Hałas
Zbadano oddziaływanie aku-

styczne kilkudziesięciu obiek-

tów w ponad 70 punktach po-
miarowych, w tym wykonano:

– 5 wizji akustycznych w tere-
nie w ramach przygotowania po-
miarów;

– pomiary hałasu przemysło-
wego w dzień – w 25 obiektach;

– pomiary hałasu przemysło-
wego w nocy – w 15 obiektach;

– przeprowadzono monito-
ring hałasu komunikacyjnego w
3 lokalizacjach;

– w 3 obiektach określono
poziom oddziaływania aku-
stycznego.

Wykonane pomiary w więk-
szości wykazały brak przekro-
czeń dopuszczalnych poziomów
hałasu.

Rozpoczęto również prace
dotyczące realizacji Mapy aku-
stycznej m.st. Warszawy. Po-
wstaje ona w celu informowa-
nia mieszkańców o tym, jakie
są główne źródła i poziom śred-
niorocznego hałasu w mieście.
Dodatkowo będzie ona wyko-
rzystywana do opracowywania
programów ochrony środowi-
ska przed hałasem i źródłem
danych gdzie należy wprowa-
dzić działania naprawcze – an-
tyhałasowe.

Pandemia nie zatrzymała działań
na rzecz ochrony środowiska

Dzień Numeru Alarmowego 112

FOT. SZYMON ŁASZEWSKI
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Ostatnie intensywne opady śnie-
gu wywołały wiele pytań na te-
mat działania służb oczyszcza-
nia miasta. Dlatego postanowi-
liśmy odpowiedzieć na najczę-
ściej zadawane, aby zasady
działania służb były zrozumiałe
dla wszystkich.

Kto zimą powinien 
odśnieżać Warszawę?

Każdy właściciel i zarządca powinien
dbać o podlegający mu teren.

Podział w uproszczeniu wygląda tak:
11.. Zarząd Oczyszczania Miasta:
– 1 500 km ulic krajowych, woje-

wódzkich, powiatowych i tych gmin-
nych, którymi kursują autobusy komu-
nikacji miejskiej,

– ok. 3,4 mln m2 terenów dla pie-
szych: chodników nieprzylegających
bezpośrednio do nieruchomości, przy-
stanki, dojścia do stacji metra (z wyłą-
czeniem stacji Szwedzka i Wilanow-
ska), schody, kładki w pasach dróg kra-
jowych, wojewódzkich i powiatowych, 

– miejsca parkingowe SPPN oraz
miejsca parkingowe dla osób o ograni-
czonej mobilności oznaczone niebie-
ską kopertą wzdłuż dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych.

Wykaz ulic krajowych, wojewódz-
kich i powiatowych znajduje się na
stronie internetowej Zarządu Dróg
Miejskich.

22.. Urzędy dzielnic:
– ulice o kategorii gminnej, oprócz

tych, którymi kursują autobusy komu-
nikacji miejskiej,

– miejsca parkingowe w strefie SPPN
w pasach dróg o kategorii gminnej,

– chodniki wzdłuż ulic o kategorii
gminnej,

– ścieżki rowerowe w pasach dróg
gminnych,

– tereny w dzielnicy Warszawa Śród-
mieście, w tym obszar Starego Miasta -
Zarząd Terenów Publicznych,

– tereny w Dzielnicy Warszawa Pra-
ga-Północ – Zarząd Praskich Terenów
Publicznych.

33.. Zarząd Dróg Miejskich:
– usuwanie sopli z obiektów inżynie-

rii drogowej: mostów i wiaduktów.
44.. Administratorzy, spółdzielnie

mieszkaniowe, właściciele i zarządcy
nieruchomości:

– ulice wewnętrzne, osiedlowe,
– chodniki przebiegające wzdłuż po-

sesji, a także inne tereny wraz z otocze-
niem, będące ich własnością bądź w
ich zarządzie,

– usuwanie z dachów sopli i zalega-
jącego śniegu.

55.. Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad:

– most Grota-Roweckiego,

– trasa S8,
– kładki i inne obiekty inżynieryjne

wzdłuż trasy S2, S8, S17.
66.. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
– alejki w parkach (o ile w danym

obiekcie przyjęta jest zasada ich odśnie-
żania),

– chodniki przyległe do parków ZZW. 

Kiedy wyjeżdżają 
pługi?

Posypywarki i pługi wyjeżdżają za-
wsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba.
Przez całą dobę sprawdzamy szereg da-
nych:

– informacje od kontrolerów, którzy
w terenie sprawdzają stan nawierzchni
ulic,

– dane ze stacji meteorologicznych
- dostępne na http://zom.waw.pl/po-
goda,

– często aktualizowane prognozy
pogody.

Akcję „zima” ogłaszamy na przykład,
gdy:

– jest zagrożenie śliskością i goło-
ledzią,

– zbliżają się opady śniegu,
– pada śnieg,
– jest duża wilgotność, a temperatu-

ra zbliża się do 0°C.

Czy pługi zaczynają odśnieżać 
dopiero, kiedy przestanie padać?

Każda decyzja o akcji zależy od tego,
jakie są aktualne warunki pogodowe i
stan dróg.

Jeśli spodziewamy się dużych opa-
dów śniegu, posypywarki często wyjeż-
dżają jeszcze zanim zacznie padać.
Dzięki temu można zapobiec niebez-
piecznemu przymarzaniu śniegu.

Przy wielogodzinnych i intensyw-
nych opadach śniegu trudno jest uzy-
skać w pełni odśnieżone jezdnie, dlate-
go pługi i posypywarki działają do skut-
ku. Miejskie jezdnie powinny być
oczyszczone ze  śniegu do 4 godzin po
ustaniu opadów.

Często zdarza się, że posypywarki
działają, chociaż nie pada śnieg. Jed-
nak przy dużej wilgotności powietrza
i temperaturach w okolicy 0°C ulice
mogą robić się śliskie. Wtedy dla bez-
pieczeństwa konieczna jest akcja posy-
pywania.

Może się również zdarzyć, że pomi-
mo opadów śniegu posypywarki nie
wyjadą. Dzieje się tak w momencie, gdy
nawierzchnie ulic mają temperaturę
powyżej zera. Padający śnieg od razu się
roztapia i nie ma potrzeby wyjazdu po-
sypywarek.

Dlaczego posypywarka jechała 
z podniesionym pługiem?

Mogło tak być z kilku powodów:

– posypywarka jechała z bazy do
punktu, z którego zaczyna posypy-
wać trasę,

– pojazd wracał po akcji do bazy,
– pługoposypywarka brała udział w

akcji posypywania ulic, nie płużenia.
Płużenie jezdni jest zazwyczaj reali-

zowane przy większych opadach śnie-
gu i kilkucentymetrowej warstwie bło-
ta pośniegowego na jezdniach.

Dlaczego jechały 
aż trzy pługi naraz?

Jeżeli pługoposypywarki jechały ca-
łą szerokością jezdni, to brały udział w
akcji płużenia i dzięki takiemu usta-
wieniu usuwały śnieg z całej szeroko-
ści jezdni. Przypominamy  kierowcom,
by nie rozrywać zestawów pługów i
nie wjeżdżać między pojazdy. Jest to
niebezpieczne, ale także utrudnia uzy-
skanie efektu prawidłowo odśnieżo-
nej jezdni.

Jeżeli pługoposypywarki nie jechały
w szyku, prawdopodobnie wyjechały
na akcję lub wracały z niej do bazy.

Dlaczego zimą na ulicach 
używana jest sól?

Zarząd Oczyszczania Miasta odpo-
wiada za te ulice, którymi jeździ komu-
nikacja miejska, przewożąca codziennie
dziesiątki tysięcy pasażerów. Chlorek
sodu to skuteczny, szybko działający i
ekonomiczny środek. Posypywanie pia-
skiem ulic niestety nie daje tak dobrego
rezultatu w tak krótkim czasie. Ponad-
to używanie piasku generuje po zakoń-
czeniu sezonu zimowego dodatkowe
koszty sprzątania z ulic tysięcy ton pia-
sku oraz podnosi koszty utrzymania
sieci kanalizacyjnej, m.in. czyszczenia
niedrożnych studzienek. Szacuje się, że
jedno posypanie jezdni chlorkiem sodu
zastępuje trzykrotne posypanie środ-
kami takimi jak piasek czy kruszywo.

Niektóre warszawskie dzielnice na
wybranych ulicach bądź ich odcinkach
zrezygnowały z używania chlorku sodu.
Dotyczyło to jednak tylko dróg o kate-
gorii gminnej, którymi nie kursuje ko-
munikacja miejska. I ta zasada nie do-
tyczy trudnych warunków zimowych
czy zagrożenia wystąpienia gołoledzi.

Chodniki podlegające ZOM posypy-
wane są przede wszystkim piaskiem,
mimo że rozporządzenie ministra śro-
dowiska dopuszcza stosowanie soli rów-
nież na chodnikach. Apelujemy do in-
nych zarządców chodników, aby w tro-
sce o miejską roślinność, ale też miesz-
kańców i ich psy, stosowali na chodni-
kach piasek.

To, czym można likwidować zimo-
wą śliskość na ulicach i chodnikach, a
także jej zapobiegać, określają ogólno-
krajowe przepisy, tj. Rozporządzenia

Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. „w
sprawie rodzajów i warunków stoso-
wania środków, jakie mogą być używa-
ne na drogach publicznych oraz ulicach
i placach” (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz
nr 113, poz. 954 i nr 130, poz. 1087).

Każdy zarządca sam decyduje, czym
posypuje podlegające mu tereny.

Dlaczego śnieg nie jest 
tylko odgarniany?

Samo odgarnianie śniegu z na-
wierzchni nie jest skutecznym sposo-
bem likwidowania śliskości na jezd-
niach i chodnikach. Żeby ulice były
przejezdne, a także dla bezpieczeń-
stwa, konieczne jest posypanie na-
wierzchni chlorkiem sodu, który rozpu-
ści śnieg i ewentualny lód, jaki może się
pod nim znajdować. W przypadku go-
łoledzi oraz zamarzania wilgoci przy
przejściach temperatur przez 0°C, ko-
nieczne jest używanie środków, które li-
kwidują śliskość.

Jak szybko powinny jeździć 
pługoposypywarki?

Sprzęt odśnieżający ulice podlegają-
ce ZOM powinien wykonywać odśnie-
żanie z takimi prędkościami, które gwa-
rantują prawidłową realizację pracy.

Dla posypywania ulic prędkość ta wy-
nosi 30 km/h (+/- 5), dla płużenia 15
km/h (+/- 5 km/h).

Jeśli mieszkańcy zauważą, że sprzęt
jedzie z większą prędkością, mogą zgła-
szać nam takie sytuacje poprzez Miej-
skie Centrum Kontaktu Warszawa
19115. Będziemy je wyjaśniać. Pługi i

pługoposypywarki wyposażone są w
system GPS, możemy więc sprawdzić,
która firma realizowała prace i odpo-
wiednio zareagować.

Dlaczego posypywarki jeżdżą,
skoro nie padał śnieg?

Decyzja o wyjeździe pługoposypy-
warek zapada po analizie szeregu da-
nych, w tym:

– informacji od kontrolerów, którzy
w terenie sprawdzają stan nawierzch-
ni ulic,

– danych ze stacji meteorologicz-
nych - dostępne na
http://zom.waw.pl/pogoda,

– często aktualizowanych prognoz
pogody.

Często zdarza się, że posypywarki
działają, chociaż nie pada śnieg. Jednak
przy dużej wilgotności powietrza i tem-
peraturach w okolicy 0°C ulice mogą
robić się śliskie. Wtedy dla bezpieczeń-
stwa konieczna jest akcja posypywa-
nia. W takich warunkach najczęściej
wysyłamy posypywarki na niebezpiecz-
ne odcinki, czyli mosty, wiadukty, esta-
kady, ulice spadkowe, które ze względu
na konstrukcję w pierwszej kolejności są
narażone na wystąpienie zjawiska śli-
skości.

Gdzie można zgłosić źle 
odśnieżony chodnik lub ulicę? 
Takie zgłoszenia najlepiej przekazać

do Miejskiego Centrum Kontaktu War-
szawa 19115 – przez aplikację, stronę
internetową, czat lub telefon.
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Już na początku lata do
Warszawy przyjedzie
pierwszy nowy niskopo-
dłogowy tramwaj. Tram-
waje Warszawskie zamó-
wiły specjalnie projekto-
wane dla stolicy 123 nowe
tramwaje. Nadwozia
pierwszych dwóch są już
skompletowane. Produ-
cent wspólnie z pracowni-
kami Tramwajów War-
szawskich prowadzi ostat-
nie odbiory wózków.

Nadwozia pierwszych dwóch
wagonów są już gotowe. Poma-
lowane są na żółto, czerwono i
czarno, czyli na kolory stołeczne-
go transportu publicznego. Pro-

ducent wkleił też już szyby. We
wnętrzu tramwajów trwają pra-
ce wykończeniowe. Zamonto-
wane jest już to, czego pasażero-
wie nigdy nie zobaczą – kilka ki-
lometrów kabli i urządzenia
energoelektroniczne. Pojawiły
się też pierwsze czerwone war-
szawskie fotele. Jak we wszyst-
kich tramwajach, pasażerowie
na tych fotelach zobaczą najbar-
dziej charakterystyczne widoki
stolicy – Starówkę, Zamek Kró-
lewski albo pomnik Syrenki.

Pod koniec roku przedstawi-
ciele Warszawy uczestniczyli w
kontroli pierwszej sztuki kon-
strukcji pudła tramwajów i w
kontroli ramy pierwszego wóz-

ka. Podczas tych kontroli spraw-
dzano większość elementów
spawanych i ich wymiary. Prze-
biegają one bez zastrzeżeń, a
producent rozpoczął już seryj-
ną produkcję tramwajów.

Zgodnie z harmonogramem
produkcji w połowie drugiego
kwartału tego roku dwa pierw-
sze tramwaje będą przygotowa-
ne do uruchomienia i przejdą
badania fabryczne. Po ich za-
kończeniu, pod koniec drugie-
go kwartału trafią do Warsza-
wy. Wówczas rozpoczną się pro-
cedury homologacyjne. Pierw-
szy tramwaj zostanie przekaza-
ny do odbioru Tramwajom War-
szawskim pod koniec trzeciego
kwartału. Kolejne tramwaje, po-
za pierwszymi egzemplarzami,
które już będą w Warszawie, bę-
dą dostarczane od początku
2022 aż do końca kwietnia 2023
roku kiedy to zostanie dostar-
czony ostatni wagon.

Pandemia koronawirusa wpły-
wa na produkcję tramwajów i
pociągów dla odbiorców w całej
Polsce. W przypadku co najmniej
pięciu kontraktów zmiany termi-
nu dostawy tramwajów albo po-

ciągów uległy przesunięciu o co
najmniej pół roku. Wykonawca
pracujący dla Warszawy, czyli
Hyundai Rotem złożył zawiado-
mienie o wystąpieniu siły wyż-
szej i przedstawił dokumenty,
które potwierdzają wpływ pan-
demii koronawirusa na termino-
wość kontraktu. Problemy zwią-
zane z produkcją wywołane pan-
demią koronawirusa wykazywa-
ła większość dostawców części
do tramwajów, w tym także pro-
ducenci z Polski. Z przedstawio-
nej dokumentacji wynika, że
przesunięcie w dostawach wy-
niesie około 5 miesięcy.

Nowe tramwaje są specjalną
konstrukcją „szytą na miarę” dla
Warszawy – z całkowicie płaską
podłogą i skrętnymi wózkami.
W odróżnieniu od obecnie uży-
wanych tramwajów, w nowych
wagonach przedni i ostatni wó-
zek będzie tzw. wózkiem obro-
towym. Rozwiązanie to pozwo-
li na ograniczenie zużycia szyn,
a także zapewni cichszą jazdę
na łukach.

Aby jazda po warszawskich
torowiskach była jeszcze cich-
sza, każde koło zostanie wyposa-

żone w absorber hałasu. Do sto-
licy trafią trzy rodzaje pojazdów
szynowych, o różnej długości, w
wersji jednokierunkowej i dwu-
kierunkowej. Będą to najdłuż-
sze tramwaje w stolicy. Ich dłu-
gość to prawie 33 metry, czyli aż
2,5 metra więcej niż najpopular-
niejsze w stolicy tramwaje nisko-
podłogowe. Dzięki temu w każ-
dym długim tramwaju będzie
mogło podróżować nawet 240
osób. Nowe tramwaje będą kli-
matyzowane, wyposażone w
monitoring wewnętrzny i ze-
wnętrzny z dostępem on-line
oraz w system informacji linio-
wej. Pojazdy będą przyjazne śro-
dowisku – spełnią wysokie wy-
magania dotyczące emitowa-
nych dźwięków, a oszczędność
energii zapewnią fabrycznie za-
montowane zasobniki energii.

Aż 60 procent komponentów
w nowych tramwajach dla stoli-
cy będzie pochodziło z Polski i
Unii Europejskiej. Cały osprzęt
energoelektroniczny powstanie
w Warszawie i dostarczy go fir-
ma Medcom, która współpracu-
je ze światowymi producentami
taboru szynowego. Z innej pol-

skiej firmy mającej siedzibę w
Warszawie – ATM – będą pocho-
dziły rejestratory parametrów
jazdy. Z kolei, fotele dla motorni-
czych, skomplikowane konstruk-
cje ze sterowaniem pneumatycz-
nym, dostarczy śląska firma Da-
miro. Hyundai Rotem to jeden z
największych producentów po-
jazdów szynowych na świecie.
Dostarczył ich kilka tysięcy do
36 krajów na świecie.

Dzięki nowym tramwajom
warszawianki i warszawiacy bę-
dą mogli częściej podróżować
niskopodłogowymi, wygodnymi
wagonami, przyjaznymi dla pa-
sażerów z niepełnosprawnościa-
mi oraz opiekunów z dziećmi w
wózkach. Docenią je też senio-
rzy. Po stołecznych torach jeździ
dziś niemal 530 tramwajów i
składów tramwajowych. 311 wa-
gonów, czyli aż 59 procent floty
tramwajowej to wagony nisko-
podłogowe. Dołączą do nich ko-
lejne 123 wagony zbudowane
przez azjatyckiego producenta.
Warszawa będzie miała najwię-
cej niskopodłogowych tramwa-
jów w Polsce.
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Nowe tramwaje dla Warszawy

Co powinniśmy wiedzieć o odśnieżaniu Warszawy
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Ostatnie poluzowanie rygorów mających przeciwdziałać rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa przyniosło efekt, którego nie przewidywały służ-
by medyczne ani sanitarne. Niektórzy nasi obywatele potraktowali to

jako sposobność do całkowitego odrzucenia obowiązujących obostrzeń tak, jak-
by nie było żadnej epidemii. Pokazuje to dobrze zachowanie dużych grup ludzi,
na zakopiańskich Krupówkach którzy urządzili sobie tam uliczne party. Szybko wymknęło się ono
spod kontroli, nie pomagały upomnienia i mandaty wystawiane przez policjantów. 

Zakopane odwiedzają turyści z całego kraju i z zagranicy, trudno doszukiwać się w tym wyda-
rzeniu jakiejś specyfiki lokalnej. Samo wydarzenie stoi w wielkiej sprzeczności do zdrowego roz-
sądku. Jeszcze nie przebrzmiały nawoływania właścicieli stoków narciarskich i infrastruktury tu-
rystycznej do zniesienia ograniczeń na południu Polski, a tu takie efekty zniesienia restrykcji. Nie
wiadomo, czy to efekt zmęczenia obowiązującymi restrykcjami, czy też zwykły brak odpowiedzial-
ności za siebie i innych. Faktem jest, że trudno tego rodzaju zachowania akceptować. Czasem  sły-
szę opinie oraz wypowiedzi rozmaitych ekspertów, zwłaszcza ekonomistów, którzy dowodzą, że
ograniczenia powinny być znoszone, że należy w większym stopniu zaufać obywatelom. Można
byłoby się z takimi tezami zgodzić, ale pod jednym warunkiem, że ludzie będą odpowiedzialnie
z tej wolności korzystać. Odpowiedzialnie, to tak, by nie szkodzić sobie i innym. Powszechnie wia-
domo, jak tragiczne konsekwencje może mieć nierespektowanie zaleceń służb sanitarnych. Jak fa-
talne w skutkach może być niezachowywanie dystansu, tłoczenie się w pomieszczeniach, czy
brak podstawowych zasad higieny. Mimo to wiele osób zachowuje się, jakby zagrożenie COVID-

19 nie istniało. Nie dostrzegają związ-
ku między zachorowaniami setek, czy
nawet tysięcy osób a ich własnym za-
chowaniem. Statystyki dotyczące zgo-
nów też nie robią na nich wrażenia.
Być może, gdyby nie chodziło o zdro-
wie i życie, można byłoby zaufać
wszystkim w równym stopniu. Nasze
społeczeństwo nie składa się jednak z

obywateli na tyle świadomych, by respektować prawa innych i prawo w ogóle. Trudno więc dzi-
wić się, że są też tacy, którzy nie troszczą się o własne bezpieczeństwo oraz dobro innych. Staw-
ka jest zbyt wysoka, żeby polegać jedynie na czyimś widzimisie, liczyć na dobrą wolę oraz odpo-
wiedzialną postawę obywateli. 

Oczywiście, jak w każdym społeczeństwie, nie brak ludzi (i jest ich zdecydowana większość), któ-
rzy wykazują się dużą dozą empatii wobec innych. Pod tym względem nie różnimy się aż tak bar-
dzo od innych społeczeństw, jednak w naszej naturze leży przeciwstawianie się nakazom, czy też
nakazom. Trudno się temu dziwić, bo naród, który wielokrotnie był pod obcym panowaniem, w oczy-
wisty sposób buntował się, żeby przetrwać. Chcąc zachować własną tożsamość, sprzeciwiał się i nie
podporządkowywał okupantom. Coś z tego zostało nam do dziś. Mimo że teraz żyjemy w wolnym
kraju, w naszej naturze tli się wciąż potrzeba buntu. Na co dzień jest ona skrywana, ale potrafi się
uzewnętrznić w nieoczekiwanych momentach. Być może, z takim procesem mamy do czynienia te-
raz, w czasie pandemii. Nie potrzeba roztrząsać tego na poziomie psychologii czy też socjologii, by
dostrzec, że wiele przywar wciąż nam towarzyszy i utrudnia życie. Szkodzą one zarówno tym, któ-
rzy łamią ogólnie akceptowane zasady, jak też pozostałym obywatelom. Wystarczy wejść do lasu,
czy przyjrzeć się przydrożnym rowom, żeby zobaczyć leżące tam śmieci. I to w ilościach bynajm-
niej niewskazujących na jakiś jednorazowy przypadek. A przecież nie ma chyba nikogo, kto nie wie-
działby, że nie należy zaśmiecać lasu ani rowów. Że wyrzucone tam chemikalia przenikną z wodą
opadową do gleby. Na chodniku przed moim domem, wokół sklepów, na przystankach i przy po-
stoju taksówek nagminnie przyklejane są gumy do życia. Przez całe miesiące zbiera się tego napraw-
dę sporo. Prawdziwą plagą są porzucane byle gdzie butelki po tzw. małpkach, bo wyrzucenie ich
do kosza nie leży w zwyczaju tych, którzy je opróżniają. Tego typu zachowania choć naganne i utrud-
niające życie mieszkańcom stolicy, dla których otoczenie, w którym żyją, jest nieważne, nie są jed-
nak tak groźne jak lekceważenie, czy wręcz ostentacyjne ignorowanie pandemii. Skutki takiej po-
stawy przekładają się bowiem na statystyki zakażeń i zgonów. 

Może doczekamy czasów, kiedy zdrowy rozsądek będzie dostępny np. na receptę lub na e-rece-
ptę. Do tego czasu musimy sobie radzić, polegając na opiniach innych, zwłaszcza tych, którzy zna-
ją się na tym, co robią. Pozostaje więc im zaufać. Tym bardziej, że ich plan walki koronawirusem
SARS-CoV-2 przynosi efekty.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Rozsądek na receptę 

Wstyczniu straszono Polaków „Bestią ze wschodu” i temperaturami po-
niżej minus 30 stopni. Bestia stchórzyła i skończyło się na temperatu-
rach od minus 4 do plus 3. Zaraz potem kraj obiegła hiobowa wieść –

do Polski zbliża się polarny front, który przyniesie siarczysty mróz rzędu tym ra-
zem minus 40 stopni. Kilka dni temu portal Tatromaniak.pl podał mrożącą krew
w żyłach informację: “na szczytach Tatr temperatura spadnie poniżej  minus 30 stopni, a wartość tem-
peratury odczuwalnej może wynieść nawet minus 54 stopnie”. A co mamy? Normalną piękną zimę
z opadami śniegu, temperaturami mniej więcej od minus 8 za dnia, do minus 15 stopni w nocy. Prze-
powiadacze pogody natychmiast zmienili front i rakiem wycofują się z katastroficznych przepo-
wiedni. Muszą, ponieważ w następną niedzielę oraz poniedziałek zamiast minus 30 mamy mieć w
Polsce... plus 13 stopni. W tym momencie ludzie ci stają się po prostu śmieszni. Przynajmniej dla mnie. 

Zluzowano epidemiczne rygory  i lud wielką liczbą ruszył w góry. W Zakopanem  pijany motłoch
opanował Krupówki – bójki, akty wandalizmu, zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego, de-
molka trwała do białego rana. To może nas wszystkich drogo kosztować, ponieważ przy wzroście
zachorowalności ekscesy na Krupówkach będą dla rządu doskonałym argumentem do ponowne-
go zaostrzenia restrykcji. Aż dziw bierze, że policja – tak aktywna w tłumieniu pokojowych demon-
stracji kobiet – zachowała w Zakopanem wielką powściągliwość. A można było łatwo rozpędzić pi-
janą gawiedź bez użycia siły i stosowania bezpośrednich środków przymusu. Trzy komunikaty
przez głośniki wzywające do rozejścia się tłumu, a potem nie pałki teleskopowe w ruch, lecz armat-
ka wodna. Lodowata woda pod wielkim ciśnieniem na kilkustopniowym mrozie jest lepszym lekar-
stwem na dzicz niż tysiąc teleskopowych pałek.

Szczepimy się na potęgę, tak przynajmniej powiada rząd. Prawda jest taka, że obie dawki przy-
jęło dotychczas ledwie ponad 600 tysięcy osób. Ja przyjąłem jedną, druga 25 lutego i uwa-
żam się za wielkiego szczęściarza, bo moja 86-letnia teściowa nadal czeka na szprycę, po-

dobnie jak matka pewnego kolegi, kobieta też po osiemdziesiątce, którą zapisano na… czerwiec.
Mnie się udało, ponieważ nie szukałem szczepienia w Warszawie, lecz w niezbyt odległych miastach.
Załapałem się na Pfizera w Ciechocinku, natomiast dwaj moi koledzy w Radomiu i w Siedlcach, ale
dopiero w marcu. Skąd chaos i opóźnienia? Nie sposób zrozumieć, dlaczego nie wybrano naj-
prostszej drogi do pacjenta, czyli via przechodnie podstawowej opieki zdrowotnej, które funkcjo-
nują od wielu lat w każdej gminie, sołectwie, dzielnicach wielkich miast i posiadają bieżące dane
o każdym leczącym się u nich mieszkańcu. Personel zna ich adresy domowe, mailowe, telefony i po
kadrowym go wzmocnieniu ze środków NFZ mógłby sprawnie prowadzić zapisy oraz szczepienia.
Na przykład duża, świetnie wyposażona w sprzęt przychodnia przy ul. Na Uboczu na Ursynowie nie
prowadzi ani zapisów, ani szczepień. 

Inny powód to przerwy w dostawach szczepionki. Z drugiej umowy z firmą Pfizer, podpisanej przez
Komisję Europejską, wynika, że Polska miała otrzymać 16 mln dawek. Miały one być dostarczane
od II kwartału tego roku. Niestety, polski rząd skorzystał z dodatkowej umowy z Pfizerem nie w peł-
nym zakresie. Maksymalnie Polska mogła wziąć 24 mln dawek, a wzięliśmy jedynie 16 mln „kie-
rując się preferencją dla dostaw”, jak tłumaczy rząd. Co to oznacza, nie wiem. Pfizer też nie jest bez
winy. Firma deklarowała na początku grudnia 2020 r., że dostarczy do Polski 2,1 mln szczepionek
przeciw wirusowi SARS-CoV-2, a dzisiaj dowiadujemy się, że otrzymamy tylko 1 mln tych dawek.
Minister Michał Dworczyk, pytany, dlaczego Polska zrezygnowała z zakupu łącznie 15 mln szcze-
pionek Pfizera i Moderny oznajmił, że to nie był błąd, ale “taka narracja polityczna pojawiła się po

stronie opozycji”. Co poeta miał na
myśli, nie wiem. Nie raz zastanawia-
łem się, co by nas czekało, gdyby-
śmy wyszli z UE, czego domaga się
spora grupa wyborców o nacjonali-
stycznym zabarwieniu. Nie ma sen-
su na ten temat spekulować. Wia-
domo natomiast, jaka jest pozycja
Polski w Unii po budżetowym we-

cie w Brukseli, niewykonywaniu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zdemo-
lowaniu sądownictwa, upartyjnieniu telewizji publicznej i obdarowywaniu środkami z UE „swoich”
samorządów, a sekowaniu gmin rządzonych przez polityków sprzyjających sejmowej opozycji.
Bruksela przekazała nam ostatnio 4,3 miliarda euro w formie pożyczek z instrumentu SURE. Sfi-
nansują one systemy zmniejszonego wymiaru pracy w okresie pandemii oraz wsparcie dla pracow-
ników w kraju. Całkowite wsparcie dla Polski w ramach SURE wyniesie 11,2 miliarda euro, czyli pra-
wie 50 miliardów złotych. Całkiem zacna sumka. Portal @GazetaRDK donosi, że w ostatnich
dniach KE zdecydowała przyznać państwom członkowskim dodatkowe środki na walkę z wirusem
Corona. Polska otrzyma dodatkowy miliard euro, ale Komisja będzie od nas żądała specjalnych ra-
portów, dotyczących dystrybuowania tych pieniędzy, by nie zostały one roztrwonione bądź rozkra-
dzione. Raporty będą musiały składać także Węgry – i nikt poza tymi dwoma państwami. 

Wliczącym 9 mln obywateli Izraelu zaszczepiono już milion osób, ale jest to kraj mocno zmi-
litaryzowany, gdzie obowiązkową służbę wojskową pełnią także kobiety, więc nie ma co
dziwić się, że tempo szczepień jest tak wysokie. Ale w Wielkiej Brytanii zaszczepiono już

ponad 10 milionów osób, czyli 15 proc. społeczeństwa. Tymczasem wspólne zamówienia, realizowa-
ne przez KE dla krajów Wspólnoty, gdzie mieszka 446 mln ludzi, osiągnęły poziom zaledwie 18 mln
dawek w styczniu, a w lutym dostawy miały teoretycznie osiągnąć poziom 33 mln. Dystrybucja szcze-
pionek Biontech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca jest utrudniona przez opóźnienia w dostawach, wą-
skie gardła w produkcji i błędne decyzje polityczne. Więc może w Polsce nie jest aż tak źle ze szcze-
pieniami, jak perorują politycy opozycji? W całej Europie narasta niezadowolenie z powodu powol-
nego tempa szczepień w porównaniu z takimi krajami jak USA, Izrael i Wielka Brytania. Najmocniej
atakowany jest rząd Niemiec, któremu media wytykają, że nie zapewnił sobie uprzywilejowanego do-
stępu do szczepionki firmy Biontech/Pfizer, mimo że Biontech ma swoją siedzibę w Niemczech, a je-
go szczepionka była pierwszą dopuszczoną do obrotu na Zachodzie. Reakcja była natychmiastowa. 

W środę 3 lutego niemiecki minister zdrowia Jens Spahn poinformował, że trwają rozmowy z Mo-
skwą w celu zbadania możliwości produkcji na terenie Niemiec rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Dzień
później rząd krajowy Saksonii - Anhalt potwierdził, że Rosjanie skontaktowali się z IDT Biologika
w Dessau. Firma powstała 100 lat temu i zatrudnia około 1400 osób w zakładach w Dessau-Rosslau
i Magdeburgu we wschodnich Niemczech oraz w Rockville w amerykańskim stanie Maryland. „Nie
ma żadnych ideologicznych zastrzeżeń co do Sputnika V, cieszymy się ze wszystkiego, co może po-
móc w walce z koronawirusem” – powiedział rzecznik premiera Saksonii-Anhalt, podtrzymując per-
spektywę wsparcia dla firmy. –  W wypowiedzi rzecznika warto zwrócić uwagę na słowa „nie ma
ideologicznych zastrzeżeń”. W Polsce z pewnością się pojawią. 

Tymczasem Rosjanie idą za ciosem. Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF)
złożył przed kilkoma dniami wniosek o rejestrację szczepionki Sputnik V w UE i otrzymał
potwierdzenie, że został on przyjęty. Jeśli warunkowe świadectwo rejestracji zostanie wy-

dane i zatwierdzone przez KE, a przy wsparciu Niemiec jest to prawie pewne, rosyjska szczepion-
ka będzie mogła być dostarczana do krajów Unii. Z preparatu poza Rosją korzystają obywatele m.in.
Indii, Korei Południowej, Argentyny i Brazylii. W brytyjskim prestiżowym czasopiśmie naukowym
“Lancet” opublikowane zostały wyniki ostatniej fazy badań klinicznych nad rosyjską szczepionką,
które potwierdziły bezpieczeństwo preparatu i jego skuteczność na poziomie 91,6 proc. Fakty do-
wodzą, że trzech europejskich producentów szczepionek nie radzi sobie z ich produkcją oraz dys-
trybucją. Czemu więc nie skorzystać z oferty Rosji? 

Europa z pewnością łyknie rosyjski wynalazek, ale nie wyobrażam sobie, by polski rząd wydał choć
złotówkę na preparat wynaleziony w Rosji. Popieram. Mogliby na przykład wszczepić nam gnoma,
który uczyni nas łatwo sterowalnymi, albo wręcz bezwolnymi. Lepiej nie ryzykować – lepiej czekać
na łaskę Pfizera lub szczepić się AstraZeneca skuteczną na poziomie 76 proc. I nieważne, że minister
zdrowia RPA niedawno wstrzymał plany szczepień tym preparatem, o czym w Polsce w ogóle się nie
mówi. Powodem są podejrzenia o słabą skuteczność tej szczepionki przeciwko południowoafrykań-
skiej wersji Covid-19. Tak wynika z badań. Nie mówi się także o tym, że wcześniej wątpliwości do-
tyczące skuteczności szczepionki AstraZeneca wyrazili także Szwajcarzy. Kilka dni temu tamtejsza
agencja odpowiedzialna za dopuszczanie leków do obrotu odmówiła zatwierdzenia tego prepara-
tu. Ale dla naszego rządu jest on lepszy od ruskiego, mimo zdecydowanie niższej skuteczności.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Komu jeszcze wierzyć?

„Lodowata woda pod wielkim
ciśnieniem na kilkustopnio-
wym mrozie jest lepszym 
lekarstwem na dzicz niż tysiąc
teleskopowych pałek”

„Nasze społeczeństwo nie
składa się jednak z obywate-
li na tyle świadomych, by 
respektować prawa innych 
i prawo w ogóle”

12.02.2021 to data palindromiczna (można ją czytać wprost i wspak). To taka
ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę.

DATA PALINDROMICZNA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Los czasami figle płata:
Dziś – palindromiczna data!

Co oznacza to dla świata?
Stoi za tym Bóg czy szatan?

Co nas czeka? Zysk czy strata?
Polska biedna czy bogata?

Czy ma rządzić psychopata,
Opętany w swych dogmatach?
Czy ma strugać z nas wariata,

Czy personą jest non grata?
Czy musimy grać w dramatach,

W których Kain zabija brata?

Wygra służba czy prywata?
Czy znów skumbrie są w tomatach?

Czy ockniemy się po latach,
Czy zginiemy w tarapatach?
Czy na głupca nie ma bata?

Czy powiemy mu: niech… zmiata!

Kto zachował się jak szmata,
Słuszna czeka go zapłata.
Nie pomoże strojna szata,

Nie wystarczy spłata w ratach.
Mamy punkt w dezyderatach:
Ciemna cela, w oknie krata.

A ty? Pozwól się wyswatać,
Wrzuć na luz jak akrobata,

Niech ci przyjdzie myśl kosmata.
Bądź ekspertem w tych tematach!

Zagraj w brydża albo w skata
I balladę nuć Bułata.

Rano kawa lub herbata.
Dobierz spinki do krawata.

Jeśli żoną jest Agata,
Honorata czy Beata,

Nie zapomnij dziś o kwiatach,
Nawet jeśli jest pyskata.
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To jedna z największych tajem-
nic dotyczących zagrabionej
sztuki podczas II wojny świato-
wej. Przyglądamy się dziejom
bursztynowej komnaty. 

Historia bursztynowej komnaty za-
częła się na samym początku XVIII wie-
ku. Wtedy król pruski Fryderyk I za-
mówił wykonanie bursztynowego gabi-
netu do swego pałacu Charlottenburg
pod Berlinem. Ponieważ najlepsi bursz-
tynnicy zamieszkiwali ówcześnie w
Gdańsku, zamówienie miało być reali-
zowane w tym mieście. Nad wyglądem
i konstrukcją czuwał pochodzący rów-
nież z Gdańska rzeźbiarz i architekt –
Andreas Schlüter, który 2 listopada
1699 został kierownikiem budowy zam-
ku berlińskiego.

Za bursztynowe panele odpowiadał
Gottfried Wolfram, później dzieło kon-
tynuowali mistrzowie gdańskiego ce-
chu – Gottfried Turau i Ernest Schacht.
Ukończone dzieło nie znajdowało się
długo pod Berlinem. W 1716 roku car
Piotr I Wielki w czasie wizyty w Prusach
tak się nim zachwycił, że otrzymał je w
podarunku od Fryderyka Wilhelma ja-
ko dowód przyjaźni i potwierdzenie za-
wartego sojuszu.

Komnata została przewieziona do
Sankt Petersburga i wstawiona naj-
pierw do Pałacu Letniego, a później
do Pałacu Zimowego. W 1755 roku
komnatę przeniesiono do pałacu w
Carskim Siole, który również mieści
się w Sankt Petersburgu. W tym czasie
komnata miała już nieco inną formę, z
pierwotnego wystroju zarezerwowa-
nego dla gabinetu stworzono większą
salę, m.in. poprzez dodanie luster i
kandelabrów.

W takiej formie komnata przetrwała
aż do 1941 roku. Została wtedy zinwen-
taryzowana przez historyków sztuki i la-
tem następnego roku zapakowana do
skrzyń. Przewieziono ją do królewiec-
kiego zamku, gdzie miała w podzie-
miach czekać na ewakuację. To jest
ostatnia pewna wiadomość dotycząca
jej losu.

W odnalezienie Bursztynowej Kom-
naty było zaangażowanych tysiące
osób. Byli to zarówno historycy, poszu-
kiwacze skarbów, jak i agenci i członko-
wie biur politycznych. Mimo wielu, czę-
sto wyssanych z palca poszlak, nie uda-
ło się jej odnaleźć. Zwolenników spi-
skowej teorii intrygował fakt, że kustosz
zamku w Królewcu dr Alfred Rohde

umarł w nie do końca wyjaśnionych
okolicznościach. Komnaty szukano za-
równo na wraku statku “Wilhelm Gu-
stloff”, jak i...w Gdańsku Sobieszewie,
w podziemiach Forsterówki.

Obecnie badacze rozważają trzy hi-
potezy: komnata znajduje się nadal w
Kaliningradzie (Królewcu), spłonęła
lub została zniszczona podczas wojny
lub trafiła do prywatnej kolekcji jakie-
goś milionera. Siergiej Trifonow, rosyj-
ski historyk i wykładowca na kalinin-
gradzkim uniwersytecie, od kilku lat
zajmuje się poszukiwaniem Bursztyno-
wej Komnaty. Trifonow stoi na stanowi-
sku, że Niemcy nie wywieźli komnaty z
Kaliningradu. Po analizie dokumentów
doszedł do wniosku, że nazistom nie
wystarczyło czasu, by bezpiecznie wy-
wieźć zabytek.

Zdaniem Trifonowa, Niemcy umieści-
li komnatę w bezpiecznym miejscu. Ja-
ko jedną z możliwych lokalizacji już w
2010 r. naukowiec wskazywał bunkier
von Lasha. To tam, podczas ataku Armii
Czerwonej, schronił się generał Otto
Lasch, wraz ze sztabem. Wersja ta jest
prawdopodobna, gdyż to właśnie z Ka-
liningradu pochodzą ostatnie wzmian-
ki o komnacie – na przełomie marca i
kwietnia 1945 r. leżała w zamku króle-
wieckim zapakowana do skrzyń. Dalej
trop się urywa. Wiadomo natomiast,
że generał von Lash był osobiście odpo-
wiedzialny za jej los, co zdaniem Trifo-
nowa stanowi dowód, że komnata znaj-
duje się w bunkrze. 

A bunkier jest oddalony o blisko ki-
lometr od zniszczonego w 1967 r.
zamku królewieckiego. Znajduje się
w centrum miasta, ale jest mocno
zniszczony. Zasypany ziemią i zalany
wodą, obecnie jest niedostępny. W li-
stopadzie ubiegłego roku zespół pod
kierownictwem Trifonowa wpuścił
przez lukę sondę do wnętrza bunkra.
Okazuje się, że wewnątrz odkryto dwa
wejścia do podziemnych tuneli i potęż-
ną metalową skrzynię o ponadgabary-
towych wymiarach. – Pod główną ga-
lerią bunkra na głębokości 10 m cią-
gną się dwa tunele. Na zdjęciu jedne-

go z nich wyraźnie widać dużą skrzy-
nię z uchwytem (...). Spodziewamy
się, że w niej znajduje się Bursztyno-
wa Komnata. Panele, z których jest
zbudowana, osiągają rozmiar 2 m na
2,5 m i w pełni mogą zmieścić się w
skrzyni – mówił agencji TASS Siergiej
Trifonow. Naukowiec planuje teraz
odkopać bunkier i wydobyć skrzynię.
Bunkier może mieć jeszcze jedno, do-
datkowe piętro, ma też dużo podziem-
nych magazynów. Zespół Trifonowa

odkrył m.in. magazyn o wymiarach 2
na 7 m. Sprawa trafiła na czołówki
rosyjskich portali, ale niewiele z tego
wynikło. Na razie żadne z badań wy-
konanych przez Rosjan nie natrafiły
choćby nawet na ślad bursztynowej
komnaty.

W pałacu w Carskim Siole znajduje
się obecnie kopia komnaty, która zo-
stała tam zainstalowana w 2003 roku. 

P i o t r  C e l e j
F o t .  w i k i p e d i a

Plebiscyt na Najlepszych
Sportowców Warszawy
już na stałe wpisał się w
kalendarz wydarzeń spor-
towych stolicy. W tym ro-
ku, ze względu na epide-
mię, która uniemożliwiła
przeprowadzenie wielu
krajowych i międzynaro-
dowych imprez sporto-
wych, organizatorzy i ka-
pituła plebiscytu podjęli
decyzję o zmianie formuły
nagrody za rok 2020.

- Plebiscyt na Najlepszych
Sportowców Warszawy ma dłu-
goletnią tradycję – tegoroczna
edycja jest już 21 z rzędu. Dla-
tego, mimo iż czas pandemii
pokrzyżował wiele sportowych
planów, my postanowiliśmy
uhonorować naszych wspania-
łych, warszawskich sportow-
ców. Właśnie wystartowało in-
ternetowe głosowanie, zachę-
cam wszystkich do wzięcia w
nim udziału – mówi Renata Ka-
znowska, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy. Celem Plebi-
scytu jest i od zawsze było pro-
mowanie idei sportu wśród
mieszkańców Warszawy oraz
uhonorowanie ciężkiej pracy i
wielu poświęceń warszawskich
sportowców.

- Pandemia dała się we znaki
również sportowcom. Bardzo
cieszę się, że po raz kolejny mo-
żemy zorganizować plebiscyt,
mimo że wiele imprez sporto-
wych nie mogło się odbyć. Przy-
jęta formuła to wyraz wdzięcz-
ności za trud i wysiłek sportow-
ców z Warszawy. Dzięki temu
będziemy mogli wspólnie cie-
szyć się ich osiągnięciami – mó-
wi Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.

Wyjątkowa edycja
- Miniony rok był szczególny,

czeka nas więc także szczególny
plebiscyt. Przed Kapitułą arcy-
trudne zadanie wyboru najlep-
szego sportowca dwóch dekad -
w tym czasie przez warszawskie
areny przewinęło się wielu tu-
zów sportu. Ale mam nadzieję,
że po sprawiedliwych obradach
uda nam się wyłonić zwycięzcę
– mówi Tomasz Majewski, prze-
wodniczący kapituły plebiscytu.

W tym roku, ze względu na
epidemię, formuła plebiscytu zo-
stała zmieniona. Kapituła doko-
na wyboru Najlepszego Spor-
towca Warszawy 20-lecia spo-
śród zwycięzców kategorii Naj-
lepszy Sportowiec Roku i Naj-
lepszy Sportowiec Niepełno-
sprawny Roku z ostatnich 20 lat,
tj. od pierwszej edycji Plebiscytu.

Spośród zwycięzców katego-
rii Najpopularniejszy Sportowiec
Roku z ostatnich 10 lat (od 10 lat
ta kategoria wybierana jest w
Plebiscycie) internauci - w po-
wszechnym głosowaniu - wybio-
rą Najpopularniejszego Spor-
towca Warszawy 10-lecia.

Głosowanie potrwa od 15 do
28 lutego 2021 r. na stronie ple-
biscyt.um.warszawa.pl.

Trochę historii
Pierwszą uhonorowaną w ple-

biscycie była Kamila Skolimow-
ska, która tytuł Najlepszego
Sportowca Warszawy otrzymała
w 2000 roku. W następnych la-
tach plebiscyt zyskiwał kolejne
kategorie i zwycięzców.

W ciągu dwudziestu edycji
Plebiscytu na Najlepszych Spor-
towców Warszawy przyznano
wyróżnienia w kategoriach: Naj-

lepszy Sportowiec Roku (2000-
2019), Najlepszy Sportowiec Nie-
pełnosprawny Roku (2001-
2019), Trener Roku (2001-2019),
Najlepszy Sportowiec w katego-
rii Juniorów (2000-2005), Tre-
ner Sportu Młodzieżowego
(2007-2010), Sponsor Roku
(2007-2011), Sportowa Impre-
za Roku (2007-2019), wyróżnie-
nie specjalne za całokształt dzia-
łań na rzecz sportu warszawskie-
go (2007-2010), Sportowa Oso-
bowość Roku (2012-2019), Dru-
żyna Roku (2010), Sportowa
Drużyna Klubowa Roku (2018-
2019) oraz Najpopularniejszy
Sportowiec Roku (2010-2019).

Za 2019 rok Najlepszym Spor-
towcem Warszawy został Marcin
Brzeziński – wioślarstwo (War-
szawskie Towarzystwo Wioślar-

skie); najwyższe wyróżnienie w
kategorii Najlepszy Sportowiec
Niepełnosprawny Roku otrzyma-
ła Katarzyna Marszał – tenis sto-
łowy (Integracyjny Klub Sporto-
wy AWF). Miano Trenera Roku
otrzymał Adam Skwarski – wio-
ślarstwo (AZS AWF Warszawa).

Imprezą Roku został uhonoro-
wany bieg Wybiegaj Krew i Szpik
na PGE Narodowym, którego or-
ganizatorem jest Stowarzysze-
nie Dać Siebie Innym.

Ponadto w głosowaniu inter-
nautów tytuł Najpopularniejsze-
go Sportowca Roku otrzymał Ma-
ciej Mazur – karate shinkyoku-
shin (Bielański Klub Kyokushin
Karate). Tytuł Sportowej Osobo-
wości Roku za rok 2019 przyzna-
no Joannie Pajkowskiej – żeglar-
stwo (Warszawski Yacht Club).

ZZwwyycciięęzzccyy PPlleebbiissccyyttuu nnaa NNaajj-
lleeppsszzeeggoo SSppoorrttoowwccaa WWaarrsszzaawwyy::

2000 – Kamila Skolimowska,
lekkoatletyka

2001 – Mateusz Kuszniere-
wicz, żeglarstwo

2002 – Otylia Jędrzejczak,
pływanie

2003 –Otylia Jędrzejczak, pły-
wanie

2004 – Otylia Jędrzejczak,
pływanie

2005 – Otylia Jędrzejczak,
pływanie

2006 – Otylia Jędrzejczak,
pływanie

2007 – Otylia Jędrzejczak, pły-
wanie

2008 – Tomasz Majewski, le-
koatletyka

2009 – Tomasz Majewski, lek-
koatletyka

2010 – Katarzyna Woźniak,
łyżwiarstwo szybkie

2011 – Zofia Klepacka-Noceti,
windsurfing

2012 – Tomasz Majewski, lek-
koatletyka

2013 – Anita Włodarczyk, lek-
koatletyka

2014 – Anita Włodarczyk, lek-
koatletyka

2015 – Anita Włodarczyk, lek-
koatletyka

2016 – Anita Włodarczyk, lek-
koatletyka

2017 – Anita Włodarczyk, lek-
koatletyka

2018 – Anita Włodarczyk, lek-
koatletyka

2019 – Marcin Brzeziński,
wioślarstwo

2020 – wakat.
K o s

Wybieramy najlepszych sportowców XX-lecia

Bursztynowa komnata – gdzie zaginął ten zabytek?
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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, 24 m2, 1 pok.,

świetny standard, 100 m od  st.
metra, cisza, spokój, 601 720 840

!Ochota, 3 pokoje 52 m2, II p.,
świetny punkt, 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 980 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

!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
!Wilanów, 5000 m2, pod

bud.jednorodzinne, ładna działka,
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

APTEKA na Ursynowie zatrudni
mgr farmacji na dyżury. 
Tel. 22 643 01 02; 
e-mail: apteka ursynow@op.pl

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

POMOC kuchenna/kucharka do
pracowni garmażeryjnej Mysiadło,
603 68 65 61

PRZEDSZKOLE nr 400, 
ul. Lokajskiego 2, 
02-793 Warszawa 

zatrudni woźną oddziałową,
kontakt: 22 648 72 12

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

CYKLINOWANIE, 510 128 912
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

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OKNA, naprawy, serwis, 
787 793 700

PIELĘGNACJA drzew i
krzewów, prace porządkowe,
faktura, 604 401 161

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, malowanie, 
510 128 912

RENOWACJA mebli, 
510 266 143

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

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 SSeebbaassttiiaann MMaacckkiieewwiicczz
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

Ukradł paczkę 
kurierską 

Policjanci z mokotowskiego
wydziału, zajmującego się ści-
ganiem przestępstw przeciw-
ko mieniu, zatrzymali karane-
go w przeszłości 30-latka po-
dejrzanego o kradzież dwóch
rowerów oraz przesyłki kurier-
skiej. Mężczyzna zatrzymany
w jednym z pustostanów przy-
znał się do przestępstw wyja-
śniając, że rowery sprzedał
przypadkowym osobom. Nato-
miast kradnąc paczkę o takich
gabarytach, liczył na coś więcej
niż piankowa mata, tablica dla
dzieci i liczydło...

Kiedy policjanci dowiedzie-
li się, że na Mokotowie doszło
do kradzieży rowerów, natych-
miast zajęli się sprawą. Ope-
racyjnie ustalili, że za przestęp-
stwami może stać 30-latek,
który kilka dni wcześniej opu-
ścił zakład karny. Mężczyzna
w przeszłości był wielokrotnie
karany za tego rodzaju prze-
stępstwa. Funkcjonariusze
ustalili także, że w dniu zatrzy-
mania podejrzany mógł do-
puść się kradzieży przesyłki ku-
rierskiej i że obecnie przeby-
wa w jednym z pustostanów
przy ul. Wygoda. W trakcie
rozmowy mężczyzna przyznał
się, że pierwszy rower ukradł
przy ul. Narbutta, a drugi przy
ul. Niegocińskiej, obydwa były
przytwierdzone linką do sto-
jaków. Przeciął zabezpieczenie
nożycami do cięcia drutu i za-
brał jednoślady, które sprzedał
przypadkowo napotkanym
osobom. Kiedy szukał kolej-
nych przedmiotów do zabra-
nia na ul. Puławskiej zauwa-
żył kuriera wnoszącego paczkę
o sporych gabarytach do klat-
ki schodowej. Gdy wyszedł, po-
dejrzany zadzwonił domofo-
nem do pierwszego z wybra-
nych mieszkań. Po otworzeniu
drzwi zabrał przesyłkę. Roz-
czarował się po jej rozpakowa-
niu, ponieważ wewnątrz była
piankowa mata do zabawy dla
dzieci, tablica i drewniane 
liczydło.

Kryminalni przewieźli męż-
czyznę do policyjnego aresztu.
Teraz czekają go zarzuty, za któ-

re może zostać skazany na ko-
lejne 5 lat więzienia.

13 woreczków 
z narkotykami w bieliźnie

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 25-latka podejrzane-
go o posiadanie środków odu-
rzających. Mężczyzna podró-
żujący toyotą przewoził w swo-
jej bieliźnie bogaty asortyment
narkotyków w postaci marihu-
any, amfetaminy, ecstazy, crac-
ku. Mimo tego, że w jego aucie
wyczuwalna była woń charak-
terystyczna dla marihuany,
przekonywał, że nie posiada
środków psychoaktywnych. 

Policjanci patrolujący osiedle
ZWM na Ursynowie około 3:00
w nocy zauważyli toyotę stoją-
cą w pobliżu jednego z wieloro-
dzinnych budynków mieszkal-
nych. Siedzący za kierownicą
mężczyzna najwyraźniej był za-
jęty obserwacją pobliskiego te-
renu. Ze względu na zdarzają-

ce się w tym rejonie kradzieże
pojazdów, funkcjonariusze po-
stanowili go wylegitymować.

25-letni obywatel Ukrainy
był zdenerwowany, jakby miał
coś do ukrycia. Wewnątrz auta
unosił się zapach charaktery-
styczny dla marihuany. Kiedy
policjanci zapytali go, czy po-
siada środki odurzające, za-
przeczył. Wobec powyższego
przeszukali samochód i doko-
nali kontroli osobistej kierowcy.
W jego bieliźnie znaleźli wo-
rek foliowy, w którym znajdo-
wało się 13 woreczków z za-
pięciem strunowym, w których
znajdowały się różnego rodza-
ju narkotyki. Mężczyzna twier-
dził, że ma je na własny uży-
tek. Badanie narkotesterami
wykazało, że w woreczkach
znajduje się marihuana, amfe-
tamina, ecstazy i crack. 

Całość trafiła do depozytu ja-
ko dowód w sprawie. Ich posia-
dacz został przewieziony do po-
licyjnego aresztu. Następnego
dnia usłyszał zarzuty, za które
teraz może zostać skazany na 3
lata więzienia.

Wrócił do handlowania 
narkotykami

Policjanci z mokotowskiego
wydziału kryminalnego zatrzy-
mali 24-latka podejrzanego o
posiadanie znacznej ilości środ-
ków odurzających oraz udziele-
nia ich innym osobom w celu
uzyskania korzyści majątkowej.
Mężczyzna był już karany za
posiadanie narkotyków, rozbój
i stosowany był wobec niego
środek zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztowania.
Jak widać, nie zrobiło to na nim
większego wrażenia i wrócił do
wcześniejszego procederu. 

Policjanci zauważyli podej-
rzewanego mężczyznę przy jed-
nym z bloków na Służewie. By-
li przekonani, że 24-latek może
mieć przy sobie środki odurza-
jące, postanowili więc go wy-
legitymować. Podejrzany nie
był specjalnie zadowolony z te-
go faktu, jednak nie mógł od-

mówić zaproszenia kryminal-
nych do swojego mieszkania.

Mężczyzna nie miał narko-
tyków przy sobie. Przyznał się,
że w lodówce, w mieszkaniu
przechowuje amfetaminę. W
trakcie przeszukania policjan-
ci wyjęli z lodówki 11 zawinią-
tek z zawartością białego prosz-
ku. Po użyciu narkotestera oka-
zało się, że to faktycznie amfe-
tamina. 110 gramów substancji
trafiło do policyjnego depozy-
tu jako dowód rzeczowy w
sprawie. Dodatkowo kryminal-
ni zabezpieczyli dwa telefony
komórkowe oraz gotówkę.

Mężczyzna został przewie-
ziony do policyjnego aresztu.
W kolejnych dniach usłyszał
prokuratorskie zarzuty posia-
dania znacznej ilości środków
odurzających oraz udzielenia
ich innym osobom w celu uzy-
skania korzyści majątkowej. Na
wniosek policjantów i prokura-
tora sąd zastosował wobec nie-
go środek zapobiegawczy w po-
staci dwumiesięcznego aresz-
towania. Grozi mu kara do 10
lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
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