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diecezja warszawsko-praska

Opłatek z biskupem

Trwają przygotowania 
do świąt Bożego Naro-
dzenia. Organizowane 
są liczne  spotkania 

opłatkowe. Nie inaczej jest 
w diecezji warszawsko-pra-

skiej. 12 grudnia biskup Ro-
muald Kamiński spotkał się 
w podziemiach katedry war-
szawsko-praskiej z przedsta-
wicielami służby zdrowia. Na 
dorocznym spotkaniu opłat-

kowym pojawili się stołeczni 
lekarze, pracownicy służby 
zdrowia oraz Ministerstwa 
Zdrowia, w tym minister Łu-
kasz Szumowski. Następnego 
dnia, w piątek 13 grudnia, bp 
Kamiński spotkał się z kolei 
z dyrektorami szkół i placó-

wek edukacyjnych. Doroczne 
spotkanie opłatkowe odbyło 
się w sali kurialnej. Podczas 
uroczystości odbył się kon-
cert kolęd w wykonaniu Ze-
społu Muzyki Dawnej Flauti 
Divertenti. 

(źródło: 
Diecezja Warszawsko-

-Praska)

przeciwko inwestycji protestu-
je Stowarzyszenie Z Rezerwą. 
Jego przedstawiciele zapew-
niają, że nie chodzi im o samo 

wybudowanie trasy tramwajowej, ale 
o poprowadzenie przy niej drogi, co 
ma się wiązać ze zniszczeniem terenów 
zielonych. Zaproponowana inwestycja 
jest irracjonalna i całkowicie pozba-
wiona sensu. Wybudowanie planowa-
nej drogi w żaden sposób nie wpłynie 

na poprawę jakości życia mieszkańców 
okolicy, co więcej – nie przełoży się na 
poprawę warunków życia w dzielnicy. 
Wnioskodawcy wskazują, że powsta-
nie tej drogi będzie niezauważalne 
w skali całej dzielnicy, nie skróci czasu 
dojazdów do Centrum mieszkańców 
tak Gocławia, jak i Pragi-Południe, nie 
zmniejszy zanieczyszczenia powietrza 
w dzielnicy – czytamy w petycji, jaką 
stowarzyszenie skierowało do prezy-

denta Warszawy Rafała Trzaskowskie-
go. „Skierowanie ruchu z al. Stanów 
Zjednoczonych w ul. Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego spowoduje drastycz-
ne utrudnienia związane z wjazdem 
oraz wyjazdem z garaży (1500 miejsc 
postojowych), w tym: (a) zatory w ga-
rażu, gdyż samochody opuszczające 
halę garażową będą zobowiązane do 
przepuszczenia pojazdów jadących ul. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także 

(b) zatory drogowe samochodów jadą-
cych ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
spowodowane ruchem pojazdów wjeż-
dżających do wielostanowiskowych 
garaży” – czytamy w petycji. Jej au-
torzy piszą też o problemie, jakim jest 
wycięcie setek drzew, likwidacja tere-
nów zielonych, wreszcie – zwiększe-
nie zanieczyszczenia środowiska. Jak 
czytamy w petycji, mieszkańcy czują 
się oszukani, ponieważ to oni, kupu-

Odległy Gocław kontra osiedle Saska

jąc mieszkania „w całości sfi-
nansowali budowę ulicy Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego”. 
„Nie bez znaczenia dla oceny 
przedmiotowej inwestycji jest 
również fakt, że odcinek ul. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
od skrzyżowania z ul. Kape-
lanów Armii Krajowej oraz ul. 
gen. S. Skalskiego do zachod-
niego krańca tej ulicy, został 
wybudowany przez dewelope-
ra – spółkę Dom Development 
S.A. z siedzibą w Warsza-
wie, który sprzedawał lokale 
w nowo powstałych budyn-
kach. Droga ta miała pozostać 
drogą lokalną, umożliwiającą 
mieszkańcom nowych budyn-
ków dotarcie do swoich wła-
sności. To dzisiejsi mieszkań-
cy, właściciele tychże lokali, 
kupując mieszkania od Dom 
Development S.A., sfinanso-
wali w całości budowę tego 
odcinka ulicy Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego. W chwi-

li obecnej, analizując plany 
ZMID, czują się oni oszukani 
przez Władze samorządowe 
m.st. Warszawy, gdyż w sfi-
nansowaną przez nich lokalną 
ulicę wtłaczany jest miejski 
ruch tranzytowy. ZMID nato-
miast z wykorzystaniem lokal-
nej drogi wewnątrzosiedlowej 
usiłuje rozwiązać problemy 
komunikacyjne w skali dziel-
nicy, a nawet miasta” – czy-
tamy w petycji. Mieszkańcy 
tej części Saskiej Kępy mówią 
też o tym, że nie chcą zwięk-
szenia ruchu aut pod oknami. 
Przeciwnego zdania jest część 
mieszkańców Gocławia. Ich 
zdaniem powstanie inwesty-
cji jest kluczowe dla dobrego 
skomunikowania tej części 
miasta z pozostałymi, w tym 
z Centrum. „I tak najwięcej 
głosów przeciwko będzie od 
mieszkańców Osiedla Sa-
ska... zrobili sobie przejście 
do ul. Afrykańskiej – parkują 

tam samochody (u nich miej-
sce trzeba wykupić), wyrzu-
cają niesegregowane śmieci 
do pojemników nieprzystoso-
wanych do tego (za które my 
mieszkańcy dostaniemy po 
kieszeni), spacerują z pieska-
mi, nie sprzątając po nich. Ci 
ludzie potrafią protestować 
nie tam, gdzie powinni…” 
– napisała jedna z użytkow-
niczek Facebooka. „Chyba 
kogoś pogrzało. Zbierajcie so-
bie podpisiki, mieszkańcy 
Saskiej. Najpierw czytajcie 
plany, potem kupujcie dro-
gie mieszkanka. Pozdrawiam. 
Mieszkanka z okolic pętli 
mająca problemy z wyjazdem 
z osiedla z powodu nieusta-
jąco budujących się nowych 
osiedli (tym urokliwego osie-
dla SASKA) i braku nowych 
połączeń drogowych” – napi-
sała inna. Do sprawy będzie-
my wracać.

(źródło: Facebook.com)

tramwaj niezgody 
podzielił mieszkańców!

Wycięcie drzew, zniszczenie terenów zielonych, obniżenie wartości mieszkań – to argumenty mieszkańców osiedla Saska. Z drugiej 
strony są racje osób mieszkających w starszej części osiedla, dla których wyjazd z dzielnicy stanowi dziś poważny problem. Budowa 
tramwaju na Gocław, a przede wszystkim towarzyszącej mu drogi, dzieli gocławian.
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Tramwaj na Gocław jest potrzebny, jed-
nak sposób, w jaki ma powstać, od lat 
budzi kontrowersje. Jeszcze większe 
kontrowersje budzi droga, która ma być 
poprowadzona obok. Swoje racje mają 
mieszkańcy osiedla Saska, swoje odle-

głych rejonów Gocławia. Zaskakują przy 
tym niektóre wypowiedzi, jak dzienni-
karza „Gazety Wyborczej”, który pod 
koniec listopada ludzi sprzeciwiających 
się inwestycji nazwał oszołomami. Takie 
opinie na pewno nie służą merytorycznej 
dyskusji.  

(MK)

Propozycja zmiany trasy linii 102 wywołała prawdzi-
wą burzę wśród mieszkańców. Na Facebooku użyt-
kownicy nie kryją oburzenia z powodu ograniczenia 
kursowania autobusu jedynie do Pragi-Południe. Na-
zywają to próbą odcięcia dzielnicy od Śródmieścia.

pomysł zmian pojawił się na stronie WPT.waw.pl. 
I wywołał burzę. „Drodzy Mieszkańcy, za parę 
miesięcy Zarząd Transportu Miejskiego chce 
pozbawić nas jedynego połączenia ze Śródmie-

ściem, w tym z Uniwersytetem Warszawskim. Linia 102 
ma zostać skrócona i kursować na trasie: PKP Olsztynka 
Grochowska – Rondo Waszyngtona. Niestety, to nie żart, 
a oficjalna propozycja, która figuruje na stronie. Nie po-
zwólmy na odcięcie naszej dzielnicy i pozbawienie sensow-
nego dojazdu. Metro wszędzie nie dojeżdża, tymczasem 
decydenci zachowują się tak, jakby nic poza wspomnia-
nym środkiem transportu nie istniało. Drodzy Grocho-
wianie, nie gódźmy się na to! Linia 102 nie musi kończyć 
biegu na Młynowie, ale jej trasa do Traktu Królewskiego 
jest nienaruszalna i pokażmy, że z nas nie robi się idiotów!” 
– napisał na Facebooku jeden z użytkowników.

Internauci nie pozostali obojętni. „A może niech wróci 
na starą trasę z lat 70-80? Teraz notorycznie się spóźnia. 
Zwłaszcza w kierunku powrotnym na Grochów” – napi-
sała użytkowniczka. „Wystarczy wyprostować jej przebieg 
i skierować przez Most Poniatowskiego i Foksal. Ale na 
odcinku Grochów – Trakt Krolewski musi kursować, bez 
dwóch zdań”, „Mogłaby ostatecznie jeździć starą trasą, do 
PKiN-u. Ale tak uciąć? Powariowali. Od wielu lat jeżdżę 
tym autobusem do i z pracy. 105, którego trasa częściowo 
pokrywa się z trasą 102 jeździ znacznie częściej i komplet-
nie puste. A 102, zawsze zapełnione po brzegi i prawie za-
wsze spóźnione. Dramat jakiś” – brzmiały kolejne komen-
tarze. Pozytywnych opinii na temat zmian, nie było. 

Skąd cała afera? W związku z otwarciem metra na Woli, 
zmienić się mają trasy autobusów. Na stronie WTP.waw.
pl pojawiły się propozycje ZTM, które budzą kontrowersje. 
Wiele linii (między innymi wspomniana 102) ma być skró-
cona. W sprawie mają się odbyć konsultacje z mieszkań-
cami. Konsultacje z mieszkańcami, które rozpoczął czat 
z dyrektorem ZTM, potrwają dwa miesiące.

 „Przed rozpoczęciem budowy metra w autobusach kur-
sujących wzdłuż ul. Górczewskiej było w ciągu godziny ok. 
5,4 tys. miejsc, metro w tym samym czasie zaoferuje ok. 
24 tys. miejsc” – wyliczyli urzędnicy. Uwagi w sprawie tras 
można zgłaszać drogą elektroniczną na adres konsulta-
cje@ztm.waw.pl. W przyszłym roku odbędą się spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami. Opinie będą zbierane do 
9 lutego 2020 r.

Zmiany już teraz budzą kontrowersje. Skróceniu ma 
ulec na przykład linia 102. Autobus do tej pory jeździł do 
z pętli PKP Olszynka Grochowska na Wolę. Łączył Pragę-
-Południe (Grochów, Saską Kępę) ze Śródmieściem (Powi-
śle) i Wolą. Teraz ma jeździć tylko po Pradze-Południe, na 
trasie z Olszynki Grochowskiej do Stadionu Narodowego. 
Trasa ma przebiegać następująco: 

102 RONDO WASZYNGTONA – al. Poniatowskiego 
– al. Waszyngtona – Grenadierów (powrót: Międzybor-
ska) – Podskarbińska – Dwernickiego – Szaserów – Chło-
pickiego – PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA

(źródło: facebook.com, wtp.waw.pl, 
Warszawski Serwis Prasowy)

Odetną Grochów 
od reszty Warszawy?! 

Kontrowersyjne zmiany
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Kolejny atak na miejsce związane z kultem religijnym 
w stolicy. Tym razem na Pradze-Południe, konkretnie na 
Gocławiu. Ktoś zniszczył figurkę Maryi na rogu ulic Bora-
-Komorowskiego i Fieldorfa. Księża z parafii św. Patryka 
planują renowację figury oraz proszą o pomysły, w jaki spo-
sób w przyszłości ją chronić. 

Figurka przy skrzyżo-
waniu ul. Bora-Komo-
rowskiego i Fieldorfa 
stoi od 1986 roku, 

ludzie o nią bardzo dbają, 
modlą się przy niej. Figurka 
należy do parafii św. Patryka, 
znajduje się jednak w pobli-
żu terenów także dwóch in-
nych parafii – św. Apostołów 
Jana i Pawła oraz św. Ojca 
Pio. Przychodzą do niej co-
dziennie mieszkańcy Gocła-
wia – sprzątają, wymieniają 
i podlewają kwiaty. Często 
można spotkać tam grupy 
modlących się ludzi. Tym 
większy szok u mieszkańców 
i parafian wywołało zniszcze-
nie, do którego doszło w nocy 
z 6 na 7 grudnia. – Nie ro-
zumiem, komu to przeszka-
dzało. Ta figurka miała dla 
nas szczególne znaczenie – 
mówi Aleksandra, mieszkan-
ka dzielnicy. – Modlimy się 
tutaj, mamy do tego prawo. 
Jeżeli ktoś nie chce się mo-
dlić, to przecież nikt mu nie 
nakazuje, szanujmy się na-
wzajem! – dodaje Maksymi-
lian, jej mąż. Do sprawy od-
nieśli się księża z parafii pw. 
św. Patryka, na której terenie 
stoi figurka. 

„W tym tygodniu ktoś za-
atakował figurkę Maryi i po-
ważnie ją uszkodził. Chodzi 
o kapliczkę na rogu ul. Fiel-
dorfa i ul. Bora-Komorow-
skiego. Zgłosiliśmy to na 
policję” – czytamy w ogłosze-
niach parafii pw. św. Patryka 
z 8 grudnia, w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia. 
„W związku z zaistniałą sy-

tuacją rozważamy wymianę 
figurki Matki Najświętszej 
na bardziej odporną albo 
wstawienie szyby pancernej 
chroniącej figurkę. Gdyby 
ktoś chciał pomóc w tym 
finansowo albo miał inny 

pomysł, jak inaczej chronić 
kapliczkę, prosimy o kontakt 
z księżmi. Przy okazji dzięku-
jemy wszystkim, którzy dba-
ją o kapliczkę, sprzątają ją, 
stawiają i podlewają kwiaty 
i modlą się w tym miejscu. 
Dziś w Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia chcemy ze 
szczególną miłością adoro-
wać Serce Maryi” – poinfor-
mowali księża z parafii pw. 
św. Patryka.  (az)

Nowy chodnik na Saskiej
wreszcie remont

zarząd dróg Miejskich wziął się wreszcie 
za remont mocno zniszczonego chodni-
ka przy ulicy saskiej. chodzi o 500-me-
trowy odcinek po zachodniej stronie, 
od alei stanów zjednoczonych do uli-
cy ateńskiej. zmiany to między innymi 
nowa, równa nawierzchnia z płyt betono-
wych o wymiarach 50 x 50 cm, a także 
obniżone krawężniki i udogodnienia dla 
osób niewidomych i niedowidzących, jak 
zamontowane na całej długości płyty pro-
wadzące, a przy przejściach dla pieszych 
płyty ostrzegawcze. zdM chwali się też 
udogodnieniami dla pasażerów komuni-
kacji miejskiej, remontem przystanków 

„saska” i „ateńska”, które 
zyskują specjalne płyty 
ostrzegawcze i pod-
wyższone krawęż-
niki, ułatwiają-
ce wsiadanie 
do auto-
busu. 
(źródło: 
zdM)
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