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W tym roku wzruszyłem
się wyjątkowo z okazji
Dnia Środków Masowe-

go Przekazu, przypadającego 24
stycznia. Dziś nie używa się już te-
go staromodnego terminu, całko-
wicie wypartego przez niezbyt pre-
cyzyjne określenie – „media”. A
szkoda, bo przecież w latach 70-
tych ubiegłego wieku  poczytna i
bardzo lubiana  gazeta „Express
Wieczorny” sugerowała stosowa-
nie o wiele trafniejszego słowa „pu-
blikatory”. Byłem zwolennikiem
upowszechnienia tej nazwy i chcąc
pomóc w jej popularyzacji, założy-
łem dziennikarską drużynę futbo-
lową FC Publikator, która poprzez
rozgrywanie wielu meczów, opi-
sywanych w „Przeglądzie Sporto-
wym”, zyskała ogólnopolski roz-
głos. No cóż, tak jak pieniądz gor-
szy wypiera zawsze pieniądz lep-
szy, tak i publikatora wyparło
„medium” , przed wojną kojarzą-
ce się przede wszystkim z seansa-
mi spirytystycznymi.  W trakcie
takiego seansu medium wpada w
trans, pozwalający na wywołanie
zjawisk nadprzyrodzonych. We
współczesnym wydaniu nie jest to
jednak zabawa w stylu rozegzalto-
wanej i zepsutej do szpiku kości
sanacyjnej burżuazji, tylko trakto-
wane całkiem serio próby wypę-
dzenia z kogoś złego ducha przez
licencjonowanych kościelnie eg-
zorcystów. 

E gzorcyzmy w dzisiejszym
wydaniu mają stosunkowo
niewinny charakter, jakkol-

wiek trudno zaprzeczyć, że w wie-
lu wypadkach nawiedzenie przez
Szatana myli się ze zwykłą choro-
bą psychiczną. Parę wieków temu
wybranych osobników, zwłaszcza
kobiety,  Kościół oskarżał o czary.
Jeśli oskarżone nie przyznawały
się do winy, zmuszano je do od-
powiednich zeznań za pomocą tor-
tur. Niektórym z „wiedźm”, wy-
kazujących skruchę po niewyobra-
żalnych mękach, łagodzono karę.
Najpierw szły... na ścięcie, a do-
piero potem palono zwłoki wspól-
niczek diabła.  Wedle oficjalnych
źródeł, ostatnią „czarownicą” spa-
loną na na ziemiach polskich był
Barbara Zdunk, która w roku
1811 poszła na stos w warmiń-
skim Reszlu. 

T radycja wynajdowania cza-
rownic bynajmniej jednak
w Polsce nie ustała. Całkiem

niedawno wszak, bo w roku 2007
– jak słusznie doniósł opinii pu-
blicznej chociażby tygodnik
„Wprost” pod redaktorem naczel-
nym Stanisławem Janeckim – po
wielu latach przerwy czarownicę
odnalazł w naszym pięknym kra-
ju nieoceniony redemptorysta to-
ruński – sławny „ojciec”  Tadeusz
Rydzyk. Pod adresem małżonki
prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go skierował on ponoć następują-
ce słowa: „Prezydentowa to cza-
rownica, która powinna się pod-
dać eutanazji. Prezydent to oszust
ulegający lobby żydowskiemu.”
Gdy się przypomni aż takie spost-
ponowanie Pierwszej Damy i głowy
państwa, można zrozumieć, dla-
czego nazwanie obecnego prezy-
denta Andrzeja Dudy „debilem”
sąd uznał za rodzaj dopuszczalnej
krytyki... 

Z nieważenia Marii i Lecha
Kaczyńskich suto dofinan-
sowywany przez państwo

obywatel Rydzyk dokonał na ante-
nie kierowanego przez się środka
masowego przekazu – Radia Ma-
ryja, które bodaj najlepiej słychać
nie tylko w naszym kraju. Podob-
no jest to efekt korzystania potęż-
nych nadajników na... Uralu, co
Rydzyk miał załatwić w 1997 roku,
podpisując umowę z Głównym
Centrum Zarządzania Sieciami
Radiofonii Ministerstwa Łączno-
ści Rosji. Wynikałoby z tego, że
gdyby Władymir Putin zechciał za-
jąć Polskę, tak jak parę lat temu
zajął należący nominalnie do
Ukrainy Krym, bardzo mocny śro-

dek przekazu miałby u nas od ra-
zu do dyspozycji. 

W minionym 30-leciu ob-
raz polskich mass me-
diów ukształtował się

bardzo ciekawie, zarówno od stro-
ny technicznej, jak i politycznej. W
zasadzie każde stronnictwo zyska-
ło swoją tubę i z punktu widzenia
demokracji było to dobre rozwiąza-
nie. Obecnie sytuacja uległa rady-
kalnej zmianie, bo pod naciskiem
władzy państwowej próbuje się
przywracać medialny aparat na
wzór PRL. Środki masowego prze-
kazu stają się w tych warunkach
środkami musowego przekazu, al-
bo – mówiąc otwarcie – środkami
przykazu. W ostatnim czasie mno-

żą się marsze protestacyjne różnych
grupa społeczeństwa przeciwko
rozwiązaniom prawnym pod gust
prezesa Polski Jarosława Kaczyń-
skiego. Gwałtownie wzrasta liczba
zakazów i nakazów. W tych dniach
wiceminister sprawiedliwości po-
stanowił wesprzeć wysiłki próbu-
jącego uwstecznić edukację polskiej
młodzieży innego ministra – Prze-
mysława Czarnka. No i zapropono-
wał, żeby dyrektorów szkół, niere-
spektujących czarnkowidztwa,
wtrącać na wiele lat do więzienia.
Podobne rozwiązania przyjęto już
w sprawach związanych z aborcją,
co wywołało gwałtowne protesty
młodzieży. Od byłego wicepremie-
ra Jarosława Gowina dowiaduje-

my się dziś, że w kręgach władzy
byli tacy, co chcieli nasłać na prote-
stującą dzieciarnię wojsko, ale jakoś
to szaleństwo zdołano powstrzy-
mać. Żeby więc stłumić nagłośnie-
nie przejawów społecznego oporu,
władza zaatakowała nieprzyjmu-
jącą postawy uległości telewizję
TVN, której byt musiał ratować
rząd Stanów Zjednoczonych. 

G dziekolwiek się rozejrzeć
w kraju, wszędzie widać
coraz wyraźniejsze prze-

jawy narastającej dyktatury. Jak
na ironię, są jednak media, które
– wbrew wspomnianym demon-
stracjom ze strony społeczeństwa
– ogłaszają Jarosława K. „Czło-
wiekiem Wolności”. Ja bym się z
tym nawet zgodził, gdyby za-
miast słowa „wolność” posłużyć
się terminem „dowolność”. Bo
przecież jawne łamanie trójpo-
działu władzy jest taką dowolno-
ścią właśnie.    

D o tego wszystkiego doszła
przekraczająca granice wy-
obraźni inwigilacja obywa-

teli poprzez infiltrację telefonów,
na co pozwala izraelski system Pe-
gasus. Wizja państwa totalitarne-
go, zasygnalizowana kiedyś przez
George’a Orwella w powieści „Rok
1984”, zaczyna się u nas spraw-
dzać. Działania Wielkiego Brata
odczuwamy coraz bardziej. Zbie-
giem okoliczności w Warszawie
wyrósł swoisty pomnik owej inwi-
gilacji. Jacyś plastycy już dawno
postawili przed Sądem Najwyż-
szym modele Pegasusa (Pegaza),
konia ze skrzydłami, który prze-
staje być w Polsce oznaką duchowe-
go natchnienia, stając się symbo-
lem ucisku. Ciekaw jestem, jak dłu-
go te figury jeszcze postoją...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
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Dodatek osłonowy to rządowe świadczenie, które czę-
ściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Przysługuje gospodarstwom domowym, których prze-
ciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100
zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na
osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek można składać do 31 października 2022 r.
– w Urzędzie Dzielnicy Ursynów: Złóż wniosek w Wydziale Ob-

sługi Mieszkańców (al. KEN 61), poniedziałek w godz. 8.00-18.00,
wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

– elektronicznie: Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za po-
średnictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profi-
lu zaufanego.

– listownie:Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komi-
sji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie 19115.

W najbliższą sobotę, 29 stycznia, w godz. 9.00 – 14.00
odbędzie się pierwsza w 2022 roku zbiórka krwi, którą
organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki
Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Krew jest bezcennym darem, który może uratować 
komuś życie!

W tym roku zbiórki powracają do swojej pierwotnej lokalizacji,
czyli na przystanku Metro Imielin 04 przed Urzędem Dzielnicy Ur-
synów, od strony al. KEN. Podczas akcji krwiodawstwa w urzę-
dzie odbywać będzie się także rejestracja potencjalnych dawców
szpiku, przy współpracy z Fundacją DKMS Polska.

Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w czasie
pandemii COVID-19 było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szcze-
gólnym czasie stosować się do wszystkich zaleceń i nie przychodzić
na zbiórkę: z osobami towarzyszącymi, z objawami infekcji, po
kontakcie z osobami, u których potwierdzono zarażenie COVID-19.

Ursynowski finał rozpocznie się już w sobotę 29 stycz-
nia,  koncertem Orkiestry Społecznej, która wystąpi na
Kajakowej 12b, o godzinie 18.00 Po koncercie zostanie
wystawiony spektakl teatralny Teatru Kapslo kpt.
,,Sceny z życia”. Na oba wydarzenia wstęp wolny, po
wcześniejszej rezerwacji miejsc (22-125-56-02).

Finałowa niedziela rozpocznie się o godzinie 12.00 licytacją vo-
uchera na kolację z burmistrzem Ursynowa  Robertem Kempą. Na-
stępnie najmłodsi mieszkańcy Ursynowa, zobaczą przygotowany spe-
cjalnie dla nich, spektakl teatralny pt. Księżycowe Opowieści”. Po te-
atrze dla dzieci będzie można wziąć udział w różnych warsztatach,
pokazach, a także wykonać przesiewowe badanie wzroku dla dzie-
ci i dorosłych. W holu DOK Ursynów będzie również można zareje-
strować się do bazy DKMS, dowiedzieć się jak prawidłowo wykonać
resuscytację, a także zrobić zdjęcie w finałowej fotobudce. 

O godzinie 17.00 licytacją vouchera na kręgle z burmistrzem Ro-
bertem Kempą,  rozpocznie się część koncertowa. Na scenie w DOK
Ursynów wystąpią Marcin Molski i Julia Kurzydlak, Katarzyna Kop-
niak, Matylda Pastwa, a także zespoły Stiff Bones i Szeptonika.

Podczas całego finałowego grania w DOK Ursynów, będzie moż-
na zakupić na stoisku kiermaszowym, gadżety WOŚP oraz rękodzie-
ło – ofiarowane przez mieszkańców Ursynowa.

Temat warszawskiego
portfela po wzrostach cen
energii, produktów żyw-
nościowych i w czasie ga-
lopującej inflacji poruszy-
li podczas konferencji pra-
sowej politycy Polska
2050.

Jak wskazano podczas spotka-
nia z dziennikarzami, grudnio-
wa inflacja (8,6%) jest najwyższa
od 21 lat – tak dużego tempa
podwyżek cen nie notowano od
listopada 2000 roku. Wtedy in-
flacja wyniosła 9,3 procent. Or-
ganizatorzy spotkania prasowe-
go podkreślali, że tak galopująca
inflacja odbija się w znaczący
sposób na kieszeniach warsza-
wiaków. „Podczas rządów PiS
możemy obserwować jak cena
oleju rzepakowego wzrasta o
146%, za ziemniaki płacimy
100% więcej, a 79% więcej zapła-
cimy kupując mąkę pszenną. Od
listopada 2015 roku do listopada
2021 roku cena energii wzrosła o
230%. Wzrost cen energii elek-

trycznej, gazu oraz paliw obija
się negatywnie nie tylko na port-
felach mieszkańców Warszawy,
ale również odczuwają to jed-
nostki samorządowe” - wskazali
przedstawiciele  Polska 2050. Ja-
ko przykład samorządu, który w
znacznym stopniu odczuwa skut-
ki ostatnich podwyżek wskazano
Dzielnicę Ursynów.

- Jesteśmy jednym z ostatnich
państw, które nie otrzymały wy-
płaty unijnych pieniędzy w ra-
mach Krajowego Planu Odbu-
dowy. Wolimy się z Unią kłócić
o praworządność, niż urucho-
mić 58,1 mld euro, które mają
zasilić również polski samorząd.
Potrzebujemy tych środków jak
nigdy dotąd. Dziś samorząd

warszawski ogranicza inwesty-
cje, a coraz więcej pieniędzy
przeznacza na zakup gazu na
ogrzanie czy drożejącą energię.
O około 60% wzrosły koszty
energii elektrycznej dla placó-
wek oświatowych w Dzielnicy
Ursynów w 2021 roku. W tym
samym roku Dzielnica Ursynów
musiała wydać dodatkowe nie-
całe 700.000 zł w związku ze
wzrostem cen energii elektrycz-
nej oraz cieplnej. Za te pieniądze
można było by zrobić mały re-
mont lub przeznaczyć te pienią-
dze na podwyżki dla personelu
pomocniczego i administracyj-
nego w ursynowskiej oświacie.
Najbardziej jednak szokuje mnie
podwyżka cen gazu. Aby ogrzać
budynek Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów będziemy musieli zapłacić
od grudnia 2021 roku 340%
więcej za gaz. Te dane pokazu-
ją w jak trudnej sytuacji dziś jest
warszawski samorząd - powie-
dział Paweł Lenarczyk radny
Dzielnicy Ursynów.

Nasz niezastąpiony do-
starczyciel znakomitych
tekstów na tematy histo-
ryczne, długoletni miesz-
kaniec Ursynowa – prof.
Marian Marek Drozdow-
ski – będzie obchodzić 1 lu-
tego 90. rocznicę urodzin.
Z tej okazji redakcja „Pas-

sy” wraz z czytelnikami
kłania się nisko! 

Będąc synem Jana Drozdow-
skiego (1899-1983), członka Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, po-
wstańca śląskiego, a przede
wszystkim żołnierza I Pułku
Szwoleżerów Józefa Piłsudskie-
go – profesor jakby z natury rze-

czy interesuje się historią Polski
od XIX wieku do dzisiaj. A gdy na
chwilę zdarzy mu się przerwać
brodzenie w źródłach historycz-
nych, od razu siada do pianina i
spod palców płynie mu muzy-
ka, która w duszy gra, czyli pa-
triotyczne melodie. 

Może szczególnie bliskie są
mu zagadnienia związane z od-
zyskaniem przez Polskę niepod-
ległości i międzywojennym za-
gospodarowaniem kraju, cze-
mu się trudno dziwić, skoro w
1955 roku – w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Szczecinie –
obronił pracę magisterską pt.
„Kolejowa obsługa Portu Szcze-
cińskiego”, pisząc ja pod kierun-
kiem prof. Bolesława Kaczmar-
kiewicza, byłego współpracow-
nika wicepremiera Eugeniusza
Kwiatkowskiego.  

Od 1960 roku obecny jubilat
pozostaje członkiem Instytutu
Historii Polskiej Akademii Nauk.
Jako stypendysta Departamentu
Stanu USA, Fundacji Kościusz-

kowskiej i Instytutu Gospodar-
stwa Społecznego, zajął się stu-
diowaniem dziejów USA i pol-
skiej emigracji, będąc jednocze-
śnie zamiłowanym varsaviani-
stą. Należał do grona inicjato-
rów odbudowy Zamku Królew-
skiego w Warszawie. W latach
70-tych włączył się  w działal-
ność konwersatorium „Doświad-
czenie i Przyszłość”, wzbudza-
jąc krytykę kierownictwa  Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, z której wystąpił w 1981
roku, będąc już członkiem NSZZ
Solidarność.  

W swoim dorobku naukowym
ma między innymi ciekawe
opracowania dotyczące Ignace-
go Paderewskiego i Józefa Pił-
sudskiego oraz kilku prezyden-
tów Warszawy. Za swoje prace
otrzymał trzykrotnie nagrodę
specjalną tygodnika „Polityka”
i wiele innych nagród. Będące-
mu wciąż w znakomitej formie
profesorowi życzymy co naj-
mniej 180 lat życia! m p

Wszystkie piękne kartki, które udało się zebrać w ra-
mach akcji „Laurka dla Seniora” trafiły do podopiecz-
nych Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie.
Okazja? Oczywiście Dzień Babci i Dziadka. Dziękujemy
za wspaniałe życzenia. Seniorom sprawiły wiele radości! 

Piękne, ręcznie wykonane kartki z życzeniami dla seniorów prze-
kazał burmistrz Ursynowa Robert Kempa oraz pomysłodawczyni
akcji Katarzyna Bornowska, radna Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego. W akcję zaangażowany był także Tomasz Krasowski, rad-
ny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Laurki trafiły do seniorów

30 finał WOŚP w DOK Ursynów

Przyznanie dodatku osłonowego

Styczniowa zbiórka krwi

90 lat prof. Mariana Drozdowskiego!

Coraz drożej, także dla ursynowskiego samorządu

Niemal 1400 zlikwidowanych kotłów
i ponad 28 mln zł wypłaconych dota-
cji na ten cel w zasobie prywatnym –
to bilans ubiegłorocznego programu
wymiany kopciuchów w stolicy.

W 2021 r. w Warszawie przy wsparciu
miasta wymieniono łącznie 1396 kotłów, z
czego 1074 w zasobie prywatnym. Łączna
wysokość dotacji na ten cel dla mieszkańców
stolicy przekroczyła 28 mln zł. Zarówno licz-
ba zlikwidowanych pieców, jak i wypłacona
kwota są dwukrotnie wyższe w porównaniu
do roku 2020. Łącznie w latach 2017-2021
przy użyciu środków miejskich wymieniono
4310 kopciuchów: 2794 w zasobie prywat-
nym i 1516 w zasobie komunalnym.

Do wymiany jest jeszcze 7627 bezklaso-
wych kotłów lub palenisk u mieszkańców,
chociaż ta liczba może się zwiększyć po do-
datkowej analizie ok. 2 tysięcy budynków, w
których potrzebne są dodatkowe działania
inwentaryzacyjne. W tej liczbie zawiera się
479 kotłów w zasobie komunalnym, które

zostaną całkowicie zlikwidowane do końca
2022 roku. Oprócz tego w Warszawie jest
3186 kominków niebędących głównym źró-
dłem ogrzewania.

Obecnie w Biurze Ochrony Powietrza i
Polityki Klimatycznej jest zarejestrowanych
ponad 1700 wniosków o dotacje na wymia-
nę kopciucha w 2022 r. Ta liczba jeszcze
wzrośnie dzięki wnioskom, które zostaną
złożone w tym roku. W ich pozyskaniu po-
może 30 ekodoradców, którzy zostaną za-
trudnieni w stołecznych dzielnicach. Warto
przypomnieć, że 2022 to ostatni rok, w któ-
rym mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać
się o miejskie dofinansowanie na wymianę
starego kotła. Tegoroczne wsparcie wynosi
do 70% dotacji.

Poza ekodoradcami, w stolicy pojawią się
także audytorzy energetyczni, zatrudnieni
przez stołeczny ratusz. We współpracy z
ośrodkami pomocy społecznej mają dotrzeć
do grupy mieszkańców dotkniętych ubó-
stwem energetycznym. Finalnie pozwoli to

na przygotowanie wniosku do rządowego
programu „Stop Smog”, który zakłada kom-
pleksowe wsparcie mieszkańców: wymia-
na kotła połączona będzie z termomoderni-
zacją budynku. Wsparcie w maksymalnej
wysokości 53 tys. zł jest współfinansowane
przez rząd i samorząd.

W ubiegłym roku program dotowania OZE
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców. Złożonych zostało blisko 2,5
tys. wniosków. Wypłacono w sumie 1060
dotacji – głównie na instalacje fotowoltaicz-
ne – na kwotę 12,5 mln zł. W związku ze
zmianami w prawie, od II kwartału br. wpro-
wadzony będzie nowy, mniej korzystny spo-
sób rozliczeń nadwyżek prądu wyproduko-
wanego z instalacji fotowoltaicznych. Aby
umożliwić mieszkańcom skorzystanie z obec-
nych zasad, Biuro Ochrony Powietrza i Poli-
tyki Klimatycznej w pierwszej kolejności
przygotuje umowy dotacyjne na fotowolta-
ikę – dla wniosków złożonych od 1 do 6 wrze-
śnia 2021 r., czyli do momentu wyczerpania
limitu przeznaczonego na dotacja na OZE.

– Wychodząc naprzeciw prośbom miesz-
kańców zdecydowaliśmy się, aby w styczniu
i na początku lutego przygotować około 350
umów dla mieszkańców, tak aby mogli sko-
rzystać z korzystniejszych zasad. Niemniej
jednak dotacje na wymianę kopciuchów po-
zostają dla nas priorytetem. Rok 2022 jest
ostatnim, w którym należy zlikwidować pie-
ce bezklasowe. Dlatego mieszkańcy, którzy
złożyli wnioski o dotację na wymianę kotła
w zeszłym roku, otrzymają umowy najpóź-
niej do końca maja tego roku, aby mieli od-
powiedni czas na realizację inwestycji do
końca roku – powiedziała Magdalena Mło-
chowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zie-
lonej Warszawy. M B L

Wymiana kopciuchów w Warszawie
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Już w niedzielę finał 30.
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Jak co ro-
ku tysiące Polaków będzie
obdarowywać się serdecz-
nością i oferować swój
czas i pasję w zamian za
wsparcie służby zdrowia.
Do akcji włącza się trady-
cyjnie stolica, jak i dzielni-
ca Ursynów. 

30. Finał WOŚP odbędzie się
30 stycznia 2022 roku. Celem
jest zbiórka pieniędzy  dla za-
pewnienie najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzro-
ku u dzieci. Wzrok to najważ-
niejszy zmysł człowieka. Jakie-
kolwiek problemy z nim zwią-
zane wpływają na ogólny roz-
wój i poznawanie świata, dlate-
go tak istotne jest szybkie stwier-
dzenie ewentualnych nieprawi-
dłowości i podjęcie leczenia, a
czynnikiem niezbędnym do pra-
widłowej diagnozy i wdrożenia
terapii jest nowoczesny sprzęt,
którego polskim placówkom bra-
kuje. Niedzielny finał orkiestry to
okazja, by przez dobrą zabawę
pokazać, że Polaków więcej dzie-
li niż łączy. Taki był bowiem za-
wsze cel organizacji charytatyw-
nej Jurka Owsiaka. 

Orkiestra polskich serc
Z rodzimą służbą zdrowia

przez ostatnie dekady nie jest
dobrze. Pandemia choroby koro-
nawirusowej tą zapaść jeszcze
powiększyła. Ciężko więc stwier-

dzić, że misja orkiestry, która ze-
brała dotychczas 1 mld 330 mln
złotych,  została ukończona. W
tym roku charytatywna zbiórka
odbywa się dla okulistyki dzie-
cięcej. Oddziały i pododdziały
okulistyki dziecięcej oraz wy-
dzielone łóżka dziecięce w od-
działach okulistyki dla dorosłych
działają w 25 ośrodkach w 17
miastach Polski. W całym kraju
są też poradnie okulistyki dzie-
cięcej, które również wymagają
wyposażenia w nowoczesny
sprzęt okulistyczny. Rokrocznie
na oddziałach okulistyki dzie-
cięcej hospitalizowanych jest kil-
kanaście tysięcy pacjentów. 

Jednymi z najczęstszych po-
wodów, dla których dzieci tra-
fiają do specjalistów z zakresu
okulistyki, są – poza pogorsze-
niem ostrości wzroku – jaskra,
zaćma, różnego rodzaju urazy,
anomalie rozwojowe i nowotwo-
ry. Wiele tych schorzeń wymaga
wykonania zabiegów operacyj-
nych – w 2019 roku przeprowa-
dzono ich blisko 650, z czego
najwięcej, ponad 25%, stanowi-
ły operacje guzów*. Specjaliści
zwracają uwagę również na
krótkowzroczność wśród dzieci
i młodzieży, która w coraz więk-
szej liczbie krajów przybiera cha-
rakter epidemiczny, co ma bez-
pośredni związek z nadmiernym
korzystaniem z urządzeń elek-
tronicznych. Zbiórka 30. Finału
orkiestry pozwoli pozyskać: an-
giograf dwupłaszczyznowy do

leczenia siatkówczaka - najczęst-
szego nowotworu złośliwego
gałki ocznej u dzieci, oftalmo-
skopy do badania dna oka lam-
py szczelinowe do diagnostyki
przedniego odcinka oka, tono-
metry do pomiaru ciśnienia
śródgałkowego (rogówki i so-
czewki), synoptofory do pomia-
ru kąta zeza, urządzenia OCT
do bezinwazyjnej diagnostyki
schorzeń tomografia dna oka,
mikroskopy, stoły operacyjne – w
skrócie wszystko, co potrzebne
nowoczesnej okulistyce. 

Warszawa gra z WOŚP 
Tradycyjnie to w Warszawie

odbędzie się najważniejszy kon-
cert. W niedzielę, 30 stycznia
pod Pałacem Kultury i Nauki po-
jawi się wiele znanych i lubia-
nych gwiazd muzyki, które
wspólnie zagrają dla okulistyki
dziecięcej. Na scenie i w namio-
cie –studiu telewizyjnym poja-
wią się gwiazdy muzyki rocko-
wej, m. in.: Nocny Kochanek,
happysad, Ira czy Voo Voo. Kon-
cert jest darmowy, ale obowiązu-
ją zapisy poprzez formularz reje-
stracyjny. Niestety, na chwilę wy-
dawania tego numeru PASSY,
wszystkie bilety są zarezerwo-
wane. Koncert będzie można
oglądać za pośrednictwem stacji
TVN, TTV i TVN24. 

Pozostały za to pakiety star-
towe na bieg 16. Bieg “Policz się
z Cukrzycą”, który ruszy ulicami
Warszawy w sobotę 29. stycz-
nia. Wydarzenie od 16 lat towa-
rzyszy finałowi WOŚP. Akcja ta
ma na celu promocję zdrowego
i aktywnego trybu życia oraz
zwrócenie uwagi na problem cy-
wilizacyjny, jakim jest cukrzyca.
Bieg jest w pełni charytatywny,
co znaczy, że za wszystkie ze-
brane środki z pakietów starto-
wych kupujemy pompy insuli-
nowe dla kobiet w ciąży. 

Idea warszawskiego biegu w
skali lat spopularyzowała się na
tyle, że finałowe biegi odbywają
się obecnie także w wielu miej-
scach w Polsce i poza granica-
mi. Podczas 29. Finału WOŚP

odbyła się jedynie edycja biegu,
w której udział wzięło 15 887
uczestników z ponad 3 500 miej-
scowości, którzy przebiegli ra-
zem 130 932 kilometrów. Rów-
nież i w tym roku można prze-
biec dystans w dowolnym miej-
scu na Ziemi. Dzięki biegom „Po-
licz się z cukrzycą” organizowa-
nym przez WOŚP w latach 2014-
2021 kupiono 195 pomp insuli-
nowych dla kobiet ciężarnych z
cukrzycą.

Koncert, walka z rycerzem lub
myśliwiec na Ursynowie

Zawiedzionych rezerwacjami
miejsc na koncert główny pocie-
szyć należy, że praktycznie każ-
da dzielnica ma swoje własne
imprezy WOŚP. W charytatyw-
nej zabawie aktywny jest rów-
nież i Ursynów. Do 30 stycznia
można wrzucać datki do puszki
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy ustawionej na parterze
w holu urzędu. W tym roku bur-
mistrz Ursynowa, Robert Kem-
pa, przekazał na aukcję kolek-
cjonerską – ręcznie malowaną
dioramę myśliwca P11c z repliką
samolotu z 1939 roku. Dodat-
kowo w dniu finału w Dzielnico-

wym Ośrodku Kultury Ursynów,
około godz. 12:00, zostanie prze-
prowadzona licytacja dwóch vo-
ucherów przekazanych przez
burmistrza Roberta Kempę: na
kolację w restauracji Karpielów-
ka oraz partię kręgli w Arenie
Ursynów. 

Mnóstwo atrakcji przygoto-
wał też dzielnicowy Ośrodek
Kultury Ursynów. 30. Finał w
DOK Ursynów rozpoczynamy
już w sobotę 29.01.2022 r. – o
18.00 odbędzie się koncert OR-
KIESTRY SPOŁECZNEJ, laure-
ata Warszawskiej Nagrody Edu-
kacji Kulturalnej, zaś o 19.00
spektakl teatralny Teatru Kap-
slok pt. ,,Sceny z życia” w reż.
Grzegorza Reszki. Na wydarze-
nia obowiązują zapisy od
20.01.2022r. pod nr tel. 22-125-
56-02. Ursynowskie Centrum
Kultury „Alternatywy” zaprasza
z kolei na koncert Komety + Pa-
vement Pizza. 

Swoją cegiełkę dokłada też
podpisany powyżej. Redaktor
PASSY, Piotr Celej, oferując or-
ganizację rycerskich urodzin w
ramach aukcji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Na au-
kcję trafił bowiem... do wyboru

pojedynek rycerski lub... rycer-
ski w-f. W pierwszym przypad-
ku rycerz oferuje przeszkolenie
praktyczne, pożyczenie zbroi i
pojedynek (zapraszamy również
i panie). Druga opcja ucieszy
najmłodszych. To opracowany
przez instruktora wychowania
fizycznego zestaw ćwiczeń i za-
baw przybliżający świat średnio-
wiecza. Dzieci przez godzinę po-
znają podstawy szermierki, ale
również kodeksu rycerskiego.
Po przeszkoleniu nastąpi bitwa,
a później pojedynek z rycerzem.
Wszystko przy średniowiecz-
nym podkładzie muzycznym i z
użyciem replik uzbrojenia z cza-
sów średniowiecza, a także
piankowych imitacji mieczy. Za-
jęcia rycerskiego w-f odbywały
się m. in. w Centrum Kultury
Wilanów. Ze zwycięzcą będzie
walczyć Piotr Celej, od 19 lat
związany z ruchem rycerskim,
medalista mistrzostw Polski i
świata, uczestnik pojedynku śre-
dniowiecznego na FAME MMA.
Termin: do ustalenia w 2022 ro-
ku. Atrakcję można licytować
do niedzieli 30 stycznia.

P i o t r  C e l e j
F o t .  Ł u k a s z  W i d z i s z o w s k i

W związku z opublikowanym 15
listopada 2021 projektem likwi-
dacji „betonozy” przed Kościo-
łem Wniebowstąpienia Pańskie-
go na Ursynowie pragnę zgłosić
parę uwag. 

Można zaakceptować w tym projek-
cie drugi rząd drzew obok pierwszego
po obu stronach placu od strony bu-
dynków, tak by na obrzeżach było wię-
cej cienia, można zaakceptować posze-
rzenie donic na drzewa już istniejące.
Poza tym przedstawiony projekt jest
bardzo kontrowersyjny.

Niszczy się koncepcję architektonicz-
ną placu, jego symetrię, „ monumen-
talność”. To jest jedyny plac miejski na
Ursynowie, dzielnicy w starej części za-
planowanej jako miasto ogród. I tak jest
pomiędzy naszymi blokami od Doliny
Służewieckiej aż po ul. Płaskowickiej.

Proponuję zlikwidować „betonozę”
na Rynku Starego Miasta, na pl. de la
Concorde w Paryżu. św. Marka w We-
necji, a także na pl. Św. Piotra w Waty-
kanie i wielu innych placach w Rzymie.
Proponuję w takim razie zrobić skwerek
na pl. Piłsudskiego. Plac przed kościo-
łem jest w jakimś sensie „Rynkiem Sta-
rego Miasta” na Ursynowie.

Argumentem jest rozgrzana kostka
brukowa w upalne dni. Jak na tamtych,
wyżej wspomnianych placach rozgrze-
wa się kamień? Prawdziwie upalnych
dni mamy w Polsce kilkanaście w roku
jeśli jest udane lato. Mówi się też o prze-
dłużeniu parku w kierunku kościoła, a
także lepszej dostępności do fontanny.
Fontanna jest w owe dni basenem ką-

pielowym dla dzieci i dorosłych. Nisz-
czone są permanentnie elementy wod-
ne i kamienna obudowa.

Właśnie zakończył się bardzo kosz-
towny trzeci remont kapitalny. Więc
trzeba zwiększyć dostępność do fon-
tanny, jak twierdzą władze dzielnicy („
mieszkańcy chętnie przebywaliby w
centrum placu w pobliżu fontanny).
Niskie rabaty proponowane w projekcie
będą zielone przez pół roku, a przez
drugie pół będą straszyć badziewiem i
czarnoziemem.

Można dyskutować na temat piękna
fasady kościoła Wniebowstąpienia Pań-
skiego na Ursynowie, ale jest to niewątpli-
wie landmark Ursynowa. Plac to forum,
na którym odbywają się różne imprezy, or-
ganizowane są w sezonie koncerty.

Perspektywa widoku na plac i fasadę
kościoła zostanie wg zaprezentowane-
go projektu całkowicie zniszczona. To
tak jakby zlikwidować „betonozę” na
pl. Św. Marii Magdaleny w Krakowie,
zasłaniając przepiękną fasadę Kościoła
Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Zresz-
tą mogą być pewne skojarzenia kościo-
ła na Ursynowie z tym arcydziełem Gio-
vanniego Baptisty Trevano i wsp. Reali-
zacja przedstawionego projektu zlikwi-
duje jeden z symboli Ursynowa.

Pomysłodawcy twierdzą, że będzie
10-krotnie, z 2 do 20% zwiększona po-
wierzchnia biologicznie czynna. Radzę,
by zajęli się ochroną zieleni w istnieją-
cej części parku Jana Pawła II. O jaki
procent została zdewastowana zieleń
w parku w ciągu ostatnich lat. Od po-
czątku w parku powstało boisko sporto-

we, po paru latach dom strażnika i ubi-
kacja, potem plac zabaw dla dzieci. Po
paru latach zaczęły się inwestycje z Fun-
duszu Obywatelskiego. Siłownia, po
paru latach tężnia, potem w kolejnym
roku 2 trampoliny oraz stół do ping-po-
nga, by wreszcie w zeszłym roku nad ca-
łością z tego, co zostało z parku, stanę-
ła stalowa wieża dla ptaków skrzętnie
przez nie omijana. Mało tego, że kosz-
marna, to jeszcze z ptasim radiem z gło-
śników, tuż przed oknami mieszkań-
ców, a od czasu z włączającym się na ca-
ły regulator radiem-Zet. Urzędnicy mó-
wią, że to niemożliwe, a jednak praw-

dziwe. Do tego liczne tablice informa-
cyjne, przy wieży o ptakach, przy każ-
dej trampolinie, przy wejściach do par-
ku itp. Ostatnio ogromny baner rekla-
mowy UCSiR. 

Fundusz Obywatelski wymaga zasad-
niczej zmiany, a akceptacja projektów,
zgłaszanych przez grupy mieszkańców –
krytycznej opinii osób odpowiedzialnych
choćby za zieleń. Nie ma też możliwości
oprotestowania czasem słusznych projek-
tów, ale często bezsensownych lokaliza-
cji. W przeciwnym razie na każdy skraw-
ku zieleni będą jakieś miejskie urządze-
nia, skupiska grup ludzi i o kontemplo-

waniu ciszy i zieleni nie będzie mogło być
mowy. Jak odpoczywać w ciszy, jeśli tak-
że w niedziele i święta słyszy się usta-
wiczne wrzaski ze stadionu.

Jestem gorącym zwolennikiem i
obrońcą zieleni, czemu dawałem wielo-
krotnie wyraz w licznych inicjatywach i
w pismach do Zarządu Dzielnicy i Mia-
sta w sprawie parku JP II i zieleni na Ur-
synowie, czasem skutecznie zrealizowa-
nych. Nie można jednak wylewać przy-
słowiowego dziecka z kąpielą i sadzić
krzaczki i drzewa w każdym dostępnym
miejscu przy poparciu „mas” i większo-
ści radnych, bowiem walka z „betonozą”
za wszelką cenę jest trendy. Urzędnicy,
zarządzający dzielnicą, których w ratu-
szu zmieniających się widziałem dzie-
siątki, a mieszkam na Ursynowie od od-
dania do użytku pierwszych domów,
przeforsują  propozycje Pana Burmistrza
i zniszczą to ciekawe miejsce. Mówią –
trwała dyskusja i „mediach społeczno-
ściowych” to postulowano. Krzaczki na
placu może są jeszcze jakoś do przyjęcia
latem, ale od początku listopada do
kwietnia to przecież będzie ciemna pla-
ma na skwerku, jakich pełno wszędzie.
Zarządzanie dzielnicą nie powinno po-
legać na „poprawianiu” już istniejącej
dobrej architektury. Zazwyczaj źle to się
kończy dla miejsca, które już wpisało się
w wizerunek dzielnicy i miasta.

„Likwidacja betonozy” przed Kościo-
łem Wniebowstąpienia byłaby stratą  dla
Dzielnicy , Warszawy i Polski. Postuluję
raz jeszcze drugi rząd drzew i niewielkie
poszerzenie donic już istniejących.

K r z y s z t o f  I w a s z k i e w i c z
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Wołanie na puszczy w sprawie „betonozy”

Warszawa i Ursynów grają z Orkiestrą Owsiaka!
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Finał Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy
OSiR Mokotów włączył się w finał WOŚP. Odwiedzając OSiR

przy ul. Niegocińskiej 2A, będzie można wrzucić pieniądze do
puszki  WOŚP. Na rzecz orkiestry można również wpłacać po-
przez e-skarbonkę, dostępną pod linkiem: https://eskarbon-
ka.wosp.org.pl/mjqjbj.

W ramach IV Piłkarskiego Turnieju Charytatywnego – Świa-
tełko do Nieba na Mokotowie, na boisku orlik przy ul. Kazimie-
rzowskiej 58 odbędzie się turniej piłki nożnej dla dzieci z rocz-
nika 2011. Podczas wydarzenia obecni będą wolontariusze
WOŚP. W turnieju weźmie udział do 10 drużyn. Wydarzenie zo-
stało objęte patronatem burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Burmistrz Rafał Miastowski, wspólnie z dyrektorem OSiR
Mokotów Krzysztofem Rosińskim, wezmą udział w akcji „Wio-
słowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Jest to im-
preza organizowana przez AZS Warszawa.

Nabór seniorów i seniorek do Teatru Zielony Melonik
To propozycja dla seniorek i seniorów.  Kto może przyjść?

Każdy, kto ma chęć „robić” teatr, popracować nad spektaklem i
go wystawić. To nie jest casting, nie o to chodzi, by kandydaci do
Zielonego Melonika posiadali już konkretne umiejętności. Celem
tych spotkań jest wystawienie pierwszego spektaklu, a jeśli gru-
pa będzie miała ochotę kontynuować wspólną przygodę, będą
kolejne produkcje. 

Zajęcia poprowadzi Stanisław Dembski – pedagog, aktor, 
reżyser. 

Pierwsze spotkanie 17 lutego (czwartek), g. 15.30.
Zapisy damian.kalita@dorozkarnia.pl, tel. 663 654 763, 

22 841 91 22.

Żegnamy radnego Mokotowa
Remigiusza Grodeckiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Remigiusza Grodeckiego, od 2002 roku radnego Dziel-
nicy Mokotów oraz  wieloletniego przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów.

Radny  ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Był współzałożycielem Stowarzyszenia Mieszkańców Służewa, Fo-
rum Katolickiej Nauki Społecznej i Mokotowskiego Forum Spo-
łecznego i tłumaczem anglojęzycznej literatury technicznej. Za-
służony dla samorządu terytorialnego. Mieszkaniec Służewa.

W przerwanej śmiercią kadencji był wiceprzewodniczącym Klu-
bu PiS.

Zmarł 10 stycznia 2022 r. w Warszawie. Pozostawił po sobie żo-
nę, syna i bliskich.

Nowe nasadzenia wzbogacają okolice nie tylko pod
względem estetycznym, ale przede wszystkim wpływają
na czystsze powietrze, poprawę mikroklimatu i oferu-
ją schronienie dla zwierząt.

W ramach zazieleniania dzielnicy, w zeszłym roku, pod nadzo-
rem Wydziału Ochrony Środowiska posadzono:

- 161 drzew (w tym 24 drzewa w ramach Budżetu Obywatelskiego)
- 12 360 sztuk krzewów o pokroju naturalnym oraz  1722 mb ży-

wopłotów, a także liczne pnącza i byliny.
Jakie gatunki najlepiej sprawdzają się w mieści i gdzie pojawia-

ło się najwięcej krzewów, można przeczytać na naszej stronie
https://mokotow.um.warszawa.pl/-/posadzilismy-tysiace-krze-
wow-w-2021-r

Posadzono tysiące krzewów

Na Mokotowie można zwracać książki o dogodnej dla
siebie porze dnia lub nocy od poniedziałku do niedzieli. 

Gdzie? Do wrzutni książek mieszczącej się przy ul. Mozarta 1.
Można tam zostawiać książki ze wszystkich mokotowskich placó-
wek. Wrzutnia gwarantuje swobodny dostęp także dla rodziców z
dziećmi w wózkach oraz dla osób z niepełnosprawnością?.

Wrzutnia na książki 24h

Ukończono remont ul. Goszczyńskiego. Prace obejmowa-
ły wykonanie nawierzchni jezdni z klinkieru drogowego,
zjazdów z kostki kamiennej oraz chodników z płyt beto-
nowych na odcinku od skrzyżowania al. Niepodległości
do skrzyżowania z ul. Krasickiego oraz odcinek od
skrzyżowania z ul. Krasickiego do ul. Tynieckiej.

Wszystkie prace uwzględniały wartość zabytkowej ulicy i podle-
gały uzgodnieniom konserwatorskim. Z uwagi na restrykcyjne za-
pisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na-
kazującego zachowanie historycznych nawierzchni ulicy, przepro-
wadzone prace remontowe były prowadzone zgodnie z zalecenia-
mi Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków. Pozwoliło to na odtworzenie pier-
wotnego (autentycznego) charakteru ulicy.

Historyczna nawierzchnia ul. Goszczyńskiego odtworzona

WW iimmiieenniiuu mmiieesszzkkaańńccóóww ii ssaammoorrzząądduu DDzziieellnniiccyy,, zzłłoożżyylliiśśmmyy wwiiąązzaannkkęę zz ookkaazzjjii rroocczznniiccyy uurrooddzziinn ppooeettyy..  TTaabblliiccaa zznnaajjdduujjee ssiięę nnaa uull.. HHoołłóóww-
kkii,, pprrzzyy kkttóórreejj ttoo uulliiccyy oodd zzeesszzłłeeggoo rrookkuu uummiieesszzcczzoonnoo ttaakkżżee mmoozzaaiikkęę ppoośśwwiięęccoonnaa KKrrzzyysszzttooffoowwii KKaammiilloowwii BBaacczzyyńńsskkiieemmuu ((11992211-11994444)).. 
WWiieenniieecc zzłłoożżyyllii bbuurrmmiissttrrzz MMookkoottoowwaa oorraazz rraaddnnee BBoożżeennaa KKoossiinniiaakk-KKrraauuzzee oorraazz JJooaannnnaa DDeemmbboowwsskkaa..

101. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego



7

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Konstancin-Jeziorna najbar-
dziej kojarzy się większości z
nas ze słynną tężnią solankową.
Złoża leczniczej solanki odkryto
w tym miejscu w 1965 roku. Mi-
nerały i mikroelementy zawarte
w konstancińskiej solance nie-
zwykle korzystnie wpływają na
wszelkie stany zapalne dróg od-
dechowych, wspomagają walkę
z nadciśnieniem tętniczym i są
pomocne w leczeniu nerwic, sta-
nów napięcia emocjonalnego
oraz przemęczenia. Jednak tęż-
nia solankowa i park zdrojowy
to nie jedyne atrakcje tego pięk-
nego miasta-uzdrowiska, które
leży zaledwie 20 km na połu-
dnie od centrum Warszawy. 

Konstancin-Jeziorna może bo-
wiem poszczycić się wieloma
wyróżniającymi się pod wzglę-

dem architektonicznym rezydencjami.
Początki miasta sięgają dziewiętnastego
stulecia, gdy majętna rodzina hrabiów
Potulickich postanowiła stworzyć w tym
miejscu ekskluzywne letnisko. Potuliccy
podeszli do tego projektu w sposób bar-
dzo profesjonalny, powołując spółkę ak-
cyjną. W zarządzie spółki, która miała
być odpowiedzialna za projekt i budowę
letniska, zasiadali, między innymi, ksią-
żę Michał Radziwiłł, hrabia Miełżyński,
hrabia Skórzewski, mecenas Nowakow-
ski i doktor Skowroński. W pierwszej ko-
lejności zadbano o uzbrojenie terenu i
wybrukowanie ulic. Stworzono sieć wod-
no-kanalizacyjną, elektryczną, podcią-
gnięto linię telefoniczną oraz zbudowa-
no bite drogi. Do centrum miejscowości
doprowadzono tory kolejki wąskotoro-
wej. Stylowy budynek stacji kolejki wznie-
siono tuż przy wejściu do parku. Kolejka
wąskotorowa dojeżdżała do Konstancina
aż do czasów jej likwidacji za rządów Go-
mułki. Co ciekawe, sam były I sekretarz
już po przejściu na emeryturę otrzymał
od ówczesnych władz partii willę wła-
śnie w Konstancinie, gdzie mieszkał wraz
z żoną aż do końca swego życia. 

Wparku otwarto restaurację
„Casino” z kawiarnią i salą
dansingową, a tuż obok

mały hotel. Goście uzdrowiska chętnie
zażywali kąpieli w rzece Jeziorce, korzy-
stali z kajaków, grywali w tenisa i jeździ-
li konno. Konstancin, mimo że posiadał
tylko status wsi, był miejscowością wy-
jątkowo nowoczesną. Nic więc dziw-
nego, że warszawska śmietanka towa-
rzyska zaczęła nabywać tu grunty, na
których wznoszono wille i pałacyki w
modnych w tamtym czasie stylach ar-
chitektonicznych.

Swe posiadłości mieli w Kon-
stancinie bogaci arystokraci,
znani artyści i pisarze, tacy jak

Żeromski, Kossak, Gąsiorowski czy Sty-
ka. Najwięcej wystawnych rezydencji
wzniesiono w Konstancinie w okresie
dwudziestolecia międzywojennego w
dominującym wtedy w architekturze i
w sztuce stylu modernistycznym. Ich
właścicielami byli majętni przemysłow-
cy i finansiści. W czasie okupacji hitle-
rowskiej w eleganckich konstancińskich
willach rozgościli się niemieccy dygni-
tarze. Po II wojnie światowej prywatne
wille podzielono na mieszkania kwa-
terunkowe. Większość konstancińskich
rezydencji miała swoją nazwę. Czasami
nazwy te zmieniano, gdy dana willa
przechodziła z rąk jednego właściciela
do drugiego.

Jednym z najbardziej reprezenta-
cyjnych domów jest niewątpli-
wie neorenesansowa willa „Sło-

neczna” znajdująca się na rogu Alei Pił-
sudskiego i ulicy Batorego. Jest to dwu-
kondygnacyjny budynek wzniesiony na
planie kwadratu z werandą i tarasem od
strony południowej oraz charaktery-
stycznym dachem zakrytym attykami.
Dom kilkakrotnie zmieniał właścicieli.
Willa została wybudowana około 1908
roku dla Jana Wedegisa, ale już w 1919
roku stała się własnością hrabiego Wła-
dysława Kościelskiego, wydawcy, po-
ety i tłumacza. Kolejnym właścicielem
był przedsiębiorca, właściciel bardzo
popularnego w tym czasie w Warszawie
Domu Handlowego Daniel Kraushar,
który kupił rezydencję w 1926 roku.
Na jego zlecenie w ogrodzie willi
umieszczono wykonaną przez cenio-
nego warszawskiego artystę Stanisława
Jackowskiego rzeźbę „Tancerki”, a na
barierce rosarium posążki czterech put-
tów mających symbolizować cztery po-
ry roku. W czasie II wojny światowej w
budynku mieszkał Ludwig Leist, peł-
niący funkcję starosty okupowanej War-
szawy. W 1946 roku willa „Słoneczna”
została przekazana przez władze PRL-
u Ambasadzie ZSRR. Obecnie rezyden-
cja należy do Przedstawicielstwa Han-
dlowego Federacji Rosyjskiej.

Bardzo znaną i często fotogra-
fowaną posiadłością jest willa
„Świt” przy ulicy Żeromskiego

4, wzniesiona w 1917 roku w stylu wło-
skim. Wybudowana została według pro-
jektu jej pierwszego właściciela, znane-
go warszawskiego malarza realisty Zdzi-
sława Jasińskiego. Budynek wyróżnia
się pięknymi weneckimi oknami, sięga-
jącymi praktycznie od podłóg aż po su-
fity. Dzięki tak dużym oknom, jak rów-
nież ze względu na sposób usytuowania
willi w ogrodzie, światło słoneczne do-
cierało do jej wnętrza już od najwcze-
śniejszych godzin porannych. Stąd też
wzięła się nazwa rezydencji. W 1920
roku dom został odkupiony od jej pierw-
szego właściciela przez pisarza Stefana
Żeromskiego. Po jego śmierci, w posia-
dłości mieszkała żona Anna oraz córka
Monika. Córka pisarza założyła Funda-
cję na rzecz utrzymania spuścizny po
Stefanie Żeromskim. Po śmierci Moniki
Żeromskiej w 2001 roku fundacja utwo-
rzyła w willi „Świt” muzeum poświęco-
ne pamięci Stefana Żeromskiego.

Muzeum mieści się również w
innej przepięknej konstan-
cińskiej rezydencji – Willi de

Fleur. Budynek wzniesiony został w
1906 roku w modnym wtedy stylu Art
Deco. W latach 2008-2010 willa przeszła
gruntowny remont, po którym otwarto
w niej prywatne muzeum. Placówka de-
dykowana jest twórczości artystów pol-
skich i żydowskich działających w pierw-
szej połowie XX wieku we Francji i
współtworzących, tak zwaną, paryską
awangardę. Kolekcja muzeum obejmu-
je dzieła tak znamienitych artystów jak
Mojżesz Kisling, Eugeniusz Zak, Hen-
ryk Hayden, Henryk Epstein, Mela Mu-
ter, Maurycy Mędrzycki, Szymon Mon-
dzain, Władysław Ślewiński, Józef Pan-
kiewicz, Louis Marcoussis, Alicja Halic-
ka , Tamara de Łempicka, Bolesław Bie-
gas, Xawery Dunikowski oraz August
Zamoyski. Dodatkowo można tu rów-
nież podziwiać rzeźby twórców szkoły
zakopiańskiej oraz rzemiosło artystycz-
ne i meble w stylu Art Déco.

Zkolei Konstanciński Dom Kultu-
ry ma swą siedzibę w willi Hu-
gonówka przy ulicy Mostowej

15. Dom został wybudowany w 1902
roku dla Hugona Seydla, współwłaści-
ciela Domu Handlowego i Składu Hur-
towego Win „Maurycy Seydel i Spółka”.
Willa to budynek dwukondygnacyjny
wzniesiony na planie litery „T”. Przedsię-
biorca otworzył w rezydencji pierwszy
w okolicach Warszawy Zakład Przyrodo-
leczniczy, w którym kuracjusze mieli do
swej dyspozycji salę gimnastyczną z in-
halatorium oraz dwie sale wypoczyn-
kowe. Ośrodek oferował szereg zabie-
gów rehabilitacyjnych. W latach 20-tych
Seydel wynajął budynek małżeństwu
Andrzejewskich, którzy otworzyli w nim
pensjonat i zmienili nazwę willi na dom
„Pod Diabłami” od ustawionej na po-
stumencie rzeźby przedstawiającej ba-
wiące się fauny. W 1945 roku władze
komunistyczne otworzyły w rezydencji
Instytut Ludowy szkolący aktyw PZPR-
u, ale już w 1951 roku przekazały willę
Zespołowi Pieśni i Tańca „Skolimów”.
Następnie działało tu kino „Fregata”,

potem kino „Beata” i w końcu „Pub Pod
Diabłami”. Wszystkie wspomniane in-
stytucje zajmowały parter budynku. Na-
tomiast na pierwszym piętrze począt-
kowo urządzono fabrykę zabawek, a
później przebudowano piętro i stworzo-
no mieszkania kwaterunkowe. W latach
2006-2014 willa na zlecenie włodarza
gminy Konstancin-Jeziorna przeszła re-
witalizację, po zakończeniu której prze-
kazano ją na użytek Konstancińskiego
Domu Kultury.

Do znanych rezydencji należy
również willa „Ukrainka” przy
ulicy Batorego 16, zbudowana

na zlecenie rodziny Jurewiczów w 1914
roku według projektu Tadeusza Tołwiń-
skiego. Jest to zbudowany w stylu zbli-
żonym do neobaroku okazały jedno-
kondygnacyjny budynek z mieszkalnym
poddaszem i mansardowym dachem.
Od 1920 roku willa stanowi własność
związanej z Konstancinem rodziny Eme-
ryków. Emerykowie przez wiele lat pro-
wadzili tu pensjonat, który słynął ze zna-
komitej kuchni orientalnej. Restauracją
kierowała pochodząca z Grecji żona
Adolfa Serwacego Emeryka – Olga. Po
wybuchu rewolucji październikowej w
„Ukraince” często gościli przedstawicie-
le rosyjskiej arystokracji, którzy uciekli
ze swego kraju. Stołowali się tutaj rów-
nież dyplomaci angielscy. Willa pełniła
w tym czasie rolę swego rodzaju salonu
kulturalnego. W latach 30-tych w „Ukra-
ince” mieszkał pisarz i publicysta Wa-
cław Gąsiorowski, piastujący w tym cza-
sie urząd sołtysa Konstancina. Od 1937
roku mieszkała tu Jadwiga Heddi Pate,
znana filantropka i wyśmienita ama-
zonka, która w 1947 roku została sekre-
tarzem, a później przewodniczącą Spo-
łecznego Funduszu Odbudowy Stolicy
Skolimów-Konstancin. Znana w war-
szawskim towarzystwie ze swej elegan-
cji oraz postępowych poglądów Heddi
Pate była jedną z pierwszych Polek po-
siadających prawo jazdy i wspaniałego,
zielonego Packarda.

P ensjonat przez wiele lat mie-
ścił się również w przepięknej
konstancińskiej willi „Leliwa”.

Dom zbudowany został w 1914 roku
dla Janiny z Kostrzewskich primo vo-
to hr. Hutten-Czapskiej.  „Leliwa” po-
wszechnie uznawana była za najbar-
dziej elegancki pensjonat w Konstan-
cinie i nazywana filią hotelu Bristol.
Obiekt wyróżniał się wśród innych
pensjonatów estetyką wyposażenia
oraz licznymi udogodnieniami, taki-
mi jak kaloryfery, ubikacje przy każ-
dym pokoju oraz łazienki z ciepłą i
zimną wodę. Po wojnie w willi „Leli-
wa” mieścił się Ośrodek Doskonalenia
Kadr Kierowniczych Ministerstwa Le-
śnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz
Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Nie-
stety, po przebudowie rezydencji doko-
nanej w latach 70-tych budynek z
znacznym stopniu utracił swój pier-
wotny charakter.

N a szczęście są też właściciele,
którym przy przeprowadza-
niu remontów zależy na za-

chowaniu dawnego charakteru archi-
tektonicznych perełek. Tak też stało
się w przypadku willi Zbyszek, So-
snówka, Anna czy Zameczek. Wznie-
siona w 1911 roku willa Zbyszek przez
wiele lat stała opuszczona i niszczała,
a jej stan bardzo pogorszył pożar w
2008 roku. Nowi właściciele, po na-
byciu 700-metrowej trzykondygnacyj-
nej rezydencji, przystąpili do remontu,
w ramach którego wymieniony został,
między innymi, dach i stropy pomiesz-
czeń oraz odtworzonych zostało sie-
dem drewnianych werand i stylowa
ceramiczna dachówka. Prace remonto-
we i rewitalizacyjne zlecili też nowi
właściciele willi Sosnówka, będącej
wspaniały przykładem architektonicz-
nym wiedeńskiej secesji. Cieszy fakt, że
do dawnej świetności przywracanych
jest coraz więcej zabytków bogatego
architektonicznego dziedzictwa Kon-
stancina-Jeziorny.

Spacer szlakiem konstancińskich willi
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Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że Wi-
lanów to pałac, miasteczko i domki. Nie
jest to jednak cała prawda. W tej dzielni-
cy zobaczymy też blokowiska wyglądają-
ce jak przedmieścia Paryża. 

Przez wiele lat tereny tzw. klucza dóbr wila-
nowskich były podobne do większości pofolwarcz-
nych w Polsce. Nieliczne włościańskie domy, bro-
war, karczma, kościół czy cmentarz - takie zabu-
dowania dostrzegłby podróżujący do dawnego
Wilanowa. W latach 70. dzielnicę czekała rewolu-
cja – powstał w niej kwartał bloków z wielkiej pły-
ty, charakterystycznych dla epoki gierkowskiej. 

Nowa Warszawa PRL-u
Lata 70. to niezwykle intensywny okres w Pol-

sce. Uruchamiano wielkie inwestycje przemysło-
we, ale również budowano bloki dla pracujących
mas PRL. To w tym czasie powstawały Stegny czy
pierwsze zabudowania na Ursynowie. W tym cza-
sie teren ograniczony ulicą Królowej Marysieńki,
aleją Wilanowską oraz ulicami Sobieskiego, Nałę-
czowską, Niemirowska i Goplańską został zabudo-
wany blokami, które obecnie wydają się nie paso-
wać do założeń urbanistycznych Wilanowa. Speł-
niały jednak wymagania ówczesnych planistów,
realizujących ideę partii o “mieszkaniu dla każde-
go”. Niewiele osób słyszało wówczas o koncepcji
miasta-ogrodu, dopiero bowiem w 1996 roku od-
był się konkurs urbanistyczny, który przesądził o
dalszych losach urbanistyki na Wilanowie. W la-
tach 70. miało być przestronnie, tanio i blisko.
Nikt nie przejmował się wówczas takimi fanabe-
riami jak ład przestrzenny miasta czy ogólna es-
tetyka. Nowa Warszawa miała mieć twarz Żolibo-
rza i Ursynowa. 

Co ciekawe, projekty i budowę nadzorowała
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Politechnika”. Szyb-
ko jednak obiekty przejęła MSM “Energetyka”.
Na terenie u zbiegu ulic Sobieskiego i alei Wila-
nowskiej powstało wówczas 17 budynków miesz-
kalnych oraz dwa pawilony handlowo-usługowe
i budynek szkoły. Najwięcej odbiorów dokonano
w latach 1977-1979. Budynki mieszkalne były
wykonane z prefabrykantów żelbetowych, w du-
żej mierze produkowanych w Warszawie. Tuż za
terenem Torów Wyścigów Konnych produkowa-
no je w słynnej Fabryce Domów Służewiec. To ze

służewskich prefabrykatów najpierw powstało
osiedle Wilanów, Stegny, a następnie spora część
Ursynowa. Już wówczas plany budowy oraz logi-
stykę budowlaną po raz pierwszy w czasach PRL
tworzono z użyciem nowej technologii – kompu-
terów. Nowoczesne i przestronne były również
mieszkania na osiedlu Wilanów – miały zazwyczaj
od 49 do 86 metrów kwadratowych, centralne
ogrzewanie, gaz oraz windę. 

Blok tuż pod pałacem 
Gdy pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do

osiedli “Wilanów I” i “Wilanów II”, były one poło-
żone niemalże na końcu miasta. W miejscu dzisiej-
szego Miasteczka Wilanów były wówczas łąki z ży-
jącymi w nim licznymi przedstawicielami fauny jak
np: dziki, bażanty, zające, borsuki, bobry, lisy,
dzięcioły, sarny.

– Dzieciństwo przy Jana Jabłonowskiego było
czymś niezwykłym. Jak wiele ówczesnych dzieci
wychowywałem się w wielkiej płycie, ale miałem
tę przewagę, że wokół roztaczały się piękne i dzi-
kie tereny. Chodziliśmy więc nie tylko “na pałac”
– jak nazywaliśmy okolice Kanału Sobieskiego,
gdzie łowiliśmy ryby i się kąpaliśmy. Naszą rozryw-
ką było też... ganianie bażantów i zajęcy. Uwielbia-
łem z kolegami włóczyć się po polach i łąkach,
na których dzisiaj jest Miasteczko Wilanów. Nie by-
ło kilometra przebytej drogi, żeby z zarośli nie
wyskoczył piejący bażant, co sprawiało niezwykłą
radość w ekipie. To były piękne czasy i piękna
wówczas była okolica – wspomina pan Tadeusz,
wychowany na osiedlu Wilanów.

Upadek PRL-u zachwiał również systemem
spółdzielczym, promowanym przez socjalistycz-
ne władze. W latach 1990-91 z majątku spółdziel-
ni Energetyka wyodrębniło się dziesięć spółdzielń,
w tym SM Osiedle Wilanów. W ostatnich latach
gmina Wilanów postanowiła wkroczyć między
bloki osiedla z kulturą. Przy Radosnej 11 powsta-
ło Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, obok
znajduje się również plac zabaw, siłownia na świe-
żym powietrzu oraz basen. Zbudowane w PRL-u
osiedle zyskało nową przestrzeń służącą mieszkań-
com. Zapewne nadal się tu żyje dobrze, o czym
świadczą ceny mieszkań oscylujące wokół 10 ty-
sięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania w
budynku z wielkiej płyty. P i o t r  C e l e j

W Wilanowie też są blokowiska z wielkiej płyty

Od 1 lutego abonament
mieszkańca strefy płatne-
go parkowania będą mo-
gły wyrobić tylko osoby
rozliczające podatek PIT
w Warszawie. W życie wej-
dzie także kilka innych
zmian upraszczających
procedury dotyczące par-
kowania, zwłaszcza oso-
bom niepełnosprawnym.

Zmiany w zasadach działania
Strefy Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego (SPPN) Rada m. st.
Warszawy przyjęła 9 grudnia.
Uchwała, zawierająca szereg po-
prawek w regulaminie strefy ko-
rzystnych dla mieszkańców, wła-
śnie się uprawomocniła. Woje-
woda mazowiecki nie zakwestio-
nował tego aktu prawnego.

Zachęcenie do płacenia 
PIT-u w stolicy

Uchwała wejdzie w życie 1 lu-
tego. Najważniejszą nowością
będzie powiązanie abonamen-
tu mieszkańca z podatkiem PIT.
Abonament będzie przysługiwał
wyłącznie osobom, które rozli-

czyły się z fiskusem za poprzed-
ni rok w Warszawie. Zmiana słu-
ży zachęceniu do płacenia PIT-u
w stolicy i ograniczeniu dostę-
pu do przywilejów parkingo-
wych dla osób, które unikają pła-
cenia podatków.

W okresie przejściowym, do
30 kwietnia 2022 r., dokumen-
tem potwierdzającym rozlicza-
nie PIT-u w Warszawie będzie

również formularz ZAP-3, zło-
żony w 2021 lub 2022 roku, w
którym wskazano Warszawę
jako miejsce zamieszkania i
składania zeznania podatko-
wego. Dzięki temu osoby prze-
noszące rezydencję podatko-
wą do Warszawy nie będą mu-
siały czekać na abonament do
momentu pierwszego rozlicze-
nia podatkowego.

Wszystkie wydane dotych-
czas abonamenty zachowują
swoją ważność. Dopiero gdy
wygasną, ich posiadacze wy-
stępując o przedłużenie upraw-
nień będą zobowiązani udo-
wodnić rozliczenie podatku PIT
w Warszawie.

Podstawowym warunkiem
uzyskania abonamentu pozosta-
je meldunek (stały lub czasowy)
na terenie SPPN. Dzięki temu
abonamenty dostają tylko fak-
tyczni mieszkańcy strefy.

Ułatwienia dla 
niepełnosprawnych

Od 1 lutego również będą
obowiązywać nowe zasady kar-
ty N+, która daje osobom nie-
pełnosprawnym możliwość dar-
mowego postoju w całej płatnej
strefie. Wydłużamy termin waż-
ności kart do maksymalnie 5 lat,
czyli na tyle, na ile jest ważna
niebieska karta parkingowa, bę-
dąca podstawą nadania karty
N+. Znika wymóg posiadania
prawa jazdy. Od teraz kartę bę-
dzie mogła dostać osoba niepeł-
nosprawna, która nie ma prawa
jazdy i jest wożona przez rodzi-
nę lub asystenta. Wnioskując o
kartę N+, nie trzeba też będzie
przynosić orzeczenia o niepeł-
nosprawności – wystarczy obo-
wiązująca karta parkingowa.

Karta N+ przysługiwać bę-
dzie wyłącznie osobom, które
rozliczyły w Warszawie podatek
PIT za rok poprzedni. Osoby nie-
pełnosprawne nierozliczające
podatku w Warszawie mogą w
korzystać z bezpłatnego postoju
na tzw. kopertach, wykładając
za szybą kartę parkingową.

Inne usprawnienia
Prostsza będzie procedura re-

klamacji. Od 1 lutego będzie się
ją składać na specjalnym formu-
larzu. Zmiana ma ułatwić i przy-
spieszyć procedurę reklamacji.

Wprowadzono również na
stałe możliwość uzyskiwania
abonamentu mieszkańca drogą

elektroniczną i zrezygnowano z
zaświadczeń o zameldowaniu
przez osoby wnioskujące o abo-
nament. Meldunek sprawdza-
my sami w rejestrze CRDBEL.

Wezwania do zapłaty i moni-
ty, w przypadku braku takiej
opłaty w terminie, będą wysy-
łane drogą elektroniczną, o ile
wcześniej użytkownik strefy się
na to zgodzi.

Łatwiej będzie też parkować
Honorowym Obywatelom m. st.
Warszawy. Otrzymają oni Kartę
Honorową, której parametry
umożliwią jej odczytanie przez e-
kontrolę. Dzięki temu nie ma ry-
zyka nałożenia opłaty dodatko-
wej przez e-kontrolę i konieczno-
ści jej późniejszego anulowania.

Uproszczenie procedur
Celem wszystkich zmian jest

uproszczenie procedur związa-
nych z parkowaniem w SPPN.
Uchwałę w tej sprawie warszaw-
scy radni podejmowali ponow-
nie. Poprzednio zapisy te znajdo-
wały się w uchwale, którą woje-
woda mazowiecki uchylił – ale z
innych powodów. Samo uzależ-
nienie wydawania abonamentu
czy Karty N+ od podatku PIT
nie budziło jego wątpliwości.
Rozwiązanie takie funkcjonuje
już zresztą np. w Krakowie, Ło-
dzi, Poznaniu, Szczecinie (abo-
nament mieszkańca) czy np. w
Poznaniu, Szczecinie (identyfi-
kator osoby niepełnosprawnej).
Prawidłowość uzależnienia uzy-
skania abonamentu od rozlicza-
nia podatku w danym mieście
została potwierdzona przez Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie w wyroku z 8 stycz-
nia 2019 roku.

z d m . w a w . p l

Abonament mieszkańca tylko 
z PIT-em rozliczonym w Warszawie

FOTO NAC

FOTO NAC

Straż Miejska m.st. Warszawy została wyposażona w
nowy sprzęt ratowniczy. Dzięki nowoczesnym defibry-
latorom automatycznym oraz plecakom ratowniczym
będą mogli jeszcze skuteczniej nieść pomoc w sytu-
acjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej tylko w ubiegłym roku ponad
900 razy podejmowali działania związane z ratowaniem zdrowia
i życia ludzkiego, w tym interwencje w przypadkach nagłego zatrzy-
mania krążenia. Wcześniej w takich przypadkach pozostawało ra-
towanie życia ludzkiego jedynie za pomocą ucisków klatki piersio-
wej oraz oddechów ratowniczych. Defibrylator użyty niezwłocznie
po nagłym zdarzeniu znacznie zwiększa szanse na przeżycie oso-
by poszkodowanej oraz ułatwia prowadzenie działań ratowniczych
interweniującym strażnikom do czasu przyjazdu karetki.

Defibrylatory AED, które od teraz będą na wyposażeniu Straży
miejskiej, mogą być obsługiwane przez każdego. Ich oprogramowa-
nie poprowadzi przez kolejne czynności niezbędne do przywróce-
nia funkcji życiowych. Jednak strażnicy miejscy przechodzą regu-
larne szkolenia doskonalące umiejętności udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej przy użyciu defibrylatorów. Ponadto jednost-
ka posiada wykwalifikowaną kadrę kilkudziesięciu funkcjonariu-
szy, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
ratowników medycznych.

Poza defibrylatorami do strażników trafi 20 modułowych pleca-
ków ratowniczych – ich zawartość podzielona jest na części pomoc-
ne w określonych typach urazów. Inne rzeczy znajdują się w prze-
gródce przeznaczonej np. do tamowania krwotoku, a inne przy ura-
zach kończyn. Uzupełnieniem nabytków jest 11 specjalistycznych
plecaków ratowniczych, jakie do tej pory były na wyposażeniu jed-
nostek ratunkowych. M B L

Strażnicy miejscy z nowym
wyposażeniem ratowniczym



9

Warszawa zobowiązała się do
redukcji gazów cieplarnianych
o 40% do 2030 r. i do osiągnię-
cia neutralności klimatycznej
najpóźniej w 2050 r.  Miasto już
teraz realizuje liczne inicjatywy,
które mają pomóc w osiągnię-
ciu tego celu, a docelowo – zwal-
czać negatywne skutki i ułatwić
adaptację do współczesnych
zmian klimatu.

Sukcesywne zazielenianie stolicy
Zieleń odgrywa ogromną rolę w dzia-

łaniach mitygacyjnych i adaptacyjnych
do zmian klimatu. Dlatego jest jednym
z aktualnych priorytetów stołecznego
ratusza. Warszawa chce być prawdziwą
stolicą zieleni i duży nacisk kładzie na
nasadzenia w przestrzeni miejskiej. Jed-
nym z przykładów jest projekt Nowe
Centrum Warszawy, w ramach którego
w wielu miejscach w sercu miasta za-
miast betonu pojawią się drzewa, krze-
wy i inna roślinność.

Zazielenianie stolicy to także nowe
parki i lasy. Tylko w latach 2019 – 2021
obszar lasów miejskich zwiększył się o
100 ha. A to nie wszystko – w najbliż-
szych latach pojawią się też nowe par-
ki, np. nad Południową Obwodnicą
Warszawy, a część już tych istniejących
zostanie uzupełnionych o nową zieleń.
W stolicy już teraz rośnie 9 milionów
drzew, a tylko w zeszłym roku posa-
dzono ich ponad 210 tysięcy. Dzięki ko-
lejnym działaniom, ta liczba jeszcze się
zwiększy.

„Zielony” transport
Miasto inwestuje w to, aby warszaw-

ska komunikacja miejska była jak naj-
bardziej przyjazna środowisku. Auto-
busy spalinowe są sukcesywnie zastę-
powane przez pojazdy nisko- i zero-
emisyjne – hybrydy, gazowce i elek-
tryki (do 2030 r. liczba autobusów o
napędzie konwencjonalnym zmniej-
szy się już o połowę). Dzięki licznej
flocie takich pojazdów, Warszawa już
teraz jest jednym z europejskich lide-
rów w dziedzinie eksploatacji zero-
emisyjnych autobusów.

Inwestycje nie omijają również in-
nych środków miejskiego transportu.
Kupowane są nowe wagony metra,
tramwaje i tabor dla Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Tworzone i planowane są nowe
trasy dla miejskiej komunikacji – to nie
tylko trwająca rozbudowa II linii metra
i planowana III nitka, ale też oddane
we wrześniu tory tramwajowe na Win-

nicę czy podpisana kilka dni temu umo-
wa na linię na ul. Kasprzaka.

Kolejne inicjatywy na rzecz ekolo-
gicznego transportu to np. zazielenianie
torowisk tramwajowych. W stolicy jest
już ponad 25 km zielonych torów, któ-
re nie tylko obniżają poziom dźwięków
wydawanych przez tramwaje, ale też
filtrują spaliny, wchłaniają wilgoć i ob-
niżają temperaturę. Bardziej ekologicz-
ne stają się też przystanki, na których
montowane są ogniwa fotowoltaiczne
do poboru energii słonecznej i prze-
kształcania ją w elektryczną.

Komunikacja miejska w Warszawie
jest uprzywilejowana – na ponad 60 %
skrzyżowań, przez który przejeżdżają
obecnie tramwaje jest już „zielona fala”.
Rośnie też sieć buspasów dla komunika-
cji miejskiej (obecnie 68,5 km wydzie-
lonych pasów). W ostatnich latach
znacznie zwiększyła się także długość
tras dla rowerzystów – powstały dłu-
gie, spójne korytarze rowerowe, łączą-
ce kilka dzielnic. Rozwija się też sieć
tras dla jednośladów w centrum.

Poprawa jakości powietrza
Jednym z ważniejszych działań na

rzecz poprawy jakości powietrza w War-
szawie jest likwidacja przestarzałych
pieców na paliwo stałe lub olej opałowy.
Stolica stopniowo pozbywa się kopciu-
chów. Tylko w latach 2018-2020 udało
się usunąć 1200 z 2000 zatruwających
powietrze pieców w lokalach komunal-
nych. Miasto chce też, aby kopciuchów
w prywatnych lokalach pozbywali się
mieszkańcy – dlatego kilka lat temu
uruchomiony został program dotacji.
W tym roku wysokość dofinansowania
takiego zadania może sięgnąć do 90%,
a w przyszłym 70%. Od początku funk-
cjonowania warszawskiego programu
dotacyjnego, łączna wysokość dofinan-
sowania na likwidację kopciuchów wy-
niosła ponad 29 mln zł, z czego tylko w
latach 2019-2020 wypłacone środki
przekroczyły łącznie 20 mln zł.

O tym, czy powietrze w stolicy jest za-
nieczyszczone, jej mieszkańcy mogą
dowiedzieć się z warszawskiego syste-
mu monitoringu jakości powietrza. Do-
tychczas system opierał się na danych
pozyskanych ze stacji Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W
2020 r. w Warszawie powstały dwie
nowe stacje referencyjne, które wkrót-
ce zostaną uzupełnione o 165 dodat-
kowych czujników rozmieszczonych we
wszystkich dzielnicach stolicy i kilkuna-
stu gminach ościennych. Obecnie trwa

przetarg na wybór firmy, która zajmie
się ich montażem.

Zielona Wizja Warszawy 
To pierwszy tego typu projekt w

Polsce, dzięki któremu powstanie dłu-
goterminowy plan zrównoważonego
rozwoju i osiągnięcia neutralności kli-
matycznej przez miasto. Rozwój pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych,
poprawa efektywności energetycznej
budynków, uprzywilejowanie komuni-
kacji zbiorowej, zazielenianie miasta
– to tylko niektóre elementy powsta-
jącej koncepcji.

Ekologiczne budownictwo
Sektor budownictwa i energetyki od-

powiada aż za około 83% emisji CO2. W
niechlubnym zestawieniu największych
emitentów dominują budynki mieszkal-
ne, dlatego Warszawa chce wprowadzić
jednolity zielony standard, który będzie
obowiązywał w miejskich nieruchomo-
ściach. Warszawski Standard Zielone-
go Budynku będzie zbiorem zasad, wy-
magań i wytycznych, obowiązujących
w nowych i modernizowanych obiek-
tach w zakresie: efektywności energe-
tycznej; zaopatrzenia w ciepło i chłód;
gospodarowania wodą i odpadami w
budynku; wprowadzania elementów
błękitno-zielonej infrastruktury. W przy-
szłym miesiącu propozycje standardu
zostaną skonsultowane z mieszkańcami.

Warszawski Standard Zielonego Bu-
dynku jest kolejną inicjatywą stolicy na

rzecz ekologicznego budownictwa. W
pierwszej połowie września Warszawa
dołączyła do projektu „Inżynierowie
Nowej Generacji”, w ramach którego
grupa studentów z Politechniki War-
szawskiej opracuje plan dekarbonizacji
budownictwa w stolicy do 2050 r.

Ważnym ekologicznym elementem
sektora budownictwa w Warszawie są
także inwestycje w odnawialne źródła
energii. To nie tylko montaż paneli fo-
towoltaicznych na miejskich budyn-
kach, ale także dotacje dla mieszkań-
ców na fotowoltaikę, pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne i mikroturbiny wiatro-
we. W trakcie realizacji jest też budowa
nowej spalarni, która będzie produko-
wać energię elektryczną, w części zali-
czanej jako energia odnawialna.

Aby zwiększyć efektywność ener-
getyczną, Warszawa podłącza miej-
skie budynki do sieci ciepłowniczej.
W latach 2010-2020 centralne ogrze-
wanie i ciepłą wodę podłączono do
285 budynków komunalnych z ponad
5,2 tys. mieszkań. Obecnie realizo-
wany jest też pilotażowy projekt mo-
dernizacji energetycznej 50 miejskich
budynków w formule ESCO (Energy
Saving Company).

Współpraca na rzecz klimatu
Warszawa wsłuchuje się w głosy in-

nych oraz razem z nimi szuka rozwią-
zań i realizuje inicjatywy, które pomo-
gą ograniczać skutki zmian klimatycz-
nych. Dlatego w 2020 r. w stolicy zorga-

nizowano Warszawski Panel Klimatycz-
ny, w ramach którego 90 losowo wybra-
nych mieszkańców stolicy przy pomo-
cy ekspertów przygotowało rekomen-
dacje dla miasta w obszarze zwiększe-
nia efektywności energetycznej oraz
zwiększenia udziału OZE w bilansie
energetycznym. Część z tych rekomen-
dacji już jest realizowana (m.in. opraco-
wanie standardu zielonego budynku
czy inwestycje w OZE w budynkach
miejskich).

Kolejnym przykładem jest platforma
Partnerstwo dla Klimatu, w ramach któ-
rej Warszawa z ponad 50 firmami i or-
ganizacjami szuka rozwiązań dla naj-
bardziej palących wyzwań stolicy zwią-
zanych ze zmianą klimatu i ochroną
środowiska.

Edukacja
Równie ważna, jak podejmowanie

już teraz konkretnych działań na rzecz
poprawy jakości powietrza, jest edu-
kacja od najmłodszych lat. Dlatego na
początku tego roku Miasto przygoto-
wało i przekazało warszawskim szko-
łom ponadpodstawowym i najstar-
szym klasom szkół podstawowych ma-
teriały dotyczące zanieczyszczeń po-
wietrza i zmiany klimatu. Opracowa-
ne scenariusze lekcji mają ułatwić
uczniom zrozumienie ważnych obec-
nie problemów cywilizacyjnych, wska-
zać kierunki niezbędnych zmian i
zmotywować do działania.

M B L

Warszawa, jak co roku,
apeluje do mieszkańców
miasta, aby w mroźne 
zimowe dni pamiętali o
zwierzętach wolno żyją-
cych. Chodzi nie tylko o
dokarmianie ptaków, ale
również o zapewnienie
dostępu do piwnic dla
kotów.

Pomieszczenia piwniczne w
okresie jesienno-zimowym sta-
nowią bezpieczne i ciepłe schro-
nienie dla wolno żyjących ko-
tów w stolicy. Dlatego Warszawa
po raz kolejny zachęca zarząd-
ców i administratorów nieru-
chomości oraz wszystkich war-
szawiaków do tego, aby ułatwi-
li czworonogom dostęp do tych
pomieszczeń.

Koty wolno żyjące w natural-
ny sposób zapobiegają występo-
waniu gryzoni w budynkach.
Miasto troszczy się o te zwierzę-
ta przez cały rok – dokarmia, fi-
nansuje ich leczenie, a także
udziela dotacji organizacjom po-
zarządowym na ochronę zwie-
rząt. Szacuje się, że w stolicy za-
mieszkuje ponad 29 tys. kotów
żyjących na wolności. W latach
2020-2021 Warszawa zakupiła
łącznie około 412 tys. kg karmy
suchej i mokrej, którą poprzez
Urzędy Dzielnic przekazała spo-
łecznym opiekunom tych czwo-
ronogów.

Ptaki potrzebują dokarmia-
nia wyłącznie podczas mrozów,
gdy brakuje owadów i owoców
roślin. Podawana karma powin-
na być czysta i sucha, a karmni-
ki – na bieżąco sprzątane z zale-
głych resztek pokarmu. Ptaki
mogą być dokarmiane np. ziar-
nami zbóż, a także – w przypad-
ku łabędzi i kaczek – surowymi
lub gotowanymi, drobno pokro-
jonymi warzywami. Natomiast
chleb, skrawki wędlin, makaro-

ny, chrupki czy inne przetwo-
rzone jedzenie jest szkodliwe
dla zwierząt.

Dokarmianie można rozpo-
cząć wraz z nadejściem ujem-
nych temperatur bądź śniegu.
Materiały edukacyjne, ulotki i
ciekawostki dostępne są na stro-
nie internetowej miasta w za-
kładce zwierzęta w mieście.

Zima to także trudniejszy
okres dla czworonogów w schro-
niskach. W ramach inicjatywy

Schroniska na Paluchu dla pod-
opiecznych placówki zbierane
są koce, kołdry bez pierza, prze-
ścieradła, ręczniki, dywany, wy-
kładziny, szare gazety oraz za-
bawki. Rzeczy można wrzucać
do specjalnie oklejonych konte-
nerów ustawionych przez MPO
przy wjazdach do budynków
spółki. Nieocenioną pomocą dla
zwierząt ze schroniska będzie
także z pewnością decyzja o ad-
opcji któregoś z czworonogów.

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę w stolicy

Co Warszawa robi dla klimatu?

Dzięki nowelizacji „Prawa o ruchu drogowym”  war-
szawianki i warszawiacy, rejestrujący używane pojaz-
dy zakupione w Polsce, będą mogli zaoszczędzić kilka-
dziesiąt złotych. Stanie się tak, jeśli zdecydują się pozo-
stać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym.
Zmiany w przepisach wejdą w życie 1 lutego 2022 r.

Z początkiem lutego w życie wejdą długo oczekiwane przez wła-
ścicieli pojazdów mechanicznych zmiany w sposobie rejestracji po-
jazdów. Od 1 lutego zacznie obowiązywać znowelizowany art. 73
ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,  na podstawie którego na-
bywcy będą mogli wnioskować o zachowanie ostatniego numeru
rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Możliwość ta obwarowana została jednak ograniczeniami. Zacho-
wanie numeru rejestracyjnego dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów,
które były już zarejestrowane na terytorium Polski. Tablice muszą
być czytelne, utrzymane w należytym stanie (np. niepogięte) oraz
muszą być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust.
1 pkt. 1 lit. a. ustawy „Prawo o ruchu drogowy”m. W przypadku,
niespełnienia tych  warunków, konieczne będzie przerejestrowanie
i wydanie nowych numerów.

Jeśli mieszkaniec zdecyduje się pozostać przy dotychczasowej re-
jestracji, będzie mógł zaoszczędzić od 30 zł – w przypadku tablicy
dla motoroweru, do 80 zł – w przypadku tablic samochodowych.

Możesz pozostać przy starym
numerze rejestracyjnym
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Pojazdem z logo Warszawskiego
Transportu Publicznego można
dojechać nawet 40 km za War-
szawę. Dla warszawiaków taki
wyjazd może być po prostu
weekendową wycieczką, ale dla
mieszkańców aglomeracji war-
szawskiej to znakomity sposób
na codzienne dojazdy do pracy 
i szkoły.

Dobra komunikacja publiczna to
mniej samochodów na ulicach, czyst-
sze powietrze i mniej hałasu, dlatego
Warszawa współpracuje z lokalnymi
samorządami przy organizacji trans-
portu publicznego na ich terenie i two-
rzeniu połączeń ze stolicą. Porozumie-
nia, zawierane między Warszawą a
podwarszawskimi gminami zapewnia-
ją mieszkańcom aglomeracji dostęp
do największej w Polsce zintegrowanej
sieci komunikacyjnej. Warszawskim
Transportem Publicznym można bo-
wiem podróżować, z jednym biletem,
tramwajami, autobusami, metrem, po-
ciągami Szybkiej Kolei Miejskiej, auto-
busowymi liniami dowozowymi typu
„L”, a w ramach oferty Wspólnego Bi-
letu ZTM-KM-WKD, także pociągami
Kolei Mazowieckich i Warszawskiej
Kolei Dojazdowej.

Ważny każdy pasażer
Transport aglomeracyjny opiera się

na porozumieniach, wypracowywa-
nych przez Zarząd Transportu Miejskie-
go z gminami. Tak też ustalane są trasy.
Czasem samorządowcy przychodzą z
gotowym planem i sugerują, że chęt-
nie wytyczyliby trasę o takim przebiegu.
Często zdarzają się też sytuacje, w któ-
rych to ZTM proponuje gminie rozwią-
zania, bo pracownicy zarządu mają du-

że doświadczenie w organizowaniu
przewozów i wytyczaniu tras.

Znajomość lokalnej topografii i po-
trzeb mieszkańców jest w tej sytuacji
bardzo ważna, ale trzeba jeszcze
uwzględnić warunki techniczne. Przy-
kład? Na trasie zaproponowanej przez
gminę droga może mieć zbyt małą sze-
rokość, aby bezpiecznie przejechał nią
autobus, natomiast inna ulica w pobli-
żu może być odpowiednia i to nią mógł-
by kursować. Dlatego w każdej sytu-
acji na projekt musi spojrzeć pracownik
ZTM, który zna układ komunikacyjny.
Gmina przygotowuje przystanki, dba o
ich czystość, stan techniczny oraz o od-
śnieżanie dróg którymi poruszają się
autobusy (gmina lub powiat, zależnie
kto jest zarządcą drogi).

Połączenia lokalne tworzą spójny sys-
tem, który obrazowo można przedsta-
wić jako potoki, rzeczki, strumyki, wpły-
wające do większych rzek, które zasila-
ją największe rzeki, czyli najsilniejsze li-
nie transportowe, dowożące pasaże-
rów nawet do centrum stolicy. W ten
sposób system się domyka i dzięki li-
niom lokalnym można dojechać do
Warszawy niemal z każdego miejsca w
aglomeracji.

Przy ustalaniu rozkładów oraz tras li-
nii L, czyli najbardziej lokalnych, które
przebiegają tylko na terenie gmin, bar-
dzo ważne jest ich zsynchronizowanie z
odjazdami pociągów. To wymagające
zadanie, ze względu na zmiany kolejo-
wych rozkładów jazdy, ale gminy oraz
ZTM starają się tego pilnować – chodzi

o to, by połączenie było jak najbardziej
użyteczne dla pasażerów, którzy mogą
dzięki temu korzystać z wygodnych prze-
siadek. Przy ustalaniu rozkładów jazdy
brane są też pod uwagę godziny funkcjo-
nowania szkół na terenie gminy, bo
uczniowie to spora grupa pasażerów.

Różne sposoby na dobry efekt
Na finansowanie linii wyjeżdżających

poza granice Warszawy składają się
środki Zarząd Transportu Miejskiego w
Warszawie (czyli budżet miasta) i gmin.
W przypadku linii 700 praca przewo-
zowa poza terenem m.st. Warszawy jest
dotowana przez gminy w 40 proc., ale w
ustalonych przypadkach taki udział pro-
centowy może wzrosnąć do nawet 80
procent. Warszawa na swoim terenie
pokrywa 100 proc. kosztów.

W gminach, gdzie wprowadzono I
strefę biletową przyjęto 60-procentowy
wskaźnik dofinansowania. Obecnie w
czterech gminach: Łomianki, Marki, Ząb-
ki, Konstancin-Jeziorna jest pierwsza
strefa biletowa – czyli są tam autobusy
miejskie i obowiązują bilety na pierw-
szą strefę. Jest to możliwe dzięki porozu-
mieniu lokalnych samorządów z ZTM. W
przypadku nocnych linii strefowych koszt
wozokilometra poza Warszawą w 100
proc. bierze na siebie gmina.

ZTM organizuje lokalny transport
autobusowy w postaci linii L i dotuje
koszt 1 wozkm uzyskiwanego w prze-
targu nieograniczonym w wysokości
20 proc. Pozostałe 80 proc. kosztów
pracy przewozowej zawartej z danym
operatorem linii L pokrywają gminy. W
2021 r. mieszkańcy podwarszawskich
gmin korzystają z 49 linii lokalnych
oznaczonych od L-1 do L52. Łączna
długość linii przekracza 780 km, a śred-

nia długość to 16 km. Każdego dnia z li-
nii lokalnych korzystają mieszkańcy 28
gmin: Chynów, Góra Kalwaria, Izabelin,
Jabłonna, Kampinos, Karczew, Kobyłka,
Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesz-
no, Lesznowola, Łomianki, Marki, Nie-
poręt, Nowy Dwór Mazowiecki,
Otwock. Ożarów Mazowiecki, Piasecz-
no, Prażmów, Pruszków, Radzymin,
Raszyn, Stare Babice, Sulejówek Miło-
sna, Wiązowna, Wołomin, Wieliszew i
Zielonka. Na ich terenie mieszka po-
nad 730 tys. osób. „eLki” docierają do
około 200 podwarszawskich miejsco-
wości, rozsianych po całej aglomeracji.

Bilety Metropolitalne to tańsze przejaz-
dy dla mieszkańców podwarszawskich
miejscowości Warszawskim Transpor-
tem Publicznym. Pasażer rozliczający się
z podatków w gminie, która podpisała
porozumienie z Zarządem Transportu
Miejskiego, w ofercie Warszawa+3 za
bilet 30-dniowy normalny imienny waż-
ny w obu strefach biletowych płaci tylko
120 zł, czyli o 60 zł mniej niż dotychczas.
Bilet 90-dniowy normalny imienny z ko-
lei, ważny w obu strefach, kosztuje 330 zł
(czyli o 130 zł mniej). Różnicę w cenie po-
krywa dany samorząd.

„Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” to
specjalna oferta taryfowa, w ramach
której posiadacze biletów 30 i 90 dnio-
wych (oraz Biletów Metropolitalnych)
mogą podróżować pociągami podmiej-
skimi KM i WKD na terenie Warszawy
i gmin ościennych. ZTM rozlicza się z
przewoźnikami za tzw. wozokilome-
try przejechane w strefie obowiązywa-
nia wspólnego biletu. W 2021 r. KM
zapłacimy ok. 200 mln zł. Gminy po-
krywają ok. 40 proc. kosztów SKM na
„swoim” odcinku trasy czyli za granicą
Warszawy. z t m . w a w . p l

We wtorek 25 stycznia w Centrum Spor-
tów Umysłowych na Polinezyjskiej 10 od-
było się uroczyste podsumowanie ubie-
głorocznych, XV Mistrzostw Ursynowa
w Brydżu Sportowym o Puchar Burmi-
strza. Prezes W.Z.B.S. Andrzej Reda po-
witał  naczelnika Wydziału Sportu i Re-
kreacji Urzędu Dzielnicy Piotra Nietza i
ubiegłorocznych laureatów.

Z końcowymi wynikami Mistrzostw zapoznał
sędziujący wszystkie turnieje Arkadiusz Ciechom-
ski. I tak:

- najlepszą zawodniczką XV Mistrzostw jest
Ewa Miszewska;

- najlepszym ursynowianinem jest Krzysztof
Kobyliński;

- III miejsce zajął Ireneusz Grynczewski;
- II miejsce, tytuł wicemistrza Ursynowa i Puchar

Burmistrza zdobył Krzysztof Kobyliński;
- tytuł mistrza Ursynowa w brydżu sportowym

za 2021 r. i Puchar Burmistrza zdobył SŁAWOMIR
SIEROCKI.

Wszyscy laureaci, oprócz pucharów, otrzyma-
li upominki ufundowane przez Wydział Kontak-
tów Społecznych Urzędu i regulaminowe nagro-
dy finansowe. Naczelnik podziękował za wytrwa-
łość organizatorom piętnastych już mistrzostw, a

sędziom wręczył nagrody rzeczowe. Otrzymali je
: Arkadiusz Ciechomski i Włodzimierz Rutkowski.

S t a n i s ł a w  W z o r e k
F o t :  M i c h a ł  S ł o w i ń s k i

PPSS.. Drzwi Ursynowskiego Centrum Kultury
„uchylone” dla brydżystów.

Po trzyletnim oczekiwaniu kierownik Działu
Programowego Ursynowskiego Centrum Kultury
„Alternatywy” Pani Kornelia Ciołek zaprosiła ocze-
kujących członków Sekcji „Uparciuchy”Klubu Ur-
synowskich Miłośników Brydża Sportowego do
przygotowanej sali na rozpoczęcie pierwszej sesji!
Jak na razie  udostępniono pomieszczenie tylko w
każdą środę, ale i to ucieszyło ursynowskich bry-
dżystów. 

Powołany przez Klub trzyosobowy Zarząd Sek-
cji zapowiada intensywne wykorzystanie każdej
udostępnionej minuty, aby organizować tam sesje
i szkolenia brydżowe w ramach Programu „Brydż
60+.” Bliższych informacji udzielają: Kierownik
Sekcji p. Ewa Świętochowska/tel. 664359785/ i
jej zastępca inż. Stanisław Petrykowski
tel.602219829.

Ciągle aktualnym naszym przesłaniem jest:
”GRASZ W BRYDŻA, ŻYJESZ DŁUŻEJ BEZ AL-
ZHEIMERA„.

Stolica Polski z niecierpli-
wością czeka na nowe po-
jazdy metra produkowane
w Czechach. Ich produ-
cent – Škoda Transporta-
tion Group – zaprezento-
wał właśnie pierwszy
kompletny pojazd, który
aktualnie znajduje się w
fabryce w Pilźnie i odbywa
pierwsze jazdy próbne na
torze testowym.

Jazdy testowe pociągu Skoda
Varsovia będą się odbywały w
trzech lokalizacjach - na torze te-
stowym VÚZ w Velimiu, na infra-
strukturze metra w Pradze oraz w
Warszawie. Umowa Metra War-
szawskiego z grupą Škoda Trans-
portation zakłada dostawę 37
sześciowagonowych pojazdów
metra (z opcją na zakup kolej-
nych 8), a łączna wartość kon-
traktu to ponad 1,3 mld złotych.

– Bardzo się cieszę, że prace
przebiegają sprawnie i pierwszy
nowy pociąg wyprodukowany
dla Warszawy przystąpi do te-
stów. Mam nadzieję, że pojawi
się w stolicy już wiosną 2022 ro-
ku. Warszawianki i warszawiacy
bardzo na niego czekają, bo w
połowie przyszłego roku zakoń-
czą się prace przy budowie kolej-
nych stacji drugiej linii metra na
Bemowie i Targówku – mówi Ra-
fał Trzaskowski, prezydent m.
st. Warszawy.

– Pierwszy wyprodukowany
pojazd dla warszawskiego me-
tra jest gotowy do testów w na-
szym ośrodku w Pilźnie. Lada
moment przygotujemy też po-
ciąg numer dwa. W projekt zaan-
gażowanych są setki osób - za-

równo pracowników, jak i spe-
cjalistów spoza naszego przed-
siębiorstwa. Spawanie aluminio-
wych pudeł odbywa się w Ostra-
wie, natomiast ich malowanie,
montaż i pierwsze testy realizo-
wane są w Pilźnie. W projekt za-
angażowani są liczni poddostaw-
cy z Polski, podjęliśmy również
współpracę z polskimi uczelnia-
mi – mówi Petr Brzezina, prezes
Škoda Transportation Group. 

– Nowoczesny, jednoprzestrzen-
ny pojazd dla Metra Warszawskie-
go, wyposażony między innymi
w system odzyskiwania energii
podczas hamowania, wchodzi w
fazę prac rozruchowych oraz ba-
dań typu. Zanim wszystko zosta-
nie dopięte na ostatni guzik, czeka-
ją nas długie tygodnie testów sta-
tycznych i dynamicznych. Chodzi
o standardowy proces, któremu
poddawane są nowe modele po-
jazdów – dodaje Zdeněk Sváta,
starszy wiceprezes ds. realizacji
Škoda Transportation.

Jednoprzestrzenny pojazd wy-
posażono w przejrzysty system
informacji pasażerskiej i dosto-
sowano do przewozu osób z nie-

pełnosprawnościami, wózków
dziecięcych i rowerów. Jeden po-
jazd może pomieścić do 1500
osób. Aranżacja wnętrza prze-
działu pasażerskiego – układ sie-
dzeń, wybór materiałów, wzor-
nictwo i kolory - została opraco-
wana z myślą o stworzeniu przy-
jemnego otoczenia dla pasaże-
rów i maszynisty. Pojazd wyposa-
żono w system kamer. Pudła po-
jazdu wykonane są z aluminium,
ich produkcja odbywa się w naj-
większym centrum obróbki w
Europie znajdującym się w za-
kładzie Škody w Ostrawie. Dłu-
gość jednego wagonu wynosi
około dwudziestu metrów, a cał-
kowita długość kompletnego po-
jazdu wynosi 118,2 metra. Mak-
symalna prędkość nowych po-
jazdów wynosi 90 km/h.

Pojazd umożliwia pełne ha-
mowanie elektrodynamiczne we
wszystkich trybach pracy, jed-
nak preferowane jest hamowa-
nie odzyskowe, podczas które-
go energia elektryczna jest prze-
kazywana z powrotem do syste-
mu zasilania. Pojazdy produko-
wane są zgodnie z wymagania-
mi norm EN i kart UIC.

Warszawa będzie ósmą euro-
pejską stolicą, w której będą jeź-
dzić pojazdy pilzneńskiej Škody.
Umowa obejmuje między inny-
mi również dostawę części za-
miennych i symulatora, przedłu-
żony okres gwarancji oraz prze-
prowadzenie szkoleń persone-
lu. Škoda Transportation Group
dostarczyła już dwie generacje
wagonów metra do Petersbur-
ga oraz zmodernizowała wago-
ny praskiego metra. M B L

Uroczyste podsumowanie 
XV Mistrzostw Ursynowa

Testy nowego pociągu metra

Aglomeracja w zasięgu Warszawskiego Transportu Publicznego

OOdd lleewweejj:: PPrreezzeess WW..ZZ..BB..SS.. AAnnddrrzzeejj RReeddaa,, llaauurreeaaccii DDaarriiuusszz ZZeemmbbrrzzuusskkii ii IIrreenneeuusszz GGrryynncczzeewwsskkii,, 
nnaacczzeellnniikk WWyyddzziiaałłuu SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii PPiioottrr NNiieettzz..
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Kolejny sezon na Służewcu
został okrojony przez 
organizatora gonitw, 
którym jest państwowa
spółka Totalizator Sporto-
wy. W sezonie 2022 na słu-
żewieckim hipodromie 
zostanie zorganizowa-
nych tylko 46 dni wyścigo-
wych, o 5 mniej niż w roku
ubiegłym.

Środowisko wyścigowe
na służewieckim torze
nie jest zadowolone z

rokrocznego zmniejszania przez
organizatora liczby dni wyścigo-
wych, a zarazem gonitw. Musi
jednak pogodzić się z taką ten-
dencją, ponieważ w umowie
dzierżawy torów z 2008 r. jasno
określono minimalną liczbę dni
na 46 i w tym roku TS wykorzy-
stał ten zapis. Bezsilny był rów-
nież Tomasz Chalimoniuk, pre-
zes Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych, który do 20 stycznia za-
twierdza plany gonitw opraco-
wywane i przedstawiane mu
przez organizatora. Panuje opi-
nia, że mniejsza liczba dni wyści-
gowych to kalkulacja stricte eko-
nomiczna. Organizacja dnia wy-
ścigowego na Służewcu jest bo-
wiem o wiele droższa niż na wro-
cławskich Partynicach, czy na hi-
podromie w Sopocie. Przerzuco-
no więc zdjęte z planu Służewca
kilka dni wyścigowych na lokalne
tory i tym sposobem Sopot ma
zorganizować w tym roku aż 9
dni wyścigowych; konie będą ści-
gać się w lipcowe i sierpniowe
środy. Próba skontaktowania się
z prezeską sopockiego hipodro-
mu Kają Koczurowską – Wawrz-
kiewicz, by uzyskać dla „Passy
oficjalne potwierdzenie oraz ko-
mentarz, spełzła na niczym. 

I nauguracja sezonu wyści-
gowego 2022 na Służew-
cu odbędzie się w niedzie-

lę 24 kwietnia, natomiast ostat-
nia gonitwa rozegrana zostanie
również w niedzielę 13 listopa-
da. Po Gali Derby w dniu 3 lipca
wyścigi zostaną przeniesione na
trzy tygodnie do Sopotu. Wiele
najważniejszych gonitw katego-
rii A i B w pierwszej części sezo-
nu (m.in. Rulera, Wiosenna, Wi-
dzowa, Jaroszówki, Golejewka,
Soliny, Iwna) będzie rozgrywa-
nych na Służewcu w soboty. Na-
tomiast wyścigowe soboty przed
galami Derby oraz Wielka War-
szawska (25 września) zostały
w tym roku zniesione. Organiza-
tor gonitw zapewnia, że zmia-
ny w planie gonitw nie odbiją
się negatywnie na wyścigach,
ponieważ próby dzielności koni
będą kontynuowane w dotych-
czasowym wymiarze, tyle że w
większej niż dotychczas liczbie
na torach lokalnych. Jest to lo-
giczna i słuszna argumentacja,
bowiem wyścigowy suweren, ja-
kim jest Służewiec, powinien
wspierać tory lokalne, by mogły
się one rozwijać. 

Organizator gonitw za-
powiada wzrost puli
nagród. I rzeczywi-

ście, w ubiegłym sezonie pule w
gonitwach grupowych wyniosły
przeciętnie 17 tys. 700 złotych,
w tym przekroczą zaś poziom
20 tysięcy. Pula nagród w goni-
twie Derby wzrośnie do nienoto-
wanej dotychczas wysokości –
300 tys. zł, dzięki dodatkowym
72.500 zł wyłożonym przez part-
nera sezonu Westminster Unter-
nehmensgruppe. O jeszcze wyż-
szą stawkę, czyli o 306.250 zł,
będą walczyć konie w gonitwie

Wielka Warszawska. Łącznie na
trzech torach Służewiec – Wro-
cław Partynice – Sopot łączna
pula ma osiągnąć wysokość po-
nad 12 milionów zł, nie licząc
środków na nagrody  przezna-
czanych przez AKF (konie arab-
skie) oraz Westminster Unter-
nehmensgruppe. Kiedy doliczy
się 1,5 mln zł z tytułu nagród do-
datkowych, fundowanych przez
PKWK i kolejne 1,5 dla folblu-
tów polskiej hodowli debiutują-
cych na torze, o które walczy w
ministerstwie rolnictwa prezes
Tomasz Chalimoniuk, globalna
pula na sezon 2022 może wy-
nieść około 14,5 mln zł.  

To dużo, ale zarazem ma-
ło, ponieważ mamy do
czynienia nie tylko z ga-

lopującymi końmi, ale także z ga-
lopującą inflacją. Jednak stara
zasada powiada, że lepiej mieć
50 proc. czegoś, niż 100 proc. ni-
czego, a ta ostatnia wartość gro-
ziła polskim wyścigom konnym
przed 2008 rokiem, kiedy to To-
talizator Sportowy przejął upada-
jący i bankrutujący Służewiec w
30-letnią  dzierżawę, podając mu
tym samym pomocną dłoń. W
PKWK opracowano na sezon
2022 katalog nagród dodatko-
wych dla właścicieli i hodowców
koni pełnej krwi angielskiej, czy-
stej krwi arabów, półkrewków
oraz kłusaków. Dla dwulatków
pełnej krwi będzie to 40 proc. od
nagrody wygranej w gonitwie,
dla trzylatków (rocznik derbo-
wy) 25 proc. i dla starszych 15
proc. Podobny wymiar mają do-
datkowe nagrody dla arabów:
konie trzyletnie otrzymają bonus
w wysokości 40 proc., czterolet-
nie (rocznik derbowy) 25 proc.,
a starsze 15 proc.

Na Służewcu coraz po-
pularniejsze staje się
tworzenie tzw. syndy-

katów, które skupiają w swoich
szeregach pasjonatów koni wy-
ścigowych, osoby będące jedno-
cześnie współwłaścicielami tych
wspaniałych i dzielnych zwie-
rząt. Jeden koń może mieć na-
wet kilku właścicieli, dzięki cze-
mu comiesięczna opłata za
utrzymanie i trening konia, wy-
nosząca dzisiaj 2 tysiące złotych,
rozkłada się na poszczególnych
członków syndykatu, zgodnie z
posiadanymi udziałami. Można
należeć do konia nawet na 5
proc., co oznacza wydatek 100 zł
miesięcznie, a za te w sumie nie-
wielkie pieniądze można stać się
współwłaścicielem pięknego wy-
ścigowego rumaka i z nazwiska
figurować w programie gonitw.
A jeśli trafi się na konia wybitne-
go, co jest możliwe, ponieważ
genetyka jest nieprzewidywal-

na, można na takiej inwestycji
nieźle zarobić. 

C złonkostwo w koń-
skim syndykacie po-
winno być kuszące dla

kobiet i mężczyzn w średnim
wieku, średniozamożnych, żąd-
nych adrenaliny oraz integra-
cji. Wizyta u swojego konia w
stajni, oglądanie go podczas
prób selekcyjnych w gonitwach
i spotkania z pozostałymi człon-
kami syndykatu,  może kojąco
działać na psychikę i być czyn-
nikiem eliminującym codzien-
ny stres. Można też poznać bar-
dzo ciekawych ludzi. Syndykat
„Folblut dla Każdego, działają-
cy przy stajni trenera Emila Za-
hariewa, liczy 10 osób. Są
wśród nich finansista, portu-
galski biznesmen, trener koni
wyścigowych, pilot, założyciel
związku gry w polo w Polsce,
testerka leków farmaceutycz-
nych przed dopuszczeniem ich

do obrotu w naszym kraju,
emeryt oraz studentka. 

Członkowie syndykatu
„Folblut dla Każde-
go”zaproponowali au-

torowi niniejszej publikacji wy-
kupienie udziałów w trzech rocz-
nych folblutach zakupionych je-
sienią we Francji, które zaraz po
letniej przerwie zadebiutują na
Służewcu w gonitwach dla koni
dwuletnich. Propozycja została
przyjęta. Nazwy zakupywanych
koni są wybierane w plebiscycie
organizowanym wewnątrz syn-
dykatu i przesyłane do wiado-
mości PKWK. Udział w utrzyma-
niu i trenowaniu klaczek Gangs
N`Roses (po ogierze Iffraaj), Ra-
biosa (po Lawman) oraz ogierka
Trijumf (po National Defense)
wyniesie miesięcznie tylko oko-
ło 300 zł, a ile radości i zabawy.
Dla chętnych drzwi do służe-
wieckich stajni stoją otworem.

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

W sobotę 29 stycznia minie 10
lat od oficjalnego otwarcia Sta-
dionu Narodowego imienia Ka-
zimierza Górskiego w Warsza-
wie (od lipca 2015 roku znane-
go także pod nazwą sponsorską
PGE Narodowy). 

Podczas imprez sportowych obiekt
jest w stanie pomieścić na trybunach
ponad 58 tysięcy kibiców, zaś w czasie
imprez muzycznych blisko 73 tysiące
osób. Do dyspozycji gości są 62 loże
VIP-owskie, 4 restauracje, fun pub i
komfortowy, dwupoziomowy parking
podziemny. Wydarzeniem inauguru-
jącym oddanie do użytku stadionu był
koncert „Oto jestem”, podczas które-
go wystąpiły popularne polskie zespo-
ły, reprezentujące różne style muzycz-
ne. Lady Pank, T.Love, VooVoo, Hayda-
maky, Zakopower i Coma wykonały
swe największe przeboje, a także naj-
nowsze utwory z własnego repertu-
aru. Koncert zakończył się pokazem
sztucznych ogni, które widoczne były
nie tylko w bezpośredniej okolicy sta-
dionu, ale także po zachodniej stronie
Wisły. Wydarzenie to zgromadziło kil-
kanaście tysięcy osób. 

Dokładnie miesiąc później, czyli 29
lutego, na trybunach stadionu zasia-
dły 53 tysiące kibiców, aby oglądnąć
pierwszy rozgrywany na Narodowym
mecz piłki nożnej – towarzyskie spotka-
nie Polska – Portugalia. Ku rozczarowa-
niu publiczności, podczas tego meczu
nie padła żadna bramka. Pierwszą
bramkę na nowo oddanym obiekcie
strzelił 17 kwietnia Senegalczyk Baba
Diawara, występujący wtedy w bar-
wach FC Sevilla. Dzięki temu golowi je-
go drużyna w towarzyskim meczu po-
konała wtedy Legię Warszawa. Pierw-
szym Polakiem, który trafił do bramki
na Narodowym nie był Robert Lewan-
dowski ani Jakub Błaszczykowski, lecz
dawny hokeista NHL Mariusz Czer-
kawski. Sztuki tej dokonał podczas po-

kazowego meczu gwiazd sportu, fil-
mu i sceny z Polski i Ukrainy. 

To właśnie na Stadionie Narodowym
8 czerwca 2012 roku rozegrano pierw-
szy mecz Mistrzostw Europy w piłkę
nożną. Mecz otwarcia odbył się przy
zamkniętym dachu, na co bardzo na-
rzekali polscy piłkarze. Kierowano się
prognozą pogody, według której pod-
czas meczu miał spaść deszcz. Pojedy-
nek drużyny narodowej z Grecją zgro-
madził wtedy na stadionie blisko 57
tysięcy widzów. Wydarzenie transmi-
towane było na cały świat. W 16-tej mi-
nucie meczu bramkę zdobył Robert Le-
wandowski. Niestety jednak, w dru-
giej połowie Grecy wyrównali. Woj-
ciech Szczęsny doprowadził do karne-
go, a  Dimitris Salpingidis, grający w
greckich barwach,  nie spudłował. Czte-
ry dni później Polska zmierzyła się z

Rosją. Również i ten mecz zakończył się
wynikiem 1:1. Tym razem radość spra-
wił nam Jakub Błaszczykowski, który w
drugiej połowie wyrównał, strzelając
pamiętnego gola, nad którym „rozpły-
wali” się komentatorzy sportowi i o
którym Artur Andrus napisał utwór
„Ballada o jednym Błaszczykowskim”.
Wśród wielu meczów, rozegranych
przez Polaków na Narodowym, w na-
szej pamięci na pewno pozostaje ten z
11 października 2014 roku, kiedy to
pokonaliśmy Niemców, którzy trzy mie-
siące wcześniej zdobyli tytuł mistrza
świata. Bramki strzelili Arkadiusz Mi-
lik i Sebastian Mila. Znaczenia wyniko-
wi dodał również fakt, że drużyny nie-
mieckiej nie udało nam się pokonać od
1933 roku !!! Mecz ten był również po-
czątkiem bardzo szczęśliwej passy dla
Polaków na Narodowym, gdyż od tam-

tej pory polska drużyna rozegrała 21
zwycięskich meczów, a przegrała tylko
jeden – z Węgrami w dniu 15 listopada
2021 roku. 

Począwszy od 2014 roku w Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli 2
maja, na Narodowym rozgrywany jest
finał Pucharu Polski. Pierwszy z tych
finałów wygrała drużyna Zawisza Byd-
goszcz. W 2021 roku puchar wywal-
czył klub Raków Częstochowa. 

27 maja 2015 roku na stadionie roze-
grany został finał Pucharu Ligi Europy,
w którym zmierzył się Sevilla FC z Dni-
pro Dnipropietrowskiem. Drużyna z
Hiszpanii, w której grał wtedy Grze-
gorz Krychowiak, okazała się lepsza,
pokonując rywala 3:2.

Stadion Narodowy jest nie tylko
obiektem, na którym rozgrywane są
mecze piłki nożnej. Na stadionie regu-

larnie odbywają się różne imprezy za-
równo sportowe, jak i  muzyczne, kul-
turalne, pikniki czy konferencje. Wśród
gwiazd estrady, które wystąpiły na Na-
rodowym, znaleźć można między in-
nymi tak znane firmy jak:, Madonna,
Beyoncé, Rihanna, Boney M., Depeche
Mode, Paul McCartney, Phil Collins,
Bon Jovi, Metallica, AC/DC, Roxette,
Bajm, Kombii, Krzysztof Cugowski,
Afromental, Ewa Farna, Dawid Podsia-
dło, Cleo czy Michał Szpak.

Pięciokrotnie na Stadionie Narodo-
wym rozegrano memoriał mistrzyni
olimpijskiej w rzucie młotem Kamili
Skolimowskiej, a podczas tej imprezy w
roku 2014 bieg na 100 metrów w czasie
9.98 sekundy wygrał najszybszy czło-
wiek świata Jamajczyk Usain Bolt. Po
raz ostatni „Skolimowska” gościła na
Narodowym w sierpniu 2016 roku. Po-
cząwszy od 2017 roku wydarzenie zo-
stało przeniesione na Stadion Śląski.

We wrześniu 2014 roku na płycie
stadionu stworzono basen o wymia-
rach 90x33 metry wypełniony trzema
tysiącami metrów sześciennych wody,
a wokół basenu rozstawiono 30 wia-
traków, które wytworzyły wiatr o pręd-
kości dochodzącej do 70 km/h.
Wszystko to na potrzeby rozgrywek
Halowego Pucharu Świata PWA w
Windsurfingu. Zawody rozegrano w
trzech konkurencjach – wave&jump,
freestyle i slalom. W imprezie udział
wzięli ówcześni mistrzowie świata:
Marcilio Browne, Antoine Albau i Kiri
Thode oraz Steve Allen.

Zarówno w 2020, jak i w 2021 roku
stadion pełnił rolę tymczasowego szpi-
tala dla chorych na COVID-19. Miejmy
nadzieję, że nie będzie ponownie takiej
potrzeby i obiekt, jak wcześniej, będzie
już zawsze miejscem rozgrywek róż-
nych fascynujących wydarzeń sporto-
wych i imprez kulturowych, bo prze-
cież w tym celu został wybudowany. 

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Służewiec wspiera rozwój lokalnych torów w Sopocie i we Wrocławiu

Jubileusz narodowej areny sportowej w Warszawie

Nawet emeryt i studentka mogą mieć wyścigowego konia!

Następca stadionu Dziesięciolecia ma 10 lat
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Co to się u was dzieje? Cokolwiek byś tknął, tego nie ma… Jest to frag-
ment rozmowy bohaterów powieści Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”
; diabła Wolanda, poety Iwana Ponyriowa, publikującego pod pseudo-

nimem Bezdomny oraz Michała Aleksandrowicza Berlioza – pisarza, redaktora
miesięcznika literackiego i prezesa Massolitu (stowarzyszenia moskiewskich li-
teratów). Tym, którzy książki nie znają albo nie pamiętają, przypomnę, że Woland – zbulwerso-
wany negowaniem przez swoich rozmówców kluczowych kwestii – wyśmiewa literatów za ich po-
glądy. Odnosząc się do naszej, polskiej sytuacji wystarczy odwrócić wspomniane zdanie, wypowie-
dziane przez konsultanta czarnej magii Wolanda: – Co to się u was dzieje? Cokolwiek byś tknął,
to jest, to się właśnie dzieje…

Otóż to. Weźmiesz kwestię zdrowia – pandemia. Mało tego, akurat przed nami szczyt zachoro-
wań wywołany przez dwa warianty koronawirusa Deltę i Omikron, z przewagą tego ostatniego. Nie
wiadomo, który groźniejszy. Weźmiesz z kolei pod lupę koszty utrzymania – wzrost. I to niemały.
Wiemy, że szczególnie wpływają na nie wysokie ceny energii. Ceny rosną, a złotówka słaba. To nie-
zbyt pocieszające wyjaśnienie. Wszystko to napędza inflację. Ostatnie posunięcia Rady Polityki Pie-
niężnej oraz Narodowego Banku Polskiego o podwyższeniu stóp procentowych zapewne spowol-
ni inflację, ale na zauważalne efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. Analitycy przewidują, że
pierwsze reakcje rynku mogą pojawić się w drugiej połowie bieżącego roku albo później. 

Weźmiesz kwestię bezpieczeństwa państwa – nie jest dobrze. A to za sprawą agresywnej po-
lityki naszych wschodnich sąsiadów wobec Ukrainy, ale też wobec wszystkich pozostałych kra-
jów regionu. Weźmiesz edukację – tu też pandemia wymusza zmiany w dotychczasowych har-
monogramach i sposobie prowadzenia zajęć. W wielu szkołach młodzież ma akurat ferie, co mo-
że nieco spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale co będzie, gdy uczniowie wrócą do
szkół? Tego nikt nie wie. Zależy to od wielu czynników. Zapewne, decydujące będą nadchodzą-
ce tygodnie. Władze już zapowiadają przejścia na nauczanie online. Być może potrwa ono do koń-
ca lutego. W części województw właśnie rozpoczynają się ferie zimowe. Sytuacja jest naprawdę

trudna i nie ma tu łatwych rozwiązań. Szcze-
pienia dzieci i młodzieży szkolnej to jeden ze
środków mogących skutecznie zapobiegać
rozwojowi pandemii w tej grupie wiekowej.
Tu jednak, podobnie jak w przypadku osób
dorosłych, konieczne jest przekonanie jak
największej liczby zainteresowanych do
przyjęcia szczepionki. Z tym, jak wiemy,
może być różnie. Równie newralgicznymi
miejscami, gdzie dzieci są narażone na za-

każenia są przedszkola i żłobki. Trudno sobie wyobrazić ich zamknięcie, bo to oznaczałoby unie-
ruchomienie rodziców w domach. Tymczasem, nawet przykłady z mojego najbliższego otocze-
nia wskazują, że właśnie w przedszkolach i żłobkach wiele dzieci zakaża się i przenosi wirusa na
innych. Skutki bywają opłakane, bo wirus dociera za pośrednictwem milusińskich do rodziców,
dziadków i opiekunów. Całe rodziny zostają wyłączone z życia w wyniku choroby i kwarantan-
ny. Jak temu przeciwdziałać? Czy jedynie skuteczne byłoby czasowe zamknięcie placówek?
Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że COVID-19 u dzieci często przebiega bezobjawowo albo
objawy przypominają zwykłe przeziębienie. To jeszcze bardziej utrudnia właściwą diagnozę. Ko-
ronawirus nie jest przecież jedynym powodem infekcji, których w przedszkolach jest naprawdę
sporo. Właściwie stale ktoś tam jest chory – dzieci albo personel. 

Czy zatem znaleźlibyśmy odpowiedź, gdyby na Patriarszych Prudach diabeł Woland zapytał
nas, co się u nas dzieje? Niestety nie. Nic nie jest proste, nie ma łatwych rozwiązań, a w dodat-
ku nie na wszystkie problemy, z którymi musimy się zmierzyć, mamy wpływ. Dotyczy to zarów-
no nas, obywateli, jak też rządzących. Zresztą z wieloma podobnymi trudnościami borykają się
inne kraje. Wnioski i doświadczenia tam zebrane mogą być przydatne do rozwiązywania proble-
mów w naszym kraju.

W kwestii zdrowia wypada po prostu słuchać zaleceń specjalistów. W znacznym stopniu uchro-
nią nas one przed zakażeniem koronawirusem. Najczęściej wymieniane są: szczepienia, noszenie
maseczek ochronnych i zachowanie dystansu społecznego. Te trzy najprostsze czynniki mogą w znacz-
nym stopniu utrudnić wirusowi dostęp do nas i do naszych bliskich. W dużej mierze uchronią nas
przed przykrymi konsekwencjami zachorowania na COVID-19. Zostały sprawdzone w praktyce, a
ich skuteczność potwierdzona. Dlatego są zalecane na całym świecie. Należy też pamiętać o najważ-
niejszym – o zdrowym rozsądku, bez niego bowiem trudno mówić o jakimkolwiek sukcesie w wal-
ce z pandemią.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Covid, inflacja, groźba wojny…

„Nic nie jest proste, nie ma
łatwych rozwiązań, a w 
dodatku nie na wszystkie 
problemy, z którymi 
musimy się zmierzyć, 
mamy wpływ”

(1 lutego 2022 – 21 stycznia 2023)
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ROK TYGRYSA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Siedzę w domu, zadaję sam sobie pytania i sam sobie próbuję udzielić na
nie odpowiedzi. Czy faktycznie mamy do czynienia z globalną pandemią
wywołaną przez wirus Corona oraz jego kolejne mutacje? Odpowiedź

brzmi – tak. Jaki to rodzaj choroby? To rodzaj grypy, choroby zakaźnej o podło-
żu wirusowym, atakującej drogi oddechowe. Czy jest ona wysoce śmiertelna
wśród osób zdrowych? Nie. Czy jest zagrożeniem dla życia osób przewlekle chorych? Przede
wszystkim dla pacjentów z chorobami układu oddechowego i nowotworowymi. Czy powszechne
szczepienia mają wpływ na jej zwalczenie? To w 100 procentach pewne. Czy pandemia niesie ze
sobą zagrożenie dla ludzkości? W żadnym wypadku (ogółem 355 mln przypadków i 5,6 mln zgo-
nów, czyli tylko około 1,6 proc. W Polsce 3,55 mln – 104 tys. zgonów). 

Na dwa ostatnie pytania nie znalazłem odpowiedzi. Pierwsze: co to za grypa, skoro miliony osób
przechodzą ją w sposób bezobjawowy? Nie jestem w stanie pojąć tego rodzaju figury medycznej.
Pytanie drugie: jak mam rozumieć to, że w okresie radykalnego wzrostu zakażeń wirusem (we
Francji ostatnio aż 464.769 przypadków zakażenia w ciągu doby) pan Hans Kluge, nie byle kto,
bo europejski dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która przez 2 lata nakręcała spi-
ralę strachu, stwierdza ni z gruszki, ni z pietruszki, tu cytat: „Wariant Omikron przeniósł pande-
mię Covid-19 w nową fazę i może doprowadzić do jej zakończenia w Europie. Przewidujemy, że
przed powrotem Covid-19 pod koniec roku będzie okres spokoju, ale niekoniecznie oznacza to
powrót pandemii”.

Konia z rzędem temu, kto zrozumie, o co w całej tej pandemicznej układance chodzi. Poziom nie-
bezpieczeństwa dla europejskiej populacji wzrasta, czy spada? Z jednej strony wydaje się, że wzra-
sta wraz z radykalnym wzrostem zakażeń, z drugiej jednak strony europejski dyrektor WHO uspo-
kaja, ogłaszając bliski koniec pandemii. Kompletnie zgłupiałem.

C o do pytania pierwszego. Na każdej płaszczyźnie moich rozważań staram się kierować lo-
giką. Dlatego z tym „bezobjawowym” Covid-19, inaczej – „bezobjawową” grypą, coś mi nie
pasuje. Wszak tradycyjna jesienna grypa, która nas rokrocznie nawiedza i jakoś nie wywo-

łuje globalnej sraczki (tzw. lockdown), to łamanie w kościach, podwyższona temperatura i bezwzględ-
nie pierzyna na kilka dni. Po prostu, nie da się inaczej. A tu nagle grypa bez objawów. Jeśli dosta-
łem wirusa i nie czuję żadnych objawów, to jestem chory, czy nie? Jaka jest różnica między osobą
zakażoną a chorą? Większość ludzi na naszym globie gości na stałe w swoich organizmach wirusa
o nazwie Herpes simplex, wywołującego tzw. opryszczkę, ale często także zapalenie opon mózgo-
wych. Po przemieszczeniu się do zwojów nerwowych wirus pozostaje w nich uśpiony, by pod wpły-
wem rozmaitych czynników reaktywować się. Zatem, czy miliardy posiadaczy wirusa Herpes to są
chorzy, czy tylko zakażeni?

W mediach polskich i światowych jakoś pomija się prezentowanie statystyk. Wszak statysty-
ki nie kłamią, to goła prawda, ale media niby szukają prawdy, a kiedy ją znajdą, często decydu-
ją się na ukrywanie jej przed społeczeństwem, bo obawiają się utraty gruntu niezbędnego do sys-
tematycznego nakręcania spirali sensacji o rzekomym zagrożeniu, rzucania w przestrzeń publicz-
ną tzw. newsów, etc. Obserwowałem zakażenia w Polsce od ostatniej niedzieli do wtorku włącz-
nie, liczba zakażeń rosła, ale liczba zgonów zdecydowanie malała. Było ich już ponad 700 i z me-
dialnych doniesień powiało grozą. Ale w minioną niedzielę poinformowano, że poprzedniego dnia

wykonano 111 tys. testów (to spo-
ro jak na Polskę) i wykryto 34 tys.
zakażonych oraz stwierdzono 29
zgonów. W poniedziałek donie-
siono o wykonaniu 84 tys. testów,
29 tys. zakażonych oraz tylko
dwóch ofiarach śmiertelnych.
Wtorek zaś przyniósł 37 tys. zaka-
żeń po wykonaniu 142 tys. testów
i 63 zgony spowodowane wyłącz-

nie przez Covid-19 oraz 252 w wyniku chorób współistniejących. Natomiast środa to 53 tys. za-
każonych i 62 zgony wyłącznie z powodu Covid-19 oraz 214 z powodu chorób współistniejących.
Mimo radykalnego wzrostu zakażeń liczba zgonów z powodu Covid-19 systematycznie maleje,
a już na pewno się nie zwiększa.  

Podawane w mediach liczby zakażeń nie robią już na ludziach wielkiego wrażenia. Dlaczego? Po-
nieważ gwałtowny wzrost liczby zakażeń nie powoduje wzrostu liczby zgonów, a wprost przeciw-
nie – śmiertelność systematycznie spada. Pan Kluge, którego nazwisko kojarzy się z mądrością, ujaw-
nił mądrość, którą baczni obserwatorzy pandemii dostrzegli znacznie wcześniej: „Nie lękajcie się,
ten wirus nie jest groźny, wkrótce zarazi się nim nawet 60 proc. Europejczyków i osiągniemy tzw.
odporność zbiorową. Również dzięki szczepionkom”. Na słowa płynące wprost ze źródła jako
pierwsza zareagowała Irlandia, która 22 stycznia zniosła niemal wszystkie restrykcje covidowe. Tam-
tejszy rząd uznał dalsze utrzymywanie obostrzeń za niepotrzebne. W ślad za Irlandią poszła Wiel-
ka Brytania.  Od 27 stycznia nie będzie już obowiązywał nakaz noszenia masek ochronnych w miej-
scach publicznych, w tym w budynkach, nie będą również obowiązywać paszporty sanitarne.
Zniesiony zostanie także obowiązek izolacji dla osób chorych. W dniu ogłoszenia końca obostrzeń
w Wielkiej Brytanii wykryto ponad 100 tys. przypadków zakażeń. 

J ak interpretować deklarację pana Hansa Kluge? Moi drodzy Europejczycy, w dobie uła-
twień w podróżowaniu nie ma sposobu na ochronę przed wirusem Corona, Delta, Omi-
kron czy kolejnym mutantem. Musi zakazić się ponad 60 proc. populacji, byśmy mogli osią-

gnąć tzw. odporność stadną, która zamknie wirusowi kanały transmisji. Wysoki poziom za-
szczepień dodatkowo przyczyni się do jego unicestwienia. W ten sposób Kluge i WHO przyzna-
li niejako rację totalnie krytykowanemu w 2020 r. głównemu epidemiologowi Szwecji, Ander-
sowi Tegnellowi, który na łamach prestiżowego dziennika “Financial Times”, porównał wprowa-
dzone na świecie radykalne obostrzenia do polowania na muchy za pomocą młotka. On i jego
współpracownicy założyli, że przez długi czas przyjdzie im walczyć z pandemią, dlatego należy
skupić się przede wszystkim na zbudowaniu odpowiednich systemów. Facet słusznie wywodził,
że nie można w nieskończoność zamykać i otwierać szkół, restauracji oraz innych miejsc, w któ-
rych pracują ludzie. Przez cały czas trwania pandemii w Szwecji otwartych było większość
przedsiębiorstw, restauracji, barów i szkół. 

Na początku pandemii Tegnella oskarżano o to, że brak blokady spowodowany jest chęcią osią-
gnięcia przez społeczeństwo odporności zbiorowej. I tu niespodzianka, bo epidemiolog wielokrot-
nie temu zaprzeczał, powtarzając, że odporność części populacji jest jedynie skutkiem ubocznym
polityki prowadzonej w walce z koronawirusem. Przyznał jednak, że odporność może powodować
spadek liczby zakażeń i przede wszystkim zgonów. I tak się stało. Podejście do walki z epidemią w
Szwecji związane jest w dużej mierze z nietypowym dla innych krajów zarządzaniem w państwie.
To nie politycy podejmują tam ważne decyzje, lecz szwedzkie agencje, które nie są związane z żad-
nym partyjnym ugrupowaniem. Dzięki temu decyzje podejmują ludzie kompetentni, na podstawie
najlepszej dostępnej wiedzy. W praktyce oznacza to, że szwedzka agencja zdrowia publicznego mia-
ła decydujący głos w sprawie ustalenia strategii walki z Covid-19, a rząd przyjął założenia strategii
bez zadawania zbędnych pytań. W naszym kraju jest to nie do pomyślenia.

A nders Tegnell to przykład niezależnego zawodowca, posiadającego własną koncepcję
walki z pandemią i niezachwianie wierzącego w jej skuteczność. Tego gościa wpierw
uznano za geniusza, potem obwiniano o śmierć na Covid-19  prawie 16 tysięcy Szwe-

dów, co jest liczbą niewielką jak na ponad 10,5-milionową populację, by dziś triumfalnie ogło-
sić, że Anders Tegnell, główny epidemiolog Szwecji, znowu wrócił do łask, ponieważ zapropo-
nowana przez niego strategia walki z pandemią okazała się lepsza niż w wielu innych krajach.
Powtarzam zatem za panami Klugem oraz Tegnellem: Rodacy, szczepcie się masowo, bo to klucz
w walce z każdą pandemią, ale egzystujcie jak dawniej, bawcie się, odwiedzajcie wzajemnie, ty-
le że myjcie dłonie częściej niż zwykle, odpowiednio się odżywiajcie i dbajcie o higienę oraz kon-
dycję fizyczną. Jakoś tym razem wierzę WHO, która ustami pana Hansa Kluge wieszczy rychły
koniec pandemii. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wierzyć fachowcom, a nie politykom

„Na każdej płaszczyźnie moich
rozważań staram się kierować
logiką. Dlatego z tym „bezobja-
wowym” Covid-19, inaczej – 
„bezobjawową” grypą, coś mi 
nie pasuje”

Rok Bawoła już za nami!
Jeszcze gorszy niż Rok Szczura.

Mam dość szczurów z bawołami!
Rzeczywistość jest ponura.

Wszechobecna polityka
Jednych wkurza, innym zwisa,

Lecz każdego z nas dotyka.
Jaki będzie Rok Tygrysa?

Co się zmieni? Bądźmy szczerzy,
Nie możemy siedzieć biernie.

Przecież od nas to zależy!
Przygotujmy plan misternie.

W nowym roku, z Nowym Ładem,
Wykiwani przez premiera,

Sami dać musimy radę,
I do kupy się pozbierać.

Trzeba będzie różnym mętom
Rzec odważnie: Ty, bawole!

Wyp…! I z tą pointą
Wywieźć w taczkach w szczere pole.

Szczury, czując pismo nosem,
Dobrze wiedzą co się święci.

Same czmychną przed chaosem,
Żeby z niego się wykręcić.

Tym bawołom i tym szczurom,
Powiedz: Bye, bye! Daj im kopa,

Żeby Tygrys mógł być górą,
Jak podano w horoskopach.

Trzeba wreszcie się dogadać
Z dorosłymi i z młodzieżą,

By w tym roku, dobra rada,
Tygrys został królem zwierząt.

W nieco nudnym już serialu,
Trzeba happy end dopisać.
Koniec balu, panno Lalu!
Świętujemy Rok Tygrysa!

Lecz sęk w tym, czy po Bawole,
Lepszy znajdzie się reżyser?
Kto ma zagrać główną rolę?
Kto zostanie tym Tygrysem?
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ciekawe światło na ten okres
w dziejach naszego Narodu rzu-
cają dokumenty archiwalne za-
mieszczone w książce pt.: Tecz-
ka specjalna J.W. Stalina. Rapor-
ty NKWD z Polski 1944-1946,
opublikowanej przez wydawnic-
two „Rytm” w 1998 roku. W
dziejach Polski  po II wojnie świa-
towej dwukrotnie zdarzyły się
okresy, w których polscy na-
ukowcy mieli ułatwiony dostęp
do sowieckich archiwów, doty-
czących dziejów najnowszych.
Pierwszy raz nastąpiło to po
1956 r., kiedy nasi historycy uzy-
skali szeroki dostęp do archiwa-
liów dotyczących Powstania
Styczniowego. Drugi raz zdarzy-
ło się to w ostatnim okresie ist-
nienia  ZSRR oraz bezpośrednio
po jego upadku.  W tych właśnie
okolicznościach zebrano doku-
menty opublikowane m. in.
przez wydawnictwo „Rytm”. 

Tajne i ściśle tajne
W omawianej książce za-

mieszczono 156 dokumentów
(tajne i ściśle tajne), które zna-
komicie ilustrują ówczesną rze-
czywistość. Obejmują one sto-
sunkowo wąski okres,  ale doty-
czą sytuacji i wydarzeń na zie-
miach polskich w granicach
sprzed inwazji 17 września 1939
roku.  Są to głównie pisma i mel-
dunki Ł. Berii, I. Sierowa, W.
Abakumowa, Ł. Canawy, S. Kru-
głowa, S. Dawydowa,  N. Sieli-
wanowskiego  kierowane do
Stalina, Mołotowa, Malenkowa,
Bułganina i innych dostojników
sowieckich.  W „Teczce specjal-
nej” Stalina znajduje się ok. 500
dokumentów dotyczących sytu-
acji  i wydarzeń na ziemiach pol-

skich.  Wybrano 156,  ale dal-
szych 20 nie udostępniono ba-
daczom, bo nie zostały odtaj-
nione. Tym niemniej, lektura
udostępnionych dokumentów
wnosi bardzo dużo do wiedzy
o okresie powojennym.

23 sierpnia 1944 r. Beria ra-
portował Stalinowi o ochronie
radzieckiego przedstawicielstwa
w wyzwolonym Lublinie:
„NKWD ZSRS melduje, że zgod-
nie z Waszą dyrektywą dla
ochrony przedstawicielstwa
ZSRS w Lublinie sformowano
samodzielny batalion wojsk
NKWD liczący 870 osób w skła-
dzie: trzech kompanii strzelców,
jednej kompanii karabinów ma-
szynowych, dwóch kompanii
czołgów po 10 czołgów w każdej,
jednej kompanii samochodów
pancernych i 5 transporterów
opancerzonych oraz jednej kom-
panii motocyklowej – 34 motocy-
kli.  Uzbrojenie batalionu: 8 cięż-
kich i 27 ręcznych karabinów
maszynowych, 9 rusznic prze-
ciwpancernych, 460 karabinów,
170 pistoletów maszynowych.
Batalion zabezpieczono   w sa-
mochody. (…)”.

Okazuje się, że siły te były zbyt
szczupłe dla zabezpieczenia so-
wieckich interesów w Lublinie.
13 października 1944 r. Beria ra-
portował Stalinowi: „Zgodnie z
wydaną przez Was dyrektywą, w
Lublinie skoncentrowana zosta-
nie Zbiorcza Dywizja NKWD o
ogólnej liczebności 8850 osób,
w składzie pięciu pułków [ochro-
ny] pogranicza, samodzielnej
grupy manewrowej i batalionu
wojsk wewnętrznych. (...) Do
kierowania całością pracy (…)
przybędzie do Lublina tow. Sie-
row, do którego dyspozycji odde-
legowano odpowiednich pra-
cowników NKGB ZSRS i
„Smiersz” LKO”.

24 stycznia 1945 r., tj w ty-
dzień po „wyzwoleniu” War-
szawy,  Beria  raportował do
Stalina „NKWD ZSRS melduje,
że pełnomocnicy NKWD ZSRS
przystąpili do pracy w zakresie
oczyszczania oczyszczania za-

plecza czynnych frontów z wro-
giego elementu. Utworzono
grupy operacyjne [złożone z]
czekistów, które działają na od-
cinku każdej armii, posuwając
się za nacierającymi jednostka-
mi odpowiedniego frontu. Do
każdej grupy przydzielono woj-
ska NKWD. Według stanu na
22 stycznia br.  grupy opera-
cyjne 1 i 4 Frontów Ukraiń-
skich, 1, 2 i 3 Frontów Białoru-
skich i 2 Frontu Nadbałtyckiego
aresztowały 3992 osoby wro-
giego elementu. (…). W celu
prowadzonych działań w War-
szawie dyslokowano 2 pułk
[ochrony] pogranicza NKWD i
dwa bataliony 38 pułku [ochro-
ny] pogranicza”. 

Na odcinku 1 Frontu Białoru-
skiego (pod dowództwem mar-
szałka Gieorgija Żukowa, który
nacierał na kierunku Warsza-
wa-Poznań): „Ogółem areszto-
wano 956 osób, w tym: 29
szpiegów i dywersantów, 15
[osób] kadry dowódczo-opera-
cyjnej więzień, obozów koncen-
tracyjnych i organów karnych
przeciwnika, 7 [osób] kadry kie-
rowniczej prokuratury, sądów i
trybunałów wojskowych, 429
aktywnych członków Armii Kra-
jowej, Narodowych Sił Zbroj-
nych, Batalionów Chłopskich  i
innych organizacji, 19 burmi-
strzów i kierowników urzędów,
9 kierowników wielkich organi-
zacji gospodarczych i admini-
stracyjnych, 49 dowódców Ro-
syjskiej Armii Wyzwoleńczej i
zdrajców Ojczyzny, 399 [osób]
innego wrogiego elementu”. Po
trzech dniach (27 stycznia) Be-
ria raportował, że aresztowano
już 1325 osób. 

29 marca 1945 r. Beria mel-
dował Stalinowi:  „aresztowano
171 229 osób wrogiego elemen-
tu” (dotyczy to terenu całej Pol-
ski – przyp. LK). 

19 kwietnia Sierow raporto-
wał Berii: „ Zgodnie z Waszymi
wytycznymi w sprawie skonfi-
skowania odbiorników radio-
wych szeregowym i oficerom w
wojsku polskim, podjęliśmy na-
stępujące [kroki]: Dowódca 1
Armii Polskiej generał lejtnant
Popławski wydał 15 kwietnia
br. rozkaz do wojsk armii, w
którym polecił do 20 kwietnia
br. zdać wszystkie odbiorniki
radiowe i w przyszłości ich nie
pobierać. (…)”.

Poganiacze polskiego bydła
Sprawom związanym z funk-

cjonowaniem polskich sił zbroj-
nych podległych Moskwie, po-
święconych jest wiele dokumen-
tów z omawianego zbioru.  O
sposobie naboru do tych forma-
cji mówi już sam tytuł jednego z
dokumentów (17 sierpnia
1944): „Informacja Ł. Berii dla
W. Mołotowa o liczbie obywate-
li polskich przetrzymywanych
w obozach NKWD dla jeńców
wojennych  i o zgłoszeniu się
części z nich do armii polskiej”.
Lojalność tak pozyskanych żoł-
nierzy była dosyć wątpliwa, o
czym świadczy informacja Berii
dla Stalina z 22 lutego 1945 r.:
„(…)  19 lutego br. w nocy w
Lublinie 12 żołnierzy wewnętrz-
nych Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa [Publicznego], znajdują-
cych się w służbie wartowniczej
więzienia zabiło dwóch strażni-
ków i uwolniło z więzienia 11
aresztowanych,  a następnie
uciekło razem z nimi. (…)
oprócz wartowników w po-
mieszczeniu więzienia znajdo-
wała się kompania wojsk we-
wnętrznych Ministerstwa Bez-
pieczeństwa, która dopiero po
alarmie i ucieczce aresztowa-
nych poderwała się i wzięła wię-
zienie pod ochronę. W celu

wzmocnienia ochrony więzie-
nia od strony zewnętrznej wy-
dzielono pluton żołnierzy wojsk
NKWD. (…)”.  Dezercja z szere-
gów ludowego Wojska Polskie-
go była dużym problemem dla
komunistycznych władz. Iwan
Sierow donosił Berii 8 marca
1945 r.: „2 III 1945 r. z oficerskiej
szkoły pancernej w Chełmie
zdezerterowało 70 uzbrojonych
kursantów na czele z dowódcą
plutonu porucznikiem Kulikiem.
(…)”. Ten sam gen. Sierow do-
nosił Berii 2 kwietnia 1945 r., że
rozpowszechniane są pogłoski,
jakoby II Armia WP miała być
rozbrojona i wysłana na Syberię.
„W rezultacie tych pogłosek, w
okresie od 23 do 27 marca br., w
8, 9 i 10 dywizji polskiej rozpo-
częły się dezercje szeregowców
i podoficerów. Z tych 3 polskich
dywizji zdezerterowało ogółem
około 200 osób. Zaniepokojony
tą sytuacją dowódca 2 Armii Pol-
skiej generał-lejtnant Świer-
czewski zwrócił się do mnie  o
pomoc. (…)”. Po miesiącu (5
maja 1945 r.) Sierow donosił Be-
rii: „(…) 23 kwietnia br. bata-
lion wojsk wewnętrznych Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego liczący 640 osób opu-
ścił miejsce postoju – Lubaczów
i uciekł w kierunku Narolu. (…)
2 maja br. z batalionu wojsk we-
wnętrznych Polski, kwaterują-
cego w Biłgoraju w wojewódz-
twie lubelskim (dowódca bata-
lionu major Baruta), zdezertero-
wało 510 szeregowych i ofice-
rów. (…) 30 kwietnia przybyła
do Biłgoraja kompania z innego
batalionu wojsk wewnętrznych,
rozbrojona także na podstawie
rozkazu dowódcy korpusu
wojsk wewnętrznych. 2 maja o
godzinie pierwszej w nocy przy-
była rozbrojona kompania ra-
zem z szeregowcami-rekrutami
z batalionu Baruty, którzy się
do niej przyłączyli, napadła na
skład z bronią, zabrała z niego
15 ręcznych karabinów maszy-
nowych, 400 karabinów, 80 pi-
stoletów maszynowych i 1 cięż-
ki karabin maszynowy. O godz.
1 min 30 z batalionu uciekło 450
szeregowych, zabierając ze sobą
wyżej wymienioną broń; nieco
później uciekł major Baruta, po-
rucznik Drogalszczyk, szef szta-
bu Szachnowski i 66 szerego-
wych. (…)”.

Gen. Nikołaj Sieliwanowski –
z-ca szefa Głównego Zarządu
Kontrwywiadu „Smiersz”, 21
września 1945 r. meldował Be-
rii o strajkach w Łodzi i rejonie

łódzkim, m. in. w fabryce „Kru-
sche i Ender” w Moszczenicy,
w zakładach „Cybo” w Pabia-
nicach, w firmie „Stolarów”, w
fabryce „Zeibert” w fabryce
„Gayer”, w fabryce „Scheibler”,
w fabryce „Sztajnert” itd. Gene-
rał podsumował: „Podstawową
przyczyną strajków w przedsię-
biorstwach państwowych w
Polsce jest aktywna działalność
reakcyjno-wrogich elementów
z NSZ, WRN i AK”.

Luksus dla Bieruta i innych
W opublikowanych dokumen-

tach niewiele jest informacji o
działalności  tzw. trofiejnych od-
działów Armii Czerwonej. War-
to więc przypomnieć, że celem
pozyskania i przemieszczenia
„zdobyczy wojennych” na teryto-
rium ZSRR, Bułganin 29 stycz-
nia 1945 r. wydał rozkaz o utwo-
rzeniu batalionów robotników i
grup poganiaczy bydła.  Bydło,
owce  i konie pędzone były
(głównie z  Niemiec i terenów
poniemieckich) przez „pogania-
czy bydła” przez terytorium Pol-
ski do Związku Radzieckiego
(487 tys. sztuk bydła, 100 tys.
owiec, 10 tys. koni). Do tej te-
matyki odnosi się pismo Berii do
Stalina z 29 maja 1945 r.: „(…)
W związku z napaściami band
akowskich na Grajewo i w rejo-
nie Augustowa na kołchoźników,
konwojujących stada bydła na
Białoruś, a także w związku z in-
nymi przejawami bandytyzmu,
doradca przy Ministerstwie Bez-
pieczeństwa Publicznego tow.
Sieliwanowski, wspólnie z orga-
nami bezpieczeństwa publicz-
nego Polski, podjął kilka działań
w zakresie likwidacji band akow-
skich w województwie białostoc-
kim. W celu wzmożenia walki z
bandami akowskimi do dyspozy-
cji tow. Sieliwanowskiego skiero-
wano dodatkowo dwa pułki
wojsk NKWD, do posiadanych
siedmiu pułków wojsk NKWD i
samodzielnego pułku strzelców
zmotoryzowanych. W celu
ochrony przeganianego bydła,
tow. Chrulow podjął następują-
ce działania:  Zorganizowano
specjalne trasy przegonu i służ-
bę drogowo-porządkową. Na
każdym odcinku trasy znajduje
się ochrona licząca 100 osób. Na
każde 35-40 kilometrów usta-
wiono uzbrojone posterunki dro-
gowo-porządkowe. W rejonach
niebezpiecznych ze względu na
bandytyzm, na każde 10-15 kilo-
metrów ustawiono placówki w
sile do plutonu strzelców. Po-

między posterunkami i placów-
kami zorganizowano całodobo-
we patrole. (…)”.

10 września 1946 r. S. Kru-
głow raportował Stalinowi: „ 1
września br. przybyli na odpo-
czynek do Liwadii członkowie
polskiego rządu Bierut, Berman
i Wolski. Bierut i Berman przyby-
li z rodzinami. Przybyli zostali
powitani na lotnisku w Symfero-
polu przez pracowników MSW
w cywilnych ubraniach. Na lotni-
sku zorganizowano dla gości 30-
minutowy odpoczynek i bufet z
zimnymi zakąskami, owocami i
napojami orzeźwiającymi. W ce-
lu zapobieżenia wypadkowi w
drodze z Symferopola do Liwa-
dii, samochody z gośćmi konwo-
jowane były przez dwóch moto-
cyklistów i ochronę w dwóch sa-
mochodach, składającą się z pra-
cowników MSW. Gości zakwate-
rowano w Pawilonie Gościn-
nym: Bieruta z rodziną w miesz-
kaniu ośmiopokojowym, Berma-
na z rodziną w mieszkaniu pię-
ciopokojowym i Wolskiego w
mieszkaniu trzypokojowym.
Mieszkania wyposażone są w
dobre meble, dywany, kotary i
zaopatrzone w zastawę stołową
wysokiej jakości. Na życzenie go-
ści zorganizowano wspólne po-
siłki. Żywność jest wstępnie
sprawdzana drogą laboratoryj-
ną, żywność szybko psująca się,
delikatesy i napoje dostarczane
są samolotami z Moskwy. Kadra
kucharska i personel obsługują-
cy został wcześniej dobrany i od-
powiednio przygotowany. W Pa-
wilonie Gościnnym zorganizo-
wano dla gości przegląd filmów.
Goście czują się dobrze, odwie-
dzają plażę i w obecności nasze-
go pracownika odbywają space-
ry i wycieczki. Bierut, Berman i
Wolski są zadowoleni z zakwate-
rowania, wyżywienia i obsługi
medycznej”.

Kolejny „turnus” na Krymie, 20
września 1946 r.  rozpoczęli nato-
miast inni członkowie polskich
władz: Władysław Gomułka i Ma-
rian Spychalski, a 27 września –
Minc, Zambrowski, Radkiewicz
oraz syn i córka Bieruta.

W październiku 1946 r. So-
wieci postanowili wycofać woj-
ska  MSW z Polski (64 dywizja
wojsk wewnętrznych MSW).
Konsultowano sprawę z Bieru-
tem. „Prezydent Bierut uważa,
że w zaistniałej sytuacji wojska
MSW są w najwyższym stop-
niu niezbędne i prosił, aby za-
trzymać je w Polsce do 1 marca
1947 roku”.

W czasach Polski Ludowej data 17 stycznia (1945 r.) 
była uroczyście obchodzonym świętem jako dzień wy-
zwolenia Warszawy. Datą tą nazwano ulicę na Okęciu;
odbywały się okolicznościowe akademie itd.  Warsza-
wiacy mieli się cieszyć i chwalić Armię Czerwoną za 
wyzwolenie Polski. Bardzo wielu uwierzyło oficjalnej
propagandzie, szczególnie wielu z tych, którzy urodzili
się po wojnie i z natury rzeczy nie mogli pamiętać 
„wyzwolenia”.

KKoołłcchhooźźnniiccyy kkoonnwwoojjuujjąą bbyyddłłoo  nnaa BBiiaałłoorruuśś..
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WYNAJMĘ 3 pokojowe
mieszkanie 74 m2 w bloku 4p/IV,
ul. Miklaszewskiego, 510 052 789

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

KUPIĘ miejsce garażowe, 
ul. Pięciolinii/Romera, 
tel. 692 119 987

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

SPRZEDAM działkę budowlano-
rolną 4800 m2 z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Bobrowiecka, 88 m2, stan

deweloperski, ładne, 601 720 840
!Centrum, 28 m2, 1 pok., 

ul. Tamka, 601 720 840
!Centrum, 124 m2, 4 pok.,

ul. Dzika, 1,5 mln. zł, 601 720 840
!Mokotów Dolny,

Bobrowiecka, 87 m2, 3 pok.,stan
deweloperski, 601 720 840

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

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

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

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

!Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, w

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

Lokale handlowe : 
! 58 m2 z dobrym najemcą,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,

Piaseczno i okolice, 
Sadyba, Wilanów, Mokotów,

Stegny, Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

APTEKA na Ursynowie zatrudni
magistrów farmacji i techników na
dyżury, 22 643 01 02,
apteka.ursynow@op.pl

DO SPRZĄTANIA bloków 
i terenów, 509 318 602; 
510 056 006

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340 w Warszwie, ul Lokajskiego 3
zatrudni dozorcę od 1 marca. 
CV prosimy składać w sekretariacie
Szkoły lub na adres:
eniemirska@edu.um.pl

ZATRUDNIMY pana do
sprzątania, osiedle zamknięte,
Ursynów, najchętniej emeryta, 
606 73 76 78

ZATRUDNIĘ panią do lepienia
pierogów, Mysiadło, 603 686 561

GRUPA SERWISOWA 
ZATRUDNI PANIE I PANÓW DO

SPRZĄTANIA OSIEDLI
MIESZKANIOWYCH NA

URSYNOWIE (OKOLICE METRA
STOKŁOSY/URSYNÓW).

SPRZĄTANIE KLATEK I TERENU
ZEWNĘTRZNEGO 

W GODZ. 6-14 OD PON.DO PT.
WYNAGRODZENIE 2800 – 3000
ZŁ NETTO. PROSZĘ O KONTAKT

POD NR 22 423 23 13

ARCHITEKT podejmie zlecenie,
tel. 663 187 009

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, glazurnictwo 

669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
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

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

WIERCENIE, 602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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 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  
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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Koncert Komet w ramach
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i występ
prekursorów polskiego
grime’u, czyli Mordor Mu-
zik, a także filmy z gośćmi
specjalnymi oraz spotka-
nie literackie z Piotrem Ja-
gielskim – oto co Ursynow-
skie Centrum Kultury „Al-
ternatywy” przygotowało
na najbliższe dni.

2277..0011 ||1122::0000 
„„11997700””
Kiedy w 1970 roku wybucha-

ją protesty, w Warszawie zbiera
się sztab kryzysowy. W ruch idą
milicyjne pałki, padają strzały.
Poprzez archiwalne nagrania i
animacje obserwujemy mecha-
nizmy władzy, a „1970” staje się
filmową opowieścią o buncie –
przedstawionym z punktu wi-
dzenia oprawców. Po pokazie
odbędzie się spotkanie z reżyse-
rem Tomaszem Wolskim, który
opowie o kulisach pracy nad fil-
mem. Spotkanie poprowadzi
krytyk Sebastian Smoliński.

2277..0011 || 1199::0000
„„OOssttaattnnii eettaapp”” 
Jeden z najwcześniejszych fil-

mów poruszających tematykę
Zagłady, częściowo zrealizowany
na terenie obozu Auschwitz-Birk-
enau. Akcja filmu obejmuje kilka
równoległych wątków. Marta jest
polską Żydówką, tłumaczką,
działa w obozowym ruchu opo-
ru; ginie podczas próby ucieczki.
Rosyjska więźniarka – lekarka
Eugenia, próbująca ratować cho-
rych, zostaje poddana torturom
i stracona. Niemiecka komunist-
ka Anna trafia do obozowego
bunkra. Reżyserka Wanda Jaku-
bowska, była więźniarka obozu,
przekazała w swoim filmie synte-
tyczny obraz rzeczywistości obo-
zowej: tragiczne losy więźniarek
i sadyzm niemieckiej załogi. W
efekcie „Ostatni etap” to jeden z
najbardziej wstrząsających obra-

zów II wojny światowej. Przed
pokazem prelekcję wygłosi hi-
storyczka kultury najnowszej
prof. Iwona Kurz.

2288..0011 ||2200::0000
MMoorrddoorr MMuuzziikk
„Polski grime, a nie szanty” –

rapowali w przebojowym Nie
wiem jak ty prekursorzy brytyj-
skiej muzyki basowej na rodzi-
mej scenie. Od tamtej pory minę-

ły lata, a fani Mordor Muzik
wciąż czekali na debiutancki al-
bum poznaniaków. Ten ukazał
się jesienią 2021 roku, zbierając
bardzo pozytywne recenzje za-
równo w środowisku hiphopo-
wym, jak i w ogólnopolskich me-
diach. Na albumie „Mordor CD”
członkowie składu, Ginger i Maj-
ki, prezentują autorską wariację
na temat brytyjskiej muzyki elek-
tronicznej. Także w „Alternaty-
wach” rozbrzmią charaktery-
styczne połamane rytmy i głę-
bokie basy.

3300..0011 ((nniieeddzziieellaa)) 1188::0000
KKoommeettyy || KKoonncceerrtt ww rraammaacchh

WWiieellkkiieejj OOrrkkiieessttrryy ŚŚwwiiąątteecczznneejj
PPoommooccyy

„Bal nadziei” to tytuł jedne-
go z przebojów zespołu Komety.
To także trafne określenie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, która 30 stycznia już po
raz 30. zagra w całym kraju.
Także w Ursynowskim Centrum
Kultury „Alternatywy”, gdzie
będziemy gościć Lesława i jego
kultowy zespół. Uformowany w
2002 roku jako następca Partii,
ma na koncie siedem albumów
studyjnych i piosenki, które wpi-
sały się na stałe w muzyczny ob-
raz Warszawy. Także Ursynowa
– by wspomnieć utwory „Ursy-
nów Calling” czy „Ostatnie lato
XX wieku” rozgrywające się
„Pod bezchmurnym niebem/ Na
Północnym Ursynowie”.  Sup-
port przed Kometami zagra Pa-
vement Pizza. Przed koncertem

będzie okazja, aby wesprzeć
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Wstęp wolny, obowią-
zują bezpłatne wejściówki.

11..0022 || 1199::0000
„„ŚŚwwiięęttaa ttrraaddyyccjjaa,, wwłłaassnnyy ggłłooss””

–– ssppoottkkaanniiee zz PPiioottrreemm JJaaggiieellsskkiimm
Książka „Święta tradycja,

własny głos” nie aspiruje do
miana kompletnej monografii
jazzu, to raczej zbiór portretów
kreślonych przez oddanego mi-
łośnika gatunku. Dziennikarz
Piotr Jagielski ubiera kolejne
biogramy w społeczno-politycz-
ny kontekst, zagłębia się w me-
andrach popkultury i nie wsty-
dzi się osobistych refleksji.
„Święta tradycja, własny głos”
to opowieść o światowych
gwiazdach i twórcach zapo-
mnianych, skrupulatnych for-
malistach i nieokrzesanych im-
prowizatorach, a nade wszystko
o artystach, dla których jazz był
sprawą życia i śmierci.

22..0022 ||1177::0000
„„NNęęddzznniiccyy””
Najważniejsze wydarzenie w

świecie francuskiego kina ostat-
nich lat. Rewelacyjny debiut,
który podbił świat. Paryskie
przedmieście Montfermeil, któ-
re pulsuje od napięć, gniewu i
niepewności, to miejsce, w któ-
rym nieustannie toczy się gra o
lokalne wpływy. Nawet niewin-
ny psikus grupy dzieciaków, któ-
re kradną małe lwiątko z miej-
scowego cyrku, może okazać się
początkiem wielkiej rewolucji.

33..0022 || 1111::0000
„„KKaaccppeerr ii EEmmmmaa –– zziimmoowwee 

wwaakkaaccjjee””
Kino dzieci w wieku od lat 3.

Trwają ferie zimowe. Kacper i
Emma spędzają je w domku w
górach, a razem z nimi Leo i Pa-
ni Królik. Czeka tu na nich mnó-
stwo przygód i niespodzianek.
Przerwa zimowa to przecież
wspaniały czas na naukę jazdy
na nartach i zabawy na śniegu.
Pewnego dnia dzieci poznają
chłopca imieniem Peter i od tej
pory wszystko się zmienia. Po-
między nim a Emmą od razu na-
wiązuje się nić sympatii, dziew-
czynce imponuje nowy kolega,
który jest świetny we wszystkim,
co robi, a do tego ma wiele talen-
tów. Kacprowi nie podoba się
nowa znajomość Emmy, czuje,
że traci swoją najlepszą przyja-
ciółkę, trudno jest mu odnaleźć
się w nowej sytuacji. Czy przy-
jaźń Kacpra i Emmy przetrwa?

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii
ddoossttęęppnnee ww rreecceeppccjjii „„AAlltteerrnnaattyyww””
oorraazz oonnlliinnee:: aalltteerrnnaattyywwyy..aarrtt..

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”
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