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P rzeciwnicy obecnie panują-
cej w Polsce partii powiada-
ją ponoć, że skoro nieszczę-

ścia chodzą parami, to musiało w
końcu powstać ugrupowanie Pra-
wo i Sprawiedliwość. A ten dubel w
nieszczęściu bierze się niby stąd, że
im dłużej ta partia rządzi, tym
mniej głoszonego w nazwie prawa
i sprawiedliwości w życiu obywate-
li RP. Postępowania sądowe – jak
ciągnęły się w nieskończoność, tak
ciągną, a wyrokami – i to nie tylko
krajowymi – prominentni politycy
Dobrej Zmiany próbują co najwyżej
tyłki sobie podetrzeć. A tak doku-
czającą dzisiaj Polakom inflację już
na wstępie zlekceważyli i – jak na
ironię – zaczęli przyczyniać się do jej
pogłębienia. Oczywiście, wszelka
krytyka PiS-u nie powinna ozna-
czać, że inne partie to twory wprost
idealne, bo takich na pewno nie
ma. Polityka jest od zarania zbru-
kana brutalną walką o władzę i
pieniądze. Nieprzypadkowo wplą-
tało się w nią od dawien dawna na-
wet papiestwo, którego historia –
szczerze mówiąc – to nie jest opo-
wieść dla niewinnych dziatek, lecz
raczej dla miłośników zagadnień
kryminalnych i rozpusty, ale się o
tym nie mówi na lekcjach religii. 

W polityce krajowej tym-
czasem zaczyna się już
coraz ostrzejszy wyścig

po władzę ustawodawczą, a co za
tym idzie – również wykonawczą

w skali państwa. Donald Tusk, li-
der Platformy Obywatelskiej, naj-
większej partii antypisowskiej, na-
wołuje, by cała opozycja poszła do
wyborów zwartym szykiem, bo
wtedy ma szanse na pozyskanie
50 procent głosów. Nie wiadomo,
czy propozycję tę przyjmie np. Pol-
ska2050 – Ruch Szymona Hołow-
ni. O ile Szymon był początkowo
traktowany jako niepoważny tref-
niś, to z czasem ocena postawy te-
go nuworysza na scenie politycznej
musiała się zdecydowanie zmienić
i w pewnym momencie jego ugru-
powanie miało notowania na po-
ziomie PO. A gdy dziś cały świat
widzi, iż komik w osobie Wołody-
mira Zełenskiego sprawdził się w
roli prezydenta Ukrainy do tego
stopnia, że stał się nie tylko jej bo-
haterem – potencjalni wyborcy
Szymona Hołowni i jego paki mo-
gę tym bardziej nuworyszowi za-
ufać, wierząc, iż żona tego nowego
lidera, pilotka samolotów odrzuto-
wych, nie sprawi, że któregoś dnia
Szymon nam gdzieś odleci. Jak wi-
dać, również w polityce można zro-
bić karierę na drwinie. Czyżby to
była realizacja hasła ze słynnej pio-
senki, śpiewanej przez Lizę Minel-
li w jeszcze słynniejszym filmie Bo-
ba Fosse’a, hasła brzmiącego w
mieszanej wersji polsko-angielskiej:
„Bo życie kabaretem jest, come to
the cabaret...”?  

N o cóż, kabaretowa chary-
zma wywindowała swego
czasu Jana Pietrzaka na

szczyty popularności, którą w du-
żej mierze stracił dopiero wtedy,
gdy zaczął gadać z estrady na serio,
usiłując na dodatek zamienić chał-
turę na prezydenturę. A iście ka-
baretowe zachowania doprowa-
dziły fajną kiedyś i wesołą student-
kę Uniwersytetu Warszawskiego
Krystynę Pawłowicz do nader po-

ważnego stanowiska sędziego Try-
bunału Konstytucyjnego. Może po-
żytku prawniczego z jej posunięć i
wypowiedzi za wielkiego nie ma,
ale jest chociaż kupa śmiechu. 

N ie mam pojęcia, czy goni-
twę wyborczą do żłobu na
Wiejskiej prędzej wygra

ktoś powożący swoim rydwanem
w pojedynkę, czy raczej górę weź-
mie rydwan, w którym wodze
chwyci większa liczba ścigantów.
Dzisiejsi zawiadowcy państwa pol-
skiego natomiast robią z politycz-
nym ruchem na wszystkich torach
co chcą. Podobno kombinują te-
raz, jak dostosować system wybor-
czy do swoich potrzeb. A przecież –
jeśli tylko zechcą, mogą ewentual-
nie unieważnić niekorzystny dla
nich wynik wyborów. Bo mają już

ku temu wszelkie narzędzia w rę-
ku. I znowu może powrócić na ta-
petę kolejny żart, że nieważne kto
na nas głosuje, tylko kto liczy gło-
sy. A wtedy niejeden wyborca powie
temu lub owemu politykowi:
umiesz liczyć, nie licz na mnie. 

My w „Passie”, od początku
istnienia naszego skrom-
nego tygodnika, liczymy

tylko na siebie. Właśnie minęły 22
lata od chwili naszego startu po roz-
bracie zespołu redakcyjnego z „Pa-
smem”. Jeśli ktoś sądziłby, że w po-
ruszanej przez nas tematyce jeste-
śmy nieciekawi i zapóźnieni, to po-
wiem tylko, iż kilka miesięcy temu
wydrukowany w „Passie” artykuł
o najbogatszym Polaku w historii ,
najpotężniejszym oligarsze upada-
jącej carskiej Rosji Karolu Jaroszyń-

skim, wywołał ogromne zaintere-
sowanie nie tylko na naszych ła-
mach, lecz pobił rekordy poczytno-
ści i klikalności, gdy udostępniliśmy
go kolegom z tak potężnego porta-
lu, jakim jest Onet. Przez cały czas
staramy się kierować nasze pisanie
do inteligencji rozumianej jako gru-
pa społeczna, ale też do szerszego
pojęcia, jakim jest inteligencja Czy-
telników. Pamiętając, że takim za-
łożeniem kierowali się kiedyś twór-
cy uruchomionego w 1987 roku
„Pasma” – Andrzej Ibis-Wróblewski
i Marek Przybylik. 

W ślad za „Pasmem” na
wolnym rynku lokalnym
Ursynowa i Mokotowa

powstały kolejne tygodniki: „Połu-
dnie”, „Południk”, „Nasza Metro-
polia”, „Sąsiedzi”. W końcu zosta-

liśmy tylko my, a przez długi czas
widocznym w gazecie naszym łącz-
nikiem  z dawnym „Pasmem” były
cotygodniowe felietony Ibisa, któ-
ry publikował je w „Passie” do koń-
ca życia. „Passa” z kolei przypomi-
nała, że ten najwierniejszy strażnik
poprawnej polszczyzny, ciężko ran-
ny w Powstaniu Warszawskim” –
oprócz pierwszej niezależnej gaze-
ty lokalnej – współorganizował
również pierwsze  w Polsce studio
telewizji kablowej Ursynat, miesz-
czące się oczywiście na Ursynowie. 

Osobiście, bardzom skłonny
do żartów i drwin, ale nie-
zależnie od tego odnoszę

się z szacunkiem do każdego Czy-
telnika, reprezentującego inny niż
mój punkt widzenia. Dlatego nie
mam pretensji do tych, dla których
bohaterami są tacy mędrcy jak An-
toni Macierewicz i jego do niedaw-
na przyboczny wydrwigrosz Bar-
tłomiej Misiewicz. Jednocześnie zaś
cenię sąsiadów, którzy oprócz przy-
wiązania do demokracji i wolnych
mediów, potrafią z jednej strony
powiedzieć polityczną prawdę w
oczy, z drugiej zaś – walczą jak lwy
o poprawę naszego komfortu życia
w strefie lokalnej. I pewnie z tych
względów wszyscy, niezależnie od
poglądów – po usprawnieniu ru-
chu drogowego wraz z otwarciem
tunelu POW i połączeniu ursynow-
skiej ulicy Filipiny Płaskowickiej z
wilanowską arterią  Adama Bra-
nickiego – ucieszymy się wkrótce z
otwarcia ekspresówki Puławska-
-bis (a nie Puławska-PiS, jakby nie-
którzy chcieli). Pojedzie się nią d
lotniska Fryderyka Chopina do
Lesznowoli i dalej do Tarczyna. Bo
przecież wszędzie metrem nie da
się dojechać.

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Prace związane z wymia-
ną starych latarni na uli-
cach Międzynarodowej,
Spalinowej i Międzybor-
skiej oraz w al. Rodowicza
„Anody” dobiegły końca
lub są na zaawansowa-
nym etapie. W sumie to
kilkaset nowych słupów i
opraw ledowych SAVA.

Nowoczesne oświetlenie to
nie tylko oszczędności energii i
mniejsza awaryjność, ale rów-
nież poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Tak jak zapo-
wiadano, najstarsze latarnie są
sukcesywnie wymieniane.

Rodowicza „Anody”
Na Ursynowie prace wciąż

trwają – jest to związane z dużą
liczbą słupów do wymiany. W
sumie będzie ich 106. Wykonaw-
ca zbliża się do półmetka robót.

Międzynarodowa, Spalinowa
Na Pradze-Południe roboty są

już niemal ukończone. Na Mię-

dzynarodowej wymieniono 63
słupy a na Spalinowej 7. Na tych
ulicach tymczasowo zamonto-
wano stare oprawy, aby po
zmroku nie było tam zupełnie
ciemno – zostaną one wymie-
nione, jak tylko dotrze kolejna
dostawa opraw ledowych SAVA.

Międzyborska
Na Międzyborskiej wymienio-

nych zostanie w sumie 25 słu-
pów. Nowe słupy zostaną oczy-
wiście wyposażone w oprawy
SAVA. Prace w tym miejscu są
już na końcowym etapie.

Modernizacja oświetlenia
Oświetlenie warszawskich

ulic jest konsekwentnie moder-
nizowane. W tym roku wymie-
niono już oświetlenie na ul. Hyn-
ka, gdzie zamontowanych zosta-
ło 80 nowych latarni. W zeszłym
roku wybudowano je na dwóch
odcinkach ul. Przyczółkowej, a
nowe lampy w miejsce starych
zamontowano na ulicach Lubel-

skiej, Ratuszowej, Przy Agorze,
przebudowywanej Sokratesa, w
ciągu ulic Grzybowej i Szosowej,
a także na pl. Inwalidów. Oświe-
tlenie wymieniono również w
tunelach – w czterech przepra-
wach w ciągu Trasy Łazienkow-
skiej oraz w ośmiu innych loka-
lizacjach w mieście, m.in. w Ale-
jach Jerozolimskich (przy ul.
Włodarzewskiej i Jutrzenki) i w
al. 4 Czerwca 1989 r. przy ul.
Szamoty (wiadukt pod torami
kolejowymi). Ponadto sodowe
oprawy zastąpiono ledowymi na
masztach na węzłach 
drogowych.

W tym roku wymienione zo-
staną wszystkie oprawy oświe-
tleniowe na latarniach przy dro-
gach krajowych, wojewódzkich
i powiatowych, które po zmroku
nie są jeszcze oświetlane przez
LED-y. Koszt operacji wyniesie
32,3 mln zł, ale dzięki mniejsze-
mu zużyciu prądu miasto zaosz-
czędzi aż 23 mln zł rocznie.

z d m . w a w . p l

W dniu 14 maja weszła w życie znoweli-
zowana uchwała antysmogowa dla Ma-
zowsza. Zgodnie z jej zapisami, od paź-
dziernika 2023 r. mieszkańcy stolicy nie
będą mogli palić węglem w piecach i ko-
minkach.

Poprzednia uchwała antysmogowa dla woje-
wództwa mazowieckiego obowiązywała od listo-
pada 2017 r. i miała ograniczyć negatywny wpływ
instalacji grzewczych na zdrowie mieszkańców i
środowisko. Jednak z uwagi na zbyt wolne tempo
poprawy jakości powietrza, Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego zdecydował się zmienić do-
tychczasowe zapisy. Nowa uchwała została przy-
jęta 26 kwietnia br.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Zgodnie z nową uchwałą, od 1 października

2023 r. mieszkańcy Warszawy nie będą mogli pa-
lić węglem w swoich źródłach ogrzewania. Wyją-
tek stanowią instalacje spełniające wymogi tzw.
ekoprojektu, których eksploatacja rozpoczęła się
przed 1 czerwca 2022 r. oraz instalacje spełniają-
ce wymagania określone dla klasy 5, których eks-
ploatacja rozpoczęła się przed 10 listopada 2017
r. Właściciele mają możliwość palenia w nich rów-
nież węglem do końca ich żywotności.

Zgodnie z uchwałą, w mocy pozostają wcze-
śniej obowiązujące zapisy, m.in.:

– wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa
stałe muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu,

– kominki muszą zostać do końca tego roku
wymienione na takie, które spełniają wymogi eko-

projektu lub muszą zostać wyposażone w urządze-
nia ograniczające emisję pyłu,

– do końca tego roku zlikwidowane mają zostać
wszystkie „kopciuchy”, czyli przestarzałe piece
na paliwa stałe.

Zakaz spalania węgla w indywidualnych źró-
dłach ogrzewania jest zgodny z treścią deklaracji
podpisanej wspólnie w 2020 r. podczas III Kongre-
su Czystego Powietrza przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego i Miasto Stołeczne War-
szawę. Wprowadzenie zakazu poparli prezydent
Rafał Trzaskowski oraz Komisja Ochrony Środo-
wiska Rady m. st. Warszawy.

Działania Warszawy na rzecz 
jakości powietrza

Warszawa od lat realizuje politykę klimatyczną
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Celem klimatycznym miasta jest ograniczenie tej
emisji o 40% do 2030 r. oraz osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. Dlatego
stolica od kilku lat realizuje liczne inicjatywy w tym
zakresie – to m.in. podłączanie kolejnych budyn-
ków do sieci ciepłowniczej. Miasto wspiera też i re-
alizuje inwestycje w odnawialne źródła energii. Na
kolejnych obiektach montowane są panele foto-
woltaiczne – docelowo do końca 2030 r. panele
mają pojawić na wszystkich miejskich budynkach,
na których istnieje taka możliwość.

Warszawa prowadzi także wymianę przesta-
rzałych pieców na olej i paliwo stałe w lokalach ko-
munalnych oraz wspiera finansowo mieszkań-
ców w realizacji takiej inwestycji w zasobie prywat-
nym. Łącznie w latach 2017-2021 przy użyciu
środków miejskich wymieniono ponad 4 tys. kop-
ciuchów. Wysokość wypłaconych w tym czasie
dotacji dla mieszkańców przekroczyła 50 mln zł.

Prowadzone są też inwestycje w rozwój trans-
portu publicznego. Już teraz Warszawa ma jeden
z największych taborów autobusów elektrycz-
nych w Europie. Rozwijany jest także transport
szynowy – stolica rozbudowuje drugą linię metra,
trwają prace przedprojektowe dla pierwszego od-
cinka trzeciej nitki. Oprócz tego miasto moderni-
zuje i buduje nowe połączenia tramwajowe, a tak-
że inwestuje w centra przesiadkowe, takie jak par-
kingi Parkuj i Jedź.

M B L

Zapisy do tegorocznej ak-
cji „Lato w Mieście” roz-
poczęły się 10 maja. Przez
całe wakacje warszawscy
uczniowie oraz dzieci
mieszkające w stolicy, bę-
dą miały zapewnioną
opiekę oraz ofertę zajęć:
sportowych, artystycz-
nych, edukacyjnych i re-
kreacyjnych.

– Wakacje w mieście nie mu-
szą być nudne. W ramach miej-
skiej akcji „Lato w Mieście”
przygotowaliśmy dla dzieci i
młodzieży mnóstwo atrakcji –
wycieczek do muzeów, zajęć
sportowych, plastycznych.
Mam nadzieję, że każdy z
uczestników znajdzie coś dla
siebie i ciekawie spędzi lato w
stolicy – zapowiada Renata Ka-
znowska, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy.

Warszawska akcja „Lato w
Mieście” potrwa w tym roku od
27 czerwca do 31 sierpnia.

Jak zapisać dziecko?
Zapisy do Akcji „Lato w Mie-

ście” 2022, przy wsparciu elek-
tronicznego systemu zgłoszeń
rozpoczęły się 10 maja 2022 r.
i potrwają do 22 maja 2022 r. –
zgodnie z zasadami postępo-
wania rekrutacyjnego, zawie-
rającymi szczegółowy harmo-
nogram.

Rodzice dzieci rejestrują się
na stronie: warszawa-latow-
miescie.pzo.edu.pl za pomocą
numeru PESEL dziecka, następ-
nie samodzielnie tworzą hasło.
Po wprowadzeniu do systemu
podstawowych informacji i wy-
borze turnusów feryjnych nale-
ży wskazać preferowane szkoły.
Można wybrać dowolną liczbę
szkół na każdy jednotygodniowy
turnus, który trwa od poniedział-
ku do piątku (z wyłączeniem dni
świątecznych oraz ostatniego ty-
godnia ferii letnich).

Kolejne kroki po zgłoszeniu
do akcji „Lato w Mieście”
Listy zakwalifikowanych dzie-

ci zostaną opublikowane 24 ma-
ja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest doko-
nanie opłaty za wyżywienie i
opiekę. Od 25 maja 2022 r. od
godziny 8:00 do 8 czerwca 2022
r. do godziny 12:00, należy zło-
żyć potwierdzenie dokonania
opłat lub zaświadczenie o zwol-
nieniu z opłat wraz z wydrukiem
karty kwalifikacyjnej i załączni-
kami (do pobrania z systemu)
w każdej ze szkół, do której
dziecko zostało zakwalifikowa-
ne. Ostateczną decyzję o przy-
jęciu dziecka do akcji podejmu-
je organizator wypoczynku.
Przed wypełnieniem karty kwa-
lifikacyjnej należy zapoznać się

z zasadami oraz harmonogra-
mem zapisów, które dostępne są
na stronie: warszawa-latow-
miescie.pzo.edu.pl.

Jak działają placówki
Podobnie jak w minionych la-

tach Feryjne Placówki Edukacyj-
ne (FPE) będą działały przez
pięć dni w tygodniu, w godzi-
nach od 7:00-8:00 do 16:00-
17:00, zapewniając opiekę
uczniom warszawskich szkół
oraz dzieciom mieszkającym w
Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za po-
siłki oraz opiekę w Feryjnych Pla-
cówkach Edukacyjnych. Opłata
wynosi 15 zł dziennie za dwa
posiłki w tym jeden ciepły oraz
35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki
podczas akcji zwolnione są dzie-
ci korzystające, w ciągu roku
szkolnego, z bezpłatnych lub czę-
ściowo płatnych posiłków, na
mocy decyzji dyrektora szkoły
lub Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Podstawą do zwolnienia z
opłat za opiekę oraz posiłki pod-
czas „Lata w Mieście” jest przed-
łożenie w FPE zaświadczenia z
macierzystej szkoły lub Ośrod-
ka Pomocy Społecznej o korzy-
staniu  w ciągu roku szkolnego z
bezpłatnych lub częściowo płat-
nych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie
mogą korzystać z wyżywienia
zbiorowego ze względu na
wskazania lekarskie (na pod-
stawie zaświadczenia lekarskie-
go), są zwolnieni z opłat za po-
siłki i zobowiązani do zapew-
nienia odpowiedniej diety we
własnym zakresie.

Warszawska akcja „Lato w
Mieście” 2022 będzie organi-
zowana zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami
prawa oraz zaleceniami i ob-
ostrzeniami.

J a k u b  L e d u c h o w s k i

Po chłodnej wiośnie trawniki mocno
przyrosły. Nie padają też deszcze i nie
ma upałów. Dlatego jest to idealny mo-
ment na pierwsze koszenie, które miej-
scy ogrodnicy rozpoczęli 10 maja. 

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy na bieżąco
monitoruje przyrost traw i warunki pogodo-
we. Od tych czynników zależą rodzaj, zakres
i częstotliwość koszenia.  Prowadzone prace
dostosowywane są także do różnych typów
trawników.

Koszenie zieleni przyulicznej jest konieczne ze
względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu
drogowego, dlatego proces ten wykonywany jest
trzy razy. W miejscach o dużym natężeniu ruchu
jest to konieczny zabieg sanitarny – z wysokiej
trawy trudniej usunąć śmieci. Jest ona też utrud-
nieniem dla właścicieli psów, którzy mają obo-
wiązek sprzątać po swoich pupilach.

Nawet do dziesięciu razy w sezonie skracane są
trawniki reprezentacyjne. Należą do nich trawni-
ki gazonowe, np. wokół rabat kwiatowych oraz
trawniki w miejscach, gdzie zlokalizowane są sys-
temy nawadniające. Łąki koszone są tylko raz w
roku, co pozwala im na naturalną przemianę, a w
parkach czy na skwerach dwa razy, jeśli pozwala-
ją na to warunki przyrodnicze. Polany w parkach,
z których rekreacyjnie korzystają mieszkańcy, są
koszone częściej.

Dzięki koszeniu trawy lepiej się ukorzeniają,
mogą się prawidłowo rozwijać i rosnąć. Zbyt
wyrośnięta trawa kładzie się, a dolne części ro-
ślin drewnieją. Podczas opadów w upalne dni
może też rozpocząć się proces gnilny, co skutku-
je wypadaniem roślin. W Warszawie większość
trawników składa się zarówno z traw, jak i roślin
dwuliściennych. Jeśli trawy są zbyt wysokie,
wysiewające się rośliny dwuliścienne mają
utrudniony dostęp do gleby. Utrzymanie tego ty-
pu trawników miejskich w ostatnich latach sta-
ło się bliższe standardom stosowanym dla łąk niż
dla trawników.

Rozpoczęcie koszenia w połowie maja sprzy-
ja kwiatom, które kończą wtedy kwitnienie lub
już przekwitły (np. mniszek). Jest także ko-
rzystne dla gatunków późno rozwijających się
– kwitnących w lipcu lub sierpniu. W maju pę-
dy takich roślin są na tyle mało rozwinięte, że
koszenie im nie szkodzi. Rośliny te są wytrzyma-
łe na niedobory wody. W okresie letnim zajmą

więc miejsce wysuszonych przez upały traw i
będą cieszyć oko kwiatami. Przykładem może
być zawciąg pospolity, którego naturalne siedli-
sko występuje m.in. na środkowym pasie ul.
Wiertniczej.

Koszenie z pewnością należy wykonać na traw-
nikach nowo założonych w tym i ubiegłym roku.
Pozwoli to na rozkrzewienie traw, a w rezultacie
powstanie gęsta darń, która lepiej kumuluje wo-
dę i zmniejsza parowanie z naziemnej części rośli-
ny. Zaniechanie tych prac na nowych trawnikach
osłabiłoby rośliny i spowodowało wyparcie ich
przez rośliny dwuliścienne.

Jednym z aspektów proekologicznego zarzą-
dzania zielenią jest ograniczenie koszenia. Ze
względu na zmiany klimatu, ZZW kilka lat temu
ograniczył koszenie trawników przyulicznych
z pięciu do trzech razy w roku. Miejska jednost-
ka ogranicza je także w tych miejscach, gdzie jest
to możliwe, np. na pasach między jezdniami,
gdzie trawa jest skracana tylko jeden lub dwa ra-
zy w sezonie.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki zwierzę-
tom żyjącym w mieście, w parkach i przy uli-
cach miejscy ogrodnicy pozostawiają miejsca,
które są koszone tylko raz – jesienią. W ten spo-
sób pielęgnuje się trawę pod koronami drzew i
naturalne łąki miejskie. Można je podziwiać m.
in. w Parku Skaryszewskim, Parku Pole Moko-
towskie, Parku Arkadia, na skarpie Mostu Marii
Skłodowskiej-Curie, a wkrótce także w Porcie
Czerniakowskim, gdzie wraz z mieszkańcami
Zarząd Zieleni wysiał nową łąkę.

Z a r z ą d  Z i e l e n i  m .  s t .  W a r s z a w y

Zakaz spalania węgla od przyszłego roku

Rodowicza „Anody” z nowymi latarniami

Ruszają zapisy na „Lato w Mieście” 2022

Pierwsze tegoroczne koszenie trawników
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Ćwierćwiecze salonu optycznego Małgorzaty Berdychowskiej

KKaattaarrzzyynnaa NNoowwńńsskkaa:: DDllaacczzee-
ggoo zzddeeccyyddoowwaałłaa ssiięę PPaannii nnaa
oottwwaarrcciiee ssaalloonnuu ooppttyycczznneeggoo??

MMaałłggoorrzzaattaa BBeerrddyycchhoowwsskkaa:: Z
wykształcenia jestem optykiem.
Do Studium Oftalmicznego
(Optyki Okularowej) trafiłam
przez totalny przypadek. Po ma-
turze miałam wiele pomysłów
na życie, ale jak widać świat miał
na mnie swój pomysł. Szybko się
zorientowałam , że optyka jest
czymś, gdzie mogę połączyć fizy-
kę z plastyką, geometrią, psy-
chologią i medycyną... Tak, tak,
te wszystkie dziedziny są waż-
ne w mojej pracy. Nie wyobra-
żam sobie teraz, że mogłabym
robić coś innego. Okazuje się, że
przypadek to największy reży-
ser ludzkich losów. W czerwcu
minie 30 lat od ukończenia szko-
ły i uzyskania dyplomu. Przez
pierwsze pięć lat pracowałam w
salonie optycznym prowadzo-
nym przez innego mistrza opty-
ki. Nabrałam doświadczenia i
poczułam się na siłach, aby
otworzyć swój salon optyczny.

JJaakk wwyygglląąddaałłyy ppoocczząąttkkii ddzziiaa-
łłaallnnoośśccii ssaalloonnuu??

Początki były trudne, gdyż sa-
lon mieści się w dość słabo eks-

ponowanej lokalizacji. Wszyst-
kie inne punkty usługowe, które
otwarte zostały obok w tym sa-
mym czasie dawno zakończyły
już swą działalność. Jednak ja
nigdy łatwo się nie poddaję. Ta-
ką mam naturę. Mimo, że pierw-
sze miesiące nie wróżyły sukce-
su, postanowiłam dołożyć wszel-
kich starań, by zaprosić klien-
tów, a następnie ich utrzymać.
To od początku była moja strate-
gia – chciałam, żeby ludzie do
mnie wracali. Chciałam, by na-
prawdę byli zadowoleni z usług
i z zakupów, aby stali się moim
stałymi klientami i wracali z bli-
skimi i znajomymi.

CCzzyy PPaannii ppllaann ssiięę ppoowwiióóddłł??
Tak. To jest to, co najbardziej

mnie cieszy – że mam wielu
klientów, którzy wracają do
mnie praktycznie od początku
istnienia salonu. Co więcej, te-
raz moimi klientami są również
ich dzieci i ich wnuki. 

GGrraattuulluujjęę!! ZZddrraaddzzęę,, żżee pprrzzyy-
ggoottoowwuujjąącc ssiięę ddoo wwyywwiiaadduu zz PPaa-
nniiąą ppoozzwwoolliiłłaamm ssoobbiiee ppoorroozzmmaa-
wwiiaaćć zz ttrrzzeemmaa oossoobbaammii wwyycchhoo-
ddzząąccyymmii wwcczzoorraajj ppoo ppoołłuuddnniiuu zz
PPaannii ssaalloonnuu ((bbaarrddzzoo sseerrddeecczznniiee

ddzziięękkuujjęę ttyymm oossoobboomm,, kkttóórree zzggoo-
ddzziiłłyy ssiięę zzee mmnnąą ppoorroozzmmaawwiiaaćć ii
ppoośśwwiięęcciićć mmii cchhwwiillęę cczzaassuu)) ii cchhyy-
bbaa wwiieemm,, jjaakkii jjeesstt PPaannii ssppoossóóbb
nnaa ttaakk ddoobbrree rreellaaccjjee zz lluuddźźmmii..
KKlluucczzeemm jjeesstt ppooddoobbnnoo PPaannii oossoo-
bboowwoośśćć - ooggrroommnnee ppoocczzuucciiee hhuu-
mmoorruu,, ppoozzyyttyywwnnaa eenneerrggiiaa ii
sszzcczzeerroośśćć.. 

Miło mi to słyszeć. Taka opinia
klientów to dla mnie największa
nagroda za trud, jaki wkładam
na co dzień w swoją pracę. Co do
tej szczerości, to nie wyobrażam
sobie, aby rozmawiać z ludźmi w
inny sposób. Staram się nie owi-
jać w bawełnę. Gdy widzę, że ko-
muś ewidentnie nie do twarzy w
okularach, które planuje kupić w
moim salonie, to od razu to mó-
wię. Dla mnie zawsze w centrum
zainteresowania jest satysfakcja
ludzi z mojej usługi, zdrowie oczu
i jak najlepsza ostrość widzenia.
Od razu uzasadniam też swoją
opinię i proponuję danej osobie
oprawki, w których moim zda-
niem wygląda najlepiej. Wiem,
że zadowolony klient kiedyś
znów do mnie wróci.

AA ccoo jjeesstt kklluucczzoowwee pprrzzyy ddoobboo-
rrzzee oopprraawweekk?? JJaakk PPaannii oocceenniiaa,,
kkttóórree oopprraawwkkii bbęęddąą ppaassoowwaałłyy ddoo
ddaanneejj oossoobbyy??

Należy wziąć pod uwagę wie-
le aspektów. Przede wszystkim,
kształt twarzy, oczu i brwi, wiel-
kość oczu i ich kolor, rozstaw
oczu, rozmieszczenie oczu
względem innych część twarzy,
karnację danej osoby. Oprawki
powinny podkreślać to, co w da-
nej osobie najładniejsze, a tuszo-
wać drobne mankamenty uro-

dy. Zawsze pytam też czy będą to
jedyne okulary danej osoby, czy
dodatkowe okulary. Jeśli dodat-
kowe, to na jakie okazje zamierza
je wkładać – czy na bardziej ofi-
cjalne wyjścia, czy wręcz prze-
ciwnie. Ważna jest też osobo-
wość. Okulary powinny współ-
grać z charakterem danej osoby.
Trudno mi oczywiście ocenić oso-
bowość klienta po kilu zdaniach
zamienionych w salonie, ale od
razu widzę czy jest to osoba spo-
kojniejsza, czy jak się to mówi
„wulkan energii”. W przypadku
stałych, wieloletnich klientów,
których mam już przyjemność
znać lepiej, zdecydowanie łatwiej
mi dobierać oprawki do osobo-
wości. Zwracam również uwagę
w jaki sposób klient mówi, jaką
ma mimikę twarzy. Wszystko to
należy wziąć pod uwagę. 

AA wwiieekk ddaanneejj oossoobbyy??
Oczywiście, wiek w jakimś

stopniu też, ale wcale nie ozna-
cza to, że seniorka nie może so-
bie pozwolić na bardziej koloro-
we kwieciste oprawki. Osobo-
wość jest dużo ważniejsza. Mam
też stałe klientki po 70 roku ży-
cia, które kupują bardzo koloro-
we oprawki i te oprawki świetnie
do nich pasują.

WWłłaaśśnniiee jjeeddnnaa zz kklliieenntteekk,, zz
kkttóórrąą uuddaałłoo mmii ssiięę ppoorroozzmmaawwiiaaćć
ppoocchhwwaalliiłłaa mmii ssiięę zzaakkuuppeemm ttaa-
kkiicchh ookkuullaarróóww ww dduużżyycchh kkwwiieeccii-
ssttyycchh oopprraawwkkaacchh ii ppoowwiieeddzziiaałłaa,,
żżee bbaarrddzzoo lluubbii kkuuppoowwaaćć uu PPaannii
ookkuullaarryy,, ggddyyżż jjeesstt PPaannii,, jjaakk ttoo
ppoowwiieeddzziiaałłaa,, bbaarrddzzoo „„wwyylluuzzoo-
wwaannąą bbaabbkkąą”” ii ggddyy oossoobbaa ttaakkaa

jjaakk oonnaa,, cczzyyllii ppoo 7700-ttccee cchhccee kkuu-
ppiićć kkoolloorroowwee ookkuullaarryy,, ttoo nniiee rroo-
bbii PPaannii ddzziiwwnneejj mmiinnyy,, aallee ssttaarraa
ssiięę ppoommóócc ii ddoorraaddzziićć,, ttaakk aabbyy
kklliieennttkkaa wwyysszzłłaa zz ssaalloonnuu zzaaddoo-
wwoolloonnaa.. PPoozzaa ttyymm uussłłyysszzaałłaamm,,
żżee ww PPaannii ssaalloonniiee jjeesstt wwyyjjąąttkkoowwoo
bbooggaattyy wwyybbóórr kkoolloorroowwyycchh ii wwzzoo-
rrzzyyssttyycchh oopprraawweekk.. CCzzyy ttoo rrzzee-
cczzyywwiiśścciiee cceecchhaa,, kkttóórraa WWaass wwyy-
rróóżżnniiaa nnaa rryynnkkuu??

Cieszę się, że ta Pani to powie-
działa, bo rzeczywiście to jest
coś, na czym mi zależało, chcia-
łam wyróżnić się pod względem
wyboru właśnie tego typu opra-
wek i mam wrażenie, że to się
udało. Dużo salonów poza cen-
trum Warszawy stawia na bar-
dziej konserwatywny asorty-
ment. W moim salonie też, oczy-
wiście, dostępne są oprawki kla-
syczne i bardziej stonowane ko-
lorystycznie.

TToo,, nnaa ccoo jjaa zzwwrróócciiłłaamm rróóww-
nniieeżż uuwwaaggęę wwcchhooddzząącc ddoo PPaannii
ssaalloonnuu,, ttoo jjeeggoo ssppoossóóbb uurrzząąddzzee-
nniiaa.. PPoodd ttyymm wwzzggllęęddeemm rróówwnniieeżż
wwyyrróóżżnniiaa ssiięę PPaannii nnaa ttllee wwiieelluu
iinnnnyycchh ssaalloonnóóww ww nnaasszzeejj ddzziieellnnii-
ccyy.. JJaa cczzuujjęę ssiięę ttuu ttaakk „„ppoo ddoommoo-
wweemmuu””.. MMnnóóssttwwoo ppiięękknnyycchh
kkwwiiaattóóww.. BBrraakk ttaakkiieejj „„sszzttyywwnnoo-
śśccii””,, jjaakkaa pprrzzeewwaażżnniiee ppaannuujjee ww
tteeggoo ttyyppuu ppuunnkkttaacchh uussłłuuggoowwyycchh..

Zależało mi, aby klienci czuli
się swobodnie i dobrze w tym
miejscu. Poza tym, ja osobiście
nie lubię takiego „sztywniac-
twa”, bo przecież to miejsce, to
taki mój drugi dom.

CCzzyy ppoozzaa PPaanniiąą kkttoośś jjeesszzcczzee
pprraaccuujjee ww ssaalloonniiee??

Tak, pracuję na zmianę z Syl-
wią, która jest już ze mną od je-
denastu lat.

AA ccoo ppoozzaa pprraaccąą jjeesstt PPaannii ppaassjjąą??
Mam mnóstwo różnych za-

interesowań, pasji, hobby. Jed-
nak największą frajdę sprawia-
ją mi wyjazdy do Gruzji. Ucie-
kam tam w każdej wolnej chwi-
li. Uwielbiam tamtejszą kulturę,
dobrą kuchnię i przepyszne wi-
no. Po pracy relaksuję się przy
książce i przy carvingu (rzeź-
bię w owocach i warzywach).
Działalność charytatywna też
jest dla mnie ważna. Od trzy-
nastu lat jestem wolontariuszką
w Fundacji Herosi, która poma-
ga dzieciom z chorobą nowo-
tworową.

WW jjaakkii ssppoossóóbb bbęęddzziiee PPaannii
śśwwiięęttoowwaaćć ććwwiieerrććwwiieecczzee ddzziiaałłaa-
nniiaa ssaalloonnuu??

Zapraszam wszystkich klien-
tów w sobotę 21 maja na uro-
dzinowy tort oraz ciasto. I od
razu chcę zaznaczyć, że nie bę-
dą to żadne „kupne” łakocie, ale
wszystkie wypieki będą domo-
wej roboty z samych natural-
nych składników. Co więcej, tort
udekoruję osobiście specjalnie
rzeźbionymi owocami. Poza
czymś przyjemnym dla podnie-
bienia, mam też coś całkiem
przyjemnego dla portfeli klien-
tów. Wraz z kuponem urodzino-
wym, który znaleźć można w
Państwa gazecie, każdy otrzy-
ma 25% rabatu na szkła do oku-
larów i wszystkie okulary prze-
ciwsłoneczne. Kupon jest waż-
ny do wakacji.

Już w najbliższą sobotę, 21 maja, Salon Optyczny Pani
Małgorzaty Berdychowskiej, mieszczący się przy ulicy
Aleksandra Janowskiego 11 będzie świętował ćwierć-
wiecze swojej działalności. To jeden z najdłużej działa-
jących nieprzerwanie w tej samej lokalizacji punktów
usługowych na Ursynowie. Salon cieszy się ogromną
popularnością wśród mieszkańców dzielnicy, ale ma
też wielu klientów z innych części Warszawy. O począt-
kach działalności i pracy w salonie rozmawiamy z Pa-
nią Małgorzatą Berdychowską.
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Wprowadzenie ulg, inwe-
stycje w odnawialne źró-
dła energii i termomoder-
nizację – to główne działa-
nia proponowane przez
włodarzy europejskich
miast i związków zawodo-
wych w walce z ubóstwem
energetycznym. W spotka-
niu poświęconemu tej te-
matyce wziął udział prezy-
dent Warszawy, Rafał
Trzaskowski.

Szybujące ceny paliw kopal-
nych wpływają na standard życia
i zwiększają ryzyko ubóstwa

energetycznego kolejnych milio-
nów Europejczyków. Sposobem
na poradzenie sobie z tym wy-
zwaniem jest drastyczna reduk-
cja uzależnienia od gazu poprzez
większe wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii oraz
wspieranie termomodernizacji.
Kluczowe działania interwencyj-
ne w tym kierunku omawiane
były podczas spotkania zainicjo-
wanego przez przewodniczącego
i wiceprzewodniczącą organiza-
cji C40 oraz sekretarz generalną
Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych. Do dys-

kusji zaproszono liderów mię-
dzynarodowych i europejskich
związków zawodowych, przed-
stawicieli Międzynarodowej
Agencji Energetycznej oraz wło-
darzy europejskich miast nale-
żących do C40, w tym Warszawę.

Wnioski ze spotkania
Przedstawiciele miast ostrze-

gli, że obecny kryzys związany z
ubóstwem energetycznym wyni-
ka z błędnych decyzji podjętych w
przeszłości. Zaproponowali rów-
nież plan awaryjny dla Europy,
aby obniżyć rachunki za energię

dla gospodarstw domowych oraz
przyspieszyć sprawiedliwą trans-
formację energetyczną. Analiza
C40 wskazuje, że 55% gazu zuży-
wanego w miastach należących
do tej organizacji służy do ogrze-
wania i chłodzenia budynków
mieszkalnych, co powoduje uza-
leżnienie mieszkańców od nie-
stabilnych paliw kopalnych. Z
drugiej strony inwestycje w bran-
że związane z termomoderniza-
cją i efektywnością energetycz-
ną w Europie zapewniają trzy-
krotnie wyższą liczbę miejsc pra-
cy niż w przypadku inwestycji
związanych z gazem ziemnym.

Merowie Barcelony, Glasgow,
Heidelbergu, Londynu, Mediola-
nu i Oslo oraz prezydent War-
szawy zobowiązali się do współ-
pracy ze związkami zawodowy-
mi, rządami krajowymi oraz
Międzynarodową Agencją Ener-
getyczną na rzecz wzmocnienia
działań w kierunku realizacji pla-
nów klimatycznych. Merowie
wezwali również rządy swoich
krajów do wsparcia miast po-
przez przekazanie niezbędnych
środków finansowych i upraw-
nień oraz apelowali o wzmoc-
nienie reakcji na kryzys związa-
ny z ubóstwem energetycznym. 

– Brak szybkich działań ze
strony rządów w zakresie nisko-
emisyjnej transformacji sprawił,
że osoby starsze i najbardziej
bezbronne są narażone na za-
nieczyszczenie powietrza i mu-
szą płacić rachunki za energię

przekraczające ich możliwości
finansowe. Europejskie miasta
uniezależnią się od gazu i węgla
jedynie dzięki wspólnym, na-
tychmiastowym działaniom po-
legającym na termomoderniza-
cji każdego domu i biura oraz
ich zasilaniu energią ze źródeł
odnawialnych, a także zadbaniu
o infrastrukturę rowerową, któ-
ra zapewni tańszą, szybszą i bez-
pieczniejszą alternatywę dla jaz-
dy samochodem. Włodarze
miast i liderzy związków zawo-
dowych stworzyli dzisiaj plan,
który ma to zapewnić – mówi
Mark Watts, dyrektor wykonaw-
czy organizacji C40 Cities.

– Wojna w Ukrainie przełoży-
ła się na gwałtowny wzrost cen
energii, który uderza w najbied-
niejszych warszawiaków. Wielu z
nich wciąż mieszka w słabo ocie-
plonych domach, ogrzewanych
starymi piecami i paliwami ni-
skiej jakości, które zwiększają za-
nieczyszczenia powietrza. Aby to
zmienić, oferujemy dotacje na
pompy ciepła i panele słoneczne.
Ale ubóstwo energetyczne widać
też w mieszkaniach komunalnych
niepodłączonych do sieci ciepłow-
niczej. Ich lokatorzy zmuszeni są
do korzystania z grzejników elek-
trycznych i płacenia wyższych ra-
chunków. I to tutaj widzimy naj-
większe wyzwanie – szeroko za-
krojoną i bardzo kosztowną ter-
momodernizację budynków –
mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m. st. Warszawy.

Plan Awaryjny przeciw 
ubóstwu energetycznemu

Aby chronić przed ubóstwem
energetycznym najbardziej za-
grożonych mieszkańców, wło-
darze miast zaproponowali Dzie-
sięciopunktowy Plan Awaryjny
dla europejskich miast. Wskazy-
wali w nim m. in. na koniecz-
ność przyspieszenia inwestycji
w termomodernizację budyn-
ków miejskich i mieszkań komu-
nalnych oraz zasilanie ich ener-
gią odnawialną; zapewnienie
dostępu do rzetelnych porad i
wyeliminowanie marnotraw-
stwa energii; odwrócenie rosną-
cej zależności miast od gazu oraz
zmniejszenie popytu na ropę po-
przez stworzenie przystępnych
cenowo i przyjaznych dla środo-
wiska alternatywnych form
transportu.

Organizacja C40 Cities 
Climate Leadership Group
C40 to sieć zrzeszająca blisko

100 włodarzy największych
miast świata, którzy podejmują
działania na rzecz łagodzenia
kryzysu klimatycznego. Przed-
stawiciele miast należących do
grupy C40 zobowiązują się do
postępowania zgodnie z nauką,
i pamiętając o potrzebach ludzi,
do pomocy w ograniczaniu glo-
balnego ocieplenia do poziomu
1,5°C oraz budowania zdrowego
i odpornego społeczeństwa rów-
nych szans. M B L

W ubiegłym roku pojazdami WTP podró-
żowało 809,5 mln pasażerów, sprzedali-
śmy 79,3 mln sztuk biletów za 585 mln
zł. Zachęcamy do zapoznania się z ra-
portem podsumowującym funkcjonowa-
nie Warszawskiego Transportu Publicz-
nego w 2021 roku.

Rok 2021, w porównaniu z rokiem 2020 –
pierwszym naznaczonym pandemią koronawi-
rusa, okazał się łaskawszy dla WTP. Skorzystało
z niego 809,5 mln pasażerów, czyli o 11,4 proc.
więcej niż rok wcześniej. Sprzedano 79,3 mln
szt. biletów za 585 mln zł. W porównaniu z ro-
kiem 2020 oznacza to wzrost odpowiednio o
35,5 i 6 proc. W ostatnim roku przed pandemią
– 2019 z komunikacji miejskiej skorzystało 1,2
mld. pasażerów. Kupili oni 85 mln szt. biletów za
874,8 mln zł.

Mimo pandemii, a tym samym mniejszej mo-
bilności mieszkańców aglomeracji, nie zmieniła
się znacząco – w porównaniu do lat wcześniej-
szych – ani liczba wykonanych wozokilometrów,
ani liczba uruchamianych wozów. W roku 2021
pojazdy WTP przejechały ponad 262,8 mln
wzkm. W godzinach szczytu komunikacyjnego
na ulice wyjeżdżało 1,5 tys. autobusów, 414
tramwajów, 54 pociągi metra i 20 pociągów
Szybkiej Kolei Miejskiej.

Kontynuowano miejskie inwestycje transporto-
we. Największą z nich była budowa drugiej linii

metra. We wschodniej części Warszawy powsta-
wał ostatni, czterokilometrowy odcinek na Tar-
gówku z trzema stacjami – Zacisze, Kondratowi-
cza i Bródno. Na styku Woli i Bemowa budowano
2,5-kilometrowy fragment z dwoma stacjami –
Ulrychów i Bemowo. Planowany termin oddania
do użytku nowych odcinków podziemnej kolei to
trzeci i czwarty kwartał tego roku.

Jesienią 2021 roku mieszkańcy Białołęki zy-
skali całą linię tramwajową łączącą Winnicę z
pierwszą linią metra. Tramwaje pojechały ostat-
nim, ponad kilometrowym odcinkiem pomiędzy
ulicą Strumykową a Leśnej Polanki. Obecnie
mieszkańcy Tarchomina, Nowodworów i Winni-
cy mają do dyspozycji ośmiokilometrową trasę z
10 przystankami, a podróż z Winnicy do węzła
przesiadkowego Młociny zajmuje kwadrans.

Pod koniec ub.r. zakończono także budowę 16.
w Warszawie parkingu „Parkuj i Jedź”. Jest to
pierwszy tego typu obiekt na Białołęce, przy przy-
stanku kolejowym Warszawa Żerań, który umoż-
liwia mieszkańcom dzielnicy i północnej części
aglomeracji wygodne przesiadki z samochodu do
pojazdów WTP. Kierowcy na początku tego roku
zyskali 235 miejsc postojowych.

Szczegółowe informacje o ubiegłorocznej dzia-
łalności przewozowej, handlowej oraz inwesty-
cjach transportowych znajdziecie w raporcie rocz-
nym. Zachęcamy do lektury!

z t m . w a w . p l
Pięć autobusów Miejskich
Zakładów Autobusowych
wyjechało do ukraińskie-
go Mikołajowa. Prezydent
Rafał Trzaskowski rozma-
wiał z kierowcami, którzy
dostarczyli dar miasta
Warszawa na miejsce.

Pięć przegubowych, niskopo-
dłogowych autobusów Miejskich
Zakładów Autobusowych wyje-
chało do Mikołajowa. To dar
Warszawy dla mieszkanek i
mieszkańców tego ukraińskiego
miasta. – Warszawa wspiera
Ukrainę w każdy możliwy spo-
sób. Dzielimy się tym, co mamy,
nie tylko z uchodźcami, którzy
znaleźli u nas schronienie przed
wojną, ale także z osobami, któ-
re zdecydowały się pozostać w
swoich domach. Wielkie podzię-
kowania dla MZA, ale przede
wszystkim dla kierowców, którzy
o świcie wyruszą w trasę i do-
starczą wypełnione po brzegi So-
larisy za ukraińską granicę – mó-
wi prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski.

Przekazywane pojazdy to w
pełni sprawne Solarisy Urbino 18
z 2007 r. Autobusy posiadają so-
lidną konstrukcję i jeszcze przez
wiele lat będą służyły pasażerom.
Ich przekazanie nie spowoduje
utrudnień w stołecznej komuni-
kacji publicznej – już latem zo-
staną one zastąpione przez no-
we Autosany Sancity, produko-
wane obecnie w Sanoku.

Na pokładzie pięciu Solari-
sów, które kierowcy MZA od-
prowadzili do Ukrainy, znalazły
się zestawy niezbędnych części
zamiennych, a także kilkanaście
ton darów, wśród nich m.in.
żywność oraz artykuły higie-
niczne. – Wyruszamy o 4 rano,
zbiórkę zaplanowaliśmy pół go-
dziny wcześniej. Zakładamy, że
przejazd zajmie nam 8 godzin.
Przejedziemy granicę i tam prze-
każemy autobusy naszym ukra-
ińskim kolegom – mówi Hubert
Adamiak, kierowca z zajezdni
„Woronicza”.

Miejskie Zakłady Autobusowe
są zaangażowane w pomoc

Ukrainie i jej mieszkańcom od
pierwszego dnia wojny. Autobu-
sy Spółki przewoziły uchodźców
do miejsc ich tymczasowych za-
kwaterowań, natomiast w ha-
lach przy ulicy Włościańskiej po-
wstał wielki punkt koordynacyj-
no-przeładunkowy, do którego
trafiają dary nadsyłane z War-
szawy, z wielu miast Polski oraz
całej Europy (między innymi
Portugalii, Szwecji czy Turcji).
Na miejscu są one sortowane, a
następnie trafiają do Ukrainy
oraz miejskich punktów dla
uchodźców. Do tej pory z maga-
zynu MZA wyjechało kilkaset
ton darów.

Miejskie Zakłady Autobusowe
będą w dalszym ciągu uczestni-
czyć w pomocy naszym sąsia-
dom. – Mamy sygnały z wielu
miast, m.in. Charkowa, Równe-
go, czy Iwano-Frankiwska. Nie
wykluczamy, że i tam przekaże-
my używane autobusy z pakieta-
mi części zamiennych – zapew-
nia Jan Kuźmiński, prezes MZA.

J a k u b  L e d u c h o w s k i

Stolica w walce z ubóstwem energetycznym
FOTO PIXABAY

Podsumowujemy Warszawski 
Transport Publiczny w 2021 roku

Stołeczne autobusy 
pojechały do Ukrainy
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Sąsiedzka majówka na Wierzbnie
Zapraszamy na Sąsiedzką majówkę na

Wierzbnie, która odbędzie się 21 maja w
godzinach 18.00-21.00 w II Ogrodzie Jor-
danowskim przy ul. Jana Bytnara „Rudego”
15 A. Główną atrakcją imprezy będzie Są-
siedzka Potańcówka. Dobra zabawa gwa-
rantowana!

Organizatorzy przygotowali wiele atrak-
cji m.in. animacje piknikowe nie tylko dla
dzieci, pokazy na scenie, warsztaty pla-
styczne, kreatywne spotkania z ceramiką,
animacje sportowe, planszówki, kącik ma-
lucha oraz pokazy grup warsztatowych z
Ogrodu Jordanowskiego oraz Mokotow-
skiego Centrum Integracji Mieszkańców
przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdro-
wia dla Dzielnicy Mokotów.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni
wokalistka Marzena Messera. Serdecznie
zapraszamy!

Wichura komunikacji na Mokotowie
Zapraszamy do udziału w projekcie, któ-

ry jest realizowany w formie online i w for-
mie stacjonarnej w Mokotowskim Centrum
Integracji Mieszkańców.

Spotkania mają na celu wspieranie w
budowaniu relacji z dziećmi – tymi młod-
szymi i starszymi. Zapraszamy rodzi-
ców/opiekunów, którzy chcą wzmocnić
swoje kompetencje rodzicielskie, niepoko-
ją się o swoje dziecko lub potrzebują po
prostu porozmawiać.

TTeerrmmiinnyy zzaajjęęćć oonnlliinnee::

2244..0055..22002222 rr.. gg..1166..3300-2200..3300  ((wwttoorreekk))
„Nadążyć za dzieckiem – uzależnienia i za-
grożenia w pigułce”

2288..0055..22002222 rr..  gg..1100..0000-1144..0000 ((ssoobboottaa))
„Dorastanie i seksualność a nastolatki”

3311..0055..22002222 rr.. gg..1166..3300-2200..3300 ((wwttoorreekk))
„W gąszczu życia emocjonalnego - czyli o
znaczeniu emocji”

44..0066..22002222 rr.. gg..1166..3300-2200..3300 ((ssoobboottaa))
„Depresja, obniżenie nastroju i zachowania
ryzykowne u młodzieży”

Terminy zajęć stacjonarnych w Moko-
towskim Centrum Integracji Mieszkańców
ul. Woronicza 44a, Warszawa

77..0066..22002222 rr..  gg..1166..3300-2200..3300  „O motywa-
cji dziecka i nastolatka”

Proponujemy także konsultacje indywi-
dualne: stacjonarne, telefoniczne i przez
WhatsApp. Na zajęciach obowiązują zapi-
sy i limit miejsc.

Koordynator projektu: Katarzyna Góźdź
e-mail:  wichurakomunikacji@gmail.com
tel:  533 300 401
Zapisy przez formularz www.survio.com
Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z

Mokotowa i rodzice dzieci uczęszczających
do mokotowskich placówek oświatowych.

Dyktando nad Dolinką
To już czwarta edycja zmagań, o tytuł

mistrza ortografii w Dyktandzie nad Dolin-
ką, organizowanym przez SDK i Fundację
Języka Polskiego.

Wydarzenie jest objęte honorowym pa-
tronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów

Rafała Miastowskiego. Wygrany otrzyma
1000 zł i pióro burmistrza. Pozostałe osoby,
zajmujące miejsca na podium otrzymają
nagrody rzeczowe.

Dyktando rozpocznie się 21 maja o godz.
12.00 w sali widowiskowej, na zgłoszenia
czekamy do 19 maja. Tekst dyktanda będzie
opracowany na podstawie zasad pisowni i
interpunkcji zawartych w „Wielkim słowni-
ku ortograficznym PWN”, Wydawnictwa
Naukowego PWN, Warszawa 2016.

Wszelkie informacje i pliki znajdują się
pod adresem www.sdk.waw.pl/konkursy-
-i-festiwale/dyktando-nad-dolinka.

Mokotowskie Senioralia
Mokotowskie Senioralia to konkurs wo-

kalny dla osób 50+. W przeglądzie mogą
brać udział zarówno soliści jak i zespoły
wokalne, z dowolnym akompaniamentem
lub a capella. Dobór akompaniamentu jest
dowolny, a organizator podczas zmagań,
udostępnia w tym celu pianino elektryczne.

Mokotowskie Senioralia odbędą się 25
maja, zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja. 

Wszelkie informacje i pliki znajdują się
pod adresem www.sdk.waw.pl/konkursy-
-i-festiwale/senioralia 

Przesłuchania rozpoczną się 25 maja od
godziny 10.00 w Służewskim Domu Kultu-
ry, ul. J.S. Bacha 15, sala widowiskowa.

Dla publiczności wstęp wolny.
Wydarzenie jest objęte honorowym pa-

tronatem burmistrza Dzielnicy Mokotów
Rafała Miastowskiego.

Na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 46 przy ulicy
Wałbrzyskiej odbyły się
Mistrzostwa Mokotowa w
czwórboju lekkoatletycz-
nym w kategorii dzieci
oraz Mistrzostwa Mokoto-
wa w lekkiej atletyce w ka-
tegorii młodzież. 

W zawodach wzięło udział kil-
kuset uczestników. W klasyfika-
cji łącznej czwórboju lekkoatle-
tycznego obejmującego bieg 60
metrów, rzut piłką palantową,
bieg na 600 metrów dziewcząt
oraz 1000 metrów chłopców i
skok w dal, złote medale zdoby-
ły: Szkoła Podstawowa nr 85
imienia Benito Juareza wśród
chłopców oraz Społeczna Szko-
ła Podstawowa nr 26 imienia

profesora Jigoro Kano wśród
dziewcząt.

W kategorii młodzież zawod-
nicy i zawodniczki rywalizowa-
ły w następujących konkuren-
cjach: 100 metrów, 200 metrów,
300 metrów, 600 metrów, 1000
metrów skok w dal, pchnięcie
kulą, sztafeta 4 x 100 metrów i
sztafeta olimpijska. Najlepszych
trzech zawodników i zawodni-
czek w poszczególnych konku-
rencjach reprezentować będzie
Dzielnicę Mokotów podczas Mi-
strzostw Warszawy. Mistrzostwa
Mokotowa było zadaniem pu-
blicznym realizowanym przez
Fundację Bieganie.

Piątkowego popołudnia
pierwszym meczem pomiędzy
Softballowym Klubem Sporto-

wym z Krośniewic, a Centaura-
mi Warszawa rozpoczęły się Mi-
strzostwa Polski U15 dziewcząt
w Softballu. Turniej rozgrywany
był na boisku przy szkole nr 205
i trwał do soboty. Zawodniczki
WKSB Centaury okazały się ma-
ło gościnne i w meczu otwarcia
pokonały swoje przeciwniczki
23:11. Dziewczęta z Centaurów
nie dały żadnych szans przeciw-
niczkom w dwóch pozostałych
spotkaniach, wygrywając 15:3
z BUKS Gepardami Żory oraz
19:8 z Rawą Katowice, zdoby-
wając  tym samym tytuł Mi-
strzyń Polski 2022 r. w Softbal-
lu. Brawo gratulujemy sukcesu.

W hali sportowej SP 85 przy
ul. Narbutta 14 odbył się turniej
koszykarski trzy osobowych ze-

społów sportowych. Organizato-
rem turnieju był warszawski klub
sportowy KKS Polonia Warsza-
wa. Mimo napiętego kalendarza
dotyczącego egzaminów matu-
ralnych w rywalizacji wzięło
udział 11 zespołów. Turniej roz-
począł się od profesjonalnej roz-
grzewki, którą poprowadził tre-
ner odpowiedzialny w klubie za
motorykę zawodników. Mecze
były zacięte, a rywalizacja stała na
wysokim poziomie. W sędziów
wcielili się zawodnicy pierwszego
składu warszawskiego klubu KKS
Polonia Warszawa. Tym razem
nie było medali i pucharów dla
uczestników. Nagrodami były bo-
ny na zakup sprzętu sportowego,
a od Dzielnicy Mokotów m. st.
Warszawy zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe.

Nie będzie nic odkrywczego
ze skojarzeniem MKŁ Strzała z
zawodami łuczniczymi. Jak co
roku nad Jeziorkiem Czernia-
kowskim organizowane są za-
wody pn. Field w Centrum Mia-
sta. Polegają one na zaliczaniu
strzelania do 10 tarcz umiesz-
czonych w różnych miejscach w
okolicach jeziorka. Strzelania od-
bywają się z różnych odległości
do różnego rodzaju tarcz. Zasa-
da jest prosta, trzeba ustrzelić
jak najwięcej punktów. Taki ro-
dzaj łucznictwa wymaga wielu
umiejętności: strzelania w róż-
nym terenie i w różnych pozy-
cjach, celowania pod zmiennymi
kątami, określania nieznanej od-
ległości. Z roku na rok zawody te
cieszą się coraz większą popu-
larnością, o czym świadczy coraz
większa liczba zawodników.

Na przełomie kwietnia i maja w Przedszkolu nr 326 ru-
szyły kolejne zajęcia w ramach projektu „Aktywne
Skrzaty”. Tym razem przedszkolaki biorą udział w
warsztatach teatralnych. 

Dzieci mają możliwość rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
aktorskich poprzez doskonalenie myślenia twórczego, wzbogace-
nie sposobów własnej ekspresji oraz ćwiczenia komunikowania
się i  współpracy. Pracują również nad oswajaniem tremy podczas
występów publicznych i doskonalą wrażliwości na sztukę.

Warsztaty są częścią projektu „Aktywne Skrzaty”, koordynowa-
nego przez Zespół Funduszy Europejskich dla dzielnicy Mokotów,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, RPO WM 2014-2020.

Sportowy weekend na Mokotowie

Program „Aktywne Skrzaty”
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Po ponad 150 latach do ogrodów
wilanowskich powrócił odtwo-
rzony komplet rustykalnych me-
bli ogrodowych należących do
Aleksandry i Augusta Potockich. 

Pierwsze działania w kierunku przy-
wrócenia zestawu ogrodowych mebli
wypoczynkowych Augusta i Aleksan-
dry Potockich ruszyły w 2017 roku. Do-
piero jednak w 2021 roku znaleziono
odpowiedniego rzemieślnika - jest nim
Andrzej Łukasik, który z nieskrywanym
entuzjazmem podjął się realizacji przed-
sięwzięcia. 

Analiza ze starego zdjęcia 
Do dzisiejszych czasów nie zacho-

wały się jednak plany rustykalnych me-
bli. Wykonano więc analiza fotogra-
metryczna XIX-wiecznego kadru – po-
chodzącego z 1864 roku! Dzięki istnie-
jącej do dziś i sfotografowanej kolum-
nie z orłem możliwe było ustalenie wła-
ściwych proporcji i orientacyjnych wy-
miarów ławki, dwóch foteli z podło-
kietnikami oraz stołu. Specyfika obiek-
tu jakim są meble rustykalne wykona-
ne z naturalnych materiałów uniemoż-
liwia ich rekonstrukcję. Stworzono
więc de facto nowe meble, które w łu-
dzący sposób są podobne do tych za-
mówionych niegdyś przez Aleksandrę
i Augusta Potockich.

Rustykalny zestaw składa się ze sto-
łu (ok. 170x70 cm i 75 cm wysokości
blatu), dwóch krzeseł z podłokietni-

kami (ok. 90 cm wysokości oparcia,
57x43 cm siedziska na wysokości ok.
47 cm) oraz ławki (ok. 90 cm wysoko-
ści oparcia, 218x43 cm siedziska). Me-
ble zostały wykonane z drewna orze-
cha włoskiego, olchy i jałowca, ponie-
waż trudno było skompletować ele-
menty konstrukcyjne jednego gatun-
ku. Ich naturalistyczna forma, przy-
pominająca splątane konary drzew.
Postałe elementy jak nogi krzeseł, pod-
łokietniki, oparcia oraz noga stołu wy-
konane zostały z jałowca (Juniperus
sp.) zarówno jego części nadziemnych
jak i korzeni. Imponujących rozmia-
rów podstawa stołu stanowi pojedyn-
cza karpa korzeniowa jałowca. Co
ważne wszystkie elementy drewnia-
ne pochodzą z urobku komunalnej go-
spodarki drzewostanem na terenie
Warszawy i w jej okolicach.

Nowe meble stanowią jak najwier-
niejsze nawiązanie do fotografii ze zbio-
rów Muzeum Narodowego. Meble zo-
stały odpowiednio zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycz-
nych i będą eksponowane w sezonie
letnim w swojej historycznej lokalizacji
w Parku Północnym, przy kolumnie z
orłem. Projekt stanowi kolejny ważny
krok w przywróceniu historycznego
wyposażenia wilanowskich ogrodów. 

Ogród Północny
Nowe-stare meble stanęły w Ogro-

dzie Północnym parku pałacowego.

To geometryczna część wykonana w
stylu francuskim. Obecne założenie
powstało w miejscu ogrodu fruktyfi-
kującego, w którym król Jan III upra-
wiał drzewa owocowe, warzywa oraz
zioła. W XVIII wieku zastąpiono go
ogrodem o charakterze ozdobnym.
Do tej właśnie kompozycji nawiązuje
współczesne założenie łączące ele-
menty z XVIII i XIX wieku: regularny
układ kwater obwiedzionych niskimi
żywopłotami z bukszpanu i wypełnio-
nymi ozdobnymi trawnikami, strzy-
żonymi w stożki cisami, klombami
kwiatowymi oraz dekoracyjnymi or-
namentami. 

Centralnym elementem ogrodu jest
fontanna zwieńczona figurą mityczne-
go młodego trytona z rogiem. Od pół-
nocy ogród ograniczony jest szpale-
rem z grabu  z wnękami na kamienne
ławy, od wschodu zaś metalową per-
golą obsadzoną lipami i bluszczem
pospolitym, będąca konstrukcją pod
przyszłą rekonstrukcję bindaża Elż-
biety Sieniawskiej. W zachodniej czę-
ści ogrodu znajduje się Gaj Akademo-
sa, zaprojektowany w połowie XIX
wieku jako miejsce zaciszne, służące
do odpoczynku i rozmyślań. Za posą-
gami Jana Kochanowskiego i Fran-
ciszka Karpińskiego, polskich poetów
sławiących uroki życia na wisi, znajdu-
je się owalny placyk otoczony półkoli-
stą kamienną ławą, nawiązującą do
„ławek szeptów”. i n o

Odtworzono rustykalne meble w ogrodzie Pałacu w Wilanowie

W dniach 14-15 maja w budynku Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów odbyło się wydarzenie Startup Shaker, podczas które-
go kilkuosobowe, multidyscyplinarne zespoły pod okiem
mentorów pracowały nad  swoim pomysłem na biznes. 

Wybrano 10 najlepszych projektów, które zostały zakwalifikowa-
ne do następnego etapu programu czyli warsztatów doradczo–rozw-
ojowych i konsultacji z trenerami. Startup Shakera był dla uczest-
ników okazją do poznania nowych ludzi, wymiany doświadczeń,
a także podniesienia kompetencji biznesowych.

– Chyba każdy młody człowiek wchodzący w życie zawodowe i
widzący siebie w roli przedsiębiorcy, chciałby stworzyć sturtup od-
noszący sukces. Wydarzenia takie jak zrealizowany w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów Sturtup Shaker dostarczają możliwości weryfi-
kacji swojego pomysłu na biznes, wysłuchania w bezpiecznym śro-
dowisku krytycznych głosów mentorów i poprawienia swojego
produktu zanim trafi on na rynek. Dzielnica Ursynów chce tworzyć
warunki do generowania pomysłów, które przerodzą się w innowa-
cyjne projekty biznesowe – mówi odpowiedzialny za tematykę
przedsiębiorczości zastępca burmistrza Bartosz Dominiak.

Pomysł na biznes
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Przejażdżki rowerowe popra-
wiają nasze samopoczucie i
usprawniają pracę serca, mię-
śni oraz stawów. Idealnym roz-
wiązaniem jazdy dla relaksu i
zdrowia dla osób powyżej 70 lat
narzekających na kondycję są
rowery elektryczne, które po-
zwalają nieco odpocząć podczas
pedałowania, i rowery trójkoło-
we, poprawiające bezpieczeń-
stwo jazdy. 

Amerykański mechanik rowerowy,
Lennard Zinn, powtarzał: ”Stop się w
jedno ze Wszechświatem, a jeśli nie po-
trafisz, to przynajmniej stań się jedno-
ścią ze swoim rowerem”.

Historia sterowalnej maszyny
Robert Penn, w niezwykłej książce

pt.: Przepis na rower, tak go zdefinio-
wał: “Jest to sterowalna maszyna, skła-
dająca się z dwóch kół z oponami pneu-
matycznymi, zamocowanymi w jed-
nym rzędzie z ramą, wyposażoną w ru-
chomy przedni widelec. Koła wprawia-
ne są w ruch stopami jadącego, który
kręci pedałami, połączonymi korbą z
kołem łańcuchowym oraz łańcuchem z
zębatkami tylnego koła”.

Rower ma bardzo ciekawą historię.
W 1818 r. Karl Freiherr Drais von Sau-
erbronn, zbudował pierwowzór rowe-

ru, tzw. maszynę biegową (drezynę).
Pojazd wprawiano w ruch przez odpy-
chanie się nogami od ziemi. Obecnie, ta-
ki rowerek w mini wersji, chętnie jest
wykorzystywany do nauki jazdy bar-
dzo małych dzieci. Rower w obecnym
kształcie opracowano w Anglii w 1885
roku. Pierwowzór, wyposażony był w
koła równej wielkości, kierownicę połą-
czoną bezpośrednio z widelcem, a tyl-
ne koło było napędzane przekładnią
łańcuchową. Taki pojazd został nazwa-
ny Rover, czyli wędrowiec. Już w 1890
roku w Stanach Zjednoczonych, było
około stu pięćdziesięciu tysięcy rowe-
rów. W Waszyngtonie, w Urzędzie Pa-
tentowym, był nawet specjalny budynek
do obsługi wyłącznie osób z patentami
do roweru. Pod koniec 1893 r. kolarze
torowi przekroczyli prędkość 60
km/godz., a więc przekroczyli szybkość
biegnącego kłusem konia i w ten sposób
rower zyskał nowy status - pojazdu do
przemieszczanie się. John Galsworthy,
tak opisał złote czasy roweru: “Rower
[...] jest odpowiedzialny za większe po-
ruszenie w kwestii manier i moralności
niż cokolwiek innego od czasów Karo-
la II Stuarta. [...] Pod jego wpływem,
rozwinęły się weekendy, silne nerwy,
mocne nogi, soczysty język [...]rów-
ność płci, dobre trawienie i zawodo-
stwo [...]. Od 1914 r. do czasów dzisiej-

szych, rowery tzw. poziome w obudo-
wach aerodynamicznych, pozwalają na
osiąganie bardzo dużych prędkości. Re-
kord świata, ustanowiony 19 września
2008, w sprincie na 200 m. z rozpędze-
nia wzdłuż 1 mili, wynosił 132,5 km/h
i należał do Sama Whittinghama na ro-
werze Varna Diablo II. Rower już daw-
no stał się jedną z dyscyplin sportu wy-
czynowego. 

W 1978 r. w Kalifornii pojawił się
pierwszy tzw. rower górski, MTB (Mo-
untain Bike), a w 2018 r. Organizacja
Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3
czerwca Światowym Dniem Roweru. 

Rowerowa Polska
W Polsce, pierwszy rower w dzisiej-

szym kształcie pojawił się podobno w
1869 roku, a pierwszy samochód 18 lat
później.  W 1886 r. powstało Warszaw-
skie Towarzystwo Cyklistów (WTC).
Głównym celem Towarzystwa była po-
pularyzacja kolarstwa, którą realizowa-
no poprzez organizację zawodów i pro-
mowanie turystyki rowerowej. Obok
jednej z siedzib WTC w Dynasach w ro-
ku 1892 zbudowano nowoczesny tor
kolarski. Do WTC należeli, między inny-
mi, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus,
a także Maria Skłodowska-Curie, która
wraz z mężem wybrała się na rowerach
w podróż poślubną. Pierwszą produkcję
rowerów w Polsce rozpoczęto w 1917 ro-
ku w zakładzie F. Zawadzkiego i w
pierwszym roku złożono tam 17 sztuk. 

W 1929 roku powstała Państwowa
Wytwórnia Uzbrojenia w Warszawie,
która podjęła się produkcji rowerów
zwanych “Łucznikiem”, głównie dla
wojska. Oprócz uchwytów na karabin i
inne żołnierskie gadżety, model ozna-
czony numerem 35 posiadał wzmoc-
nioną ramę, zielony lakier i dwie zę-
batki (z 18 i 22 zębami), dzięki czemu
można było zmienić przełożenie. Na
blaszanej tabliczce na główce ramy znaj-
dował się rysunek Łucznika (inspiro-
wany akwarelą przedwojennego artysty
malarza Władysława Skoczylasa) z na-
pisem “Państwowe Wytwórnie Uzbro-
jenia w Warszawie” oraz inicjałami
“F.B.” co oznaczało “Fabrykę Broni”. 

Po II Wojnie Światowej, w 1949 roku,
powstała w Bydgoszczy największa pol-

ska fabryka rowerów: “Romet”. W
szczytowych latach produkcja “Rome-
tu” osiągała 1.000.000 - 1.200.000
sztuk rocznie, a w fabrycznej ofercie
były m. in. rowery składane. W roku
1991 zakłady zostały przekształcone w
spółkę akcyjną o nazwie Zakłady Ro-
werowe “Romet” Spółka Akcyjna, na-
stępnie w wyniku nieudanego procesu
prywatyzacyjnego, zakład został po-
stawiony w stan upadłości i w 1998 ro-
ku sąd wystawił go na sprzedaż. 

W latach 90-tych XIX wieku pojawi-
ły się też w USA rowery składane, któ-
re były początkowo używane głównie
przez wojsko, umożliwiały one bowiem
szybkie przemieszczanie się oddziałów
i łatwy transport lekkiego uzbrojenia.
Preferowane były też przez manage-
rów dużych firm dojeżdżających do pra-
cy komunikacją miejską. 

Masa krytyczna
Na stronie www.rowery.org.pl znaj-

dujermy taką oto definicję rowerowej
Masy Krytycznej. “Masa Krytyczna jest
to duża i stale rosnąca grupa jadących
razem rowerzystów. Encyklopedyczne
znaczenie masy krytycznej to “mini-
malna masa materiału rozszczepialne-
go w określonym układzie geometrycz-
nym i przy współdziałaniu z innymi ma-
teriałami wywołująca samorzutną re-
akcję łańcuchową”. O to właśnie chodzi
– zebrać w jednym miejscu i w jednej
chwili tak wielu rowerzystów, że nastą-
pi rodzaj reakcji łańcuchowej i następ-
ni rowerzyści zaczną pojawiać się sa-
morzutnie. Pojedynczy rowerzysta jest
dla kierowcy niewidoczny, a dla decy-
denta – nieważny. Co innego kilkuset.
Masa Krytyczna jest Masą Cykliczną –
odbywa się regularnie cały rok, co mie-
siąc (zazwyczaj ostatni piątek miesią-
ca), bez względu na pogodę, porę roku
oraz wszelkie przeciwności, zawsze o
stałej, popołudniowej lub wieczornej
porze”. Pierwsza na świecie Masa Kry-
tyczna odbyła się 27 września 1992 ro-
ku w San Francisco w USA.

Jak dbać o rower 
Znając parametry i wymiary naszego

ciała oraz ewentualne ograniczenia fi-
zyczne czy zdrowotne, przede wszyst-

kim, należy poradzić się bezpośrednio
producentów rowerów (poniżej link).
Rower dla seniora powinien być LEKKI,
bo ciężar ma znaczenie gdy będziemy
musieli wprowadzić rower po schodach,
pod górkę lub znieść go do piwnicy.
Najlżejsze ramy są z włókna węglowe-
go (karbonowe), jednak ich wadą jest
wysoka cena. Powinien mieć też duże
koła np. 28-calowe, które zapewnią du-
żą przyjemność z jazdy i ułatwią peda-
łowanie.

Dobrym wyborem jest tzw. rower
miejski, czyli inaczej trekkingowy. Taki
lekki rower, najlepiej służy do jazdy po
ścieżkach rowerowych, chodnikach i
ulicach. Warto zapoznać się z zalecenia-
mi producenta, które wskażą nam, jaki
rozmiar ramy będzie odpowiedni dla
naszego wzrostu. Wybierzmy szerokie
i wygodnie wyprofilowane siodełko –
np. żelowe lub sprężynowe, które do-
brze pochłania drgania. Ważne jest po-
prawne ustawienie wysokości siodełka
względem kierownicy, aby  jechać w
pozycji względnie wyprostowanej, wte-
dy nasz kręgosłup nie będzie obciążony.
Jeżeli chcemy poszaleć po bezdrożach
i górach to powinien to być rower absor-
bujący wstrząsy z bardzo dobrymi ha-
mulcami.

Na stronie https://rowerowepora-
dy.pl/polskie-rowery-najwieksza-list-
a-producentow/ można zapoznać sie z
różnymi rodzajami rowerów od róż-
nych producentów.

A na początek naszej przygody z ro-
werem dobrym rozwiązaniem jest sko-
rzystanie ze wspaniałej inicjatywy Urzę-
du Miejskiego, czyli systemu samoob-
sługowych wypożyczalni rowerów miej-
skich.  Veturilo, Warszawski Rower Pu-
bliczny, działający w ramach Warszaw-
skiego Transportu Publicznego, orga-
nizowany jest przez Zarząd Dróg Miej-
skich w Warszawie od sierpnia 2012 r.,
i działa przez 9 miesięcy w roku, od 1
marca do 30 listopada. W Warszawie,
obecnie, jest ponad 300 stacji i 4500
rowerów miejskich. Warszawski Rower
Publiczny jest systematycznie rozbu-
dowywany i ulepszany.

K r y s t y n a  R u d n o w s k a
A u t o r k a  j e s t  c z ł o n k i e m  
g r u p y  r o w e r o w e j  P T T K

Od zeszłego tygodnia sa-
mochód ze specjalnym ze-
stawem kamer na dachu,
przygotowuje bardzo do-
kładny obraz 150 km dróg
w Warszawie. Rozpoczęto
pilotaż na wybranych dro-
gach stolicy. Jeśli pro-
gram się sprawdzi, niewy-
kluczone, że swoim zasię-
giem obejmie wszystkie
arterie w mieście. Dzięki
temu możliwe ma być bły-
skawiczne i kompleksowe
identyfikowanie awarii w
pasie drogowym, a więc i
dużo szybsza naprawa.

Od zeszłego tygodnia po War-
szawie jeździ samochód, nieco
przypominający auta do e-ko-
ntroli. Pełni jednak zupełnie in-
ną rolę. Co pięć metrów bardzo
dokładnie fotografuje całą sze-
rokość ulicy, tworząc dużo do-
kładniejszy „street view” niż w
internetowej przeglądarce. W
sumie stworzy go dla 115 odcin-
ków 93 ulic (łącznie 150 km),
specjalnie wybranych pod ką-
tem jak największej różnorod-
ności. W efekcie otrzymamy do-
kładny model dróg wraz z infra-
strukturą. W tym zawierać się
będzie 10 km, które przy pomo-

cy specjalnie opracowanego na-
rzędzia poddane zostaną za-
awansowanej analizie, automa-
tycznie wykrywającej nieprawi-
dłowości i awarie.

Narzędzie do kontrolowania
ulic w czasie rzeczywistym, udo-
stępnione przez firmę OPEGIE-
KA, przyda się, bo tylko w tym
roku na remonty nawierzchni
miasto wyda ponad 60 mln zł.
Do tej pory informacje o awa-
riach i uszkodzeniach napływa-
ły do Pogotowia Drogowego za
pośrednictwem Centrum Kon-
taktu z Mieszkańcem (czyli dzię-
ki numerowi 19115) czy poprzez

objazdy dróg prowadzone przez
załogi Pogotowia Drogowego
ZDM. Teraz, przy wykorzysta-
niu specjalnego zestawu kamer
zamontowanych na samocho-
dzie, proces będzie przebiegał
zdecydowanie szybciej.

Zebrane w trakcie objazdu ob-
serwacje trafią poprzez dedyko-
waną przeglądarkę na stanowi-
sko dyspozytorskie i tutaj, po
przeprowadzeniu analizy i wpro-
wadzeniu do programu Pogoto-
wia Drogowego, będą przekazy-
wane bezpośrednio do realizacji.
ZDM ma nadzieje, że wykorzy-
stanie technologii mobilnego
skanowania dróg pozwoli na do-
kładniejszą kontrolę stanu infra-
struktury drogowej i przyspie-
szy proces usuwania awarii.

Testowane są możliwość wy-
krywania nieprawidłowości w
wybranych obszarach. Począt-
kowo ZDM planuje skupić się na
wykrywaniu ubytków na-
wierzchni i niektórych uszko-
dzeń oznakowania pionowego.
Jednak jeżeli technologia mobil-
nego skanowania dróg zda egza-
min jako narzędzie do wykry-
wania uszkodzeń infrastruktu-
ry, ZDM chce poszerzyć wa-
chlarz obiektów poddanych ana-
lizie o inne rodzaje oznakowania
i urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu drogowego (oznakowanie
poziome, wygrodzenia segmen-
towe, słupki blokujące itp.). Po-
dobne rozwiązania są obecnie
testowane w innych europejskich
krajach, m. in. w Niemczech, Ho-

landii, ale też w Stanach Zjed-
noczonych.

Głównym celem, w jakim
podjęto współpracę z firmą
OPEGIEKA, jest stworzenie
oprogramowania do detekcji
uszkodzeń infrastruktury dro-
gowej. Jednak w trakcie pilota-
żu zbadane zostaną też inne
możliwości, jakie daje to zarząd-
cy drogi. ZDM ma  nadzieję, że
narzędzie pozwoli na prowadze-
nie pomiarów powierzchni zajęć
drogowych, detekcję i ustalanie
powierzchni nielegalnie mon-
towanych reklam, szybkie okre-
ślanie granic pasa drogowego,
prowadzenie inwentaryzacji
urządzeń obcych lokalizowa-
nych w pasie drogowym, wy-
krywanie lokalizowanych obiek-
tów i ustalanie ich legalności,
być może okaże się również po-
mocne przy planowaniu przy-
szłych remontów.

Testowanie narzędzia trwać
będzie do listopada bieżącego
roku. Niewykluczone, że w trak-
cie prac nasuną się kolejne moż-
liwości wykorzystania technolo-
gii mobilnego skanowania.

Nie znaczy to jednak, że z na-
prawami ulic ZDM czeka na in-
teraktywny model dróg. W tym
roku zarezerwowano ponad 62
mln zł na naprawy nawierzchni.
Nową zyskają ulice Sławka,
Chodecka, Śmigłowca, Ryżowa,
Jarzębskiego, Płochocińska,
Górczewska, ciągi ulic Koman-
dosów-Ilskiego, Czecha-Trakt
Brzeski, a także Senatorska-M-
oliera-Focha. W tym ok. 5 mln
zł zostanie przeznaczone na
weekendowe frezowania pra-
wych pasów. Lista nie jest za-
mknięta, bo remonty na-
wierzchni będą wykonywane
przy okazji innych inwestycji.

z d m . w a w . p l

Sterowalna maszyna czyli rower...

Pilotaż mobilnego skanowania dróg
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Coraz częściej słyszymy o
chorobach cywilizacyj-
nych - to globalnie i po-
wszechnie występujące
schorzenia tj. otyłość, cu-
krzyca, choroby serca i no-
wotwory, których przyczy-
ną jest mi.in. postęp
współczesnej cywilizacji.
Wszystkie one należą do
grupy chorób niezakaź-
nych, które stanowią przy-
czynę ok. 72% wszystkich
zgonów na świecie. 

W2016 roku zanoto-
wano 54,7 mln zgo-
nów, wśród których

17,6 mln spowodowanych było
chorobami układu sercowo-nac-
zyniowego (ponad 9 mln choro-
bą niedokrwienną serca), 8,9
mln – nowotworami, 3,5 mln –
przewlekłymi chorobami ukła-
du oddechowego (2,9 mln prze-
wlekłą obturacyjną chorobą
płuc), a 1,4 mln – cukrzycą. W
Polsce główną przyczyną zgo-
nów nadal są choroby układu
krążenia i w 2020 roku odpowia-
dały za blisko 40 % zgonów ogó-
łem. Badania podają, że Polska
jest wśród dziesięciu krajów, w
których odsetek występowania
w populacji nieprawidłowej to-
lerancji glukozy, czyli stanu po-
przedzającego rozwinięcie się cu-
krzycy typu 2, jest najwyższy.
Ważnym czynnikiem ryzyka cho-
rób układu krążenia oraz cukrzy-
cy typu II jest otyłość, zwłaszcza
otyłość brzuszna, która dotyczy
40–60% Polaków. Co więcej oty-
łość staje się obecnie ważniej-
szym czynnikiem ryzyka zgonu z
powodu zawału i udaru mózgu,
niż palenie papierosów.

Odpowiednio zbilanso-
wana dieta, aktyw-
ność fizyczna, zrów-

noważony tryb życia oraz kon-
trola swojego stanu zdrowia i
odżywienia to najlepsza recepta
na długie życie w dobrym zdro-
wiu. Chociaż istnieje wiele me-
tod oceny stanu zdrowia i wiele
badań lekarskich, najczęściej za-
pominamy o tych podstawo-
wych, które przeprowadzone od-
powiednio wcześnie, dają nam
możliwość skutecznego przeciw-
działania wielu chorobom i za-
burzeniom. 

Mowa tu o podstawo-
wych badaniach la-
boratoryjnych, dzię-

ki którym wzrastają szanse na
wczesne wykrycie ”zakłóceń” w
funkcjonowaniu naszego organi-
zmu. Nie ma jednego standar-
du, kiedy należy „badać krew”,
ale zalecenia mówią, iż w zależ-
ności od wieku dobrze jest je
przeprowadzać regularnie, w
odpowiednich odstępach czasu.
I tak na przykład, osobom po 45
roku życia zaleca się wykonanie
podstawowych badań krwi przy-
najmniej raz na 3 lata, natomiast
u osób z tzw. grupy ryzyka raz na
roku, niezależnie od wieku.
Czynniki ryzyka to głównie: nad-
waga, nieprawidłowa glikemia
na czczo lub nieprawidłowa to-
lerancja glukozy, cukrzyca (tak-
że w rodzinie  - rodzice, rodzeń-
stwo), dyslipidemia, nadciśnie-
nie tętnicze (?140/90 mm Hg),
czy choroby układu sercowo-n-
aczyniowego.

Zaczynając od początku,
jednym z podstawo-
wych badań jest morfo-

logia krwi, dostarcza wielu cen-
nych informacji na temat para-
metrów układu czerwonokrwin-
kowego, białokrwinkowego i
płytkotwórczego. Z wyników ba-
dania jesteśmy w stanie uzyskać

ogólną informację na temat od-
żywienia naszego organizmu np.
żelazem, witaminą D, B12, czy
kwasem foliowym. Możemy
przewidzieć ryzyko wystąpienia
chorób układu krwiotwórczego,
wystąpienia anemii lub innych
zaburzeń. 

K olejnym najczęściej re-
komendowanym do
zbadania parametrem

jest „pakiet cholesterolowy”, bar-
dziej fachowo - lipidogram. To
bardzo istotne badanie, które
określa stężenie cholesterolu, je-
go frakcji oraz kwasów tłuszczo-
wych, nazywanych trójglicery-
dami, we krwi. Powinno być wy-
konywane regularnie, zwłasz-
cza przy otyłości, cukrzycy, nie-
wydolności nerek, niezbilanso-
wanej diecie oraz małej aktyw-
ności fizycznej. Zaburzenia w
proporcjach poszczególnych
frakcji to główny czynnik ryzyka
chorób serca, zawałów, udarów,
miażdżycy. Jak już wspomnia-
no, choroby serca są główną z
śmiertelnych chorób cywiliza-
cyjnych naszych czasów. Na
szczęście odpowiednio wcześnie
wprowadzona celowana pre-
wencja pozwala obniżyć to ry-
zyko do minimum. 

K olejny ważny parametr
to poziom glukozy na
czczo. Podwyższony

poziom „cukru” we krwi na czczo
>100 mg/dl może dawać nam
informację o zwiększonym ryzy-
ku wystąpienia cukrzycy typu 2.
Cukrzyca jest chorobą metabo-
liczną, w której problemem kli-
nicznym jest występowanie pod-
niesionego poziomu glukozy we
krwi, na skutek defektu produk-
cji lub działania hormonu insuli-
ny. Prowadzi to z kolei do tzw.
przewlekłych powikłań cukrzy-

cy. Powikłaniem może być np.
choroba sercowo-naczyniowa
(zawał serca, udar mózgu), reti-
nopatia cukrzycowa, czy nefro-
patia cukrzycowa. Do rozwoju
powikłań dochodzi latami, jed-
nak zaniedbanie leczenia i regu-
larnego kontrolowania poziomu
cukru prowadzi do znacznego
pogorszenia się stanu zdrowia. 

Na koniec kilka nieinwa-
zyjnych badań wykra-
czających poza podsta-

wowe badania laboratoryjne
krwi. Mowa m.in. o pomiarze ci-
śnienia krwi, kontroli masy ciała,
obwodu talii czy badaniu składu
ciała. Nadciśnienie tętnicze nale-
ży do najbardziej rozpowszech-
nionych chorób na świecie. Jest
ono jednym z najważniejszych
czynników ryzyka wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca,
udaru i zgonu z przyczyn serco-
wych. Światowe dane wskazują,
że 30% ludzi chorujących na nad-
ciśnienie tętnicze nie wie o swo-
jej chorobie. Obecnie przyjmuje
się, że granicą prawidłowych war-
tości ciśnienia krwi jest 139
mmHg dla ciśnienia skurczowego
i 89 mmHg dla ciśnienia rozkur-
czowego. Wartości ciśnienia tętni-
czego od 140/90 mmHg wska-
zują już na nadciśnienie tętnicze. 

Badanie składu ciała co-
raz szerzej i bardziej do-
stępne, pozwala nam

ustalić m.in. zawartość tkanki
tłuszczowej. Obecność tłuszczu
w organizmie jest niezbędna do
jego prawidłowego funkcjono-
wania. Spełnia on między inny-
mi funkcje termoregulacyjne,
chroni narządy wewnętrzne
przed urazami mechanicznymi,
jest także rozpuszczalnikiem dla
witamin z grupy A, D, E, K. Jed-
nak nadmiar tkanki tłuszczowej,

spowodowany zaburzeniami
metabolizmu, czy np. siedzącym
trybem życia i nadmierną w sto-
sunku do potrzeb energetycz-
nych podażą produktów żywno-
ściowych, prowadzi do ogólno-
ustrojowego stanu zapalnego o
niskim nasileniu, a ten w konse-
kwencji do niekorzystnych
zmian w organizmie. 

Warto zadbać o siebie
i wykonać badania
których wyniki mo-

gą uspokoić nas w kwestii na-
szego zdrowia lub też uświado-
mić o potrzebie modyfikacji sty-
lu życia.

W związku z realizo-
wanym projektem
badawczym w ra-

mach pracy doktorskiej, zapra-
szamy do zapoznania się z in-
formacjami podanymi na ry-
cinie i kontaktu wszystkie
chętne osoby, spełniające po-
niższe kryteria. Ze swej stro-
ny oferujemy przeprowadze-
nie podstawowych badań la-
boratoryjnych (morfologia, li-
pidogram, białko CRP, kwas
moczowy, stężenie glukozy na
czczo), spotkanie z dietety-
kiem i analizę składu ciała. 
Zapraszamy. 

Badaj się i dbaj o siebie
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K ultura to zjawisko, które w znacznym stopniu kojarzymy z ciągłością. Jej
rozwój to nic innego, jak dokładanie nowych wartości i pomysłów przez
kolejne pokolenia. Dla łatwiejszego zrozumienia, czym jest, można wy-

obrazić ją sobie jako nieskończoną drogę. Jej główna linia jest niczym autostra-
da, od której co jakiś czas odchodzą od mniejsze drogi boczne. To obrazowe po-
równanie wskazuje na istnienie jednego nadrzędnego nurtu, od którego odbijają liczne odnogi. Roz-
widlają się one na coraz mniejsze pasemka. Tworzą gęstą sieć połączeń między sobą, co w odnie-
sieniu do współczesności można rozumieć jako wymianę kulturalną w wielu obszarach. W uprze-
mysłowionym świecie ta swoista sieć jest niczym neurony przenoszące określone sygnały i informa-
cje. Ich rolę w kulturze spełniają łącza pozwalające na szybki kontakt i wymianę myśli. Spośród wszyst-
kich na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście Internet z portalami społecznościowymi, informa-
cyjnymi dedykowanymi m. in. kulturze. 

Świat zmienił się dzięki cyfryzacji nie do poznania. Komuś urodzonemu kilka pokoleń wstecz
trudno byłoby zrozumieć jak działa ten sam świat dziś. Równie trudno byłoby zrozumieć takiej
osobie zjawiska zachodzące w dzisiejszej kulturze. Dotyczy to szczególnie obszaru kultury ma-
sowej. Tu zaszły spektakularne zmiany. W ciągu zaledwie ostatnich kilku dekad dokonał się
ogromny skok techniczny, umożliwiający dostęp do kultury w skali globalnej. Zamiast znanego
z czasów pozytywizmu dotarcia z książką pod strzechy dziś do niemal każdego domu wdziera
się telewizja, radio, Internet, telefonia i oczywiście słowo pisane w postaci prasy i wspomnianej
książki. Czy to oznacza realizacje pozytywistycznych postulatów? Zapewne tak. Oczywiście, za-
leży to od wielu czynników, ale dostęp do źródła wiedzy, jakim kiedyś była książka, stał się fak-
tem, choć dominują inne nośniki. Ciesząca się dużą popularnością Wikipedia zastąpiła tomy en-
cyklopedii, a tekst zastąpiły multimedia. 

Zapis obrazu i dźwięku zmienił się
z analogowego na cyfrowy. To praw-
dziwa rewolucja techniczna i skok cy-
wilizacyjny porównywalny z zastoso-
waniem maszyny parowej w przemy-
śle, a w kulturze z przeobrażeniem
się kina niemego w kino dźwiękowe.
Ma to niebagatelny wpływ na kultu-
rę i na całe nasze życie. W zauważal-
ny sposób wzrosły oczekiwania i wy-

magania odbiorców w stosunku do jakości dźwięku i obrazu. Chodzi też o dużą łatwość zapisywa-
nia danych i przekazywanie ich np. poprzez Internet, TV, kino, radio etc. 

Zmieniła się też nasza percepcja, zmieniły się przyzwyczajenia i nawyki. Dotyczy to większości
społeczeństw i każdego obywatela z osobna. Co to oznacza? To znaczy, że żyjąc w ciągłym pośpie-
chu, nie chcemy poświęcać już tyle czasu, co nasi rodzice, czy dziadkowie – na czynności wyma-
gające czasy i skupienia, na czytanie książek, nawet na oglądanie długiego filmu albo spektaklu
teatralnego. Zamiast tego, oglądamy seriale składające się z krótkich odcinków i sezonów, co uła-
twia ich przyswojenie. Klikamy pilotem po kanałach telewizyjnych, bo nie możemy lub nie chce-
my koncentrować się na jednym, wybranym. To pozornie czynność bez wielkiego znaczenia, ale
świadczy o naszej potrzebie silniejszych, krótkotrwałych doznań zamiast na temacie wymagają-
cym wysiłku intelektualnego. 

Zmiany w postrzeganiu otaczającego nas świata są dobrze widoczne zwłaszcza w młodym po-
koleniu, które jest coraz bardziej uzależnione od komputera czy smartfona. Urządzenia te zastępu-
ją im w dużej mierze żmudne wertowanie książek. Kto z młodych czyta dziś tasiemcowe powieści
dziewiętnastowieczne? Abstrahując od ich walorów artystycznych, czy dziś nie sprawiłoby kłopo-
tu przeczytanie siedmiotomowego cyklu powieści Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego cza-
su” ? Kto z młodych czyta „Komedię ludzką”  Honoriusza Balzaka - cykl powieści składający się z
ponad 130 utworów, w których pojawia się ponad 2000 postaci? Zapewne niewielu. Dziś młodzież
idzie na skróty. Zamiast czytać, ogląda filmy oparte na prozie, a przed egzaminami sięga po opra-
cowania albo streszczenia. 

Żyjemy w kulturze ikony, czyli małego obrazka, a nie słowa pisanego. Czy warto rozdzierać sza-
ty z tego powodu? Czy umiemy odpowiedzieć sobie na pytanie - czy to dobrze, czy źle? Niestety,
nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tego rodzaju pytanie. 

To znak czasu, w którym w głównym nurcie natrafiamy na rozmaite wynalazki odmieniające na-
sze życie i nas samych. O tempora, o mores! (łac. „O czasy, o obyczaje!”) – słowa wypowiedziane
przez Cycerona podczas jego wystąpienia przeciw Katylinie dowodzą, że zmiany obyczajów nie są
niczym nowym w naszej cywilizacji. Dotyczy to także kultury, dzięki której możemy być tego świa-
domi.  „Wszystko płynie” - mawiał inny starożytny myśliciel Heraklit. „Niepodobna wstąpić dwu-
krotnie do tej samej rzeki” (bo już napłynęły do niej inne wody). Kultura w swym głównym nurcie
również jest zmienna. Zamiast oceniać, lepiej przyjąć to do wiadomości. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

O tempora, o mores!

„Zmiany w postrzeganiu 
otaczającego nas świata są
dobrze widoczne zwłaszcza 
w młodym pokoleniu, które
jest coraz bardziej uzależnione
od komputera czy smartfona”

O statnio pisałem, że z danych Ministerstwa Finansów – czyli oficjalne-
go rządowego źródła – wynika, iż na koniec 2021 r. państwowy dług pu-
bliczny (PDP), liczony według krajowej metodologii, wynosił niemal 1,15

bln złotych, najwięcej w historii. To aż o 19 proc. więcej niż przed pięcioma laty.
Jednak ukryty dług publiczny jest skrzętnie przemilczany od lat i tylko nieliczni
rządowi ekonomiści, zajmujący się wyliczeniami, mają wiedzę o jego astronomicznej wysokości. W
2017 r. Parlament Europejski nakazał państwom Wspólnoty ujawnianie wysokości długu publicz-
nego, powiększonego o wartość przyszłych rent i emerytur, które państwo musi wypłacić  emery-
tom i rencistom, pomniejszoną o już zgromadzone składki. W następstwie tego żądania GUS w kwiet-
niu 2018 r. musiał pokazać pełny obraz finansów publicznych. Komunikat GUS brzmiał: „Urząd pre-
zentuje po raz pierwszy szacunki wartości uprawnień emerytalno – rentowych gospodarstw domo-
wych, nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych... Zobowiązania państwa polskiego z tytułu obie-
canych emerytur opiewają na kwotę 4,96 biliona złotych”. To nie w kij dmuchał, jak mawiał mój dzia-
dek nieboszczyk, ponieważ w 2018 r. owe prawie 5 bilionów złotych stanowiło aż 275 proc. PKB. 

Oczywiście, nie jest tak, że państwo będzie musiało nagle wysupłać prawie pięć bilionów, by wy-
płacić je obywatelom. Są to tzw. zobowiązania odroczone w czasie. ZUS będzie je wypłacał w mie-
sięcznych emeryturach i rentach. Jednak ze względu na proces starzenia się społeczeństwa coraz
więcej osób będzie przechodziło na emeryturę, a w obecnym pokoleniu rodzi się o połowę mniej
dzieci niż w poprzednim, więc strumień pieniędzy pochodzących z obowiązkowych „składek” bę-
dzie stopniowo wysychał. I tu znajduje się jądro problemu – przyszłość nasza i następnego pokole-
nia. Jednak kto w Polsce myśli dzisiaj o przyszłości? Skoro dają (500+, trzynastki i czternastki oraz
inne dodatkowe świadczenia socjalne), trzeba brać i być wdzięcznym za darowiznę, czyli głosować
na dobroczyńcę. A że Polska może stać się drugą Grecją z początku nowego millennium? Co to ko-
go obchodzi, po nas choćby potop. Nieszczęście Grecji zbiegło się wraz z dojściem do władzy par-
tii PASOK i premiera Andreasa Papandreu. Ruszyła wówczas budowa państwa opiekuńczego – trzy-
naste i czternaste pensje, podwyżki płacy minimalnej oraz zasiłków dla bezrobotnych, wzrost wy-
nagrodzeń w sferze budżetowej, etc. Zatrudnienie w sektorze publicznym wzrosło z 283 do 487 tys.,
przy 3,9 mln osób zatrudnionych. Czy to państwu Czytelnikom z czymś się kojarzy, szczególnie wy-
znawcom Prezesa i wielbicielom PiS? 

T o, że państwo opiekuńcze wyszło Grekom bokiem, wszyscy wiemy. Prestiżowy amerykań-
ski magazyn „Forbes” pisał: „Grecy słono zapłacili za kryzys, który pod względem zamoż-
ności zepchnął ich do poziomu sprzed 50 lat. Na greckiej ścieżce nie warto zrobić nawet

pierwszego kroku, bo trudno się zatrzymać, a efekt końcowy jest znany”. Państwo posiadające zbyt
rozbudowaną administrację i politykę opartą na patronacie oraz wątpliwej jakości systemie księ-
gowości, musi w końcu paść ofiarą głębokiego kryzysu. 

Jak wysoki jest w rzeczywistości państwowy dług publiczny? Tego nie wie nikt, bowiem rząd prze-
jął kontrolę polityczną nad wydatkami, które nie są nadzorowane przez parlament. Konkretnie kon-
trolę zawłaszczył premier Mateusz Morawiecki i jego ministrowie, którzy w sposób arbitralny de-

cydują o wydawaniu setek
miliardów złotych i zadłu-
żaniu państwa. Stąd roz-
bieżności pomiędzy PDP a
EDP, czyli długiem sektora
instytucji rządowych i samo-
rządowych, stanowiącym je-
den z elementów unijnego
kryterium fiskalnego z Ma-
astricht. Dług wyliczany tą
metodologią  wyniósł na ko-
niec 2021 r. rekordowe 1,41
bln zł, czyli o 40 proc. więcej

niż pięć lat temu. Różnica między zadłużeniem obliczanym według krajowych i unijnych standar-
dów wynosi obecnie 258,1 mld zł i w tym roku z pewnością się powiększy, ponieważ pączkują ko-
lejne fundusze przy BGK, takie jak Fundusz Pomocy dla Uchodźców, Fundusz Wsparcia Sił Zbroj-
nych i rządowy fundusz Polski Ład. Ich wydatki nie podlegają kontroli parlamentu. 

S tworzono równoległy budżet podważający sens istnienia budżetu ustawowego, więc de fac-
to rząd uzyskuje absolutorium budżetowe na podstawie fikcyjnych danych. Należy jednak
mocno podkreślić, że podwójny budżet nie jest patentem opracowanym przez PiS na tzw.

okoliczność. Ta bardzo niebezpieczna praktyka oszukiwania obywateli poprzez ukrywanie przez
rząd faktycznych danych o finansach państwa ma swój początek w 2008 r., w momencie wybuchu
globalnego kryzysu finansowego. Jest to dzieło rządu sformowanego przez PO i PSL, a konkretnie
ówczesnego ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego, z sukcesami kultywowane przez jego
następców w resorcie. W dużym uproszczeniu polega ono na powołaniu pozabudżetowego fundu-
szu, którego na mocy prawa nie zalicza się do sektora finansów publicznych. Fundusz zadłuża się,
by rząd mógł finansować postawione przed nim zadania (500+, trzynaste i czternaste emerytury,
itp.). Gdyby wpisać do oficjalnego budżetu wydatki związane z funkcjonowaniem Tarczy Finanso-
wej Polskiego Funduszu Rozwoju (program pomocowy dla przedsiębiorców uruchomiony w ramach
Tarczy Antykryzysowej), która wygenerowała ponad 80 mld zł zadłużenia, jak również  Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19, na rzecz którego Bank Gospodarstwa Krajowego wyemitował blisko 140
mld zł długu, państwowy dług publiczny byłby wyższy niż 55 proc. PKB.  

A w polskim prawie obowiązują regulacje, które mają uniemożliwić politykom nieodpowie-
dzialne zadłużanie państwa. Konstytucyjny zapis mówi jasno: dług nie może przekraczać 60 proc.
PKB i tzw. progów ostrożnościowych zawartych w ustawie o finansach publicznych. Gdyby rząd
ośmielił się je naruszyć, musiałby zastosować niezwykle bolesny program cięć wydatków i podwy-
żek podatków, ponieważ jest do tego  zobligowany ustawowo. Ustawa stwierdza wprost, że walo-
ryzacja emerytur w takiej sytuacji byłaby ograniczona tylko do inflacji, a budżetówka musiałaby za-
pomnieć o podwyżkach. Takiego rozwiązania panicznie boi się każda rządząca opcja, ponieważ ro-
dzi ono wśród obywateli frustrację, spadek zaufania do rządu, społeczne protesty na wielką skalę
i w efekcie druzgocącą porażkę w wyborach. 

Zatem zagadka została rozwiązana: zadłużanie Polski służy celom politycznym, m. in. utrzyma-
niu władzy. Pod płaszczykiem troski o najuboższych zadłuża się państwo, by utrzymać poparcie da-
jące szansę na przedłużenie sprawowanej władzy. To populizm w czystej postaci, niestety kupowa-
ny przez elektorat. Jednak mało kto wie, jakim kosztem odbywa się utrzymywanie władzy w pań-
stwie przez PiS. Otóż, szacunkowa wielkość długu publicznego (po uwzględnieniu wahań kursu zło-
tego) wzrośnie z 1,4 bln zł od końca grudnia 2021 roku do 1,55 bln zł na koniec roku 2022, czyli o
376,8 mln zł na dobę i 15,7 mln zł na godzinę. A granica biliona złotych pełni dla międzynarodo-
wych finansów rolę dzwonka alarmowego. Po jej przekroczeniu wzrasta bowiem prawdopodobień-
stwo ucieczki kapitału za granicę, powiększenia się rozmiarów szarej strefy w gospodarce i znacz-
nego obniżenia ratingów. 

C zym w ogóle jest dług publiczny? To łączna suma wszystkich zobowiązań niespłaconych
przez rząd i inne podmioty z sektora finansów publicznych wierzycielom krajowym oraz
zagranicznym. Najprostszą receptą na jego zmniejszenie jest spowolnienie przyrostu dłu-

gu, ale w Polsce on nadal rośnie. Zatem zredukowanie deficytu finansów publicznych wydaje się
być ruchem niezbędnym – rząd nie może już wydawać więcej pieniędzy niż ma do dyspozycji w bu-
dżecie i nie wolno mu zaciągać kredytów, ponieważ powiększają one dług publiczny. Polską gospo-
darkę zaczyna niszczy to, że pieniądze, które mogłyby być wydane na polepszenie infrastruktury
czy  zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, przeznaczane są na spłatę odsetek od
zaciągniętych zobowiązań, obsługę długu oraz zbyt mocno rozbudowanych programów socjalnych. 

Co prawda, według danych MFW na 182 państwa tylko Hong – Kong może pochwalić się ze-
rowym zadłużeniem, ale Polska nadal jest krajem na tzw. dorobku, przez co wzrost gospodarczy
w naszym kraju jest dużo mocniej hamowany przez szybki przyrost długu publicznego, niż ma
to miejsce w zamożnych państwach Zachodu, dysponujących o wiele większym niż my potencja-
łem gospodarczym. Dlatego dalsze zadłużanie Polski przez obecny rząd musi zakończyć się głę-
bokim kryzysem finansowym, na miarę kryzysu dławiącego Grecję w połowie pierwszej deka-
dy naszego stulecia.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy rząd musi udawać Greka?

„Zatem zagadka została rozwiąza-
na: zadłużanie Polski służy celom
politycznym, m. in. utrzymaniu
władzy. Pod płaszczykiem troski 
o najuboższych zadłuża się 
państwo, by utrzymać poparcie
dające szansę na przedłużenie
sprawowanej władzy”

Jan III był nie tylko wielkim znawcą
sztuki wojennej, ale też sztuk pięknych i
wszelkich nauk. Dał się poznać, jako me-
cenas artystów, należał do pierwszego
towarzystwa geograficznego na świecie.
Był to król wykształcony, obyty w świecie
i władający obcymi językami. Był też au-
torem listów, w których opisywał świat i
swą miłość do królowej Marysieńki. 

Jego barokowa rezydencja oraz pełen uroku
park z ogrodami to miejsce, które warto zwiedzić.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ofe-
ruje liczne atrakcje dla osób w każdym wieku od
najmłodszych do najstarszych. 

W szerokiej ofercie można znaleźć zajęcia edu-
kacyjne dla grup i dla uczestników indywidual-
nych. Dotyczy to zarówno wiedzy o pałacu jak
też parku, zwyczajów i kultury sarmackiej oraz
propozycje mogące zaspokoić różnorodne zainte-
resowania odwiedzających. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Odwiedź Wilanów!
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Kolejny mityng wyścigowy na
Służewcu należy ocenić jako
bardzo udany. Dopisały pogo-
da, frekwencja, na wysokości
zadania stanęły także  konie i
jeźdźcy. Rozegrano dwa klasyki
dla trzyletnich folblutów – na-
grody Wiosenną dla klaczy oraz
Rulera dla ogierów i klaczy. 

O d kilku lat frekwencja była
najsłabszym elementem wy-
ścigowych mityngów na słu-

żewieckim torze. W tym roku ten nie-
korzystny stan rzeczy odwrócił się o
180 stopni. Przynajmniej na razie. Ty-
lu widzów, co na pierwszych trzech
dwudniówkach w nowym sezonie,
dawno na Służewcu nie widziano. Wie-
lu stałych bywalców spekuluje, jaka by-
łaby frekwencja, gdy podobnie jak na
wrocławskich Partynicach wstęp na tor
był wolny, bądź za symboliczną opłatą,
na przykład pięciozłotową. Należy
mocno zaznaczyć, że nadspodziewa-
nie wysoka frekwencja, to w dużej mie-
rze zasługa przemyślanej i rozsądnie
prowadzonej promocji wyścigów na
Służewcu, przede wszystkim w me-
diach społecznościowych. Przyciąga
ona bowiem na tor wielu młodych pa-
sjonatów koni wyścigowych i całe ro-
dziny. Jeśli chodzi o „Passę”, to nasza
współpraca z działem promocji Toru
Służewiec i panią Hanną Zalewską
układa się wyjątkowo harmonijnie. 

J esienią ubiegłego roku Matt Ma-
chine ze stajni Macieja Jodłow-
skiego wygrał nagrodę Moko-

towską i stał się zimowym faworytem
na tegoroczne Derby, które zostaną ro-
zegrane w niedzielę 3 lipca. Matt Ma-
chine musiał wówczas stoczyć zaciętą
walkę ze stajennym kolegą ogierem Jol-
ly Jumper. W minioną sobotę w kla-
sycznej nagrodzie Rulera (1600 m) ro-
le odwróciły się. Pierwszy zaatakował
Matt Machine, ale fantastyczny finisz
Jolly Jampera będzie długo pamiętany
na Służewcu. Dopadł rywala tuż przed
celownikiem i wygrał o koński łeb. Do-
siadany przez dżokeja Kamila Grzybow-
skiego utalentowany ogier jest własno-
ścią panów Adama Gawryszewskiego,
Zygmunta Sobolewskiego i Stanisława
Wiśniewskiego. W nagrodzie Rulera

mocno zawiódł Kaneshya, faworyt słu-
żewieckich ekspertów. Zdaniem wielu
graczy, dosiadający ogiera Stefano Mu-
ra popełnił kilka błędów w dystansie, co
mogło mieć wpływ na kiepski wynik
podopiecznego trenera Krzysztofa Zie-
miańskiego. To kwestia dyskusyjna i
jazdę dżokeja oceni trener, ale tak sła-
by występ wysoko ocenianego w stajni
trzylatka rodzi wątpliwości, czy Kane-
shya posiada na tyle klasy, by skutecz-
nie walczyć o lipcową Błękitną Wstęgę.
Wątpliwości mogą zostać rozwiane w
nagrodzie Iwna na dystansie 2200 m,
która zostanie rozegrana 11 czerwca.

Emocjonujący przebieg miała
gonitwa o nagrodę Wiosenną
(1600 m). Wiaczesław Szym-

czuk, dżokej i trener w jednym, posta-
nowił wziąć sprawy we własne ręce i
osobiście dosiąść będącej w jego tre-
ningu klaczy Jenny of Success. Wybrał
bardzo prostą taktykę – zaraz po starcie
wysforował się na prowadzenie i… mi-
nął celownik jako pierwszy. W końców-
ce Jenny of Success usiłowała zaatako-
wać faworyzowana Moonu pod Alek-
sandrem Reznikowem, ale nie dała ra-
dy. Trzecie miejsce niespodziewanie
wywalczyła mało liczona w końskim
totalizatorze Be My Girl, jednak na koń-
cowej prostej wyraźnie przeszkodziła
klaczy Iva Grey i po proteście Komisja
Techniczna przesunęła ją na miejsce
czwarte. Co warte zaznaczenia – czasy
osiągane w sobotę przez czołówkę rocz-
nika derbowego można określić jako
mocno średnie, choć tor był nośny. Jol-
ly Jumper i Matt Machine potwierdziły,
że są milerami z najwyższej służewiec-
kiej półki, ale im dystanse dłuższe, tym
szanse tych ogierów wydają się maleć.
Tak przynajmniej wynika z ich rodo-
wodów. Większe szanse na dłuższych
dystansach powinien mieć Jolly Jum-
per. Co do Jenny of Success, pochodze-
nie wskazuje, iż jest to klasyczna mi-
lerka, podobnie jak jej ojciec i ojciec
matki, klasowy ogier Johannesburg.    

Wnagrodzie Golejewka
(2000 m) znakomity Time-
master nie dał rywalom

najmniejszych szans, wygrywając bieg
bez wielkiego wysiłku. Opiewany przez
kilku ekspertów Guitar Man wypadł

słabo. Zachwyt służewieckich eksper-
tów budzi rodowód ogiera, ponieważ
jest on synem epokowego irlandzkiego
Galileo (padł w ub.r.), w ostatniej de-
kadzie najbardziej pożądanego repro-
duktora na świecie. Jego przychówek
jest wyjątkowo cenny, dlatego chętni
płacili za potomstwo Galileo miliony.
Guitar Man to nieudany syn wybitne-
go reproduktora, o czym pisaliśmy kil-
kakrotnie. Wygrał co prawda ubiegło-
roczne Derby, jednak w opinii wyścigo-
wego środowiska rocznik derbowy
2021 był wyjątkowo słaby. W kwietniu
br. w Berlinie Guitar Man poniósł dru-
zgocącą porażkę w wyścigu na 2800
m mijając celownik aż 17 długości za
zwycięzcą. W sobotniej nagrodzie Go-
lejewka był jednym z faworytów pu-
bliczności i ponownie zawiódł na całej
linii, zajmując dopiero szóste miejsce
około 8 długości za Timemasterem. To
powinno definitywnie zakończyć de-
batę o możliwościach Guitar Mana. W
gwarze wyścigowej mówi się o nieuda-
nych synach wielkich reproduktorów,
że „mają tylko jedną nogę słynnego oj-
ca”. Wydaje się, że Guitar Man ma za-

ledwie pół nogi Galileo. Ponadto jest
koniem chorowitym, miał aż dziewię-
ciomiesięczną przerwę w startach z
powodu powtarzającego się ostrego
ropnego zapalenia śródtkankowego
(flegmona). To bardzo poważna choro-
ba, ponieważ może zakłócić mikro-
biom konia i zdziesiątkować florę bak-
teryjną, a wówczas tylko krok do kolki,
która zagraża życiu zwierzęcia.

Na marginesie klasyków i go-
nitw poza grupami należy od-
notować dwa spektakularne

zwycięstwa koni z niskich grup. W sobo-
tę wyhodowany we Francji czteroletni
ogier o dźwięcznej nazwie So Good Mal-
pic rozniósł na dystansie 1600 m staw-
kę złożoną z sześciorga konkurentów. Co
prawda pokonani rywale to najniższa
półka służewieckich folblutów, ale styl
wygranej pozwala na postawienie tezy,
że “Małpka” na pewno nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa. Konia trenuje
Sergiusz Zawgorodny. Jeszcze korzyst-
niejsze wrażenie pozostawił po sobie
francuski trzylatek Izalor, który na takim
samym dystansie bez trudu rozprawił się
w niedzielę z liczną stawką rywali. Ogier

jest własnością powstałego niedawno
na Służewcu syndykatu Racing Club, o
którym pisaliśmy w poprzednim wyda-
niu “Passy”. Syndykat jest otwarty na
nowych członków, czyli osoby, które
chciałyby stać się współwłaścicielami
koni(a) wyścigowych. Folbluty  należą-
ce do Racing Clubu trenowane są w staj-
ni Emila Zahariewa. Z ważniejszych wy-
darzeń ostatniego mityngu należy za-
znaczyć powrót na Służewiec wielokrot-
nego czempiona toru Szczepana Mazu-
ra, który w sezonie zimowym dosiada
koni w Katarze. Podczas ostatniego po-
bytu wygrał nad Zatoką Perską aż 43
wyścigi. Przed tygodniem zwyciężył tak-
że w dwóch gonitwach w Bratysławie.
Jego powrót na Służewiec to gwarancja
zwiększonych emocji, ponieważ konie
pod tym renomowanym jeźdźcem
wprost „fruwają”, podobnie jak pod Kir-
gizem Dastanem Sabatbekowem, za-
trudnionym na stałe w stajni Cornelii
Fraisl. Młody Dastan jeździ jak z nut, w
sobotę wygrał na arabie Kito 100. goni-
twę i zdobył ostrogi dżokeja.  

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  To r  S ł u ż e w i e c

Jest wiele inicjatyw, które
rozbłyskują jak fajerwerki
i błyskawicznie gasną. Suk-
ces bywa spektakularny,
ale często jest koniunktu-
ralny, pozorny i krótko-
trwały. Na dłuższą metę
brakuje sił, zapału i wy-
trwałości. Absolutnym za-
przeczeniem tych stwier-
dzeń jest Ursynowska Klu-
boteka Dojrzałego Człowie-
ka, która właśnie obchodzi
swoje dziesięciolecie.

Powstała wiosną 2012 roku.
Od początku zaczęła tętnić ży-
ciem, stając się miejscem nie-
zwykłym, przyjaznym seniorom,
zaspokajającym ich potrzeby i
wyzwalającym aktywność. Przez
cały czas wzbudza podziw ro-
dzinną atmosferą, intensywno-
ścią i różnorodnością działań, a
motto Kluboteki: Dawać siebie
innym - integrować, nie dzielić,
nie jest czczym frazesem, a rze-
czywistością realizowaną każ-
dego dnia.

Informując w Passie (nr
17/657, 9 maja 2013), że Klu-
boteka ma już roczek, zadałem
wówczas pytanie: Jak to możli-
we, że po roku ma już taki im-
ponujący dorobek? I oczarowa-
ny tym dorobkiem, streściłem
go krótko w tekście ofiarowa-
nego z tej okazji w prezencie
hymnu na melodię piosenki Pa-
rasolki, Parasolki z repertuaru
Marii Koterbskiej (muzyka:

Piotr Hertel), a będącego para-
frazą tekstu Janusza Słowikow-
skiego z Kabaretu Pstrąg
(1956).

W pewnym mieście, w którym
nigdy się nie nudzisz,

I gdzie ratusz sąsiaduje 
z Multikinem,

Jest fundacja, która dba 
o starszych ludzi,

Gdzie niejedną mile 
spędzi się godzinę.

Tutaj możesz z przyjaciółką
wpaść na kawę,

Z kolegami w wolnym 
czasie się spotykać,

Do wyboru masz wernisaż 
i wystawę

Lub zwiedzanie świata 
w Klubie podróżnika.

Tu w rodzinnej atmosferze 
czas upływa,

Jak u Pana Boga czujesz się 
za piecem,

Możesz uśmiać się, że 
będziesz boki zrywać,

Gdy potańczysz i pośpiewasz 
w Klubotece.

Gdy maj w głowie, śmiech to
zdrowie, sport to zdrowie,
Krążą Muzy, nie opuszcza 

nigdy wena,
Więc podpowiem: odwiedź 

Klub na Ursynowie!
W Klubotece czeka 

Magda i Irena.

Kluboteka, Kluboteka 
dla człowieka dojrzałego.

Kluboteka, Kluboteka, wstąp 
kolego na Lanciego!

Kluboteka, Kluboteka! 
Iść czy nie iść? Też pytanie!

Kluboteka, Kluboteka, warto
przyjść, panowie, panie!

10 lat działalności potwierdzi-
ło, że to nie był słomiany zapał.
Wszystko stało się tradycją, co-
dziennością, zostało zintensyfi-

kowane, rozbudowane i zwielo-
krotnione. Bogata oferta wciąż
obejmuje spotkania z ciekawymi
ludźmi, dziennikarzami i arty-
stami, wieczory autorskie, spo-
tkania z piosenką i wieczorki ta-
neczne, zajęcia dla hobbystów,
warsztaty poświęcone malar-
stwu, rękodziełu i zdrowiu z le-
karzem, dietetyczką, wizażyst-
ką lub kosmetyczką, wycieczki
turystyczne, festyny i pikniki,
wyjścia do ośrodków kultury (te-

atry, muzea, Centrum Nauki Ko-
pernik), Klub Podróżnika, sys-
tematyczne zajęcia plastyczne,
sportowe i gimnastyczne, wysta-
wy i wernisaże, naukę języków
obcych, (nawet chińskich liter),
kursy fotograficzne i komputero-
we, bajkowe widowiska dla
przedszkolaków, obchody Dnia
Babci i Dziadka, Topienie Ma-
rzanny czy Święto Pieczonego
Ziemniaka, a ostatnio także po-
moc udzielaną ukraińskim
uchodźcom.  

To niewiarygodne, że jest w
ogóle możliwe, że to wszystko
nie jest efektem funkcjonowa-
nia wielkiej instytucji z rozbudo-
waną strukturą, ale dochodzi
do skutku dzięki mozolnej pra-
cy i zaangażowaniu dwóch
dzielnych założycielek Funda-
cji, mieszkanek Ursynowa, Mag-
dy Dąbrowskiej i Ireny Karpo-
wicz, byłych harcerek, pasjona-
tek, które potrafią swoim zapa-
łem, podejściem do życia i nie-
słabnącą energią, zarażać in-
nych dobrym przykładem, wy-
zwalać kreatywność, pozysku-
jąc do pracy liczną rzeszę wo-
lontariuszy. W tym tkwi tajem-
nica ich sukcesów, że są niespo-
kojnymi duchami, mającymi
rozmach i kipiącymi pomysła-
mi, choć obie skromnie stwier-
dzają, że to nie ich zasługa, a
działalność sama się rozkręciła.

Na szczęście działalność Klu-
boteki została należycie doce-

niona. Może poszczycić się tytu-
łem Zasłużonej dla Warszawy,
została uznana za Miejsce przy-
jazne Seniorom, jest laureatem
Warszawskiej Nagrody Eduka-
cji Kulturalnej.

Jubileuszowy koncert odbył
się w Ursynowskim Centrum
Kultury Alternatywy w piątek
13 maja. Ale to nie był pechowy
piątek. Wręcz przeciwnie!

Klubowicze mogli wprawdzie
zaprezentować jedynie skrom-
ne fragmenty swojego dorobku,
ale i tak koncert zachwycił pozio-
mem i różnorodnością. Galę
otworzył znany prezenter TVN
Konrad Piasecki, odbyły się po-
kazy taneczne i mody krawato-
wej, wystąpili pianiści i akorde-
oniści, grająca na pile Elżbieta
Domińczak, a także współpra-
cujący od lat z Kluboteką malarz
i gitarzysta z Gruzji Akaki Ga-
chechiladze.

Rangę jubileuszu, a także
uznanie i poparcie władz dziel-
nicy dla Kluboteki podkreśliła
obecność Burmistrza Ursynowa
Roberta Kempy i trzech jego za-
stępców.

Życzymy Klubotece kolejnych
owocnych dziesięcioleci. Zain-
teresowanym podajemy adres:
Kluboteka Dojrzałego Człowie-
ka: ul. Lanciego 13, lokal 9. Po-
lecamy każdemu. Wszyscy są
tam mile widziani.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Jubileusz Kluboteki Dojrzałego Człowieka

Wnioski z ostatnich wyścigów na Służewcu

Nie sam rodowód decyduje...
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

SPRZEDAM nową pralkę mini
automat, c. 250 zł, 
tel. 668 305 523

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k.Prażmowa, 602 770 361; 
791 394 791 

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane leśne, Prażmów, 
602 770 361; 791 394 791

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:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

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

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 3 pok.,cegła,
c. 740 tys. zł, 601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
601 720 840

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

!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

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

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

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

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, 
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
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

!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

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, 
z windą, wysoki standard, garaż, 
k. metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 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,

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

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

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

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, 
c. 1 mln 550 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 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 650 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

DO DZIAŁU zaopatrzenia ATS,
dobra znajomość pakietu Office,
cv@atsdigital.pl

PRZYJMĘ Panią na 3-4 godziny
do pracy na zmywaku oraz do
pomocy w kuchni. Może być na
emeryturze, 501 278 650

PROSZĘ o wózek do zakupów,
bezpłatnie, 668 305 523

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 
glazurnictwo, 

panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, naprawy, 
510 128 912

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

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, cyklinowanie, 
510 128 912

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 

KLUB TAŃCA DLA ZDROWIA 
wznawia od 27.05.2022 (w piątki) 

od godz. 10:00 do 11:30 
ćwiczenia taneczno - ruchowe dla Seniorów 60+ 

Jeżeli chcesz usprawnić i poznać swoje ciało oraz skrywane
emocje, wzmocnić mięśnie i stawy, poprawić ukrwienie

mózgu, zmienia Ci się postawa, nie chodzisz prosto, garbisz
się, trudno Ci utrzymać równowagę, boisz się wywrotki,

chodzisz wolniej, Twoje kroki nie są już tak sprężyste,
TO TE ZAJĘCIA SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE. 

Zajęcia są płatne. 

INFORMACJE i ZAPISY: 

Osobiście: 9:30 do 9:45. przed zajęciami 
DOM SZTUKI ul. Wiolinowa 14. 

lub mailowo: krystyna.rudowska@gmail.com 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje EEllżżbbiieettaa DDoommaańńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”
2200..0055 ((pptt..)) 1199::0000
„„KKoorreeaa PPoołłuuddnniioowwaa.. WWpprroowwaa-

ddzzeenniiee ww kkrraajj sspprrzzeecczznnoośśccii”” –– ssppoo-
ttkkaanniiee zz RRoommaanneemm HHuussaarrsskkiimm

Roman Husarski w książce
„Kraj niespokojnego poranka.
Pamięć i bunt w Korei Południo-
wej” barwnie ukazuje meandry
polityki, skomplikowane relacje
z Japonią i Koreą Północną, ale
przede wszystkim rozmawia z
ludźmi, którzy starają się odpo-
wiedzieć na pytanie, czym jest
dla nich koreańskość i jak połą-
czyć wieloletnią tradycję ze
współczesną moralnością. Z tych
relacji wyłania się wielowymia-
rowy, niejednoznaczny i niezwy-
kle fascynujący kraj, który przy-
bliży nam – i pokaże na swoich
fotografiach – autor. Wstęp wol-
ny, obowiązują wejściówki.

Partnerem wydarzenia jest
Wydawnictwo Czarne.

2211..0055 ((ssoobb..)) 1188::0000
MMiittcchh && MMiittcchh ccoonn iill lloorroo

GGrruuppppoo EEtteerreeooffoonniiccoo ppllaayy 
„„AAmmoorree aassssoolluuttoo ppeerr EEnnnniioo””

Po owocnych artystycznych
spotkaniach ze Zbigniewem Wo-
deckim, brazylijskim producen-
tem Kassinem czy niemieckim
kompozytorem Felixem Kubinem
zespół Mitch & Mitch obrał kurs
na Włochy. Dokładniej – na twór-
czość Ennia Morricone. Po raz
pierwszy grupa zmierzyła się z
dorobkiem mistrza muzyki filmo-
wej w 2020 roku podczas towa-
rzyskiego spotkania w domu jed-
nego z Mitchów. Później przyszło
zaproszenie na urodziny Drugie-
go Programu Polskiego Radia.
Wówczas ukształtował się reper-
tuar, na który złożyły się utwory
z lat 1969–1971, kiedy Morricone
komponował muzykę w stylu
bossa novy i easy listening. Wypo-
sażeni w waltornię, flet, gitarę,
perkusjonalia i inne instrumenty
Mitch & Mitch niczym westerno-
wi rewolwerowcy staną w „Alter-
natywach” oko w oko z twórczo-
ścią włoskiego mistrza!

2222..0055 ((nniieeddzz..)) 1122::0000
GGrruuppaa SSttuuddnniiaa OO.. –– „„DDrrzzeewwoo żżyy-

cczzeeńń.. OOppoowwiieeśśccii zz bblliisskkaa ii ddaalleekkaa””
reż. Beata Frankowska, Ola

Pronobis-Polatyńska | 50 min.
Projekt artystyczno-eduka-

cyjny, do którego inspiracji do-
starczyła książka Katherine Ap-
plegate. „Drzewo życzeń” to opo-
wieść snuta z perspektywy dwu-
stuletniego dębu, który odgry-
wa bardzo ważną rolę zarówno

w życiu zwierząt, jak i ludzi. Hi-
storia toczy się w amerykańskim
miasteczku, które od pokoleń
jest zasiedlane przez kolejne fa-
le migrantów. Dąb – dom dla
licznych zwierząt – jest również
miejscem szczególnym dla ludz-
kiej wspólnoty, gdyż w jego
obecności tworzą się wielopo-
koleniowe więzi społeczne. Wy-
darzenie przeznaczone dla dzie-
ci od 7. do 12. roku życia. Wstęp
wolny, obowiązują wejściówki.

2222..0055 ((nniieeddzz..)) 1166::0000
„„OOddddaannaa””
rreeżż.. KKrryyssttyynnaa SSyywwoołłaapp 

UUkkrraaiinnaa 22002200 || 110033 mmiinn..
Jeden z najgłośniejszych ukra-

ińskich filmów ostatnich lat. Akcja
toczy się w drugiej połowie XIX
wieku. Lekarz Anger stracił w po-
żarze żonę, ale udało mu się ura-
tować dwie dziewczynki – wła-
sną córkę Adel oraz córkę służącej,
Stefanię. Postanawia wychowy-
wać dziewczynki razem. Mija 25
lat. Dziewczyny dorosły, lecz
wciąż są nierozłączne. W kalejdo-
skopie miłości i zazdrości, podwój-
nych sensów i tajemnic, zaciera
się granica między rzeczywisto-
ścią i wymysłem. Co się wydarzy,
kiedy zniknie iluzja? Wstęp wolny,
obowiązują wejściówki.

Pokaz odbywa się w ramach
Dnia Kultury Ukraińskiej na 
Ursynowie.

2222..0055 ((nniieeddzz..)) 1188::0000
WWaarrssaaww SSttrriinngg EEnnsseemmbbllee 
Koncert realizowany przez

Fundację Sztuka i Pasja w ra-
mach cyklu „Wirtuozi”, którego
celem jest prezentowanie twór-
czości ursynowskich artystów.
Zespół Warsaw String Ensemble
wykona utwory ze swojej ostat-
niej płyty – Nowakowski/Cho-
pin. Wystąpią: Voytek Proniewicz
– I skrzypce, Gwidon Ciężarek –
II skrzypce, Grzegorz Chmielew-
ski – altówka, Jan Roszkowski –
wiolonczela, Jerzy Cembrzyński
– kontrabas, Marta Gębska –
skrzypce, Grzegorz Skrobiński –

fortepian, Aleksandra Rojek –
obój, Michał Pindakiewicz – gita-
ra. Koncert poprowadzi Malina
Sarnowska. Wstęp wolny, obo-
wiązują wejściówki.

Koncert współfinansuje Dziel-
nica Ursynów m.st. Warszawy.

Partnerem koncertu jest
Yamaha.

2244..0055 ((wwtt..)) 1199::0000 
„„SSoonnaattaa””
rreeżż.. BBaarrttoosszz BBllaasscchhkkee || PPoollsskkaa

22002211 || 111188 mmiinn..
Nagrodzony na gdyńskim Fe-

stiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych i krakowskim festiwalu
OFF Camera doskonały debiut
Bartosza Blaschke. Bohater fil-
mu, Grzegorz, żyje w swoim her-
metycznym świecie. Wydaje się,
że jego jedyną pasją jest uderza-
nie w klawiaturę starego forte-
pianu stojącego w domu. Po kil-
kunastu latach wychodzi na jaw,
że przyczyną izolacji Grzegorza
nie jest autyzm, tylko głęboki
niedosłuch, pod którym skrywa
się wielki talent muzyczny. Dzię-
ki aparatowi słuchowemu chło-
pak zaczyna poznawać dźwię-
ki, słowa i muzykę, w której się
zakochuje.

Po pokazie odbędzie się spo-
tkanie z reżyserem Bartoszem
Blaschke, które poprowadzi
dziennikarz Maciej Ulewicz.

2255..0055 ((śśrr..)) 1199::0000
„„MMaanneekkiinn ww ppeenniiuuaarrzzee.. 

MMooddaa ww IIII RRPP”” –– ssppoottkkaanniiee zz
MMaaggddaalleennąą IIddeemm

Pełna smakowitego szczegółu
wyprawa w przeszłość i barwna
opowieść o tym, skąd czerpano
pomysły i na ile oryginalna była
polska moda w międzywojniu.
Magdalena Idem odkrywa, kto
kształtował styl ówczesnych
gwiazd oraz jak trendy z wybie-
gów i żurnali miały się do tego,
co nosili obywatele II RP, ale też
jak wyglądały wnętrza ich do-
mów oraz styl życia. Wstęp wol-
ny, obowiązują wejściówki.

Spotkanie poprowadzi dzien-
nikarka i krytyczka literacka
Marta Strzelecka.

Partner wydarzenia jest Wy-
dawnictwo Czarne.

2266..0055 ((cczzww..)) 1199::0000
„„NNiieewwiiddoocczznnee żżyycciiee ssiióóssttrr

GGuussmmaaoo””
rreeżż.. KKaarriimm AAiinnoouuzz || BBrraazzyylliiaa,,

NNiieemmccyy 22001199 || 113399 mmiinn.. 
Zmysłowe i pasjonujące kino

prosto z Brazylii. Osiemnastolet-
nią Eurídice i dwa lata starszą
Guidę łączą nie tylko siostrzane
więzi, ale i poczucie, że nie mo-
gą bez siebie żyć. Mimo że na co
dzień przyszło im wychowywać
się w nieznoszącej sprzeciwu ro-
dzinie, każda z bohaterek ma ja-
sny plan na życie. Eurídice chce
zostać znaną pianistką, podczas
gdy Guida marzy o poznaniu
prawdziwej, wielkiej miłości. Nie-
stety dramatyczne wydarzenia
sprawiają, że kobiety zostają roz-
dzielone. Czy uda im się ponow-
nie spotkać? Film, brazylijski kan-
dydat do Oscara, zdobył nagrodę
główną w sekcji Un Certain Re-
gard na 72. Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Cannes. 

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

Żegnamy Szczepana Nowaka

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 8 maja 2022 zmarł
Szczepan Nowak. W prasie pojawił się lakoniczny nekrolog, w
mediach społecznościowych krótki komunikat. A przecież jesz-
cze niedawno Szczepan działał aktywnie na Ursynowie jako
szef Domu Kultury Stokłosy, był energicznym pedagogiem i
menedżerem kultury. Kilka lat temu przeszedł na emeryturę,
chorował, wycofał się z publicznej działalności. Ale pozostawił
po sobie działającą nadal Galerię, Teatr Wolandejski, pamięć o
licznych inicjatywach i artystycznych dokonaniach placówki, któ-
rą kierował. Osobiście zawdzięczam mu coroczne Wojciechów-
ki i pierwsze występy Muzycznego Kabaretu Wojtka Dąbrowskie-
go. Do końca śledził i komentował moje satyry na Facebooku.

Ostatni raz tradycyjnie zadzwoniłem do niego z życzeniami
w czasie świąt Bożego Narodzenia, bo wtedy obchodził swoje
urodziny i imieniny. Nie przypuszczałem, że rozmawiamy po raz
ostatni. Był przecież ode mnie o rok młodszy.

Żegnaj, Szczepanie. Grono ursynowskich przyjaciół będzie o
tobie pamiętać. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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