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Tego dnia nie wypada nie poja-
wić na Służewcu. To dzień, 
w którym zwycięski koń prze-
chodzi do historii polskich wy-
ścigów. W niedzielę 3 lipca po-
znamy polskiego derbistę 2022,
a do walki stanie aż 17 koni. 

W tym roku wyjątkowo po-
znamy nawet dwóch der-
bistów, bo oprócz trady-

cyjnego Derby dla koni pełnej krwi
angielskiej (z pulą nagród jedną z naj-
wyższych w historii – 300 tysięcy zło-
tych), zostaną także rozegrane Der-
by Europy Centralnej dla koni czystej
krwi arabskiej pod patronatem Pre-
zydenta Emiratów Arabskich. W tym
wyścigu gość z Czech – ogier Zenhaf
sprawdzi najlepsze konie arabskie tre-
nowane w Polsce. Dzień zapowiada
się niezwykle atrakcyjnie, bo zoba-
czymy aż 10 gonitw. W Nagrodzie To-
talizatora Sportowego pobiegnie Koń
Roku 2021 w Polsce – ogier Night Tor-
nado, w Memoriale Fryderyka Jurje-
wicza na 1600 m wystartują natomiast
najszybsze konie w Polsce, ze słyn-
nym Timemasterem na czele. Na deser
zobaczymy dwa biegi wyścigowej mło-
dzieży, czyli gonitwy dla debiutują-
cych dwulatków. 

Derby - to słowo przyciąga na
tory wyścigowe ludzi na ca-
łym świecie. To magiczny wy-

ścig. Walczyć o zwycięstwo w Nagro-
dzie Łuku Triumfalnego, czy Wielkiej
Warszawskiej można wielokrotnie, ale
w Derby danego kraju koń pełnej krwi
angielskiej może biegać tylko raz - jako
trzylatek. To sprawia, że emocje i dra-
maturgia są wyjątkowe. Aby wygrać
Derby, zwykle w licznej, kilkunastokon-
nej stawce, koń musi posiadać nie tylko
klasę i umiejętności, ale także łut szczę-
ścia. Skąd nazwa Derby? W 1780 roku
dwóch dżentelmenów, sir Charles Bun-
bury i dwunasty lord Derby, wpadło na
podobny pomysł, aby rozgrywać wy-
ścig dla trzyletnich koni pełnej krwi an-
gielskiej. Ustalili, że gonitwa zostanie
nazwana imieniem tego, który wygra
rzut monetą. Los był łaskawy dla lorda
Derby. Bunbury pocieszył się tym, że
pierwsze Derby wygrał jego koń – kasz-
tanowaty Diomed. W Anglii Derby roz-
grywane są nieprzerwanie od 1780 ro-
ku do dziś, nie zakłóciły ich nawet woj-
ny światowe, tylko wówczas wyścig
przenoszono z Epsom do Newmarket. 

W Polsce Derby rozegrano
pierwszy raz w 1896 roku
na Polu Mokotowskim w

Warszawie. Wygrał kasztanowaty Wro-

gard należący do śpiewaka operowego
Jana Reszkego. Derby były rozgrywa-
ne na warszawskim torze przy ul. Po-
lnej do 1938 roku, gdy triumfował trój-
koronowany Jeremi. Od 1939 roku pol-
skie Derby odbywają się na Służewcu.
Wraz z klasycznym majowym wyści-
giem o Nagrodę Rulera (w Anglii 2000
Guineas Stakes) na dystansie 1600 m
oraz rozgrywanym w sierpniu lub
wrześniu innym klasykiem – St. Leger
(2800 m), Derby stanowią tzw. potrój-
ną koronę. Zwycięzca Rulera, Derby i
St. Leger zyskuje miano konia trójkoro-
nowanego. Popularne jest powiedze-
nie, że Rulera wygrywa koń najszybszy,
Derby najszczęśliwszy, a St. Leger naj-
lepszy. W historii polskich wyścigów
było 17 koni trójkoronowanych, a ostat-
nim jest ogier Fabulous Las Vegas. W
tym sezonie szansę na potrójną koronę
zachowuje trenowany przez Macieja
Jodłowskiego Jolly Jumper, który wy-
grał Nagrodę Rulera. Słabiej poszło mu
w Nagrodzie Iwna, był czwarty, ale
wówczas został lekko zablokowany
przy bandzie. W Derby pojedzie na nim
najsłynniejszy obecnie dżokej w Pol-
sce – Szczepan Mazur, który swoje
pierwsze Derby na Służewcu wygrał w
2012 roku jako 17-latek na klaczy Na-
talie of Budysin.

R ekordzistą pod względem licz-
by zwycięstw w Derby w Pol-
sce jest trener Andrzej Walic-

ki, którego konie triumfowały na Słu-
żewcu aż 13 razy, a jego w 1985 roku,
oprócz Polski, wywalczył błękitną wstę-
gę Derby również w Austrii. Tym ra-
zem trener Walicki wystawia w Derby
ogiera Taymour, na którym pojedzie
champion dżokejów Sanzhar Abaev.
Może być “czarny koń” gonitwy. W tym
roku szanse na zwycięstwo w Derby ma
także Martin Srnec. Pojedzie on na ogie-
rze Kaneshya, który wygrał najważniej-
szy sprawdzian przed Derby – Nagrodę
Iwna na 2200 m. Czeski dżokej to czło-
wiek z żelaza. W dniu 11 czerwca, w
wyścigu o Nagrodę Haracza, spadł z Ti-
memastera i trafił do szpitala, ale - nie
bacząc na potłuczenia - tydzień później
dosiadał już koni. 

Srnec zna już smak zwycięstwa w
polskim Derby. W 2010 roku wygrał je
na klaczy Infamia, co było jedną z naj-
większych sensacji w historii Służewca.
Nikt w Polsce nie trafił wówczas czwór-
ki, wypłata z góry za zwyciężczynię wy-
nosiła 136 zł, a za porządek z faworyt-
ką Kardinale płacono aż 1548 zł za 2 zł. 

K to może pokonać w Derby Jol-
ly Jumpera i Kaneshyę? Groź-
ne mogą być dwie klacze – nie-

pokonana jako dwulatka Moonu, która
nie biegała od Nagrody Wiosennej,
gdzie zajęła drugie miejsce, a także La-
dy Iwona, triumfatorka Nagrody Soliny
na 2200 m. Ta druga ma królewską
krew. Jest córką Nathaniela, którego
syn Desert Crown wygrał w tym roku
angielskie Derby w Epsom i jest niepo-
konany w trzech startach. Polskie Der-
by wygrał już syn Nathaniela – ogier
Night Thunder w 2020 roku. W tym
roku w Derby wystartuje aż 17 koni i
mogą  zdarzyć się niespodzianki. War-
to zwrócić szczególną uwagę na jeszcze
jednego konia – niepokonanego w
dwóch startach ogiera Le Destrier. Syn
francuskiego derbisty Le Havre’a wy-
grał na Służewcu Memoriał Jerzego
Jednaszewskiego, a ma zgłoszenie do
najważniejszego wyścigu w Europie –
Nagrody Łuku Triumfalnego w Paryżu
z pulą nagród 6 milionów euro (sam
zapis konia do tej gonitwy kosztował
8300 euro). Na ogierze Le Destrier po-
jedzie w Derby niezwykle utalentowa-
ny młody dżokej z Kirgistanu – Dastan
Sabatbekov, który w tym sezonie wygrał
na Służewcu najwięcej gonitw spośród
wszystkich jeźdźców. Le Destriera tre-
nuje we Wrocławiu Michał Borkowski,
który raz podbił już Paryż. Trenowany
przez niego ogier Fazza Al Khalediah w
2018 roku wygrał na torze Longchamp
Puchar Świata dla koni arabskich, co
było wielką sensacją. W dniu Nagrody
Łuku Triumfalnego na Longchamp za-
grano Mazurka Dąbrowskiego! Jednak
Derby na Służewcu trener Borkowski
jeszcze nie wygrał. Czy to będzie ten
pierwszy raz?     

W yścigi konne to nie tylko
sportowe emocje na naj-
wyższym poziomie, lecz

także historia, tradycja i elegancja. Nie-
odłącznym elementem Derby jest styl i
dlatego właśnie w tym dniu odbywa
się na torze konkurs na najpiękniejszą
stylizację w kapeluszu. Konkurs organi-
zowany jest przez Damosferę na zapro-
szenie Toru Służewiec. Co roku wy-
stawne kreacje z pięknymi nakryciami
głowy zachwycają i dodają niesamowi-
tej atmosfery całemu wydarzeniu. Nie
zabraknie także stoisk z kapeluszami i
fascynatorami w „Strefie Mody Wyści-
gowej”, a także modystek, które pomo-
gą dobrać nakrycie głowy odpowied-
nie na Derby. Niedziela 3 lipca na Torze
Służewiec to także coś specjalnego dla
wielbicieli kina plenerowego, bowiem
organizator zaprasza na iście wyścigo-
wy seans! Po zakończeniu Gali Derby na
ekranie można będzie obejrzeć amery-
kański film fabularny „Niepokonany
Seabiscuit” z Jeffem Bridgesem i Chri-
sem Cooperem w rolach głównych! 

Szczegóły dotyczące wydarzeń
na www.torsluzewiec.pl, bile-
ty dostępne na ebilet.pl i w ka-

sach w dniu wydarzenia.
R o b e r t  Z i e l i ń s k i

F o t o :  To r  W y ś c i g ó w  
K o n n y c h  S ł u ż e w i e c

Gala Derby – najważniejsze 
wydarzenie sezonu na Torze Służewiec
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Z djęcie czterokrotnego mi-
strza olimpijskiego w cho-
dzie sportowym, mieszkań-

ca Ursynowa Roberta Korzeniow-
skiego zamieszczam jako ilustrację
poniekąd słusznego trendu, żeby
zamiast wożenia tyłka w samo-
chodzie decydować się raczej na
przemieszczanie się pieszo lub na
rowerze. Zawsze to korzystniejsze
dla zdrowia, a niejednokrotnie
oszczędza też czas i pomniejsza wy-
datki na paliwo. 

J eśli chodzi o poruszanie się
po mieście stołecznym War-
szawa, to nie ukrywam, że

najchętniej czynię to w okresie wa-
kacyjnym. Już w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku lubiłem
pozostawać w tym czasie w na-
szym mieście, bo ruch samochodo-
wy zdecydowanie się zmniejszał i
tym chętniej wiele osób jeździło
głównymi ulicami na rowerkach-
-składakach, które łatwo było
przechowywać w ciasnych jeszcze
wtedy mieszkaniach wielkomiej-
skich. Widok rowerzystów doda-
wał stolicy Polski uroku i człowiek
sobie przypominał, że już dzie-
więtnastowieczny pisarz Aleksan-
der Głowacki (Bolesław Prus) bar-
dzo się do jazdy na bicyklu zapa-
lił. Chociażby dlatego, że była to
forma poruszania się lepsza od
trakcji konnej. Nie trzeba było
mieć ani zwierząt pociągowych,
pozostawiających smrodliwe od-

chody, ani woźnicy, ani stajni. I
jak się okazuje po ponad stu la-
tach pedałowanie po mieście
wciąż się sprawdza. Może nawet
bardziej niż jazda na hulajnodze,
nawet tej elektrycznej. 

P ojazdy z silnikami spalino-
wymi przechodzą powoli do
historii i wkrótce mogą

wzbudzać takie zdziwienie, jakie ja
akurat wzbudziłem kilkanaście lat
temu, gdy w piątkowym szczycie
powrotów z pracy wyjechałem z
Józefosławia na ulicę Puławską
wyprodukowanym w... 1906 roku
amerykańskim  automobilem w
formie drewnianej bryczki, niepo-
siadającej nawet elektrycznego
oświetlenia. 

N a co dzień nie muszę jeź-
dzić po zatłoczonych war-
szawskich ulicach i częściej

niż merce, beemwice i fordy spoty-
kam na swej drodze jadące konno
amazonki albo wytrwałych rowe-
rzystów, nie mówiąc już o zwy-
kłych piechurach. Gdy jednak mu-
szę się udać  w dalszą drogę, chcąc
nie chcąc, zasiadam za kierowni-
cą pojazdu samochodowego. Bo
szybciej udaje mi się dotrzeć do
celu, nie pocę się w dni gorące,
włączając klimę, a w dni deszczo-
we nie pada mi na głowę. Nie je-
stem więc jeszcze mieszkańcem
realizującym w pełni ekologiczne
ideały, choć prawdę mówiąc, tęsk-
no mi do bryczki konnej, którą w
towarzystwie mistrza świata w
powożeniu Rajmunda Wodkow-
skiego zjeździłem swego czasu dro-
gi leśne wokół Stada Ogierów w
Sierakowie.  

W połowie lat pięćdziesią-
tych poprzedniego stu-
lecia w Polsce trwała

jeszcze rywalizacja trakcji konnej
z trakcją samochodową i Polskie
Radio puszczało na okrągło senty-

mentalną piosenkę w wykonaniu
Juliana Sztatlera „Wio, koniku!”,
którą później w nowoczesnej
aranżacji śpiewała Maryla Rodo-
wicz. Gdy w 1971 roku wiozłem
amerykańskich gości polskimi

szosami, nie mogli się nadziwić, że
obok samochodów – tymi droga-
mi szybkiego ruchu jeżdżą fur-
manki, co w Stanach Zjednoczo-
nych byłoby nie do pomyślenia.
Moi przyjaciele filmowali wozy

konne – jakby to było safari, gdy
w trakcie jazdy robi się zdjęcia
dzikich zwierząt. 

W tamtym czasie samo-
chód dopiero stawał się
u nas pojazdem po-

wszechnego użytku i władze pań-
stwowe szczyciły się przyspieszo-
nym rozwojem motoryzacji, któ-
rej przełomowym momentem sta-
ło się rozpoczęcie produkcji Fiata
126p (popularnego malucha).
Tamto auto stało się jednym z
symboli naszego pokolenia, które
doczekało się nie tylko tranzysto-
rowych odbiorników radiowych,
lecz również kolorowej telewizji,
a na koniec internetu, bez które-
go nikt już dziś sobie życia nie
wyobraża. 

W arto przypomnieć, że
zaślepione rozwojem
trakcji spalinowej wła-

dze wielu miast straciły zdrowy
rozsądek. I dlatego w Warszawie
zlikwidowano bardzo pożyteczne
i korzystne dla środowiska natu-
ralnego elektryczne pojazdy – tro-
lejbusy, które kursowały między
innymi Szlakiem Królewskim
(Nowy Świat, Krakowskie Przed-
mieście) i bardzo ładnie dojeżdża-
ło się nimi np. na stadion Legii
przy Łazienkowskiej. Jedna z li-
nii trolejbusowych docierała Pu-
ławską aż do Piaseczna, lecz po-
dobnie jak pozostałe –  została zli-
kwidowana. Mało tego, działają-
ca przy Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych sławetna Komisja
Majątkowa, mająca zwracać mie-
nie zagrabione przez państwo ko-
munistyczne poszczególnym
związkom wyznaniowym, bez ja-
kiejkolwiek konsultacji z piase-
czyńskim samorządem, prawowi-
tym właścicielem zajezdni, w któ-
rej kończyły bieg trolejbusy, prze-
kazała ten obiekt jakiemuś zako-

nowi męskiemu, który go natych-
miast spieniężył. Tym sposobem
państwo wyrządziło szkodę miesz-
kańcom Piaseczna, a prawdę mó-
wiąc ich po prostu rękami kościel-
nych chciwców okradło, jednocze-
śnie hamując rozwój transportu o
charakterze ekologicznym. 

W ostatnich latach za-
pchana samochodami
o napędzie spalinowym

Puławska stała się arterią prawie
nieprzejezdną w godzinach szczy-
tu. Dobrze więc, że już za dwa
miesiące ma być ponoć oddana
do użytku biegnąca od lotniska
Fryderyka Chopina poprzez Lesz-
nowolę do Tarczyna – droga okre-
ślana mianem Puławskiej-bis. W
wielkim stopniu ułatwi ona wy-
jazd z Warszawy w kierunku po-
łudniowym i mam nadzieję, że za-
czną na niej stopniowo domino-
wać pojazdy elektryczne, a przy-
najmniej hybrydowe. 

W ścisłym obrębie stolicy, a
także w całym rejonie
Wielkiej Warszawy pla-

nuje się ruch sprzyjający środo-
wisku naturalnemu. Kiedyś by-
łem przerażony korkami, jakie
panowały w Paryżu. Ostatnio –
za miasta o szczególnym natęże-
niu ruchu samochodowego ucho-
dziły m. in. Moskwa i Kijów, dobi-
jany teraz rosyjskimi rakietami.
Ich przeciwieństwem pozostają
ośrodki wielkomiejskie w Holan-
dii (Niderlandach), gdzie rower
jest pojazdem powszechnego użyt-
ku, a w Utrechcie mieszkańcy
wprost nie wyobrażają sobie życia
bez pedałowania po zakupy lub
do pracy. Czy i my w Warszawie
przesiądziemy się z fotela samo-
chodowego na siodełko?

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
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Władze stolicy i wszystkie
służby stale monitorują
sytuację związaną z fala-
mi upałów. W tym tygo-
dniu zebrał się Zespół Za-
rządzania Kryzysowego
m.st. Warszawy, który mo-
nitoruje m.in. dostawy
wody i energii. Stolica po-
może mieszkańcom zna-
leźć ochłodę rozstawiając
kurtyny wodne oraz
bramki do zraszania.

Fala ekstremalnych upałów
może dotrzeć do Warszawy –
prognozują meteorolodzy. Upa-
ły już teraz są trudne do zniesie-
nia przez mieszkańców miasta.
Zebrał się Zespół Zarządzania
Kryzysowego m.st. Warszawy,
żeby omówić sytuację związaną
z wysokimi temperaturami.

- Sprawdzaliśmy gotowość
wszystkich służb m.st. Warsza-
wy, żeby poradzić sobie w tak
trudnej sytuacji i być gotowym
na konsekwencje upałów. Pro-
simy - uważajcie na siebie! – mó-
wi prezydent Rafał Trzaskowski.

Władze Warszawy i warszaw-
skie służby stale monitorują sytu-
ację. Pobór energii oczywiście się
zwiększa, ale w tej chwili nie ma
żadnego zagrożenia, że może jej

zabraknąć. Wodę Warszawa czer-
pie z dwóch źródeł – Wisły i Zale-
wu Zegrzyńskiego, na razie nie
ma żadnych zakłóceń w dosta-
wach. MPWiK rozstawia na tere-
nie całego miasta kurtyny wod-
ne i bramki do zraszania. Policja i
straż miejska będą w tych dniach
szczególnie zwracać uwagę na sy-
tuację zwłaszcza nad wodą, na
plażach i na bulwarach wiślanych.

Kontrolujemy sytuację w war-
szawskiej służbie zdrowia i pod-

czas zajęć edukacyjnych „Lata
w mieście”. Nie było dotąd żad-
nych zagrażających sytuacji
związanych z upałem, ale trzeba
zachować czujność.

Temperatura, która przekra-
cza 30 stopni Celsjusza może
mieć wpływ na samopoczucie
oraz zdrowie mieszkańców, dla-
tego w centrum miasta pojawią
się kurtyny wodne, które pozwa-
lają znaleźć ochłodę i nawilżają
powietrze w okolicy rozprysku-
jąc mgiełkę wodną na wysokości
ok. 1-2 metrów.

Upałów nie można 
lekceważyć

Jednocześnie miasto apeluje,
aby w czasie upałów chronić się
przed słońcem i dbać o odpo-

wiednie nawodnienie. Dotyczy
to szczególnie seniorów i dzieci.
Ich organizmy najgorzej reagu-
ją na upały. W najbliższych
dniach nie powinni zbyt długo
przebywać na dworze. Osoby
starsze powinny być otoczone
uważną opieką.

Należy również pamiętać, że
upały mogą być równie dotkliwe
dla ludzi, jak i zwierząt. W tym
czasie nie wolno zostawiać czwo-
ronożnych podopiecznych na
otwartym i nasłonecznionym te-
renie, np. przed sklepem. Pupili,
w żadnym wypadku, nie można
pozostawiać również w zamknię-
tych samochodach – nawet na
przysłowiową „minutkę”. Szcze-
gółowe porady w sprawie opieki
nad zwierzętami w czasie upału
przygotowała dzielnica Wawer -
Pomóż zwierzętom w porze let-
niej - Wawer (um.warszawa.pl).

Kurtyny i bramki 
w całej Warszawie

Tak jak w poprzednich sezo-
nach letnich, również w tym ro-
ku stołeczne Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji pomaga mieszkańcom
znieść upał. MPWiK rozstawia
na terenie miasta kurtyny i bram-
ki wodne. Ochłodę będzie moż-
na znaleźć w ośmiu popularnych
lokalizacjach, a także przy bram-
kach, które do końca sezonu let-
niego staną  w punktach wyzna-
czonych przez urzędy dzielnic.

Kurtyny wodne
Do Warszawy dotarła fala

upałów. Według prognoz tem-
peratura w najbliższych dniach
będzie znacznie przekraczała 30
st. C, co może mieć wpływ na
samopoczucie i zdrowie miesz-
kańców. Dlatego w centrum
miasta pojawiły się kurtyny wod-
ne, które chłodzą i nawilżają po-

wietrze rozpryskując wodę na
wysokość do ok. 2 metrów. Wod-
ne pióropusze działają od ponie-
działku 27 czerwca do czasu
ustania upałów. Przyniosą ulgę
przechodniom w ośmiu lokali-
zacjach: Plac Zamkowy, Ul. Kra-
kowskie Przedmieście przy po-
mniku Mikołaja Kopernika, Pl.
Trzech Krzyży w okolicy pomni-
ka Wincentego Witosa, Pl. Kon-
stytucji od strony ul. Waryńskie-
go, Ul. Floriańska przy Bazylice
Św. Floriana, Płyta Desantu –
Bulwar Flotylli Wiślanej, Ul. No-
wy Świat przy ul. Smolnej,
Skwer Hoovera.

Bramki wodne w dzielnicach
Sukcesywnie, w uzgodnieniu

z urzędami stołecznych dzielnic,
MPWiK zainstaluje na całe lato
bramki wodne rozpylające
mgiełkę wodną. Będą one uru-
chamiane i wyłączane przez pra-
cowników urzędów.

Dodatkowo w miejscach, w
których planowane są wydarze-
nia dla mieszkańców, na wniosek
jednostek miejskich, Wodociągi
Warszawskie rozstawią beczko-
wozy z warszawską kranówką.

Konieczne nawodnienie
Jednocześnie MPWiK apelu-

je, aby w czasie upałów chronić
się przed słońcem i dbać o odpo-
wiednie nawodnienie. Dotyczy
to szczególnie seniorów i dzieci,
ponieważ ich organizmy najgo-
rzej reagują na upały.

Woda jest podstawowym
składnikiem ludzkiego organi-
zmu. Każdego dnia organizm
człowieka traci średnio 2 – 3 litry
wody. Dlatego dla zdrowia i do-
brego samopoczucia powinno
się stale utrzymywać jej odpo-
wiedni poziom. W czasie upa-
łów zaleca się picie nawet 4 li-
trów wody dziennie. M B L

Zarząd Oczyszczania Miasta również chce pomóc war-
szawiankom i warszawiakom w życiu podczas upałów.
W najbliższych dniach uruchamia mycie ulic. To jeden
ze sposobów na walkę z wysokimi temperaturami.

W najbliższych dniach termometry mogą wskazywać 35°C. Ta-
ki upał szczególnie w dużym mieście jest trudny do zniesienia, dla-
tego Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) będzie sprzątał warszaw-
skie ulice w godzinach wczesnoporannych. Oczyszczanie ulic to
kwestia nie tylko estetyki, zmycia pyłów i kurzu. W gorące dni uży-
cie wody dodatkowo schładza jezdnie, co wpływa również na ob-
niżenie temperatury powietrza w najbliższej okolicy.

Czystość i bezpieczeństwo
- Standardowo warszawskie ulice sprząta się na mokro, jednak

regularne prace rozpoczynają się w godzinach wieczornych. Ze
względu na upały zmodyfikowano harmonogramy i przez ten ty-
dzień ulice będą myte nad ranem – mówi Robert Szymański zastęp-
ca dyrektora ds. technicznych Zarządu Oczyszczania Miasta. –
Uruchomienie tych prac nie generuje dla naszego budżetu dodat-
kowych wydatków. Jest to możliwe dzięki temu, że działamy ela-
styczne i reagujemy na zmienne warunki pogodowe. Mycie ulic od-
wołujemy w deszczowe dni, dzięki temu możemy je zlecić w te
upalne, co nie powoduje strat finansowych Zarządu Oczyszczania
Miasta – dodaje Robert Szymański.

Bezpieczeństwo pracowników sprzątających miasto 
W upalne dni zalecane jest ograniczenie długiej ekspozycji na

słońce, dlatego ekipy porządkowe są aktywne głównie nocami, a
mieszkańcy zastają o poranku czyste miasto. W ciągu dnia pracu-
ją tylko grupy interwencyjnego reagowania, usuwające nagłe za-
śmiecenia.

Mycie ulic o świcie

Upały pod specjalnym nadzorem
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Rada m. st. Warszawy udzieliła wotum zaufania prezy-
dentowi stolicy. W trakcie sesji Rafał Trzaskowski za-
prezentował raport o stanie miasta za rok 2021. Prezy-
dent Warszawy otrzymał także absolutorium z wyko-
nania budżetu za zeszły rok. Głosowanie poprzedziło
wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania.

Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił raport o stanie miasta,
w którym między innymi opisany jest stan finansów stolicy, lista klu-
czowych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku i priorytety w
prowadzonej przez miasto polityce. Rok 2021 zdominowały proble-
my wywołane przez pandemię. Jednak prezydent podkreślał, że aż
76% warszawiaków przyjęło pełną dawkę szczepionki, co było naj-
lepszym wynikiem wśród dużych gmin w Polsce, a Warszawa
wspierała w różny sposób, mieszkańców, przedsiębiorców i insty-
tucje np. kultury. - W czasie przymusowej izolacji rozwinęliśmy też
platformę do edukacji online. Warszawskie instytucje kultury mi-
mo trudnych warunków dzielnie radziły sobie między innymi udo-
stępniając swoją ofertę online – podkreślił prezydent Trzaskowski.

Mimo trudnych czasów miasto nie rezygnuje z ambitnych planów
poprawy wygody i jakości życia. W zeszłym roku ruszyła budowa
kolejnych fragmentów Nowego Centrum Warszawy: Zielonej Mar-
szałkowskiej i Placu Pięciu Rogów. Rowerzyści zyskują nowe trasy,
a piesi przejścia. Do użytku oddano nowe szkoły i przedszkola.
Priorytetem Warszawy jest także polityka klimatyczna - zazielenia-
nie miasta i walka o czyste powietrze. 

– Zasadziliśmy ponad 10 tysięcy nowych drzew. Udzieliliśmy
1074 dotacji na wymianę źródeł ciepła. W wielu miejskich projek-
tach uczestniczyło ponad 1000 organizacji pozarządowych. Po raz
kolejny miasto przyznawało stypendia sportowe, naukowe i arty-
styczne. Prawie 10 tys. osób wzięło udział w miejskim programie
„Szkoła rodzenia”, a 2111 par skorzystało z miejskiego programu
dofinansowania procedury in vitro – relacjonował prezydent Rafał
Trzaskowski.

Największe nakłady inwestycyjne stanowiła realizacja budowa
II linii metra - 640 mln zł, następnie dokapitalizowanie spółki Tram-
waje Warszawskie Sp. z o.o. - 100 mln, na trzecim miejscu znala-
zła się budowa Szpitala Południowego - 97,5 mln zł, a na budowę
zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskie-
go 38,5 mln zł.

Mieszkańcy, którzy zabierali głos na sesji podkreślali, że miasto
się rozwija i widać to nie tylko w prezentowanym raporcie. – Dziś
Warszawa jest miastem prawdziwie europejskim, nowoczesnym,
otwartym na świat. To miasto wolnych, dumnych ludzi – podsumo-
wał dziś prezydent Trzaskowski. M B L

Rafał Trzaskowski 
z wotum zaufania 

i absolutorium

Leśniczówka w Lesie Kabackim wraca do formy
Na początku roku Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta przystąpił do re-
montu leśniczówki przy ul. Rydzo-
wej. Prace prowadzone są z zacho-
waniem specyfiki obiektu i jego za-
bytkowego charakteru, nad czym
czuwa m.in. Stołeczny Konserwator
Zabytków.

Gotowe i zaizolowane są już fundamenty
budynku. Częściowo wykorzystano w nich
stare cegły z widoczną sygnaturą cegielni.
Zakończyły się też prace przy konstrukcji
ścian zewnętrznych, w których zachowano
część starych bali. Elementy starej stolarki
okiennej i drzwiowej zostały zdemontowa-
ne i przejdą konserwację. Zabezpieczono
też zabytkowe wyposażenie leśniczówki. Po
zakończeniu prac będzie ono wyeksponowa-
ne w odnowionym wnętrzu.

Obecnie trwa wymiana pokrycia dacho-
wego. Dotychczasowe pokrycie z eternitu zo-
stanie zastąpione gontem modrzewiowym.
Taki sam gont pojawi się na dachu werandy.
Zmiany pojawią się także wokół budynku. Na
otaczającym leśniczówkę terenie o powierzch-
ni 2500 mkw. odtworzone zostaną ciągi pie-
sze, wypielęgnowana zieleń i powstanie nowe
ogrodzenie. Po zakończeniu prac leśniczów-
ka będzie przystosowana do potrzeb Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miej-
skich - Warszawa. Inwestycja ma być gotowa
w wakacje 2023 r. Jej koszt to około 2 mln zł.

O budynku leśniczówki
Leśniczówka powstała w II połowie XIX

wieku. Budynek stanowi przykład dobrze

zachowanej i nieprzekształconej architek-
tury drewnianej związanej z gospodarką le-
śną. Obiekt przez blisko 130 lat był zamiesz-
kany przez leśniczych, którzy sprawowali
opiekę nad drzewostanem Lasu Kabackiego.

Leśniczówkę wzniesiono w konstrukcji
zrębowej i przykryto dachem naczółkowym.
Obiekt zachował w dużej części oryginalną
konstrukcję, układ i wyposażenie, takie jak:
drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i ory-
ginalnymi mechanizmami, okna, piece
grzewcze i piec kuchenny oraz drewniane
posadzki. W budynku znajdują się także
oryginalne tynki wapienne kładzione na

trzcinie. Powierzchnia użytkowa parteru to
około 130 mkw., powierzchnia poddasza to
kolejne 75 mkw.

Inwestycja na Młocinach
Remont obiektu przy ul. Rydzowej to jed-

na z dwóch podobnych inwestycji realizowa-
nych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy
Miasta. Miesiąc temu jednostka podpisała
także umowę na budowę Centrum Eduka-
cji Ekologicznej na Młocinach. W ramach
zadania wyremontowana zostanie też pobli-
ska leśniczówka.

A g a t a  C h o i ń s k a - O s t r o w s k a
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W sobotę 25 czerwca
mieszkańcy Gminy Leszno-
wola mieli okazję wspól-
nie powitać wakacje - po
dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią,
nad staw w Mysiadle wró-
ciły „Wianki”. 

Organizatorzy zadbali o roz-
rywkę dla całych rodzin, a fre-
kwencja i pogoda dopisały. Głów-
ną atrakcją było wicie i rzucanie
wianków, zainspirowane trady-
cją słowiańskiej Nocy Kupały. Sta-
nowisko Gminnego Ośrodka Kul-
tury, gdzie instruktorki pomaga-
ły wykonywać wianki, cieszyło

się chyba największą popularno-
ścią. W programie „Wianków nad
stawem w Mysiadle” znalazły się
między innymi występy Zespołu
Piosenki Biesiadnej Mrokowia-
cy, Aleksandry Puacz-Mark-
owskiej, Kolorofonii, Big Bandu
dla Frajdy, Iwony Manisty-Kutryś
oraz zespołu Habiarjan, wspól-
na zumba, poszukiwanie kwiatu
paproci, przejażdżki kajakiem,
pieczenie kiełbasek na ognisku
czy wojskowa grochówka. Oczy-
wiście nie zabrakło stoisk z ga-
stronomią, rękodziełem i pro-
duktami ekologicznymi, które
usytuowały się wzdłuż prowa-

dzącej do stawu rekreacyjnego
ul. Osiedlowej. Na zakończenie
festynu uczestnicy podziwiali
efektowny taniec ognia. 

„Wianki” to nie jedyna impre-
za zorganizowana w miniony

weekend. Mieszkańcy bawili się
także na piknikach sołeckich w
Podolszynie i w Zgorzale oraz
na Rodzinnym Dniu Sportu zor-
ganizowanym przez klub piłkar-
ski SRS Zamienie. 

W czwartek 30 czerwca Samorząd Gminy Lesznowola
oficjalnie otwiera pierwszą w Gminie tężnię solankową.
Tężnia jest zlokalizowana w Magdalence, w ogrodzie za
budynkiem Centrum Integracji Społecznej przy ul. Lipo-
wej 28 i będzie czynna w sezonie wiosenno-letnim. 

W tężni wykorzystano Solankę z Zabłocia. Wokół tężni wytwa-
rza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym in-
halatorium. Przebywanie w bliskości tężni wspomaga profilaktykę
i sprzyja leczeniu wielu chorób, a przede wszystkim sprzyja wyci-
szeniu i relaksowi odwiedzających ją mieszkańców i uczestników
zajęć odbywających się w Centrum Integracji Społecznej.

Podczas oficjalnego otwarcia uczestnicy wysłuchają prelekcji na
temat historii tężni solankowych i ich właściwości oraz będą mieli
okazję do degustacji uzdrowiskowych wód mineralnych. 

W związku z przyjętym w ubiegłym
roku przez Radnych Stanowiskiem
„Gmina Lesznowola przyjazna Wete-
ranom i Kombatantom”, Stowarzy-
szenie Kombatantów Misji Pokojo-
wych ONZ przekazało na ręce leszno-
wolskich samorządowców specjalny
Certyfikat, zaś Zarząd Gminy został
uhonorowany brązowymi medalami
za zasługi w popularyzacji udziału
Polaków w misjach poza granicami
państwa oraz aktywny udział w dzia-
łalności Stowarzyszenia. 

Radni Gminy Lesznowola otrzymali po-
dziękowania od Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ oraz Centrum Weterana Działań Poza
Granicami Państwa. 

Przekazanie odznaczeń i podziękowań
odbyło się podczas LI Sesji Rady Gminy
Lesznowola.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Poko-
jowych (SKMP) ONZ brązowe medale
otrzymali:

– Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt
Gminy Lesznowola

– Bożenna Korlak – Przewodnicząca 
Rady Gminy

– Marcin Kania – Zastępca Wójta Gminy
Lesznowola

– Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta 
Gminy Lesznowola

– Marta Sulimowicz – Skarbnik Gminy

– Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy.
W imieniu Stowarzyszenia Kombatantów

Misji Pokojowych ONZ odznaczenia oraz
podziękowania wręczali pani Alicja Żołnier-
czyk – Prezes Honorowa Koła nr 16 War-
szawa-Mokotów oraz pan Krzysztof Klima-
szewski – Prezes Zarządu Koła Nr 16 Warsza-
wa-Mokotów. W imieniu major dr Katarzy-
ny Rzadkowskiej – Dyrektor Centrum Wete-
rana Działań Poza Granicami Państwa, wy-
stąpił pan Mariusz Sybilski. 

Jak podkreślił przedstawiciel Centrum
Weterana Działań Poza Granicami Państwa,
podziękowania za wspieranie weteranów
należy traktować szczególnie, ponieważ nie-
wiele samorządów może poszczycić się ta-
kim wyróżnieniem.

Wianki powróciły nad staw

Organizatorzy wydarze-
nia: Wójt i Samorząd Gmi-
ny Lesznowola, Sołtys i Ra-
da Sołecka Sołectwa Mysia-
dło, Klub Seniora i Koło Go-
spodyń Wiejskich z Mysia-
dła, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Lesznowoli, Cen-
trum Sportu w Gminie
Lesznowola, OSP Zamienie,
Klub Wędkarski „Mysia-
dło”, Mazowiecki Związek
Pracodawców w Gminie
Lesznowola.

NNaa łłaawweecczzccee oodd lleewweejj RRaaddnnaa ii SSoołłttyyss MMyyssiiaaddłłaa BBoożżeennaa OObbłłuucckkaa,,
PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy GGmmiinnyy BBoożżeennnnaa KKoorrllaakk ii WWóójjtt MMaarriiaa JJoollaannttaa
BBaattyycckkaa-WWąąssiikk,, ssttoojjąą RRaaddnnyy KKrrzzyysszzttooff ŁŁuuppiińńsskkii ii WWiicceewwóójjtt MMaarrcciinn
KKaanniiaa 

Lesznowola przyjazna Weteranom i Kombatantom

Solankowa 
tężnia ogrodowa

w Magdalence

UUrroocczzyyssttoośśćć ww UUrrzzęęddzziiee,, oodd lleewweejj:: KKrrzzyysszzttooff KKlliimmaasszzeewwsskkii –– PPrreezzeess ZZaarrzząądduu KKoołłaa NNrr 1166 WWaarr-
sszzaawwaa-MMookkoottóóww SSKKMMPP OONNZZ,, AAlliiccjjaa ŻŻoołłnniieerrcczzyykk –– PPrreezzeess HHoonnoorroowwaa KKoołłaa nnrr 1166 WWaarrsszzaawwaa-
-MMookkoottóóww ii MMaarriiuusszz SSyybbiillsskkii zz CCeennttrruumm WWeetteerraannaa DDzziiaałłaańń PPoozzaa GGrraanniiccaammii PPaańńssttwwaa..

BBrrąązzoowwyy mmeeddaall oottrrzzyymmaałłaa mm..iinn.. WWóójjtt MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk..
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Na okres wakacji zostały wprowadzone zmiany w war-
szawskiej komunikacji. Zmieniły się rozkłady jazdy kil-
kudziesięciu linii autobusowych, inaczej kursują też
tramwaje i metro.

Wakacje to czas, kiedy pojazdami Warszawskiego Transportu
Publicznego podróżuje zauważalnie mniej osób, dlatego Zarząd
Transportu Miejskiego dostosowuje liczbę połączeń do aktualnych
potrzeb mieszkańców. Wakacyjne zmiany zostały wprowadzone 25
czerwca. Będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Autobusy
W wakacje nie będą kursowały autobusy linii: 130, 192, 195, 196,

206 (podjazdy do przystanku Wagonownia będą realizowane przez
autobusy linii 228), 207, 302, 304, 320 (podjazdy do Fortu Radio-
wo będą realizowane przez autobusy linii 154), 323, 332, 339,
340, 365, 379, 809, 815 i E-2.

Pomiędzy godzinami szczytów komunikacyjnych zostanie zawie-
szone kursowanie autobusów linii 163, 188, 225, 269 i 411, a w so-
boty, niedziele i święta – autobusów linii 188 i 269. Autobusy sze-
ściu linii nie będą podjeżdżały na wybrane przystanki: 153 – na przy-
stanek Czerwonych Beretów, 163 i 164 – Powsinek, 181 – Cm. Pół-
nocny (Brama Zach.), 201 – Rodła i Wrocławska, a L24 – Tabita,
Chopina, Pańska, Jasna, Długa i Chylice. Dla autobusów linii: 114,
142, 164, 201, 211 i 522 zostaną zawieszone kursy realizowane w
dni nauki szkolnej i akademickiej.

Zmienią się trasy oraz rozkłady jazdy autobusów linii 121, 154,
159, 228, 401 i 411.

Wakacyjne rozkłady jazdy zostaną wprowadzone dla autobusów
linii: 104, 105, 106, 109, 110, 117, 119, 120, 125, 132, 140, 141, 146,
147, 150, 160, 162, 170, 171, 172, 173, 178, 182, 186, 188, 193 (od
2 lipca), 194, 197, 204, 208, 209, 210, 212, 221, 250, 263, 319, 333,
338, 402, 502, 509, 511, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 527, 704,
710, 712, 713, 716, 717, 723, 724, 731, 735, 736, 750, 850, E-1, E-
9, L18, L27, L43, L46.

Tramwaje
Tramwaje będą podjeżdżały na przystanki ze zmienioną często-

tliwością – w godzinach szczytu co 5 lub co 10 minut, poza nimi co
7,5 minuty lub co 15 minut.

Metro 
Pociągi metra, w dni powszednie rano i po południu, będą kur-

sowały na pierwszej linii co 2 minuty i 50 sekund, a na drugiej co
3 minuty i 30 sekund.

Szybka Kolej Miejska
Dla pociągów SKM będzie obowiązywał rozkład jazdy wprowa-

dzony 12 czerwca.
J a k u b  L e d u c h o w s k i

Transport Publiczny w wakacje

Rok temu – 21 czerwca
2021 – ruszyła nowa wer-
sja strony internetowej
miasta. W ciągu 24 miesię-
cy platforma internetowa
pod adresem um.warsza-
wa.pl osiągnęła ponad 21
mln wyświetleń, z czego
najwięcej (ponad 3,5 mln)
uzyskał serwis Edukacja. 

Prawie 8 mln wejść wygenero-
wali użytkownicy stron dzielnico-
wych i tematycznych. Portal wciąż
się rozwija, w czerwcu pojawiła się
na nim nowa zakładka – Praca.

– Zależało nam, aby był to por-
tal miejski, a nie wyłącznie stro-
na urzędowa. Zmianie uległ nie
tylko układ graficzny, ale także
sposób prezentacji informacji,
co ułatwia korzystanie z portalu
osobom w każdym wieku. Nie
zapominamy także o osobach
słabowidzących – strona wypo-
sażona została w mechanizm po-
większania czcionki. Można ją
także przeglądać w tzw. wyso-
kim kontraście. Platforma bę-
dzie stale udoskonalana, żeby
korzystanie z niej było dla war-
szawianek i warszawiaków jesz-
cze wygodniejsze – zapewnia
Kamil Dąbrowa wicedyrektor

Biura Marketingu Miasta w war-
szawskim Ratuszu.

W menu głównym na platfor-
mie um.warszawa.pl jest już wi-
doczna zakładka „Praca”. W jed-
nym, łatwo dostępnym miejscu
użytkownicy portalu mogą zapo-
znać się z aktualnościami o nabo-
rach w Urzędzie Miasta oraz ofer-
cie praktyk i staży. Odwiedzający
stronę mają okazję poznać Urząd
Miasta jako pracodawcę, który
daje wiele możliwości rozwoju za-
wodowego oraz współpracy z naj-
lepszymi specjalistami przy reali-
zacji zadań na rzecz Warszawy i jej
mieszkańców.

Pandemia Covid-19 oraz woj-
na w Ukrainie pokazała, że na
platformie potrzebne są także
wersje obcojęzyczne. Strona do-
stępna jest w podstawowym za-
kresie także w module angiel-
skim i ukraińskim.

W 2021 r. nieco ponad 5%
użytkowników stanowili inter-
nauci z USA, w dalszej kolejno-
ści wśród zagranicznych czytel-
ników znaleźli się mieszkańcy
Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Nie-
miec. Przez ostatnie 12 miesięcy
odwiedzili nas użytkownicy ze
150 krajów i aż 500 miejscowo-
ści na świecie.

Najczęściej stronę przegląda-
ją osoby z Warszawy. Prawie
40% korzysta w tym celu z tele-
fonów komórkowych. Zdecydo-
wanie najczęściej czytanymi ar-
tykułami w roku 2022 były:

– Pomoc Warszawy dla
uchodźców z Ukrainy,

– Zbiórka trwa, co i gdzie moż-
na przynosić,

– Jakie opłaty za wywóz śmie-
ci od 2022 roku.

Dobry wynik platformy inter-
netowej miasta jest owocem nie
tylko poprawy funkcjonalności
serwisu, ale także konsekwent-
nego wzbogacania witryny o no-
we, atrakcyjne treści w formie pro-
stych i zrozumiałych komunika-
tów. Nie bez znaczenia jest fakt, że
w badaniu przeprowadzonym
przez Fundację Widzialni, stołecz-
na platforma uzyskała najlepszy
wynik pod względem dostępności
wśród serwisów miejskich.

Wysoko została też oceniona
szybkość strony. Zgodnie z naj-
nowszym raportem opublikowa-
nym przez test2speed.com, war-
szawski portal miejski uzyskał
czas wczytywania 2 s, który jest
uznawany przez ekspertów za
optymalny. M B L

Internetowa „wizytówka” miasta ma już rok
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TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii:: ZZ rraaccjjii wwiieelloolleett-
nniieeggoo zzaarrzząąddzzaanniiaa ssttrruukkttuurraammii ssppóółł-
ddzziieellcczzyymmii ssttaałł ssiięę ppaann zznnaawwccąą pprroobbllee-
mmóóww ddoottyykkaajjąąccyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww wwiiee-
lloorrooddzziinnnnyycchh bbuuddyynnkkóóww ww ssppóółłddzziieell-
nniiaacchh ii wwssppóóllnnoottaacchh mmiieesszzkkaanniioowwyycchh..
JJeeddnnyymm zz pprroobblleemmóóww jjeesstt cchhaaooss ppaa-
nnuujjąąccyy oodd kkiillkkuu llaatt ww ggoossppooddaarrccee wwaarr-
sszzaawwsskkiimmii ooddppaaddaammii.. JJaakk ppaann oocceenniiaa
aakkttuuaallnnąą ssyyttuuaaccjjęę nnaa rryynnkkuu ssttoołłeecczz-
nnyycchh śśmmiieeccii??

Grzegorz Jakubiec: To są dwie kwe-
stie. Pierwsza, to globalna gospodarka
odpadami w skali naszego kraju. Cho-
dzi o to, byśmy się wreszcie dowie-
dzieli jak polskie śmieci są zagospo-
darowywane, bo póki co nikt nie poka-
zał nam śmieciowego łańcucha – od
pojemnika, poprzez transport, aż do
składowiska, czy do specjalnej instala-
cji jaką posiada na przykład Białystok.
Czy którykolwiek z mieszkańców sto-
licy wie, gdzie wozi się warszawskie
śmieci i jaki jest ich los? Ja nie wiem,
dochodzą mnie jedynie słuchy, że krą-
żą one po kraju i lądują na wysypi-
skach w różnych miastach. W więk-
szości są utylizowane termicznie. Pol-
ska nie posiada ustawy śmieciowej
wzorowanej na rozwiązaniach zachod-
nich, gdzie spala się jedynie około 30

proc. odpadów nie nadających się do
ponownego wykorzystania. Mamy u
nas zaledwie kilka miast, które zdoła-
ły ogarnąć problem poprzez wybudo-
wanie nowoczesnych instalacji wypo-
sażonych m.in. w optoseparatory, czy-
li urządzenia, które za pomocą kamer
i sensorów ułatwiają segregowanie od-
padów na metale, drewno, papier, pla-
stik, szkło w oparciu o ich właściwości
fizyczne. Automatyczna selekcja za-
pewnia większą skuteczność recyklin-
gu i tym samym korzystnie wpływa na
ochronę środowiska. W Polsce opóź-
nienia i zaniedbania na tym obszarze
są ogromne, a stolica państwa mimo
zmiany ustroju w 1989 r. i wprowa-
dzenia gospodarki rynkowej nie do-
czekała nowoczesnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych.

MMoożżee ppooddeejjddźźmmyy ddoo tteejj kkwweessttiiii zz
mmeeddyycczznneeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa ii sspprróó-
bbuujjmmyy zzddiiaaggnnoozzoowwaaćć pprrzzyycczzyynnęę ttaakk
ggiiggaannttyycczznneejj zzaappaaśśccii?? TTyyllkkoo wwtteeddyy
mmoożżnnaa bbęęddzziiee zzaarraaddzziićć pprroobblleemmoowwii ii
uussuunnąąćć ggoo..

Praprzyczyną jest nie trafione sta-
nowisko warszawskich radnych z kilku
pierwszych kadencji samorządu, któ-
rzy uporczywie forsowali tezę, jakoby

problem śmieci rozwiąże niewidzialna
ręka wolnego rynku. W ten sposób
przespano ponad 30 lat. Niestety, nie-
widzialna ręka wolnego rynku chyba
też zaspała, bo problem śmieciowy nie
tylko że nie został rozwiązany, ale z
roku na rok pogłębia się. A przecież
gospodarowanie odpadami to jedna z
kluczowych gałęzi gospodarki naro-
dowej, dzisiaj ze względu na wojnę
może na drugim miejscu za gospodar-
ką energetyczną. Nie wiem dlaczego
rząd nie powołał jeszcze do życia insty-
tucji regulatora śmieciowego na wzór
regulatorów od energetyki, rynku te-
lekomunikacyjnego i pocztowego, czy
radiowo – telewizyjnego.

NNaa wwssttęęppiiee wwssppoommnniiaałł ppaann oo ddwwóócchh
kkwweessttiiaacchh ddoottyycczząąccyycchh śśmmiieeccii.. JJeeddnnąą
oommóówwiilliiśśmmyy……

Drugą kwestią jest podział kosztów
wywozu odpadów i próby obciążania
nimi mieszkańców Warszawy. Nie je-
stem ekspertem w dziedzinie gospo-
darowania odpadami, ale ukończy-
łem wydział inżynierii środowiska,
więc podstawy teoretyczne mam i sto-
sunkowo sprawnie obracam się w tej
materii. Wiadomo, że wywóz odpa-
dów wiąże się z kosztami, ale jedno-
cześnie nie wolno zapominać, że od-
pady to jednak towar – chodzi m.in. o
odzyski uzyskiwane przy pomocy re-
cyklingu. Surowce wtórne to jest cen-
ny towar, tyle że w przypadku Warsza-
wy uzyskiwany w skali mikro. W od-
różnieniu od krajów Zachodu więk-
szość odpadów jest w Polsce utylizo-
wana termicznie, bądź składowana
na wysypiskach. Recykling to u nas
jedynie hasło, pustosłowie. Przecho-
dząc do kosztów gospodarowania od-
padami należy stwierdzić, że do dnia
wejścia w życie nowej ustawy śmie-
ciowej funkcjonowało w Warszawie
120 podmiotów wywożących odpady
komunalne. Firmy konkurowały ze
sobą, więc koszty utrzymywały się na
niskim poziomie. Dzisiaj na stołecz-
nym rynku pozostało siedem firm…

NNiiee ppoommyylliiłł ssiięę ppaann?? CChhyybbaa ssiieeddeemm-
ddzziieessiiąątt……

Nie pomyliłem się. Mamy w stolicy
tylko siedem firm, co powoduje, że w
tym mieście na rynku śmieciowym nie
ma już konkurencji. Kilkakrotnie krą-
żyły informacje o zmowie cenowej, ale
UOKiK ich oficjalnie nie potwierdził.

JJeeddnnaakk zznnaacczznniiee łłaattwwiieejj ddooggaaddaaćć
ssiięę ww ggrroonniiee ssiieeddmmiiuu oossóóbb,, nniiżż ssttuu
ddwwuuddzziieessttuu.. 

Pozostawiam to bez komentarza.
Wracając do kosztów, zmorą jest, że je-
dynym i podstawowym kryterium rad-

nych uchwalających kolejne tzw.
uchwały śmieciowe jest to, czy system
się bilansuje, to znaczy, czy wpływy z
opłat od mieszkańców pokryją wszyst-
kie koszty gospodarowania odpadami,
nawet te związane z edukacją ekolo-
giczną. Tych ludzi właściwie nie intere-
suje problem segregacji odpadów. Po-
wtarzam – segregacja, recykling w War-
szawie to, moim zdaniem, pustosłowie
i fikcja. Dlaczego tak się dzieje? Po pro-
stu fatalne rozwiązania przyjmowane
przez Radę Warszawy w sprawie śmie-
ci odbierają mieszkańcom motywację
do rzetelnego segregowania odpadów.
Skoro każde mieszkanie – bez względu
na metraż i liczbę zamieszkujących w
nim osób – obciążone jest identyczną
stawkę za wywóz, mamy do czynienia
nie z motywacją, lecz z demotywacją.
To powrót do czasów socjalizmu, kiedy
obowiązywała tzw. urawniłowka. Fik-
cją jest także system kar za nie segrego-
wanie odpadów. Są one iluzoryczne,
ponieważ nie istnieje u nas pojęcie zbio-
rowej odpowiedzialności. Mamy w kra-
ju podział na pięć frakcji odpadów i tu
pojawia się kolejny znak zapytania, bo-
wiem nie ma frakcji w 100 proc. czy-
stych. Nawet bioodpady pakowane są
w plastikowe worki i w takiej formie
wywożone, więc jaki to jest odpad bio?
Miasto Warszawa z racji swojej wiel-
kości, liczby mieszkańców oraz funkcji
jaką pełni w państwie powinno zwró-
cić się o zezwolenie na odstępstwo od
zapisu ustawy. Myślę, że można by
ubiegać się w resorcie ochrony środo-
wiska, by miasto stołeczne Warszawa
otrzymało zezwolenie na podział odpa-
dów jedynie na trzy frakcje zamiast pię-
ciu, czyli na szkło, odpady suche i od-
pady zmieszane. Tak jak jest na przy-
kład w Londynie. Wydaje mi się, że te-
go rodzaju postulat wraz z logicznym
uzasadnieniem mógłby uzyskać akcep-
tację ministra.  

WWrróóććmmyy ddoo ssyyggnnaalliizzoowwaanneeggoo wwcczzee-
śśnniieejj pprrzzeezz ppaannaa pprróóbb oobbcciiąążżaanniiaa kkoosszz-
ttaammii wwyywwoozzuu mmiieesszzkkaańńccóóww WWaarrsszzaawwyy.. 

Moim zdaniem, jest to nie do przy-
jęcia. W grudniu ubiegłego roku Regio-
nalna Izba Obrachunkowa uchyliła
wcześniejszą uchwałę Rady Warsza-
wy, która różnicowała koszty wywozu
odpadów w zależności od metrażu
mieszkania. Dopatrzono się próby
obejścia obowiązującej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach, które polegało nawet na dwu-
krotnym przekroczeniu maksymalnych
stawek opłat ustalonych w ustawie. Po
grudniowej decyzji RIO miasto znala-
zło się pod ścianą, przegłosowano więc
przygotowaną na chybcika nową
uchwałę, która wprowadziła śmiecio-

wą urawniłowkę. Z badania przepro-
wadzonego przez CBOS wynika, że co
piąty warszawiak (20 proc.) mieszka
w zasobach spółdzielni mieszkanio-
wych, więc głos środowiska spółdziel-
czego powinien być mocno słyszalny w
ratuszu. Nie krytykujemy władz stoli-
cy tylko dla potrzeby samego kryty-
kowania, chcemy współpracować, dys-
kutować, doradzać i przedstawiać kon-
cepcje powstałe na bazie naszych wie-
loletnich doświadczeń. Wyciągamy do
władz pomocną dłoń, ale niestety nie
zawsze jest ona przyjmowana, a jeśli
już, to na pewno nie z wdzięcznością.
Chcemy przedstawić spółdzielczy po-
mysł na kształt uchwały śmieciowej
dla Warszawy, może nie doskonały, bo
doskonałych nie ma i nigdy nie będzie,
ale na pewno warty publicznego  prze-
dyskutowania. 

UUcchhwwaałłyy uucchhwwaałłaammii,, jjeeddnnaakk nniiee ppoo-
ssiiaaddaajjąącc nnoowwoocczzeessnnyycchh iinnssttaallaaccjjii ww nnaajj-
bblliiżżsszzyymm ssąąssiieeddzzttwwiiee ssttoolliiccyy uucchhwwaallaa-
nniiee kkoolleejjnnyycchh śśmmiieecciioowwyycchh pprrzzeeppiissóóww
bbęęddzziiee ttyyllkkoo ddaallsszzyymm bbiicciieemm ppiiaannyy..

Zdajemy sobie z tego sprawę, więc
chcemy też mocno lobbować na rzecz
budowy w okolicach Warszawy nowo-
czesnej instalacji do segregowania od-
padów oraz spalarni. Można by pomy-
śleć o budowie dwóch – trzech instala-
cji gdzieś w okolicach autostrady, któ-
re byłyby inwestycją wspólną kilku du-
żych samorządów odległych nie więcej
niż 100 km od naszego miasta. Jest to
jeden z wariantów. Na razie jednak
władze Warszawy zdecydowały się na
budowę spalarni. Stolicy potrzebna
jest segregacja i recykling, a nie spala-
nie śmieci jak lecą. Spalanie powinno
być ostatnim elementem  w tym proce-
sie. Wszak jesteśmy zrzeszeni w UE,
więc musimy trzymać unijny poziom.
W Wiedniu funkcjonują trzy rusztowe
spalarnie odpadów komunalnych, ich
uzupełnieniem jest czwarta wyposażo-
na w kocioł fluidalny, w którym obok
odpadów resztkowych spalane są tak-
że komunalne osady ściekowe. Wie-
deńczycy mają również instalację do
fermentacji bioodpadów, gdzie prze-
twarza się bioodpady z gospodarstw
domowych, targowisk, restauracji, sto-
łówek oraz ze szpitali. Odpady orga-
niczne pochodzące z gospodarstw do-
mowych i targowisk mają konsystencją
stałą, a z restauracji – ciekłą. Z danych
Głównego Urzędu Statystycznego wy-
nika, że w 2019 r. wskaźnik recyklingu
dla Austrii wynosił aż 57,7 proc., nato-
miast dla Polski tylko 33,8, proc. Te
dane pokazują, jak daleko stolica Pol-
ski jest za stolicami państw Zachodu.
Można więc mocno akcentować, że
Warszawa XXI wieku na gwałt potrze-
buje nowoczesnych instalacji do sorto-
wania, recyklingu i odzyskiwania od-
padów komunalnych. Jest światełko
w tunelu, ale tylko w kwestii kosztów
ponoszonych przez mieszkańców. Na
czerwcowym spotkaniu z wiceprezy-
dentem Warszawy zapadła decyzja, że
o bardziej sprawiedliwym niż dzisiejszy
podziale kosztów wywozu odpadów
będziemy dyskutować w mniejszych
grupach. Jaki będzie efekt tych spo-
tkań, okaże się wkrótce.  

WWiieemm,, żżee bbyywwaa ppaann nnaa sseessjjaacchh RRaa-
ddyy WWaarrsszzaawwyy jjaakkoo rreepprreezzeennttaanntt mmaa-
cciieerrzzyysstteejj SSMM SSłłuużżeeww nnaadd DDoolliinnkkąą ii
jjeeddnnoocczzeeśśnniiee rreepprreezzeennttaanntt kkiillkkuusseett-
ttyyssiięęcczznneejj rrzzeesszzyy wwaarrsszzaawwsskkiicchh ssppóółł-
ddzziieellccóóww.. MMóówwii ssiięę ttaamm ccookkoollwwiieekk oo
ppiillnneejj ppoottrrzzeebbiiee bbuuddoowwyy nnoowwoocczzee-
ssnnyycchh iinnssttaallaaccjjii??

Nie bywam na sesjach Rady War-
szawy, gdyż odbywają się one zdalnie.
Staram się uczestniczyć zapisując do
głosu i godzinami czekając przed kom-
puterem na swoją kolej.

JJaakk ttoo –– zzddaallnniiee?? PPrrzzeecciieeżż nnaa ssaallii
oobbrraadduujjąą SSeejjmm ii SSeennaatt ww ppeełłnnyymm sskkłłaa-
ddzziiee,, ssttaaddiioonnyy ppeełłnnee,, ddaanncciinnggii ii ddyyss-
kkootteekkii,, ggddzziiee lluuddzziiee oobbccuujjąą ww ttaańńccuu
ttwwaarrzząą ww ttwwaarrzz,, pprraaccuujjąą ppeełłnnąą ppaarrąą,,
aa RRaaddaa WWaarrsszzaawwyy oobbrraadduujjee zzddaallnniiee??
DDllaacczzeeggoo nniiee zzwwoołłuujjee ssiięę sseessjjii ww PPKKiiNN
jjaakk ttoo ddrrzzeewwiieejj bbyywwaałłoo,, nnaa kkttóórree
zzggooddnniiee zzee ssttaattuutteemm mmiiaassttaa wwssttęępp
jjeesstt wwoollnnyy??

To pytanie skierowane jest pod nie-
właściwy adres. Mogę tylko powie-
dzieć, że na ostatniej sesji zapisałem się
do głosu, ale nie pozwolono mi wypo-
wiedzieć nawet jednego słowa.

PPoowwóódd??
Arbitralna decyzja urzędniczki ob-

sługującej sesję Rady Warszawy. 

UUrrzzęęddnniicczzkkii?? JJaakk ttoo mmoożżlliiwwee??
Zapisałem się do głosu na ostatniej

sesji rady miasta. Chciałem mówić o
problemie śmieciowym, który w opi-
nii spółdzielców nie został rozwiąza-
ny, a zaledwie przypudrowany gru-
dniową uchwałą wprowadzającą jed-
nakowe opłaty dla wszystkich gospo-
darstw domowych. W pierwszym
punkcie miało być głosowane abso-
lutorium dla prezydenta Rafała Trza-
skowskiego, po dyskusji zaś kolejny
punkt o stanie miasta i właśnie w tym
punkcie mogli zabierać głos miesz-
kańcy. Zostałem zapisany do głosu ja-
ko pierwszy. Oczekiwałem przy kom-
puterze od godziny 10, by nie przega-
pić kolejki. Około godziny 16 wywo-
łano mnie do głosu, ale mimo wielu
prób nie udało mi się połączyć. Z ca-
łą pewnością nie była to moja wina,
widać w danym momencie zawiódł
system, który mógł być zbytnio ob-
ciążony. Zanim dodzwoniłem się do
urzędniczki obsługującej sesję kilka
osób zapisanych po mnie zabrało głos,
ale kilka podobnie jak ja zostało od-
rzuconych. Poprosiłem urzędniczkę,
by jednak umożliwiła mi wystąpie-
nie, skoro nie z mojej winy nie zdoła-
łem dojść do głosu. Wszak byłem za-
pisany, miałem wymagane poparcie
50 osób, więc co za różnica, że wystą-
pię jako na przykład piąty zamiast
pierwszy. Przecież spełniłem wymóg
proceduralny i byłem uprawniony do
głosu. Pani urzędniczka odmówiła,
argumentując, że moja kolejka minę-
ła. Nie pomogły żadne prośby, urzęd-
niczka pozostała nieugięta twierdząc,
że kwestię skonsultowała z prawni-
kiem i jego zdaniem utraciłem pra-
wo do zabrania głosu. Myślę, że wy-
korzystano wszystkie możliwe krucz-
ki prawne, aby tylko nie dopuścić do

głosu mieszkańca chcącego omawiać
drażliwy i niewdzięczny dla władz
miasta temat. 

SSłłuucchhaajjąącc ppaannaa rreellaaccjjii nnaassuuwwaa mmii
ssiięę nnaa mmyyśśll ssiieennkkiieewwiicczzoowwsskkii KKaallii.. WW
SSeejjmmiiee ooppoozzyyccjjaa,, cczzyyllii pprrzzeeddee wwsszzyysstt-
kkiimm PPllaattffoorrmmaa OObbyywwaatteellsskkaa,, zzaarrzzuuccaa
PPiiSS ii bbiiaaddoollii ww mmeeddiiaacchh,, żżee jjeejj ppoossłłoowwiiee
ssąą sseekkoowwaannii ii cczzęęssttoo nniiee ddooppuusszzcczzaannii
ddoo ggłłoossuu.. TToo jjeesstt bbaarrddzzoo zzłłee.. NNaattoommiiaasstt
kkiilloommeettrr ddaalleejj nnaa sseessjjii rraaddyy mmiiaassttaa ttee-
ggoo rrooddzzaajjuu zzaacchhoowwaanniiee nniiee rraazzii.. CCzzyyllii,,
jjaakk KKaalleemmuu uukkrraaśśćć kkrroowwęę,, ttoo jjeesstt zzłłee,,
aallee jjaakk KKaallii uukkrraaśśćć kkoommuuśś kkrroowwęę,, ttoo
jjeesstt ddoobbrree……

Celna uwaga. Dodając do tego fakt,
że z niewiadomych powodów sesje ra-
dy miasta nadal odbywają się zdalnie
można postawić tezę, że rządzący sto-
licą radni jak tylko mogą unikają bez-
pośredniego kontaktu z mieszkańcami
Warszawy.

CCoo tteerraazz??
Zamierzam wystąpić na piśmie do

przewodniczącej Rady Warszawy z
prośbą, by podała mi nazwisko osoby,
która zadecydowała o uniemożliwie-
niu mi wystąpienia na sesji. Będę ocze-
kiwał  podania podstawy prawnej ta-
kiej decyzji. Jeśli okaże się, że odebra-
no mi prawo głosu bezprawnie roz-
ważę dalsze kroki prawne. Należy
wreszcie położyć kres tego rodzaju
praktykom. 

WWrróóććmmyy jjeesszzcczzee ddoo wwaarrsszzaawwsskkiicchh
śśmmiieeccii.. TTrrzzyy kkoolleejjnnee uucchhwwaałłyy śśmmiieecciioo-
wwee ppooddjjęęttee pprrzzeezz RRaaddęę WWaarrsszzaawwyy zzoo-
ssttaałłyy aallbboo uunniieewwaażżnniioonnee,, aallbboo uucchhyylloo-
nnee.. CCzzwwaarrttaa,, pprrzzyyggoottoowwaannaa nnaa kkoollaanniiee,,
ffuunnkkccjjoonnuujjee,, aallee jjeesstt nniieesspprraawwiieeddlliiwwaa
zzee ssppoołłeecczznneeggoo ppuunnkkttuu wwiiddzzeenniiaa.. CCoo
ddaalleejj?? CCzzyy ww ttyymm bbeezz mmaałłaa ddwwuummiilliioo-
nnoowwyymm mmiieeśścciiee nniiee mmaa nniikkooggoo,, kkttoo
mmóóggłłbbyy wwrreesszzcciiee ooggaarrnnąąćć ttaakk ppoowwaażż-
nnyy pprroobblleemm,, ddoottyykkaajjąąccyy ttaakkżżee kkwweessttiiii
eekkoollooggiicczznnyycchh?? 

Środowisko spółdzielcze nie złoży
broni, będziemy chcieli zrobić wszyst-
ko, by obecna, krzywdząca uchwała
została zmieniona. Chcę postawić spra-
wę jasno: moim zdaniem jedynym wi-
nowajcą chaosu na rynku stołecznych
śmieci jest Rada Warszawy. To radni tej
kadencji doprowadzili do uchwalenia
przepisów, które zdaniem sądu i RIO
były niezgodne z prawem. To maszyn-
ka do głosowania zwana Radą m.st.
Warszawy, wbrew temu co propono-
wał wiceprezydent Michał Olszewski
(odpowiedzialny wówczas za gospo-
darkę odpadami), wprowadziła kom-
pletny chaos na rynku śmieciowym.
Najgorsze jest to, że ten decyzyjny or-
gan nadal nie prezentuje woli koniecz-
nej do opanowania chaosu. 

AA śśrrooddoowwiisskkoo ssppóółłddzziieellcczzee wwyypprraa-
ccoowwaałłoo wwłłaassnnąą kkoonncceeppccjjęę ggoossppooddaarroo-
wwaanniiaa ooddppaaddaammii??

Jak już wcześniej wspomniałem,
nie ma i nie będzie koncepcji doskona-
łej. Zawsze znajdzie się element spor-
ny. Naszym zdaniem, opłata za wy-
wóz śmieci powinna być dwuskładni-
kowa. Jedna część, to opłata stała za-
leżna od powierzchni użytkowej lo-
kalu, bo nie ma znaczenia czy ktoś w
nim mieszka, czy też nie. Wywóz śmie-
ci z części wspólnych – gałęzie, opako-
wania, skoszona trawa, etc., a także
sprzątanie – powinni pokrywać soli-
darnie wszyscy lokatorzy posiadający
tytuł prawny do lokalu. Druga część to
opłata zmienna zależna albo od liczby
osób mieszkających w lokalu, albo od
zużycia wody, ale z licznika w miesz-
kaniu, a nie tak jak proponowano z
licznika głównego w budynku. No i
oczywiście należy określić stawkę
maksymalną, czyli nie więcej niż 130
zł miesięcznie od gospodarstwa do-
mowego W środowisku spółdzielczym
jest jednomyślność, by wprowadzić w
życie takie właśnie regulacje. Jednak
dopóki nie zostaną one wprowadzone
(wymagają zmian w ustawie), najbar-
dziej sprawiedliwy wydaje się system
opłat wprost proporcjonalny od po-
wierzchni użytkowej lokalu. Wtedy
płaciliby wszyscy, bez względu na to,

czy lokal jest zamieszkany, czy nie. I
stawki kształtowałyby się w widełkach
od dwudziestu kilku zł za małą kawa-
lerkę do maksymalnie 130 zł za miesz-
kanie o dużym metrażu. Czyli, nie
wszyscy po równo, lecz sprawiedli-
wiej – masz małe mieszkanie, płacisz
mniej, masz duże, płacisz więcej. I
wtedy miasto powinno objąć progra-
mem osłonowym  osoby samotne, nie
w pełni sprawne, o niskich dochodach
posiadające mieszkanie o nieco więk-
szym metrażu niż jest im niezbędny.
Byłoby to dopełnienie społecznego po-
czucia sprawiedliwości. 

CCzzyy nnoowweelliizzaaccjjaa uussttaawwyy śśmmiieecciioowweejj
jjeesstt ppaalląąccąą kkoonniieecczznnoośścciiąą??  

Moim zdaniem, tak. Obowiązująca
ustawa pociągnęła za sobą szereg kon-
sekwencji, bo samorządy zostały zobo-
wiązane do przygotowania i wdroże-
nia systemu, który zapewni selektyw-
ne zbieranie odpadów, doprowadzi
do ograniczenia składowania odpa-
dów, umożliwi jak najlepsze ich za-
gospodarowanie i zapobiegnie niele-
galnemu pozbywaniu się śmieci. Nie-
stety, to się nie udało. W ocenie in-
spektorów NIK żaden z celów ustawy
nie został w pełni zrealizowany, a to
oznacza ni mniej, ni więcej, że wpro-
wadzony w życie nowy system gospo-
darowania odpadami nie funkcjonuje
właściwie. 

CCoo zz uurreegguulloowwaanniieemm ssttaattuussuu pprraaww-
nneeggoo ggrruunnttóóww zzaabbuuddoowwaannyycchh,, mm..iinn..
pprrzzeezz ssppóółłddzziieellnniiee mmiieesszzkkaanniioowwee??

Tu mam dobrą wiadomość. Wice-
prezydent Tomasz Bratek obiecał ry-
chłą realizację tego trudnego zadania.
Trudnego, ponieważ nie wszystkie nie-
ruchomości gruntowe spełniają usta-
wowe przesłanki przekształcenia.
Część z nich spełni ustawowe warun-
ki dopiero po dokonaniu czynności for-
malnoprawnych, takich na przykład
jak podział nieruchomości. Poza tym,
niejasne przepisy ustawy powodują
wiele problemów interpretacyjnych,
często konieczność występowania o
dokonanie wykładni przepisów i od-
woływania się do orzecznictwa. Ale
podjęty przez wiceprezydenta kieru-
nek jest właściwy, a to cieszy. 

ZZaakkoońńcczzmmyy rroozzmmoowwęę nnaa kkwweessttiiaacchh
iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh.. CCzzyy ww ddoobbiiee ggaallooppuu-
jjąącceejj iinnffllaaccjjii nnoowwee iinnwweessttyyccjjee ssąą ddllaa
ssppóółłddzziieellnnii mmiieesszzkkaanniioowweejj rryyzzyykkooww-
nnee,, cczzyy wwrręęcczz pprrzzeecciiwwnniiee  –– bbaarrddzzoo
ooppłłaaccaallnnee?? 

Oczywiście, że są opłacalne i po-
wiedziałbym, wręcz niezbędne. Naj-
bardziej widoczne jest to w gospodar-
ce narodowej – jeśli inwestycje spa-
dają to wiadomy znak, że w gospo-
darce źle się dzieje. To samo dotyczy
spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli in-
westycja mieszkaniowa realizowana
jest na własnej działce i odpowiednio
prowadzona można na niej zarobić
grube miliony. Warszawa jest stolicą
Polski, miastem gdzie ludności z roku
na rok przybywa, a nie ubywa. Przyby-
sze z innych części kraju, naukowcy,
młode małżeństwa, biznesmeni mu-
szą gdzieś mieszkać, najlepiej na swo-
im, więc budowanie mieszkań w sto-
licy jest jedną z najbardziej dochodo-
wych i bezpiecznych inwestycji. W
ostatnich latach SM Służew nad Dolin-
ką zrealizowała aż sześć inwestycji i
przygotowujemy kolejne. Każdą no-
wą inwestycję zakończyliśmy na plu-
sie, widać to w sprawozdaniach finan-
sowych i naocznie - spacerując po te-
renie naszej spółdzielni. Dzięki no-
wym inwestycjom mogliśmy przepro-
wadzić rewitalizację starych zasobów,
urządziliśmy nową infrastrukturę do
ćwiczeń, sportu i wypoczynku, za-
montowaliśmy nowe windy, wybudo-
waliśmy piękną przychodnię zdrowia,
boiska ze sztuczną nawierzchnią, spół-
dzielcze przedszkole „Mały Kopernik”
– mógłbym tak wymieniać jeszcze bar-
dzo długo. Inwestycje spółdzielcze
mają przyszłość, największą właśnie w
dobie wysokiej inflacji, ponieważ zy-
ski z inwestycji pozwolą odciążyć kie-
szeń mieszkańców.

Czy mieszkańcy stolicy wiedzą, gdzie wozi się warszawskie śmieci i jaki jest ich los? 

Niekończąca się opowieść śmieciowa z miasta stołecznego Warszawy

Rozmowa z inż. Grzegorzem Jakubcem, prezesem Zarządu 
SM Służew nad Dolinką.
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#Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Szczęśliwa 7 Mokotowska 
W dniu 9 lipca zapraszamy w okolice mostu Siekierkowskie-

go na bieg “Szczęśliwa 7 Mokotowska” na dystansie 7 km oraz
bieg dla dzieci “Mokotowska 600tka Wakacyjna” na dystansie
600 m.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy, poczęstunek
oraz medal. Przewidziane są nagrody w wielu kategoriach
wiekowych dla kobiet i mężczyzn.

Trasa “Szczęśliwej 7 Mokotowskiej” biegnie przy Moście Sie-
kierkowskim wzdłuż malowniczych stawów i terenów zielonych.
Długość ok. 7 km (dwa okrążenia). Na czas biegu trasa ozna-
czona jest taśmą i zabezpieczana przez pilotów na rowerach, ob-
sługę techniczną oraz Straż Miejską. 

Opłata startowa wynosi 30 zł.
Bieg dla dzieci “Mokotowska 600tka Wakacyjna” jest bezpłat-

ny.
Biuro zawodów, start oraz meta znajdują się na ul. Gwinto-

wej 3 przy Moście Siekierkowskim (obok Sanktuarium, pętla li-
nii autobusowej). Biuro czynne jest od godz. 9:00.

Udostępnione będą szatnie - przebieralnie w postaci namio-
tów. Zapewniony zostanie depozyt drobnych rzeczy warto-
ściowych np. dokumenty, kluczyki, telefon itp.

Szczegółowe informacje http://biegi.waw.pl.

Bule dla mieszkańców Mokotowa
Zapraszamy mieszkańców Mokotowa i okolic na bezpłatne

szkolenia w grę w bule, które odbędą się na tyłach bloku, po-
między siłownią plenerową, a boiskiem piłkarskim Służew nad
Dolinką przy ul. Noskowskiego 10.

Petanque to jeden z najchętniej uprawianych sportów na
świeżym powietrzu w ramach rekreacji na całym świecie. Spo-
tykamy się z tą grą na wakacjach za granicą, w parkach czy u
znajomych na grillu - kto by się jednak spodziewał że jest to peł-
noprawna dyscyplina sportowa?! O jej atrakcyjności niech
świadczy sam fakt, iż uprawiać może ją każdy - młodszy czy star-
szy, pełnosprawny czy też nie, a także grać w tę grę możemy
praktycznie wszędzie!

Osoba do kontaktu: Paweł Ługowski tel. 782 536 844 e-m-
ail: pawel.lugowski@ksgrom.pro

Terminy szkoleń w godzinach 16:30-19:30, miejsce: ul. No-
skowskiego 10 - 30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11 sierpnia. 

Letnie Koncerty Promenadowe
Jak co roku, w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 12.00

okolice Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko wypełnią dźwię-
ki muzyki!

LETNIE KONCERTY PROMENADOWE to piękna tradycja
tego uroczego miejsca. Co przygotowaliśmy w tym roku? Tra-
dycyjne instrumenty etniczne i podróż po historii muzyki pol-
skiej w wykonaniu Marii Pomianowskiej i jej zespołu z pewno-
ścią będzie atrakcyjną inauguracją letniego cyklu. 

Oprócz tego dwukrotnie zabrzmi muzyka klasyczna w wy-
konaniu Orkiestry Warsaw Camerata pod batutą Pawła Kosa-
-Nowickiego, Kwintet Warsaw Camerata wystąpi z programem
polskim, klasycznym, ale także z muzyką bardziej rozrywkową.
Na jazzowo zabrzmią utwory Astora Piazzoli w wykonaniu
akordeonisty Jarosława Buczkowskiego i jego zespołu, a wiel-
bicieli brzmień „funky jazz” ucieszy na pewno występ House
Band. Nie zabraknie także przebojów okresu międzywojenne-
go – te usłyszycie w wykonaniu formacji Tango Mio. 

Na wszystkie koncerty wstęp wolny! W przypadku złej pogo-
dy, koncerty odbywają się w sali koncertowej Pałacu Szustra.

Wydarzenie finansuje Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. War-
szawy, realizacja Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna we
współpracy z Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stani-
sława Moniuszki.

W VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Reytana przy ulicy
Wiktorskiej 30/32 odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego
mokotowskiej oświaty.

W wydarzeniu wzięli udział m. in. bur-
mistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastow-
ski, zastępcy burmistrza Krzysztof Skoli-
mowski i Marek Rojszyk, przewodnicząca
Komisji Edukacji Rady m. st. Warszawy Do-
rota Łoboda oraz wiceprzewodnicząca Ko-
misji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów Jo-
anna Dembowska. Obecni byli dyrektorzy
z mokotowskich jednostek oświatowych.
Ozdobą uroczystości był występ artystycz-
ny w wykonaniu młodzieży z Ogniska Pra-
cy pozaszkolnej „70”.

Podczas uroczystości burmistrz dzielnicy
wręczył dyrektorom nagrody za osiągnięcia
w pracy na rzecz oświaty i wychowania.
Uhonorowani zostali także młodzi wolon-
tariusze oraz ich opiekunowie - laureaci i
uczestnicy eliminacji 29 edycji Samorzą-
dowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych“ za pracę na rzecz potrzebu-
jących. Serdecznie gratulujemy.

Do 30 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone
w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Możecie wybierać spośród 81 projektów zlokalizowanych na
Mokotowie. Wśród nich znajdują się udogodnienia komunikacyj-
ne, inwestycje w zieleń miejską i nowe miejsca rekreacji, liczne
wydarzenia kulturalne oraz zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzie-
ci, dorosłych i seniorów. 

Na realizację tych projektów w dzielnicy Mokotów zaplanowa-
no ponad 8,5 miliona złotych. To znacząca kwota, o której wydat-
kowaniu możemy wspólnie zdecydować.

Głos można oddać przez Internet na stronie https://bo.um.war-
szawa.pl/voting/welcome lub przy użyciu karty do głosowania w
Urzędzie Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27. 

Więcej informacji na https://mokotow.um.warszawa.pl/-/wy-
startowal-budzet-obywatelski.

Delegacja Marynarki Wojennej, prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński i mieszkańcy dzielnicy stawili się niedzielę 26 czerwca
1938 roku na otwarciu parku, który miał stać się dumą Mokotowa.
Jego patronem został generał Gustaw Orlicz-Dreszer, który dwa la-
ta wcześniej zginął w katastrofie awionetki koło Orłowa. Dawny ka-
walerzysta był gorącym zwolennikiem rozbudowy polskiej floty wo-
jennej i lotnictwa, stał też na czele Ligi Morskiej i Kolonialnej, a je-
go mauzoleum na Oksywiu zdobiły słowa „Żołnierz Komendanta”
i „Strażnik Morza”. Park miał rozciągać się docelowo między Puław-
ską a Wołoską. Tego planu nigdy nie zrealizowano. 

Kartka z kalendarza

Głosowanie trwa

Zakończenie roku szkolnego mokotowskiej oświaty

W miniony weekend na-
prawiono nawierzchnię
na ul. Ludwika Idzikow-
skiego. Nowy asfalt poło-
żono na odcinku między
ulicami Puławską a Imie-
lińską.

Ul. L. Idzikowskiego łączy
dwie ważne miejskie arterie:
ulice Jana III Sobieskiego i Pu-

ławską. Zarazem jest też jed-
ną z nielicznych dróg między
Górnym i Dolnym Mokoto-
wem. Po naprawie nawierzch-
ni w miniony weekend wresz-
cie stała się w pełni wygodnym
połączeniem i dojazdem dla
mieszkańców.

Prace rozpoczęto w piątko-
wy wieczór od sfrezowania sta-

rego, mocno wyeksploatowa-
nego asfaltu. Potem wyczysz-
czono nawierzchnię i przystą-
piono do układania najpierw
nowej warstwy wiążącej, a na-
stępnie – warstwy ścieralnej.
Na koniec namalowano ozna-
kowanie poziome i usunięto
wygrodzenia oraz znaki infor-
mujące o objazdach.

Na odnowionym 770-metro-
wym odcinku położono ok. 5450
m kw. asfaltu. Był to drugi napra-
wiony fragment ul. L. Idzikow-
skiego. Jesienią zeszłego roku
ubytki i wyboje zlikwidowano
między ulicami Imielińską a Ja-
na III Sobieskiego. Tym samym
kierowcy już na całej długości
ulicy poruszają się po nowej na-
wierzchni.

W 2021 r. na ul. Idzikowskie-
go poprawiono także komfort
pieszym i rowerzystom. Między
ulicami Imielińską a Pory wyre-
montowano chodnik. Po obu
stronach ulicy wstawiono nowe
krawężniki, a zjazdy bramowe
wykonano z kostki brukowej.
Zrekultywowano również traw-
niki. Z kolei po północnej stronie
ulicy wybudowano drogę dla ro-
werów – powstała na blisko kilo-
metrowym odcinku między uli-
cami Jana III Sobieskiego a Pia-
seczyńską.

Asfaltowanie w miniony week-
end nie zakończyło robót na ul. L.
Idzikowskiego. Miejski Zakład
Remontów i Konserwacji Dróg
w najbliższych tygodniach nadal
będzie pracował na fragmencie
od Puławskiej do Imielińskiej i fi-
nalizował remont chodników.

z d m . w a w . p l

Idzikowskiego po frezowaniu
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K ilka dni temu wyjechałem w okolicę Augustowa nad piękne jeziora wo-
kół Przewięzi. Celem wyjazdu był plener malarski organizowany przez
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Muzeum usytuowane na

warszawskim Mokotowie przy al. Wilanowskiej 204, w budynku Żółtej Karczmy
gromadzi pamiątki i materiały związane z historią polskich chłopów i polskim ru-
chem ludowym. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Janusza Gmitruka poszerza też kolekcję współ-
czesnego malarstwa historycznego, rysunku oraz innych obiektów związanych z ważnymi posta-
ciami i wydarzeniami. Sylwetkę dyrektora i jego działalność w tym zakresie postaram się przedsta-
wić w oddzielnym artykule. 

Przy okazji wyjazdu zebrałem garść refleksji dotyczących nie tylko spraw artystycznych, ale też
natury bardziej ogólnej. Augustów i jego otoczenie to dla wielu warszawiaków teren dość dobrze
znany, a nawet bliski. To niewielkie miasto na północnym wschodzie kojarzyć się może z piosenką,
ściślej mówiąc z piosenkami. Jedną z nich jest przebój Janusza Laskowskiego,  właśc. Jana Adama
Laskowskiego „Beata z Albatrosa”, niezwykle popularny w drugiej połowie lat 60. i w latach 70. Al-
batros to restauracja położona niedaleko od centrum Augustowa, ciesząca się popularnością zarów-
no mieszkańców, jak i turystów. Gości wita spiżowy posąg pięknej dziewczyny usytuowany przed
głównym wejściem. Druga z piosenek to romantyczne Augustowskie noce –  przebój w wykonaniu
Jerzego Połomskiego, właściwie Jerzego Pająka (tak brzmi jego prawdziwe nazwisko). Nie zmie-
nia to faktu, że pan Jerzy oczarował tą piosenką słuchaczy. Jako Jerzy Połomski wylansował wiele
przebojów lat 60. i 70.

Augustów to przyjemne miasto. W jego centrum, w rynku,  znajduje się nowoczesny park, któ-
ry użycza cienia i ochłody mieszkańcom oraz przyjezdnym. Znajdująca się niemal pośrodku fon-
tanna daje wszystkim ukojenie, co jest szczególnie ważne w czasie upałów. Augustowskie noce, o
których śpiewa Jerzy Połomski – nad brzegami drzemiące, parne i gorące są wciąż pełne uroku. Pod
tym względem nic się nie zmieniło nawet po latach. Na szczęście w nocy temperatura spada znacz-

nie, najprawdopodobniej za sprawą jezior,
które czasem spowijają mgły niczym we
wspomnianej piosence. Tamtejsze jeziora
to miejsca, w których się można skutecznie
ochłodzić zanurzając się w ich czystej, ale
raczej zimnej toni. Jestem wielkim miłośni-
kiem pływania w otwartych akwenach, co
polecam też innym. Nie należy jednak za-
pominać o niezbędnych środkach ostrożno-

ści. Kąpać się i pływać można jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej pod okiem ra-
townika. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Bo utopić się można łatwo, o czym
świadczą statystyki. Różnica temperatur pomiędzy powietrzem a wodą, zwłaszcza z głębin bywa
naprawdę duża nawet podczas upałów. Warto o tym pamiętać i nie wchodzić do wody po nagrza-
niu się na słońcu. Słońce zaś jest tam równie ostre, jak gdzie indziej. Nie robi sobie nic z tego, że Au-
gustów leży tam, gdzie leży, czyli w najchłodniejszej części naszego kraju. 

Zostawiając geograficzne subtelności tego regionu chcę przejść do zagadnień nie związanych z
klimatem. To, co uderza przemierzających drogę pomiędzy Warszawą a Augustowem, to widok wie-
lu gości zza wschodniej granicy – Ukraińców. Linie autobusowe czy też autokarowe, obsługujące tę
trasę,  zrezygnowały z obsługi polskojęzycznej. W efekcie zarówno kierowca prowadzący i jego zmien-
nik mówią po ukraińsku. Pasażerowie w znacznej mierze to również Ukraińcy. Podróż staje się oka-
zją do nauki języka naszych sąsiadów. Wprawdzie nie jest to czysty ukraiński, lecz mieszanina ję-
zyków z dominującym rosyjskim, ale jeśli się wsłuchać, można domyślić się o czym jest rozmowa.
Jako mieszkaniec stolicy zdążyłem przyzwyczaić się do obecności u nas sąsiadów ze wschodu, ale
podczas podróży do Augustowa spotkałem jedynie kilkoro Polaków. 

Czy to zmiana, do której będziemy musieli się przyzwyczaić? Rozmawiałem z ukraińskim mał-
żeństwem - młoda dziewczyna i chłopak przebywają w Polsce od czterech lat. Tu zdobyli uprawnie-
nia pozwalające im znaleźć zatrudnienie. Epidemia covidu wprawdzie pokrzyżowała im plany, ale
są dobrej myśli. Zamierzają pozostać w naszym kraju na stałe, planują też mieć dzieci. Czy jesteśmy
świadkami zmian, w wyniku których będziemy społeczeństwem wielonarodowym? Najwyraźniej
tak się stanie. 

Przybysze zza wschodniej granicy to nie jedyni potencjalni imigranci, którzy znaleźli nową ojczy-
znę nad Wisłą. Jesteśmy narodem gościnnym i tolerancyjnym mimo różnych nieprawdziwych opi-
nii na nasz temat za granicą. To być może jeden z powodów, że zarówno emigranci ekonomiczni z
różnych odległych krajów, jak i uciekający przed wojną znajdują tu swój nowy dom. Polska w swo-
jej historii była już konglomeratem kultur i narodów. Wszystko na to wskazuje, że będzie tak i teraz. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Polska wielonarodowościowa

„Czy jesteśmy świadkami
zmian, w wyniku których
będziemy społeczeństwem
wielonarodowym? 
Najwyraźniej tak się stanie”

Dzisiaj jest mi smutno, choć w głębi duszy jestem zadowolony. Smutno
mi, bo właśnie rozstałem się z ursynowską służbą zdrowia, a konkret-
nie z przychodnią przy ul. Na Uboczu 5, gdzie leczyłem się przez po-

nad dwie dekady. W głębi duszy natomiast jestem zadowolony, ponieważ trafi-
łem do przychodni, która jest jak z obrazka. Chodzi o Przychodnię Rejonowo –
Specjalistyczną przy ul. Szczęśliwickiej 36 na Ochocie. Moje pierwsze wrażenie po wizycie tam to
przebłysk, gdzie ja byłem? W Berlinie? W Zurychu? Bo jak na Warszawę miałem do czynienia z
wyjątkową lecznicą – sterylna czystość, błyskawiczna, sprawna i sympatyczna obsługa, możliwość
szybkiego dodzwonienia się do rejestracji, lekarzy POZ trudno zliczyć (pięcioro z nich ma w gra-
fiku codzienne wizyty domowe), no i aż siedmioro kardiologów, co akurat dla mnie jest niezwy-
kle ważne. Na korytarzach automaty wydające numerki, pacjenci są w kolejności wywoływani przez
głośniki, co zapobiega częstym w przychodniach lekarskich scysjom i kłótniom. Słowem – pełny
Zachód. Słowem – można także w Polsce urządzić nowoczesną publiczną lecznicę w stylu zachod-
nim, trzeba tylko chcieć. Tak było przez lata Na Uboczu 5, ale niestety już nie jest. Dopóki dyrek-
torem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ursy-
nów była nieoceniona Grażyna Napierska, ursynowskie lecznice zaliczano do najlepszych w mie-
ście. Pamiętam jak kilka lat temu na sesji ursynowskiej rady dzielnicy pojawił się Dariusz Hajdu-
kiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy, by oznajmić wszem i wobec, że ur-
synowski ZOZ nie ma sobie równych w Warszawie. Faktycznie, dyrektor Napierska wprowadziła
ursynowską służbę zdrowia na wyżyny. Jej dziełem jest m. in. Dzienne Centrum Zabiegowe przy
ul. Kajakowej 12, które zostało wybudowane w 2011 r. w ekspresowym tempie z 32 kloców wa-
żących po 20-30 ton każdy. 

Z rezygnacją z usług medycznych świadczonych w przychodni Na Uboczu 5 nosiłem się od 28 li-
stopada ubiegłego roku. Próba dodzwonienia się tam w tym dniu w celu wyznaczenia wizyty u le-
karza POZ zajęła mi bowiem tylko 2 godziny 5 minut i 47 sekund i zakończyła się fiaskiem. Począt-
kowo automat informował mnie ogólnie, że jestem w kolejce i muszę czekać na połączenie z reje-
stracją. Mniej więcej po godzinie trzymania telefonu przy uchu usłyszałem, że jestem piąty w ko-
lejce. Piąty w kolejce byłem bardzo długo, potem powoli czwarty, trzeci i drugi. Po godzinie i 40 mi-
nutach oczekiwania wreszcie usłyszałem, że jestem pierwszy. Pierwszy byłem przez około 10 mi-
nut, po czym odezwał się sygnał. Skoro słyszałem sygnał, telefon na drugim końcu kabla musiał dzwo-
nić, chyba że został celowo wyciszony. Słuchałem sygnału przez mniej więcej 15 minut, po czym zo-
stałem rozłączony. Straciłem ponad dwie godziny, które mógłbym spożytkować na pracę organicz-
ną. Przełknąłem jakoś czarną polewkę. Dwa tygodnie temu zaczęło brakować mi stałych leków. Dzwo-
nię po e-receptę. Niestety, już nie praktykujemy takiego rozwiązania, trzeba przyjść osobiście. Le-
cę więc osobiście. Owszem, tak, ale na wypisanie recepty mamy aż 9 dni. 

Dzwoniąc w poniedziałek do przychodni na ul. Szczęśliwickiej, by zapisać na pierwszą wi-
zytę do wybranej przeze mnie lekarki pierwszego kontaktu dr Aleksandry Chraibi – Fe-
dorowicz, spodziewałem się terminu przynajmniej miesięcznego. Tak bywało w przychod-

ni Na Uboczu. I co słyszę w słuchawce? „Proponuję środę o godz. 15.30”. „Którą środę, w lipcu?”.
„Nie, 29 czerwca”. Zamurowało mnie. „Nie mogę, mam kilka spotkań”. „To może najbliższy czwar-
tek, albo piątek, bądź poniedziałek”? Szczęka mi opadła: „Poniedziałek pasuje, ale po południu” –
marudzę. „Czy godzina 13.45 panu odpowiada?”. A jakże, bardzo mi odpowiada. Pani z rejestra-
cji zapisała mnie, potwierdziła jeszcze raz godzinę i rozłączyła się życząc mi dobrego dnia. No i co?
Zatkało kakao? – jak skomentowałby sprawę pan Ferdynand Kiepski. Jak zobaczyłem automaty na
korytarzach przychodni zaraz przyszła mi na myśl czeska służba zdrowia. 

Po co szukać wzorców na Zacho-
dzie, czy w dalekim Singapurze?
Wystarczy pojechać kilkaset kilome-
trów na południe, by przekonać się,
jak łatwo można zreformować nie-
wydolną służbę zdrowia. Trzeba tyl-
ko wyobraźni, pomysłu, pieniędzy i
przede wszystkim woli politycznej.
Zamiast bić w Sejmie pianę i latami
rzeźbić w gównie,  należy zerknąć w
kierunku Republiki Czeskiej i stam-
tąd wziąć sprawdzony wzorzec.

Czech wydaje się być mądrzejszy od Lecha, więc podpowiada mu, co trzeba zrobić, by system ste-
rujący służbą zdrowia stał się wydolny, a pacjent został otoczony opieką i był zadowolony. Udają-
cy się do lekarza obywatel Republiki Czeskiej powyżej 18. roku życia płaci za wizytę 30 koron, czy-
li na nasze około 5 zł. Na korytarzu każdej czeskiej przychodni stoi automat. Wrzucasz 30 koron i
udajesz się do wskazanego na wydruku pokoju, w którym oczekuje internista. Wrzucasz 90 koron,
wybierasz specjalistę i pędzisz do konkretnego gabinetu, a specjalista już tam na ciebie czeka.
Ważne jest to, że pieniądze wrzucane do automatu pozostają w przychodni. 

J ak system wprowadzony w życie w Czechach w 2008 r. sprawdza się w praktyce? Już w pierw-
szym kwartale znacznie wzrosła liczba pacjentów, którzy zdecydowali się na kontynuowa-
nie leczenia szpitalnego w domowych pieleszach. Korytarze przychodni zdrowia z dnia na

dzień opustoszały. Za 90 koron (15 zł) Czech może wejść dzisiaj do lekarza specjalisty prosto z uli-
cy, bez potrzeby wyznaczania terminu. W Polsce też można wejść do specjalisty z ulicy, tyle że nie
za 15, lecz za 250 złotych. Już rok po wprowadzeniu reformy państwo czeskie pozyskało do budże-
tu 1,8 mld koron (około 300 mln zł) z tytułu wizyt w przychodniach, natomiast 1,3 mld koron (oko-
ło 216 mln zł) pacjenci zostawili w szpitalach. Przeciętny Czech zostawił w przychodniach zdrowia
około 210 koron (35 zł) w skali roku, co odpowiada 7 wizytom. 

Nasi sąsiedzi, podobnie jak my dzisiaj, borykali się przed laty z problemem braku lekarzy. Pod
koniec 2010 r. aż 25 proc. z ogólnej liczby 3837 czeskich lekarzy złożyło wypowiedzenia z pracy z
zachowaniem dwumiesięcznego okresu. Najwięcej wypowiedzeń złożono w najuboższych wojewódz-
twach: śląsko-morawskim oraz na Wysoczyźnie (80 proc.). Czeski lekarz zarabiał wówczas, w
przeliczenia na polskie pieniądze, około 3680 zł brutto, a z dyżurami około 8000 zł brutto. Nara-
stający konflikt rozwiązano po rocznych negocjacjach. Ostatecznie zdecydowano się na kompro-
mis. W 2011 r. podniesiono medykom pensję o 5000 – 8000 koron (830 – 1330 zł). W 2012 r. o dal-
sze 10 proc., a rok później do poziomu trzykrotności ówczesnej średniej krajowej. Dane z Czeskie-
go Narodowego Instytutu Zdrowia za 2014 rok pokazują, że średnia miesięczna pensja lekarza to
55.068 – 61.393 koron, czyli 9.200 – 10.200 złotych za sam etat, bez dyżurów. 

Bank Światowy podaje, że całkowite (prywatne i publiczne) wydatki na służbę zdrowia wynio-
sły w 2018 r. w Singapurze 4,6 proc. PKB. Dla porównania w USA wyniosły one 17,9 proc., w
Niemczech 11,1 proc., w Szwajcarii 10,9 proc., w Wielkiej Brytanii 9,3 proc. a w Polsce 8,7 proc.  

Jak Singapurczycy osiągnęli aż taki komfort w służbie zdrowia? Otóż w Singapurze jest najwyższy
wśród krajów rozwiniętych odsetek finansowania służby zdrowia ze środków prywatnych, a najmniej-
szy z publicznych. Aż 69 proc. wszystkich kosztów finansują tam sami podatnicy. W USA jest to 54,1 proc.,
w Szwajcarii 34,6 proc., w Wielkiej Brytanii 17,3 proc., w Niemczech 24,1 proc., w Polsce 28,8 proc. 

P odstawą systemu ochrony zdrowia w Singapurze jest to, że pacjenci płacą przynajmniej część
kosztów za wizytę u lekarza. Taki model przyjęli w 2008 r. Czesi, wiedząc z praktyki, że dar-
mowa służba zdrowia to fikcja. Żaden system tego nie wytrzyma, stając się z każdym ko-

lejnym rokiem coraz większym worem bez dna. Skąd więc pozyskać kasę na zreformowanie nie-
wydolnej polskiej służby zdrowia? Logika podpowiada, że nie da się jej uzdrowić bez obciążenia pa-
cjentów symbolicznymi opłatami. Jednak kolejne ekipy rządzące państwem jak ognia boją się po-
wiedzenia swoim obywatelom prawdy w oczy. 

Każda ekipa boi się wrzasku “najbiedniejszych”, którzy rzekomo mieliby najbardziej dostać po kie-
szeni. Ci “najbiedniejsi” potrafią jednak w każdą niedzielę położyć banknot “na tacy”, bądź wspie-
rać ojca – dyrektora zapisując mu w testamentach mieszkania. Ale kiedy państwo odważyłoby się
na wprowadzenie symbolicznej 5-złotowej odpłatności za wizytę u lekarza internisty i 12 zł u spe-
cjalisty, podniósłby się lament pod niebiosa.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Na czyją tacę ja płacę?

„Po co szukać wzorców na 
Zachodzie, czy w dalekim 
Singapurze? Wystarczy 
pojechać kilkaset kilometrów
na południe, by przekonać się,
jak łatwo można zreformować
niewydolną służbę zdrowia”

Pewien mag zwolenników miał wielu,
W jego cuda wierzyli jak Panu.

Wciskał kit tym z Włocławka i z Helu,
Choć miał wszystkich za stado baranów.

W Markach przyrzekł zbudować im halę,
Obiecanek cacanek dał z osiem,

W końcu zakpił, że taki ma talent,
Że sam z Władka zamieni się w Zosię.

Mam niestety dla maga złe wieści,
Ślepa wiara nie zawsze jest cnotą.

Choć minęła 17.30,
Nadal jest… niezbadaną istotą.

Ja bym to badał...

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Za sprawą rosyjskiej agre-
sji na Ukrainę nie tylko wy-
raźnie zdrożały paliwa, ale
na początku konfliktu mo-
gliśmy też obserwować zja-
wisko zapomniane już w
Polsce – długie kolejki na
stacjach benzynowych.
Wielu z nas po prostu za-
częło obawiać się przerw w
dostawach paliwa, mimo
że PKN Orlen od początku
wojny zapewniał, że nie
ma takiego zagrożenia. 

W kolejkach stało się i na Ur-
synowie. W najdłużej do stacji
paliw przy Leclerc’u – sznur sa-
mochodów zaczynał się już za
wjazdem na teren parkingu mar-
ketu od strony Ciszewskiego, za-
kręcał w ulicę Cynamonową i
następnie kilkaset metrów do
wjazdu pod dystrybutory.

W te pierwsze dni wojny dłu-
ga kolejka samochodów ustawia-
ła się także do stacji BP przy uli-
cy Rosoła. Sięgała ona praktycz-
nie do skrzyżowania z ulicą Nu-
gat. Nieco mniejsza kolejka była
do stacji Orlenu przy ulicy Migda-
łowej i do stacji Shell’a przy Lidlu. 

Na szczęście, mamy tych sta-
cji benzynowych kilka w naszej
dzielnicy, więc zawsze można
było próbować podjechać w inne
miejsce, a pomyśleć, że przez
wiele lat na Ursynowie nie było
żadnej stacji paliw. Najbliższym
CPN-em, bo były to czasy, gdy
na rynku istniała przecież tylko
jedna marka, był ten niewielki
przy Wyścigach, kolejny przy Ga-
rażowej na Służewcu oraz ten w
Dąbrówce. 

Pierwszy ursynowski CPN
otwarto dopiero w marcu 1989
roku przy Megasamie przy ulicy
Surowieckiego. Warszawska pra-
sa nie omieszkała poinformować
o całym wydarzeniu, jak również
o wprowadzonej tu nowościach
– tankowaniu samoobsługowym,
ekologicznym urządzeniu do od-

zyskiwania oparów oraz maszy-
nach do samodzielnej pielęgna-
cji auta – odkurzaczu i myjce ci-
śnieniowej. Na zdjęciach relacjo-
nujących otwarcie stacji zoba-
czyć możemy, że początkowo do-
stępna była etylina w wersji nie-
bieskiej (78) lub żółtej (94). Przy-
pomnijmy, że obie miały dodatek
cztero-etylku ołowiu i zostały
ostatecznie wycofane w naszym
kraju w 2005 roku. Z kolei na
zdjęciach z sierpnia 1993 roku,
czyli po tym, jak na stacji prze-

prowadzono pierwszy general-
ny remont, nie zobaczymy już
dystrybutorów z etyliną 78.
Nadal dostępna była wersja żół-
ta (94), a pojawiła się czerwona
(98) i bezołowiowa.

W 2007 roku stacja przeszła
kolejny remont, w wyniku któ-
rego dobudowano dodatkowe
instalacje i myjnię. Od tamtej po-
ry funkcjonuje w praktycznie nie-
zmienionym stanie, dzisiaj sprze-
dając paliwo pod logiem Orlenu.
Stacje paliw pod marką CPN ist-
niały do września 1999 roku. W
maju 1998 roku Rada Ministrów
podjęła decyzję o połączeniu
Centrali Produktów Naftowych
CPN SA oraz Petrochemii Płock
SA i utworzeniu koncernu naf-
towego. 7 września 1999 roku,
gdy decyzja weszła w życie, po-
wstał nowy podmiot - Polski Kon-
cern Naftowy SA. 3 kwietnia
2000 roku Nadzwyczajne Wal-
ne Zgromadzenie Akcjonariuszy
podjęło decyzję o nadaniu spółce
nazwy handlowej ORLEN.

Logo CPN dzisiaj uważane jest
za kultowe i zaliczane do jedne-
go z najbardziej udanych na pol-
skim rynku. Jest też jednym z
nielicznych znaków, które nie
zmieniły się przez kilkadziesiąt
lat. Logo zostało zaprojektowa-
ne w 1967 roku przez Ryszarda
Bojara, Jerzego Słowinkowskie-
go i Stefana Solika. Znak przed-
stawia dystrybutor paliwa, stwo-

rzony z połączenia liter C i P oraz
„N” w tak zwanej przestrzeni ne-
gatywnej. Charakteru nadaje mu
oryginalna pomarańczowo-bi-
ała kolorystyka.

Pierwsza stacja paliw na Ursy-
nowie otwarta została po tym,
gdy ostatecznie zniesiono już re-
glamentację sprzedaży paliw w
Polsce, co miało miejsce 1 stycz-
nia 1989 roku, ale przez pierw-
sze miesiące po oficjalnym znie-
sieniu reglamentacji paliw cią-
gle brakowało. Reglamentować
zaczęto wiosną 1980 roku wpro-
wadzając tankowanie w dni pa-
rzyste lub nieparzyste w zależno-
ści od ostatniej cyfry numeru re-
jestracyjnego samochodu. Ko-
lejnym krokiem było wprowa-
dzenie ograniczenia ilości benzy-
ny, którą można było zatanko-
wać oraz zakaz nalewanie ben-
zyny do kanistrów. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego sprze-
daż benzyny dla osób prywat-
nych została w ogóle wstrzyma-
na. Sprzedaż tę wznowiono wio-
sną, ale tankować można było
tylko trzy razy w miesiącu – w
dni kończące się na ostatnią cy-
frę rejestracji samochodu. Do-
datkowo obowiązywał również
limit benzyny, którą można było
zatankować. Limit zależał od po-
jemności silnika – pojazdy z sil-
nikiem o pojemności do 900 cm
sześciennych (Fiaty 126p) mogły
zatankować maksymalnie 10 li-
trów, z silnikiem powyżej 900
cm sześciennych maksymalnie
15 litrów, a tylko motocykle mo-
gły tankować do pełna. Od 1
kwietnia 1984 roku, podobnie
jak na wiele innych towarów w
kraju, na paliwa wprowadzono
nowy system reglamentacyjny –
słynne PRL-owskie kartki. Kart-
kę na paliwo pobierało się w PZU
na podstawie odcinka potwier-
dzającego opłatę ubezpieczenia
pojazdu. Na każdy miesiąc przy-
padały 3 kartki plus odcinek do-
datkowy o „wartości” 8 lub 12
litrów. Oczywiście, zaczął też
kwitnąc handel kartkami, sprze-
dawano też „lewe” kartki, a pa-
liwo z pojazdów służbowych po-
kątnie zlewane do kanistrów. W
ostatnim roku obowiązywania
systemu kartkowego paliwo po
cenach „komercyjnych” można
było kupować bez ograniczeń. 

Obecnie też ograniczeń, na
szczęście nie ma, zgodnie z tym,
o czym zapewniał nas Orlen, ale
ceny coraz bardziej komercyjne. 

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a
F o t .  w i k i p e d i a

Czy wróci paliwo na kartki?

W dniu 10 czerwca, w pią-
tek, w LXX LO. Im Aleksan-
dra Kamińskiego na Sto-
kłosach uczniowie zreali-
zowali niezwykły projekt:
Wieczorek francuski - ka-
wiarenka”. Każdy gość
mógł posmakować wyjąt-
kowej atmosfery, gdyż by-
ła to zarówno uczta dla
ciała jak i dla (d)ucha. 

Pomysłodawczynią i organi-
zatorką tego wydarzenia była
Pani Agnieszka Dróbkowska -
nauczycielka języka francuskie-
go, opiekunka Samorządu
Uczniowskiego i pasjonatka ro-
mantycznej Francji. 

W projekt zaangażowała się
bardzo duża grupa młodzieży
(około 80 uczniów): jej trzon sta-
nowili uczniowie klasy 3Ap, a
głównymi koordynatorami róż-
nych działań z ramienia młodzie-
ży byli Franek, Weronika i Lidka,
którym serdecznie dziękujemy
za świetną organizację. Ucznio-
wie podzieleni na różne sekcje
świetnie wywiązali się ze swo-
ich zadań (powstała grupa: ku-
linarną, kelnerską, artystyczną,
marketingową, techniczną, fo-
tograficzną... - każda odpowie-
dzialna za inną sekcję).

Założeniem było pokazanie
gościom kultury francuskiej, ale

także przeżycie niezapomnia-
nych chwili i zapewnienie, że
Francja to nie tylko croissanty!
Relaks przy muzyce na żywo
przegryzając Quiches i Chouqu-
ettes zapewnili nam szkolni ku-
charze i artyści, którzy przygoto-
wali menu oraz repertuar ma-
gicznego wydarzenia.

Liczyliśmy na około 150 gości,
a przyszło dwa razy tyle! Liczna
grupa uczniów, rodziców oraz
przyjaciół mogła podziwiać na-
sze wyjątkowe przedsięwzięcie.

Muzycy przekazali swoje
“smacznego” wyprawiając praw-
dziwą ucztę dla ucha. Pojawiły
się takie utwory jak “Le vie on ro-
se” “Je veux” “Non je ne regiette
rien” “Je te lasserai des mots”.
Chór zaprezentował “Sous Le ciel
de Paris” czy “Vois sur to chemin”.
Kolejna atrakcja wieczorku była
ścianka fotograficzna, na której
można było zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z wieżą Eiffla 3D i
śmiesznymi akcesoriami, co bar-
dzo spodobało się gościom.

Wszyscy goście byli zachwyce-
ni i nie mogli uwierzyć, że taką
imprezę można było przygoto-
wać w szkole.

H e l e n a  M o d l i b o w s k a

Wieczorek francuski na Stokłosach

VIII Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego

400 osób na starcie, olimpijczycy na mecie!
W niedzielę 26 czerwca w Parku Zdrojo-
wym w Konstancinie-Jeziornie odbył się
VIII Bieg im. Piotra Nurowskiego – byłe-
go prezesa Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki i Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, który w 2010 roku zginął w kata-
strofie smoleńskiej, będąc członkiem de-
legacji pod przewodnictwem prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego.

W biegu głównym uczestniczyło prawie 400
osób, w tym mnóstwo pięknych, wysportowa-
nych kobiet oraz grupa weteranów. W kategorii
pań zwyciężyła z bardzo dobrym czasem 33:52 –
Izabela Paszkiewicz przed Emilią Mazek i Patry-
cją Miazek. W kategorii mężczyzn zwyciężył Boh-
dan Semenowycz z Ukrainy w świetnym czasie
31:13. Drugie miejsce zajął Emil Dąbrowski, a
trzecie Kamil Szymaniak. Bieg organizowany był
przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży,
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz
organizacja Biegaj’My z Dem’a. 

Gośćmi biegu, którzy dekorowali zwycięzców,
byli między innymi: Tomasz Majewski – dwukrot-
ny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą; wi-
cemistrzowie olimpijscy Adam Krzesiński (szer-
mierz, obecnie sekretarz generalny PKOl) i Marian
Woronin (lekkoatleta); Ryszard Machałek – wice-
burmistrz Konstancina; popularny aktor mieszka-
jący w Konstancinie – Karol Strasburger; znany
przedsiębiorca i lotnik Zbigniew Niemczycki oraz
córka Piotra Nurowskiego  – Joanna Nurowska. Ja-
ko spiritus movens i konferansjer imprezy jedno-
cześnie wystąpił dawny prezes PZLA Andrzej Maj-
kowski. 

Jak co roku, imprezie patronowała telewizja
Polsat, której Piotr Nurowski był współzałoży-
cielem (inicjując również powstanie Polsatu
Sport). Nagrody dla zwycięzców zostały ufundo-
wane między innymi przez Polkomtel i Fundację
Pamięci Wicemarszałka Sejmu II RP Wacława
Długosza. 

m p

WWee wwrręęcczzaanniiuu bbiieeggaacczzoomm ppaammiiąąttkkoowwyycchh mmeeddaallii ppoommaaggaallii wwiiddoocczznnii nnaa zzddjjęęcciiuu ((oodd lleewweejj)) pprrzzyyjjaacciieellee
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SPRZEDAM tanio zakład
poligraficzny, 501 150 101

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

i działki rekreacyjne k.
Prażmowa,602 770 361, 
791 394 794

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

AVB STUDIO poszukuje
modelek do zdjęć obuwia, 
729 965 108, 
photo@avb.studio

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

PANA do montażu gablot, 
22 754 46 70

PRZYJMĘ do pracy do prania i
sprzątania samochodów
ciężarowych, Łazy k. Lesznowoli,
608 58 58 57

SZKOŁA PODSTAWOWA nr
340, Warszawa, ul. Lokajskiego 3
zatrudni od 1 września 2022 r.
nauczyciela fizyki, 
tel. 22 546 61 20

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

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

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 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd RRoossttkkoowwsskkii
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

Dzieje się w „Alternatywach“

W najbliższą sobotę 2 lipca rozpocznie się w Warszawie
28. edycja popularnego festiwalu i potrwa do 27 sierp-
nia. Rynek Starego Miasta ponownie stanie się koncer-
towym sercem Warszawy i przez 2 miesiące wakacyjne
bić będzie w rytmie jazzu. 

Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce to festi-
wal ma swoją markę, renomę i piękny dorobek artystyczny. Zdobył
imponującą publiczność, jest w gronie najpopularniejszych i naj-
większych wydarzeń muzycznych w Polsce. Odwiedza go co roku
wielka rzesza miłośników jazzu. Tylko w ubiegłym roku przyciągnął
około 20 tysięcy publiczności, a strona festiwalu  miała 120 tysię-
cy odsłon. Jest jedynym w Polsce festiwalem o międzynarodowym
zasięgu adresowanym do szerokiej publiczności i bezpłatnej formu-
le. Przez 27 lat istnienia festiwal wykreował wielu artystów, a przy
tym zgromadził około miliona publiczności. Od lat jest wizytówką
artystyczną i turystyczną Warszawy, co potwierdzają badania i an-
kiety. Festiwal wyróżnia się oryginalnym programem, zróżnicowa-
nym stylistycznie. Pokazuje najbardziej wartościowe zjawiska i
trendów w muzyce polskiej i międzynarodowej.

Tegoroczną edycję otworzą Ewa Bem & Andrzej Jagodziński
Quartet w składzie: Ewa Bem – wokal, Andrzej Jagodziński – for-
tepian, Robert Majewski – trąbka, Adam Cegielski – kontrabas,
Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja. 

Ewa Bem to pierwsza, niekwestionowana Dama Polskiego Jaz-
zu. Dysponuje niepowtarzalnym głosem o niezwykłej barwie. Urze-
ka zarówno jej muzykalność, jak i wyczucie swingu. Karierę rozpo-
częła z zespołem Bemibek – formacji wyjątkowej na naszym ryn-
ku muzycznym. Współpracowała z największymi indywidualnościa-
mi polskiej sceny jazzowej takimi jak: Wojciech Karolak, Zbigniew
Namysłowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Henryk Miśkiewicz.

Nagrała 15 albumów, zaśpiewała setki koncertów przed publicz-
nością w kraju, Europie, Ameryce, Afryce i Azji.

Obecnie (po kilku latach przerwy) Ewa Bem powróciła ze wspa-
niałymi koncertami z towarzyszeniem Kwartetu Andrzeja Jago-
dzińskiego, znakomitego pianisty, kompozytora i aranżera, z któ-
rym współpracuje od 1987 roku.

Publiczność ujrzy ją i usłyszy w stolicy 2 lipca 2022, godz. 19:00
na Rynku Starego Miasta. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  

Festiwal Jazz Na Starówce

3300..0066 ((cczzww..)) 1188::0000
„„DDzziieeńń śśwwiirraa”” –– 2200.. rroocczznniiccaa pprreemmiieerryy ffiillmmuu 
ii ssppoottkkaanniiee zz MMaarrkkiieemm KKootteerrsskkiimm
rreeżż.. MMaarreekk KKootteerrsskkii || PPoollsskkaa 22000022 || 9933 mmiinn.. 
Gorzka komedia Marka Koterskiego opowia-

dająca o Adasiu Miauczyńskim (Marek Kondrat),
rozwiedzionym nauczycielu w średnim wieku,
mieszkańcu warszawskiego blokowiska uwikła-
nym w natręctwa życia codziennego. Właśnie mi-
nęło 20 lat od premiery filmu, który został zwy-
cięzcą plebiscytu „Kino Wolność” na najlepszy
film 25-lecia (1989–2014) przeprowadzonego
wśród internautów i słuchaczy radiowej Trójki.
W raporcie Uniwersytetu SPWS dla Filmoteki Na-
rodowej – Instytutu Audiowizualnego w 2021 od-
notowano, że badani wskazali „Dzień świra” jako
polski film wszech czasów.

Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyse-
rem filmu Markiem Koterskim. 

11-33..0077 ((pptt..-nniieeddzz..))
„„BBaazzyylliisszzeekk”” –– kkoonnwweenntt ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa 
AAvvaannggaarrddaa
Trzydniowy konwent stowarzyszenia Avangar-

da „Bazyliszek” to wydarzenie, który zostało stwo-
rzone przez graczy dla graczy. To doskonała oka-
zja do spotkania twarzą w twarz przy planszów-
kach, grach fabularnych, grach RPG, karciankach
i larpach.

W czasie konwentu będzie też okazja, aby wy-
słuchać interesujących prelekcji. Każdy znajdzie
coś dla siebie – zarówno weterani, jak i początku-
jący gracze.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny
jest na www.bazyliszek.ava.waw.pl

Wstęp wolny.

11..0077 ((pptt..)) 1122::0000
WWeerrnniissaażż wwyyssttaawwyy „„PPoozznnaajjmmyy ssiięę!!””
PPaarrkk PPrrzzyy BBaażżaannttaarrnnii
Dyrektor „Alternatyw” Krzysztof Czubaszek

otworzy wystawę portretująca patronów sal zaję-
ciowych naszego Centrum. Stanisław Bareja, Pi-
na Bausch, Isadora Duncan, Kora Jackowska, Ni-
kifor Krynicki, Jan Matejko, Sławomir Mrożek,
Nikola Tesla, William Szekspir – oto opiekuno-
wie, którzy stanowią niewyczerpane źródło in-
spiracji literackich, muzycznych i tanecznych. Pre-
zentowane na wystawie ilustracje Katarzyny Wa-
lentynowicz sprawią, że staną się jeszcze bliżsi. Po-
znajmy się!

Wystawę można oglądać do 31 lipca w parku
Przy Bażantarni. Wstęp wolny.

„Alternatywy” latem

W wakacje „Alternatywy” zazielenią się, przy-
będzie nowoczesnych, wygodnych mebli oraz
funkcjonalnego wyposażenia sal zajęciowych.
Wracamy jesienią z bogatym repertuarem! 

W tym czasie zapraszamy na „Alternatywne wa-
kacje w Domu Sztuki”, które organizujemy wspól-
nie z Domem Sztuki. W programie moc różnorod-
nych atrakcji: od jogi, malarstwa i kina do szachów,
modelarni i robotyki. Szczegółowe informacje do-
stępne na www.domsztuki.art.pl. Zapisy w godzi-
nach od 10:00 do 16:00 pod telefonem 22 643 79
35 lub w sekretariacie Domu Sztuki. Wszystkie za-
jęcia odbywają się w Domu Sztuki – zapraszamy na
Wiolinową 14 przy stacji metra Ursynów!

Program letnich projekcji filmowych 
w Domu Sztuki

77 lliippccaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„DDzziieeccii zz BBuulllleerrbbyynn””
rreeżż.. LLaassssee HHaallllssttrröömm || SSzzwweeccjjaa 11998866 || 9911 mmiinn..
Bullerbyn to maleńka wioska w Szwecji składa-

jąca się tylko z trzech zagród. Mieszka tam sześcio-
ro dzieci, które dzięki swojej pomysłowości prze-
żywają na co dzień niesamowite przygody i nigdy
się nie nudzą. Każde z nich ma głowę pełną nie-
zwykłych pomysłów na to, jak spędzić wakacje w
Bullerbyn – najmniejszej i najsłynniejszej wiosce
na świecie. Film jest ekranizacją powieści Astrid
Lindgren o tym samym tytule.

1144 lliippccaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„OOppeerraaccjjaa MMuummiiaa””
rreeżż.. GGrreetthhee BBooee-WWaaaall || NNoorrwweeggiiaa 22001199 || 7744 mmiinn..
Młodzi detektywi – Tiril i Oliver – są świadka-

mi dziwnych wydarzeń w lokalnym muzeum. Do
ich miasteczka przyjechała mumia faraona! Zain-
trygowani wypadkami w trakcie przygotowań do
otwarcia wystawy postanawiają przyjrzeć się im
bliżej. Czy za incydentami stoi klątwa prastarej
mumii Tutanchamona? Detektywi podejrzewa-
ją, że któryś z pracowników muzeum musi być w
to zamieszany. Tylko kto jest winny?

2211 lliippccaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„MMiirraaii””
rreeżż.. MMaammoorruu HHoossooddaa || JJaappoonniiaa 22001188 
110000 mmiinn..
Rozpieszczonego Kuna czekają wielkie zmia-

ny: w jego rodzinie pojawia się młodsza sio-
strzyczka, na której koncentruje się uwaga rodzi-
ców. Niedługo potem chłopiec odkrywa tajemni-
czy ogród, w którym przenosi się w czasie do
przeszłości i przyszłości. Pozwala to chłopcu na
niezwykłą przygodę, w czasie której Kun lepiej
poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziad-
ka, którego pasją były motocykle, mamę, która –
zupełnie tak jak on – wcale nie sprzątała po so-
bie zabawek oraz swoją nastoletnią siostrę. Dzię-
ki temu powoli uczy się empatii, równowagi oraz
wrażliwości na innych.

2288 lliippccaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„NNiieezzwwyykkłłee llaattoo zz TTeessss””
rreeżż.. SStteevveenn WWoouutteerrlloooodd || HHoollaannddiiaa 22001199 
8822 mmiinn..
Misterny plan Sama (harmonogram samotnie

spędzonych godzin) nie powiedzie się jednak i to
z kilku powodów. Przede wszystkim spotka Tess,
dosyć tajemniczą i jednocześnie porywającą rówie-
śniczkę. Po drugie, poznając Tess, zacznie inaczej
spoglądać na swoją rodzinę. I jeszcze nowe zrozu-
mienie samotności wejdzie bocznymi drzwiami,
znienacka, ale na tyle skutecznie, że Sam, w imię
nowego treningu, powiedzmy, niesamotności, za-
ryzykuje przyjaźń z Tess.

44 ssiieerrppnniiaa ((cczzww..)) 1122::0000 
„„SSoollaann ii LLuuddwwiikk –– MMiissjjaa KKssiięężżyycc””
rreeżż.. RRaassmmuuss AA.. SSiivveerrttsseenn || NNoorrwweeggiiaa 22001188 
8800 mmiinn..
Solan – energiczna sroka i Ludwik – nieśmia-

ły jeż postanawiają spełnić swoje marzenie o
locie na Księżyc. Wyprawa w kosmos to nie la-
da wyzwanie, zwłaszcza jeśli po drodze czeka-
ją na bohaterów niespodzianki… Czy Solan i
Ludwik zrealizują swoje marzenie i wyruszą w
kosmiczną podróż? Czy jako pierwsi postawią na
Księżycu swoje łapy, a potem wrócą cali i zdro-
wi? Międzygalaktyczna wyprawa będzie pełna
niespodzianek!

1111 ssiieerrppnniiaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„BBiiuurroo DDeetteekkttyywwiissttyycczznnee LLaasssseeggoo ii MMaaii.. 
PPiieerrwwsszzaa ttaajjeemmnniiccaa””
rreeżż.. JJoosseepphhiinnee BBoorrnneebbuusscchh || SSzzwweeccjjaa 22001188 
8899 mmiinn..
Bohaterowie popularnej serii filmów otrzymu-

ją pierwsze poważne zlecenie. Konkurs Hamma-
rabi ma szansę stać się wielkim wydarzeniem w
szkole w Valleby. Nagrodą jest starożytna księga,
w której spisano zasady rozwiązywania sporów.
Tuż przed rozpoczęciem konkursu książka znika
w tajemniczych okolicznościach. Bez niej konkurs
nie może się odbyć! Uczniowie szykowaliby się na
próżno, a w dodatku szkoła straciłaby swój prestiż.
Od początku zaangażowani w sprawę Lasse i Ma-
ia podejmują próbę odnalezienia zguby.

1188 ssiieerrppnniiaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„KKllaarraa MMuuuu!!””
rreeżż.. LLiissee II.. OOssvvoollll || NNoorrwweeggiiaa 22001188 
6644 mmiinn..
Klara to mała krowa, mieszkająca razem ze

swoją mamą w mieście. Największym marzeniem
Klary jest zostanie gwiazdą muzyki i wiążąca się
z tym sława. Klara od wielu lat nie widziała się z
ojcem, więc gdy otrzymała od niego list, wyruszy-
ła w podróż na wieś, żeby się z nim spotkać. Podróż
zamienia się w jedną wielką przygodę… Klara
staje przed koniecznością pomocy ojcu, ratuje je-
go gospodarstwo przed chciwym biznesmenem,
poznaje przyjaciół i rozumie w końcu, że sława
może przejawiać się na wiele różnych sposobów,
a bycie gwiazdą nie jest zarezerwowane jedynie
dla artystów.

2255 ssiieerrppnniiaa ((cczzww..)) 1122::0000
„„BBeellllee””
rreeżż.. MMaammoorruu HHoossooddaa || JJaappoonniiaa 22002211 
112211 mmiinn..
Suzu na co dzień jest nieśmiałą uczennicą li-

ceum. Po trudnym dzieciństwie czuje się samotna
i zagubiona. Wszystko zmienia się, kiedy wchodzi
do ogromnego, wirtualnego świata „U”, gdzie
ucieka w swoją internetową postać. Tam nie jest
już skrytą Suzu, ale Belle – piękną, utalentowaną
i uwielbianą w całym internecie piosenkarką.
Pewnego dnia jej koncert przerywa budzące gro-
zę wirtualnego świata tajemnicze stworzenie. Czy
uda jej się odkryć tożsamość zagadkowej Bestii?
Zaskakujące poszukiwania okażą się podróżą peł-
ną przygód i wyzwań oraz drogą do odkrycia swo-
jego prawdziwego „ja” w świecie, w którym mo-
żesz być kimkolwiek chcesz.
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