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Bez smogu i węgla?
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N iektórzy zastanawiają się,
co było w ostatnim 30-leciu
gorsze, jeśli chodzi o awan-

tury na Bliskim Wschodzie: wojny
o Irak, Syrię, Liban, czy wojna, ja-
ką w Afganistanie stoczył z zachod-
nimi siłami taliban. Bo może jesz-
cze gorszy w tym rejonie świata
jest konflikt izraelsko-palestyński?
My – niby – możemy sobie powtó-
rzyć perorę Dziennikarza w „Wese-
lu” Wyspiańskiego: „niech na ca-
łym świecie wojna, byle nasza wieś
spokojna”. Z tym spokojem wszak-
że może wkrótce być nie najlepiej.
Nie tylko dlatego, że braliśmy
udział w operacjach w Iraku i Afga-
nistanie i że nad naszą granicą z
Białorusią gromadzi się coraz
większy tłum szukających schro-
nienia uchodźców. Na dodatek
rząd Izraela opiernicza nas jak bu-
rą sukę, a rząd Polski z kolei stawia
się hardo Unii Europejskiej, Amery-
kanom, Rosjanom, Niemcom,
Francuzom... Generalissimus Jó-
zef Stalin pytał kiedyś z lekceważe-
niem i ironią: ile dywizji pancer-
nych ma papież? Aż strach zapytać
dzisiaj, ile dywizji ma w takim ra-
zie prezes Polski Jarosław Kaczyń-
ski z naczelnym wodzem naszych
sił zbrojnych na spółkę, skoro
wszystkich dookoła traktują z wyż-
szością, a ich dworzanie to sami
besserwisserzy, mądrzejsi od praw-
ników unijnych i od naukowców
PAN. Złośliwcy komentują z iro-

nią, że z pancernych pozostały
nam jeno łby zakute. Ale kto by
tam wierzył złośliwcom...

Gdy w 1944 ofiarami zespo-
lonego bestialstwa niemiec-
ko-ukraińsko-ruskiego sta-

li się nie tylko powstańcy warszaw-
scy, lecz także stołeczna ludność
cywilna, wydawało się, że już nie
może być straszniejszej hekatom-
by, chociaż świat wiedział o tym,
jakich okrucieństw na terenie Chin
dopuszczali się Japończycy. Oni
sami zresztą przekonali się wkrót-
ce, iż są całkowicie bezsilni wobec
bomby atomowej, jaką Ameryka-
nie rzucili na Hiroszimę i Naga-
saki, a mogli rzucić również na
Tokio. Z czasem przyszły straszne
wojny w Korei i Wietnamie, ra-
czonym napalmem przez US Ar-
my, przyszła też wprost niewiary-
godna zbrodnia ludobójstwa w
Kambodży, gdzie Czerwoni Khme-
rzy wymordowali jedną czwartą
tamtejszej populacji; doczekali-
śmy się też niemieszczących się w
głowie zbrodni reżimu Augusto Pi-
nocheta w Chile, a także idących w
miliony ofiar konfliktu Hutu –
Tutsi w Rwandzie. Teraz należy
oczekiwać, że po kolejnej „misji
stabilizacyjnej”, przeprowadzonej
w Afganistanie przez siły NATO i
odrębnie USA, a zakończonej rów-
nież kolejnym fiaskiem, talibowie,
którzy w okamgnieniu opanowa-
li cały kraj, dopiero dadzą miej-
scowej ludności popalić. 

Z astanówmy się jednak, czy i
nam nie zagraża zbrojny
wprawdzie tylko we wład-

cze uprawnienia, ale nie mniej
groźny taliban. Tak jak afgańskie
miasta ze stolicą włącznie, tak
wszelkie agendy władzy w Polsce
opanowali już w zasadzie ludzie
wierni jednemu wyznaniu poli-
tycznemu, narzucający wszystkim

swój wizerunek świata i Polski,
swoją wizję nauki i kultury, jak
również swoją wizję pozornej de-
mokracji. Dla wielu osób punktem
zwrotnym mogło być butne zacho-
wanie sędziego Trybunału Konsty-
tucyjnego Stanisława Piotrowicza,
dla którego pełnomocnik rzecznika
praw obywatelskich był jak hetka-
-pętelka. Obywatel Piotrowicz po-
traktował go jak uczniaka, poucza-
jąc w dodatku, że to on sam decy-
duje, czy wykładający swoje racje
prawnik mówi na temat. Tym spo-
sobem przecież można przerwać
przemowę każdemu i nie dać szans
na doprowadzenie wywodu do

końca. A polityczny terror zaczął
się przecież w Sejmie – od wyłą-
czania mikrofonu posłom albo nie-
dopuszczania ich do mównicy.  

Na razie trwają starania o
wyłączenie możliwości
nadawania telewizji TVN

w jej różnych konfiguracjach z
TVN-24 włącznie. Z jednej strony
Krajowa Radia Radiofonii i Telewi-
zji sprytnie gra na czas, nie podej-
mując decyzji w sprawie przedłuże-
nia koncesji dla TVN-u, choć odpo-
wiedni wniosek został złożony bo-
daj półtora roku temu – a ważność
dotychczasowego zezwolenia za-
sadniczego kończy się już we wrze-

śniu; z drugiej zaś – z całą perfidią
zaatakowali firmę z Wiertniczej
od dawna wierni lub świeżo pozy-
skani przez obecną władzę posło-
wie, a poglądy tych ostatnich jakoś
dziwnie zmieniły się po „reasump-
cji” głosowania. Mówiąc wprost,
można sądzić, że Prezesowi Polski
nie podoba się to, co gadają o poli-
tyce w TVN i radby zapewne stwo-
rzyć taką sytuację, w której komen-
tatorzy tej stacji będą musieli zmie-
nić platformę występów albo zwy-
czajnie przymknąć dziób. Władza
dąży do tego, żeby pakietu większo-
ściowego w TVN nie miała spółka
amerykańska, o co ta ostatnia (Di-

scovery) zamierza się prawować.
Tymczasem firma ta piorunem wy-
starała się o koncesję holenderską,
tylko że to nie jest w pełni zado-
walające rozwiązanie. Można
wprawdzie przypuszczać, że TVN
jest i będzie, w jakiej jednak for-
mule uda mu się kontynuować
działalność na dłuższą metę, nie
wiadomo. Być może, Amerykanie
pozbędą się części udziałów lub cał-
kiem sprzedadzą ten interes. Poza
wszystkim, nie da się ukryć, że wo-
bec jawnego tłumienia wolności
słowa w Polsce rząd Stanów Zjed-
noczonych zamierza ponoć uru-
chomić na powrót rozgłośnię pol-
ską Radia Wolna Europa...

I nnego rodzaju problemy ma
natomiast ursynowski SEMP
(Stowarzyszenie Edukacji

Młodych Piłkarzy). Rozwój tego
klubu hamuje brak pełnowymia-
rowego boiska. Jeszcze za czasów
trenera Rudolfa Kapery sempy za-
częły rozgrywać mecze na boisku
wyścigów konnych, korzystając z
gościnności dżokejów. Podstawowe
treningi (i mecze juniorów) wciąż
odbywają się na sztucznej na-
wierzchni przy Koncertowej, a od
pewnego czasu piłkarze z Ursyno-
wa grywają też na naturalnej tra-
wie przy ul. Literatów w Konstan-
cinie. Wciąż jednak pozostają w
roli ubogich krewnych. Dlatego
środkiem zaradczym ma być wy-
najmowanie przez trzy lata tra-
wiastego terenu przy ul. Pileckie-
go obok Areny, gdzie tymczasowo
klub zamierza za własne pieniądze
(i pieniądze sponsorów) urządzić
regularne boisko, a nawet posta-
wić prowizoryczne trybuny. No
cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się
lubi, co się ma...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Urząd Dzielnicy Ursynów wypracował dodatko-
we prawie 3 mln zł, które mają zostać wykorzy-
stane m.in. na remonty drogowe, a także re-
monty i wyposażenie placówek oświatowych
oraz modernizację terenu przed urzędem. Na
najbliższym posiedzeniu (24 sierpnia) uchwały
zaopiniuje Rada Dzielnicy Ursynów, a 26 sierp-
nia zajmie się nimi Rada m.st. Warszawy.

- Każda złotówka, która płynie do naszej dzielnicy popra-
wia komfort życia mieszkańców. Dzięki dodatkowym środ-
kom dzieci będą się uczyć w lepszych warunkach. Mnie naj-
bardziej cieszy dofinansowanie Przedszkola Specjalnego
nr 213 przy ul. Teligi, obejmujące m.in. zakup specjali-
stycznych krzeseł oraz pomocy dydaktycznych. Już pracu-
jemy nad pozyskaniem kolejnych środków dla dzielnicy –
mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

W sumie budżet Dzielnicy Ursynów ma zostać zwiększo-
ny o 2,751,922 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na:

– zakup m.in. specjalistycznych krzeseł, szafy, regałów,
pomocy dydaktycznych (monitorów dotykowych, ksią-
żek, gier, układanek, zabawek sensorycznych), montaż i za-

kup obudowy do grzejników, montaż i zakup rolet oraz
osłon okiennych w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul.
Teligi 1;

– zakupu urządzeń zabawowych dla Przedszkola nr 55
przy ul. Cybisa 1;

– wymianę kanalizacji zewnętrznej i remont ogrodzenia
w Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1;

– naprawę dachu w Przedszkolu nr 366 przy ul. Hawaj-
skiej 7;

– wymianę podłóg w Przedszkolu nr 412 przy ul. Pala Te-
lekiego 4;

– montaż monitoringu w budynkach komunalnych i na
terenie zewnętrznym przy ul. Pileckiego;

– remonty drogowe (w sumie ponad 300 tys. zł), w tym
m.in. przygotowanie projektu remontu oświetlenia na ul.
Tanecznej, remont przejścia podziemnego pod ul. Romera
oraz wykonanie wyrównania i utwardzenie nawierzchnią
z tłucznia kamiennego ul. Wodzirejów na odcinku 170 m.;

– adaptację przestrzeni przed urzędem, polegającą na de-
montażu płyt, posadzeniu drzew, montażu instalacji nawod-
nienia i zaaranżowaniu powierzchni (od strony al. KEN).

Dodatkowe pieniądze w budżecie Ursynowa

W niedzielę, 29 sierpnia na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów odbędzie się wyprzedaż garażowa.
Rejestrację rozpoczynamy 20 sierpnia, wcześniejsze
zgłoszenia nie będą przyjmowane. Liczba miejsc dla
wystawców jest ograniczona i wynosi 100. 

Tego samego dnia, również na urzędowym parkingu, odbędzie
się Targ Zdrowej Żywności. Targ odbędzie się w godz. 10.00-15.00,
a Garażówka w godz. 12.00-16.00. Podczas obu wydarzeń będzie
obowiązywał reżim sanitarny związany z pandemią COVID-19.

– Wyprzedaż garażowa na parkingu przy urzędzie zawsze cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego postanowiliśmy zor-
ganizować ją ponownie. To propozycja dla tych, którzy szukają
przedmiotów z duszą i historią, a także dla tych, którzy chcą dać dru-
gie życie przeróżnym rzeczom. Wydarzeniem towarzyszącym jest
Targ Zdrowej Żywności, podczas którego mieszkańcy będą mogli
kupić zdrową i smaczną żywność. Zachęcam do udziału w tych wy-
darzeniach – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Szczegółowe informacje na www.ursynow.pl.

Jeszcze do końca przyszłego roku mieszkańcy stolicy mo-
gą zlikwidować przestarzałe piece przy wsparciu finan-
sowym m.st. Warszawy. W tym roku dotacja ze strony
miasta może wynieść nawet 90%. Właśnie rusza miejska
kampania zachęcająca warszawiaków do wymiany
„kopciuchów” na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

Program pozwala na wymianę starych urządzeń na ekologiczne
źródło ogrzewania: instalację pompy ciepła, pieca gazowego lub
ogrzewania elektrycznego, a także na przyłączenie nieruchomości
do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się
na likwidację kopciucha, mogą otrzymać środki na odnawialne
źródła energii: kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy
turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źró-
dłem ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie lub
modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej
wody użytkowej.

Ursynowska Garażówka
i Targ Zdrowej Żywności

Czas pokonać smog

Przedstawiamy logotyp
Ursynowskiego Centrum
Kultury „Alternatywy”
zrealizowany przez Bakcyl
Studio, projektantów mię-
dzy innymi ursynowskich
murali. Litera „A” w róż-
nych wariantach nawią-
zuje do założeń programo-
wych „Alternatyw”. Chce-
my, aby nasze propozycje
były jak najbardziej róż-
norodne i trafiały do
wszystkich grup wieko-
wych: dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz seniorów. 

Nasze „A” występuje w róż-
nych kolorach, ponieważ zależy

nam, aby „Alternatywy” były
przestrzenią otwartą, przyjazną
i bezpieczną dla wszystkich. Pra-
gniemy być miejscem spotkań,
rozmów oraz tworzenia więzi.
Mamy Ursynów w nazwie (i w
sercu), ale jednocześnie chcemy
tworzyć atrakcyjną ofertę dla
wszystkich warszawiaków, a tak-
że – gości stolicy.

Nazwę „Alternatywy” wybra-
li mieszkańcy Ursynowa w głoso-
waniu, które odbyło się w paź-
dzierniku 2020 roku. Obecnie
prowadzimy rozmowy z instruk-
torami i instruktorkami zajęć te-
atralnych, tanecznych i rucho-
wych, a także zajęć z zakresu
kultury wizualnej oraz edukacji
ekologicznej. Planujemy liczne
koncerty, pokazy filmowe i
przedstawienia teatralne. W „Al-
ternatywach” alternatyw na
pewno nie zabraknie.

Uroczyste otwarcie Ursynow-
skiego Centrum Kultury „Alterna-
tywy” odbędzie się w dniach
17–19 września. O szczegółach za-
równo programu otwarcia, jak i
programu organizowanych przez
nas zajęć poinformujemy wkrótce. 

Logo „Alternatywy”
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TVN nierozerwalnie jest
kojarzony z ulicą Wiertni-
czą, podobnie jak TVP z
Woronicza. Jak jednak
wyglądała historia telewi-
zji na porganiczu Mokoto-
wa i Wilanowa?

Telewizja TVN była rewolu-
cją na polskim rynku medial-
nym. Nowoczesna, “zachodnia”
i przede wszystkim skupiona
na rozrywce – taka była stacja
od początku nadawania. Dla
wielu jest solą w oku i pasem
transmisyjnym dla kultury ate-
istycznej, inni z kolei widzą w
niej nadzieję na odrzucenie w

kulturze i rozrywce dogmatów
wynikających z chrześcijańskiej
tożsamości. Ostatnio wokół te-
lewizji odbyła się polityczna bu-
rza związana z tzw. “lex TVN”,
my sprawdziliśmy historię jej
położenia. 

Idzie nowe 
W 1996 TVN otrzymał od

Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji koncesję na nadawanie
programu telewizyjnego o za-
sięgu ponadregionalnym na ob-
szarze północnej i centralnej Pol-
ski. W kilka miesięcy później do-
szło do zawarcia porozumienia

pomiędzy TVN a nadającą po-
nadregionalny program w Pol-
sce południowej Telewizją Wisła
– dzięki połączeniu sił, sprzy-
mierzone stacje były w stanie
rozpocząć nadawanie na więk-
szości powierzchni kraju, w tym
w niemal wszystkich większych
miastach. Obie firmy pozosta-
wały jednak niezależnymi spół-
kami ze wspólnym właścicie-
lem. Ten stan rzeczy trwał do
końca 2004 i ostatecznego wcie-
lenia „Wisły” do TVN. 

W tym czasie telewizja zaj-
mowała budynek przy ulicy Au-
gustówka 3, na pograniczu Wi-

lanowa z Ursynowem. Znajdu-
ją się tam zarówno biura, jak i
skromne studia nagrań. TVN
dynamicznie się rozwija, czego
dowodem rok 2001. W marcu
startuje najbardziej kontrower-
syjne w historii telewizji reality
show - “Big Brother”. Program
staje się szeroko dyskutowanym
zjawiskiem obyczajowym, kul-
turowym i społecznym. Finał
show ogląda 9 000 000 widzów.
Właściciele stacji zdają sobie
sprawę, że by walczyć o pierw-
sze miejsce w kraju potrzebny
jest nowy, nowoczesny budy-
nek z studiami nagrań porów-

nywalnymi do zachodnich sta-
cji telewizyjnych. 

Media Business Centre 
Biurowiec Media Business

Centre został wzniesiony w ob-
szarze dzielnicy Wilanów, zlo-
kalizowany jest przy ulicy Wiert-
niczej 166 oraz Augustówka.
Konstrukcja budynku ruszyła w
2000 i dobiegła końca w 2 lata.
Powierzchnia całkowita tego
obiektu biurowego sięga ponad
31 tys. M2. Autorem projektu
jest biuro architektoniczne z
Warszawy - APA Markowski Ar-
chitekci. Budowę zakończono w
2002 roku. 

Wewnątrz budynku znaj-
dziemy ok. 13 500 m2 nowo-
czesnej powierzchni biurowej,
rozmieszczonej na 7 kondy-
gnacjach naziemnych. Obiekt
poza częścią biurową mieści
studia telewizyjne oraz zaple-
cze techniczne potrzebne do
nadawania programów telewi-
zyjnych. W budynku znajdują
się dwa newsroomy. Górny (w
skali całego budynku położony
na pierwszym piętrze, wypo-

sażony również w antresole)
jest miejscem powstawania i
nadawania Faktów TVN oraz
większości programów TVN24.
Dolny (na parterze) służy re-
dakcji TVN24 Biznes i Świat,
niekiedy pełni również rolę re-
zerwowego lub weekendowe-
go studia TVN24 (były nada-
wane stamtąd sobotnie i nie-
dzielne wydania Magazynu 24
godziny). W budynku powsta-
ją również wszystkie serwisy
pogodowe TVN Meteo, a także
część programów pozostałych
kanałów Grupy TVN, m.in. Ra-
port TVN Turbo.

Wysoki standard wykończe-
nia oraz znaczne przeszklenia
zapewniające optymalne do-
świetlenie wnętrz, tworzą kom-
fortowe warunki pracy. Do dys-
pozycji najemców oddano ok.
350 podziemnych miejsc par-
kingowych. W 2016 roku prze-
budowano wejście do telewizji,
dodając przeszklenia oraz no-
wocześniejszy wygląd siedzibie
telewizji, która stała się kością
niezgody między opozycją a
rządem. P i o t r  C e l e j

TVN w Wilanowie - skąd się wzięła tu telewizja?

Od września uruchamiamy trzeci, poza
sobotą i niedzielą, regularny dzień tar-
gowy na Bazarku Na Dołku. Mieszkańcy
i kupcy zdecydowali, że będzie to środa.
Nasza ankieta dotarła do prawie 9 tys.
osób mieszkających wokół Bazarku. Ten
fakt oraz gigantyczny tłok na targowi-
sku w każdy weekend nie pozostawia
wątpliwości, czego chcą warszawiacy.
Chcą, by takie miejsca istniały i rozwija-
ły się w ich małych ojczyznach. 

Nie stają się przez to mniej nowocześni, wręcz
przeciwnie – nie różnią się w swoich preferencjach
od mieszkańców wielu europejskich metropolii.

Polską specyfiką jest to, że ów entuzjazm klien-
tów odróżnia ich zasadniczo od postawy wielu
lokalnych decydentów i politycznych „aktywi-
stów”. Ci ostatni uważają, że bazarki to fanaberia
ich zarządców i powinny przepraszać za to, że ist-
nieją. Pamiętam, jak walczyliśmy o to, żeby prze-
nieść Bazarek w miejsce czasowej lokalizacji, wte-
dy właściwie tylko nam i klientom zależało, żeby
go uratować przed likwidacją. Gdy zaczęliśmy
funkcjonować czasowo w miejscu dawnej pętli, to
najpierw słyszałem od „liderów opinii”, że nie po-
winniśmy tu montować jakiejś trwałej infrastruk-
tury, a teraz z kolei słyszę, że targowe namioty wy-
glądają jak „Bangladesz”. A przede wszystkim
rzekomo blokują dostęp do budynków mieszkal-
nych. Pomimo gigantycznej przestrzeni zielonej,
w której z daleka trudno nas dostrzec!

Dokładnie to samo nastawienie aktywistów po-
litycznych widzę przy okazji dyskusji dotyczącej
zagospodarowania terenu nad Południową Ob-
wodnicą Warszawy. Wiadomo, że Bazarek Na
Dołku znajdzie tam swe miejsce, ale wielu robi
wszystko, by to miejsce przypominało wielkością
znaczek pocztowy. Tak jakby targowisko było ja-
kąś wstydliwą pozostałością minionej epoki, a nie
naturalną potrzebą tysięcy mieszkańców!

Tymczasem wystarczy odwiedzić któreś z du-
żych europejskich miast, żeby zobaczyć, że tam
nikt nie wstydzi się targowisk. I nie chodzi tylko
o takie jak londyński, wkomponowany w tkankę
miejską Borough Market, ale o dziesiątki ulicz-
nych bazarków. Nikomu tam nie przeszkadzają
różnokolorowe namioty, czasowe trudności z
przejściem, tłum. Czemu nie przeszkadzają? Bo
wszyscy dobrze wiedzą, czego chcą mieszkańcy,
a chcą bazarków blisko domu. I nie traktują ich ja-
ko czegoś „wsiowego” czy anachronicznego.

Czy tak będzie też w Warszawie, na Ursyno-
wie? Będzie, jeśli odda się głos klientom Bazar-
ku Na Dołku, a nie jakimś kanapowym organiza-
cyjkom, z którymi decydenci potrafią się liczyć
dużo bardziej niż z opinią publiczną. Będzie, je-
śli uzna się wreszcie, że bazarki to naturalne ele-
menty miasta, które są niezbędne do życia miesz-
kańcom. Kto nie wierzy, zapraszam na Bazarek
Na Dołku!

P i o t r  K a r c z e w s k i
B a z a r e k  N a  D o ł k u

Warszawscy uczniowie ze
szkół podstawowych bez-
płatnie podróżują War-
szawskim Transportem
Publicznym z Kartą
Ucznia. Można już skła-
dać wnioski o wydanie
kart dla uczniów pierw-
szych klas a także o prze-
dłużenie ich ważności dla
uczniów klas 4-7.

Od 2017 roku uczniowie war-
szawskich szkół podstawowych
oraz dzieci mieszkające w War-
szawie, ale uczące się w miejsco-
wościach z nią sąsiadujących, nie
płacą za przejazdy Warszawskim
Transportem Publicznym.
Uprawnienia te potwierdza Kar-
ta Ucznia wydawana – za po-
średnictwem szkół – przez Za-
rząd Transportu Miejskiego.

Na podstawie Karty Ucznia
można bezpłatnie podróżować
Warszawskim Transportem Pu-
blicznym w obydwu strefach bile-
towych oraz – w ramach oferty
„Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” –
pociągami Kolei Mazowieckich i
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Dzięki temu dzieci i młodzież jeż-
dżą „na karcie” nie tylko do szko-
ły i domu, ale mogą także wybrać
się na dalszą wycieczkę.

Uczniowie klas pierwszych
dostaną swoje Karty Ucznia we
wrześniu. Uczniowie starszych
klas (4-7) muszą swoje wymie-
nić na nowe, bo ważność ich kart
kończy się w tym roku szkolnym.

Wniosek o wydanie Karty
Ucznia lub o przedłużenie jej
ważności można złożyć on-line.
Ze szkoły, do której uczęszcza lub
będzie uczęszczało dziecko, ro-
dzice lub opiekunowie dostają
link do strony internetowej, na
której wypełnia się wniosek-for-
mularz. Do wyboru są dwa doku-
menty – o wydanie karty dla
pierwszaka lub przedłużenie jej
ważności dla ucznia klas 4-7.

Do złożenia wniosku potrzebne
jest aktualne legitymacyjne zdję-
cie dziecka wykonane w orienta-
cji pionowej na jednolitym, ja-
snym tle. Fotografia powinna być
w formacie JPG lub PNG, w mini-
malnej rozdzielczości 200×259
pikseli, a wielkość pliku nie może
przekraczać 2 MB. W przypadku
przedłużania ważności karty, na-
leży także przygotować numer
obecnej Karty Ucznia

Po wypełnieniu i wysłaniu
wniosku, e-mailem przychodzi
potwierdzenie złożenia dokumen-
tu. Gotowa karta zostanie dostar-
czona do szkoły, a placówka za-
wiadomi o możliwości jej odbioru.

Co w przypadku, gdy dziecko
uczęszcza do podwarszawskiej
szkoły? Jeżeli dziecko mieszka w
Warszawie ale rozpoczyna lub
kontynuuje edukację w szkole
znajdującej się w sąsiadującej z nią
miejscowości, kartę można wyro-
bić lub przedłużyć jej ważność w
Punkcie Obsługi Pasażerów.

Należy zabrać ze sobą:
– wypełniony wniosek o wy-

danie spersonalizowanej War-
szawskiej Karty Miejskiej (w
przypadku dzieci, dla których
będzie to pierwsza Karta Ucznia)

– aktualne legitymacyjne zdjęcie
(o wymiarach 3,5×4,5 cm) dziecka

– ważną legitymację szkolną
(na której wskazany jest adres
zamieszkania ucznia) lub za-

świadczenie wydane przez szko-
łę (z podanym adresem miejsca
zamieszkania ucznia oraz infor-
macją o uczęszczaniu dziecka
do szkoły w określonym roku
szkolnym) i dokument potwier-
dzający tożsamość dziecka.

Dzieci i młodzież otrzymają
Karty Ucznia z wyjątkowymi
wzorami przygotowanymi – w
ramach konkursu zorganizowa-
nego przez m.st. Warszawa –
przez Zosię z bielańskiej szkoły i
Kacpra ze szkoły w Ursusie.

Zosia „zaprasza” wieczorem –
podczas pięknego zachodu słońca
– nad Wisłę w okolice pomnika
Syreny i mostu Świętokrzyskiego.
W tle miasto szykuje się do snu, za-
równo jego lewy brzeg z górują-
cym nad nim Pałacem Kultury i
Nauki, jak i prawy – z PGE Stadio-
nem Narodowym i urokliwymi ka-
mienicami na Saskiej Kępie.

Kacper zaakcentował w pracy
popularne miejsca i zabytki sta-
nowiące wizytówki stolicy. Na
karcie odnajdziemy, skupione
wzdłuż Wisły, m.in.: Zamek Kró-
lewski, kolumnę Zygmunta, wie-
żowiec Złota 44, Warszawski
Ogród Zoologiczny i PGE Sta-
dion Narodowy.

Szczegółowe informacje o
Karcie Ucznia dla pierwszoklasi-
stów oraz o wymianie kart wy-
danych w 2017 roku są dostępne
na stronie wtp.waw.pl. 

Bezpłatne podróże z Kartą Ucznia

Bazary nie powinny przepraszać, że istnieją!
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Zarząd Dróg Miejskich zwiększa samo-
chodową flotę przeznaczoną do e-kontr-
oli płatnego parkowania. Dzięki podpi-
sanej umowie, za dwa miesiące liczba
pojazdów służących weryfikacji opłat
zwiększy się z trzech do siedmiu.

Nowe, w pełni elektryczne samochody, podob-
nie jak dotychczasowe pojazdy ZDM do e-kontr-
oli, pozwolą uszczelnić strefę płatnego parkowa-
nia. Wpłyną tym samym na zwiększenie rotacji po-
jazdów, co ułatwi kierowcom znalezienie wolne-
go miejsca parkingowego.

System e-kontroli funkcjonuje w Warszawie już
ponad półtora roku. I spisuje się bardzo dobrze.
Każdy z pojazdów wykonuje pracę porównywal-
ną do 10 dwuosobowych pieszych patroli, co
znacznie podnosi efektywność pobierania opłat.
Od momentu wprowadzenia systemu e-kontroli
w Warszawie samochody ZDM przejechały 116
104 km i skontrolowały 5 494 521 pojazdów. W
efekcie wystawiono 252 485 kar za brak uiszczo-
nej opłaty za parkowanie.

Nowe samochody dotrą do ZDM w ciągu 60
dni. Za ich dostarczenie odpowiada firma MCX Pro
Sp. z o.o. W ramach opcji możliwe będzie zamó-
wienie jesienią kolejnych dwóch pojazdów. Rów-
nież jesienią planowane jest wyposażenie w sys-
tem e-kontroli patroli pieszych, dzięki czemu ka-
ry dla niepłacących kierowców zamiast za wycie-
raczką, znajdą się w systemie elektronicznym. In-
formacja o przewinieniu i należnej do uiszczenia
kwocie będzie wysyłana do kierowców pocztą.

Każdy z samochodów przeznaczonych do e-ko-
ntroli ma na dachu zamieszczone urządzenie z
kamerami i czujnikami, które skanują tablice reje-
stracyjne aut w Strefie Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego (SPPN) i wyłapują tych kierowców,
którzy nie zapłacili za parkowanie. Kontrola jest wy-
konywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu,
aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których
kierowcy właśnie idą do parkomatu. Dzięki specjal-
nemu czytnikowi RFID, samochód do e-kontroli au-
tomatycznie rozpoznaje też etykiety naklejone na
Kartę Honorową, Kartę Powstańca i Kartę N+,
które uprawniają do bezpłatnego postoju w SPPN.

System jest prosty, szybki i jednoznacznie doku-
mentuje przewinienie – wskazuje nie tylko nu-

mer rejestracyjny, ale też dokładne miejsca parko-
wania w strefie. W razie wątpliwości, dokumen-
tację zdjęciową swojego parkowania można
sprawdzić na stronie internetowej ZDM.

Miarą skuteczności systemu jest liczba wysta-
wionych kar. Paradoksalnie im jest ich mniej, tym
lepiej. Celem nie jest bowiem karanie kierowców,
lecz wyeliminowanie zjawiska unikania opłat.

Jesienią zeszłego roku, czyli po ostatnim roz-
szerzeniu strefy, liczba wystawionych wezwań
często przekraczała 1,5 tysiąca dziennie. W stycz-
niu na ulice wyjechały pierwsze samochody e-ko-
ntroli. Teraz jest to już zazwyczaj nie więcej niż
1-1,2 tys. wezwań dziennie. Oznacza to, że kie-
rowcy rzadziej próbują unikać opłat. Tezę tę po-
twierdzają również dzienne wpływy z SPPN.
Przed rokiem było to 300-400 tysięcy zł, obecnie
już ok. 500 tysięcy złotych. Zwiększenie floty
pozwoli poprawić nadzór nad strefą i jeszcze po-
prawić te liczby.

Warto podkreślić, że warszawski system e-ko-
ntroli, kupiony dzięki unijnemu dofinansowa-
niu w ramach Virtual WOF, czyli projektu pod na-
zwą Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonal-
ny, to rozwiązanie niezwykle nowatorskie. Żaden
europejski system nie potrafi określić położenia
kontrolowanego pojazdu z taką dokładnością.
Przy mniej precyzyjnych rozwiązaniach niezbęd-
na jest dodatkowa weryfikacja przez patrol pie-
szy. System e-kontroli, będący dziełem warszaw-
skiego startupu Smart Factor, odciąża patrole
piesze, które można dzięki temu skierować w
inne rejony.

Inne polskie miasta, zachęcone warszawskim
przykładem, też chcą wprowadzić takie rozwiąza-
nie. Auta do e-kontroli mają się pojawić m.in. w
Trójmieście. O funkcjonowanie systemu pytały
na również miasta zagraniczne, m.in. Wilno.

Auta do e-kontroli to tylko jeden z elementów
całego systemu zmian, który chroni miejsca par-
kingowe dla mieszkańców i wymusza rotację
pojazdów na miejscach postojowych. W zeszłym
roku z 50 do 250 zł podniesiona została kara dla
nieuczciwych kierowców, a od stycznia tego ro-
ku samo parkowanie kosztuje więcej. Była to
pierwsza zmiana wysokości stawki od kilkuna-
stu lat. z d m . w a w . p l

W niedzielę 8 sierpnia ob-
chodzony był Międzynaro-
dowy Dzień Kota. W Polsce
kocie święto przypada w
lutym, ale i tak jest oka-
zja, by przypomnieć jak
stolica dba o koty wolno
żyjące, których w Warsza-
wie zamieszkuje prawie
29 tys.

Miasto troszczy się o koty
przez cały rok – finansuje lecze-
nie, sterylizacje, dokarmia,
udziela dotacji organizacjom
pozarządowym na ochronę
zwierząt. 

Warto podkreślić, że koty ży-
jące w mieście nie są zwierzęta-
mi bezdomnymi. Nie wolno ich
wyłapywać, ani gdziekolwiek
wywozić, lecz stwarzać warun-
ki bytowania w miejscach ich
dotychczasowego schronienia.
Są one elementem ekosystemu
miejskiego, a ich obecność za-
pobiega rozprzestrzenianiu się
gryzoni (myszy i szczurów). Ko-
ty wolno żyjące bytują pojedyn-
czo lub w grupach. W wielu
przypadkach grupy kotów wol-
no żyjących składają się z osob-
ników spokrewnionych ze so-
bą, które urodziły się i wyrosły
w jej obrębie. Zazwyczaj zacho-

wują dosyć duży dystans w sto-
sunku do ludzi.

Miasto razem z organizacja-
mi pozarządowymi, wchodzą-
cymi w skład Branżowej Komisji
Dialogu Społecznego ds. Ochro-
ny Zwierząt, od lat zwraca się
do mieszkańców Warszawy (a
w szczególności do zarządów
budynków, administratorów nie-

ruchomości, wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych), o
czynny udział w opiece nad ko-
tami wolno żyjącymi w Warsza-
wie. Apel ten szczególnie doty-
czy udostępnienia całorocznego
schronienia, przede wszystkim
w piwnicach budynków miesz-
kalnych, z możliwością swobod-
nego wejścia i wyjścia. Domki

dla kotów można ustawiać tylko
dla tych zwierząt, które nie ma-
ją stałego schronienia. Tego typu
rozwiązania powinny być stoso-
wane jedynie w bezpiecznych
miejscach (ogrodzonych, strze-
żonych lub monitorowanych).

Od 2005 roku Miasto prowa-
dzi działania związane z opieką
nad kotami wolno żyjącymi oraz
w celu ograniczenia i kontroli
ich populacji. Ważnym aspek-
tem tych działań są zabiegi stery-
lizacji i kastracji kotów. Osoby
opiekujące się kotami wolno ży-
jącymi, tzw. społeczni opieku-
nowie, są to osoby, które z wła-
snej woli i chęci pomocy opie-
kują się tymi zwierzętami. Jeśli
ktoś chciałby dołączyć do tego
grona, może się zgłaszać do Wy-
działów Ochrony Środowiska w
urzędach dzielnic.

Miasto finansuje także karmę,
która przekazywana jest społecz-
nym opiekunom. W latach 2019-
2020 Warszawa zakupiła blisko
474 tony łącznie karmy suchej i
mokrej. W I półroczu 2021 r. za-
kupiono ok. 114 ton karmy dla
kotów wolno żyjących.

Organizacje pozarządowe,
których statutowym celem jest
ochrona zwierząt, corocznie

otrzymują dotacje na steryliza-
cję, kastrację, opiekę weteryna-
ryjną, dokarmianie, poprawę
warunków bytowania zwierząt
bezdomnych i wolno żyjących z
terenu Warszawy oraz działania
edukacyjne. Odbywa się to w
trybie otwartych konkursów
ofert. Mogą one wydawać środ-
ki z dotacji zarówno na koty bez-
domne i wolno żyjące, którymi
same się opiekują, jak i będące
pod opieką społecznych opieku-
nów. W 2020 r. Miasto udzieliło
dotację 20 organizacjom w łącz-
nej kwocie 900 tys. zł.

W Biurze Ochrony Środowi-
ska funkcjonuje Wydział Spraw
Zwierząt (tel. 22 44 32 579 lub
545), a w Straży Miejskiej dzia-
łają specjalistyczne EkoPatrole
(tel. 986). Można się z nimi kon-
taktować w sprawach związa-
nych ze zwierzętami bezdomny-
mi i kotami wolno żyjącymi.

Na rzecz pomocy kotom dzia-
ła też punkt adopcyjno-eduka-
cyjny Schroniska Na Paluchu -
„Ochota na Kota”. Powstał on
w sierpniu 2018 roku. Prze-
strzeń w lokalu została zaaran-
żowana we współpracy z beha-
wiorystą tak, by zwierzęta mo-
gły realizować swoje potrzeby

gatunkowe. Dwa pokoje zosta-
ły wyposażone w drapaki, kry-
jówki, półeczki i inne akceso-
ria. Dzięki temu zwierzęta, cze-
kające na swój docelowy dom,
przebywają w komfortowych
warunkach. W „Ochocie na Ko-
ta” realizowane są procesy ad-
opcyjne. Osoba lub rodzina za-
interesowana adopcją ma szan-
sę poznać kota, pobyć z nim, a
także porozmawiać z pracow-
nikami punktu, którzy służą fa-
chową pomocą zarówno przed
adopcją, jak i po niej.

Schronisko na Paluchu dyspo-
nuje również kociarnią, która po-
wstała w 2006 roku i została
przystosowana do zapewnienia
opieki około 180 kotom. Obecnie
obiekt wymaga modernizacji.
Planowane jest wyburzenie
obecnego budynku i wybudo-
wanie w tym miejscu nowego,
dwukondygnacyjnego obiektu.
W zależności od przyjętej tech-
nologii wykonania oraz zakresu
doposażenia przewidywany
koszt modernizacji kociarni wraz
z wykonaniem schroniska za-
stępczego dla kotów na czas mo-
dernizacji  będzie kształtował się
na poziomie około 3-5 milionów
złotych. M B L

Już wkrótce na kolejnych
ulicach w Warszawie poja-
wi się zielona fala dla
tramwajów. Jeszcze w tym
roku pojazdy przyśpieszą
na Grochowie i na trasie
przez Kercelak. Specjalny
system włączy zielone
światło na odcinkach o
długości 6 km.

Właśnie podpisano umowę
na system priorytetów dla tram-
wajów na dwóch trasach. Pierw-
sza z nich to ciąg ulic Towarowej
i Okopowej między placem Za-
wiszy, Kercelakiem i rondem
Babka. Żeby pojazdy pojechały
szybciej na tym liczącym pra-
wie 3,5 km odcinku, zmiany zo-
staną wprowadzone w 12 miej-
scach z sygnalizacją świetlną.
Druga nowa trasa z zieloną falą
to ul. Grochowska między ron-
dem Wiatraczna a pętlą na Go-
cławku. Tu zielone światło poja-
wi się na sześciu skrzyżowa-
niach. Dzięki temu tramwaje li-
nii nr 9 na całej swojej trasie bę-
dą mogły przyśpieszyć łącznie
nawet o 10 minut.

Rozwój sytemu priorytetów
dla publicznego transportu zbio-
rowego jest jednym ze 100 pro-
jektów prezydenta Warszawy
Rafała Trzaskowskiego, których
celem jest przekształcenie sto-
licy w miasto najlepsze do ży-
cia, a nie tylko do pracy. Wdro-
żenie priorytetów pozwala na
znaczną poprawę efektywności
systemu transportowego, dzięki
czemu przemieszczanie się po
stolicy z wykorzystaniem War-
szawskiego Transportu Publicz-
nego jest jeszcze wygodniejsze
oraz szybsze. Wkrótce prioryte-
ty zawitają na kolejne odcinki
stołecznych torowisk.

Zielona fala działa już na 160
z 255 stołecznych skrzyżowań,
przez które przejeżdżają tram-
waje. To aż 63 procent. Docelo-
wo system priorytetów ma ob-
jąć wszystkie warszawskie
skrzyżowania z torami i sygna-
lizacją świetlną. Do końca tego
roku zielona fala dla tramwa-
jów ma pojawić się w 75% ta-
kich miejsc. Do końca 2022 ro-
ku priorytetem dla tramwajów
ma zostać objętych minimum
90% skrzyżowań.

Tramwaje Warszawskie jako
jedyne w Polsce i jedne z niewie-
lu na świecie stosują przy budo-
wie priorytetów dla tramwajów

rozwiązania oparte o GPS i prze-
twarzanie danych w chmurze.
Spółka odchodzi od technologii
wymagającej prowadzenia prze-
wodów pod ziemią na rzecz tzw.
wirtualnej lokalizacji GPS. Jesz-
cze niedawno instalacja „zielonej
fali” oznaczała, że na torach trze-
ba było zakładać czujniki wykry-
wające nadjeżdżające tramwa-
je z odległości nawet kilkuset
metrów. Koszt budowy takiej in-
stalacji na jednym skrzyżowa-
niu to kilkaset tysięcy złotych.
Oznaczało to także budowę pod-
ziemnych instalacji, a nawet roz-
kopywanie ulic. Teraz prace in-
stalacyjne ograniczone są do sa-

mego skrzyżowania, co przyno-
si konkretne oszczędności – na-
wet kilkaset tysięcy złotych na
jednym skrzyżowaniu.

Trasy na Grochowie i z placu
Zawiszy do ronda Babka nie są
jedynymi, na których pasażero-
wie oszczędzą kolejne minuty.
Priorytety dla tramwajów wdra-
żane są od 2014 r., a efekty widać
już w całym mieście. Linia nr 17
z Tarchomina dociera teraz na
Służewiec o dziesięć minut szyb-
ciej, a linia nr 41 z Żerania
Wschodniego – o dziewięć mi-
nut. Przejazd przez Bródno do
Dworca Wileńskiego na Pradze
skrócił się o trzy minuty, a pręd-
kość wzrosła o 15 procent. Bar-
dzo popularna linia nr 2 z Nowo-

dworów do metra Młociny je-
dzie krócej o 5 minut, co oznacza
skrócenie czasu przejazdu aż o
jedną czwartą i z prędkością ko-
munikacyjną ok. 30 km/h sta-
nowi jedną z najszybszych linii
tramwajowych w Polsce.

Są też korzyści dla budżetu
Tramwajów Warszawskich. Od
początku zmian udało się od-
zyskać aż 29 tramwajów i 90
etatów do ich obsługi. Oznacza
to, że spółka ma mniejszy kłopot
z poszukiwaniem nowych pra-
cowników, a tramwaje niskopo-
dłogowe pojawiają się częściej
na przystankach. Oczywiście
nie ma to wpływu na częstotli-

wość kursowania tramwajów.
Dzięki obniżeniu zużycia ener-
gii, priorytety dla tramwajów
to także większa korzyść dla
środowiska. Badanie wykaza-
ło, że gdy włączono priorytet
na ul. Marymonckiej, zużycie
energii przez tramwaje spadło
na tym odcinku o 13 procent.
Tylko na jednej linii tramwajo-
wej spółka oszczędza w ciągu
roku około 70 tys. złotych.

Prace związane z wdrożeniem
priorytetów na Grochowie oraz
między pl. Zawiszy, Kercelakiem
i rondem Zgrupowania AK Ra-
dosław potrwają do końca roku
i będą kosztowały 576 tys. zł net-
to. Wykonawcą jest firma Sie-
mens Mobilty.

Czy stolica wystarczająco troszczy się o koty?

Dodatkowe samochody do e-kontroli

Zielona fala dla tramwajów
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230 miejsc siedzących, jednoprzestrzen-
ne wnętrze, ekrany informacyjne i liczne
udogodnienia dla pasażerów – to tylko
niektóre elementy, które pojawią się w
nowych pociągach Metra Warszawskie-
go Škoda „Varsovia”.

Nowe składy metra od dawna są wyczekiwane
przez warszawskich pasażerów. Sprawdziliśmy
jak będą wyglądały pociągi dostarczone przez
Škodę. Obecnie są one w stanie “surowym”, ale już
niedługo wyposażone zostaną we wszystkie zna-
ne pasażerom elementy wystroju. Estetyczna i
funkcjonalna przestrzeń pozwoli na podróżowa-
nie w bardzo komfortowych warunkach.

Nowocześnie i przestronnie
Wnętrze pociągu zaprojektowano tak, aby uła-

twić podróżowanie różnym grupom pasażerów.
Jest strefa przeznaczona do dłuższych podróży.
Znajdują się w niej 2 rzędy sześcioosobowych sie-

dzeń i liczne ekrany informacyjne. Kolejna strefa
została zaprojektowana z myślą o szybkiej wy-
mianie pasażerów. To przestrzeń znajdująca się
najbliżej drzwi wagonów. Jest tutaj dużo miejsc
stojących, pionowy uchwyt pośrodku oraz wiele
uchwytów bocznych.

Następny obszar – ze specjalnymi pionowymi
panelami na których można się oprzeć całym cia-
łem oraz pasami bezpieczeństwa - przewidziano
dla osób z niepełnosprawnościami, wymagają-
cych dodatkowego zabezpieczenia w trakcie po-
dróży. W pociągu jest też wielofunkcyjna prze-
strzeń dla wózków dziecięcych, rowerów oraz
osób podróżujących z dużym bagażem.

Dostępna przestrzeń
Powierzchnia dla pasażerów stojących wy-

niesie aż 181,4 m2. Ponadto we wszystkich wa-
gonach znalazło się 230 miejsc siedzących - po
33 miejsca w wagonach czołowych oraz po 41
miejsc w wagonach pośrednich. Każdy wagon
wyposażono również w kilka miejsc stojących ze
spocznikami, co zapewni dodatkowy komfort i
bezpieczeństwo.

Ułatwieniem będą również wysuwane rampy,
znajdujące się w drzwiach przy kabinach maszy-
nisty. Dzięki nim, osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich będą mogły wjechać do pocią-
gu bez obawy o zablokowanie koła w przestrzeni
pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem.

W pociągach Skody będzie można swobodnie
przechodzić pomiędzy wagonami. To ułatwienie nie
tylko dla osób poszukujących wolnego miejsca sie-
dzącego, ale także możliwość rozłożenia tłoku pa-
sażerskiego w godzinach szczytu. W jednym pocią-
gu pomieści się docelowo nawet 1500 pasażerów.

Nowocześnie i bezpiecznie
O informacje dotyczące trasy zadba 46 wyświe-

tlaczy. Wskażą one do którego przystanku zbliża
się pociąg i w jakim kierunku jedzie, przekażą też
najważniejsze komunikaty i treści informacyjne.

Pasażer będzie mógł czuć się w nim bezpiecz-
nie. Zapewnią to szklane szyby oddzielające miej-
sca siedzące od stojących, kontrastujące z otocze-
niem uchwyty na odpowiedniej wysokości oraz sy-
gnalizacja świetlna i dźwiękowa podczas zamyka-
nia drzwi. Pociąg będzie dobrze doświetlony, wy-
posażony w 2 gaśnice w każdym wagonie, a tak-
że awaryjne otwieranie każdych drzwi. Wnętrze

pociągu będzie stale nadzorowane za pomocą ka-
mer, a pasażerowie będą mogli powiadomić ma-
szynistę za pomocą komunikatorów znajdujących
się w każdym wagonie.

Z Czech do Polski
Produkcja pociągów Škoda „Varsovia” prowa-

dzona jest w zakładach w Ostrawie i Pilznie. Ko-
lejne etapy produkcji składów dla Warszawy pod-
legają kontroli jakościowej i odbiorom, prowa-
dzonym przez pracowników metra. Podczas całe-
go procesu realizacji zamówienia zaplanowano kil-
ka tysięcy kontroli.

Dotychczas przeprowadzone zostały m.in.
odbiory: pudeł surowych, pudeł pomalowa-
nych, przekładni napędowej, silnika trakcyjne-
go, sprzęgów, zestawów kołowych, ramy wóz-
ka. W najbliższym czasie zaplanowane zostały
odbiory pierwszych sztuk podzespołów: okła-
dzin wyłożenia wnętrza, siedzeń, odbieraka
prądu. Odebranych zostało 9 pomalowanych
pudeł wagonów.

Przetarg na dostawy do 37 nowych, jednoprze-
strzennych składów metra został rozstrzygnięty w
październiku 2019 roku, po oddaleniu przez sąd
wszystkich odwołań. Umowa na dostawę pocią-
gów Škoda „Varsovia” podpisana została 30 stycz-
nia 2020 r. Kontrakt przewiduje dostawę 222 wa-
gonów, w tym 74 z kabiną maszynisty i 148 wago-
nów pośrednich. P i o t r  C e l e j

Škoda Varsovia – tak będzie 
wyglądało nowe metro
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Czas biegnie nieubłaganie
i oto powolutku zbliżamy
się już, niestety, do końca
tegorocznych wakacji.
Warto zastanowić się jak
w ciekawy sposób spędzić
te kilkanaście wakacyj-
nych dni, które jeszcze
wciąż przed nami. Dla
tych z Państwa, którzy 
w te dni planują pozostać
w Warszawie mamy kilka
ciekawych propozycji 
stołecznych atrakcji.

MOTYLARNIA APOLLO 
ŁOPUSZAŃSKA 22/36 B
Obecnie na świecie żyje oko-

ło 150 tysięcy gatunków motyli.
Występują na wszystkich konty-
nentach, oprócz Antarktydy. W
Polsce mieszka ponad 3 tysiące
gatunków tych wzbudzających
powszechny zachwyt owadów.
Warszawska motylarnia to ma-
giczne miejsce, w którym podzi-
wiać możemy przede wszystkim
egzotyczne motyle z najodleglej-
szych zakątków świata, takie jak
na przykład, Morpko Peleides
występujący głównie na tere-
nach Meksyku, Paragwaju i Try-
nidadu czy Caligo Memnon żyją-
cy w amazońskich lasach desz-
czowych, nazywany często so-
wą ze względu na charaktery-
styczny wzór skrzydeł przypo-
minający sowie oczy. Te bajecz-
nie piękne owady są w motylar-
ni Apollo na wyciągnięcie ręki,
ba co więcej - część z nich chęt-
nie sama siada na odwiedzają-
cych placówkę gościach. 

Wielką atrakcją wizyty jest też
możliwość spojrzenia na świat
z perspektywy motyla, a jest to
możliwe dzięki specjalnym oku-
larom, które otrzymamy przy
wejściu do placówki. Na miejscu
dowiemy się na temat wielu in-
teresujących szczegółów z życia
motyli - jak wygląda proces ich
wykluwania się z larw, jak wzno-
szą się w powietrze i co sprawia,
że poruszają się z taką niesły-
chaną lekkością i gracją. Prze-
czytamy też jakie są zwyczaje
motyli oraz jakie tajemnice skry-
wają w sobie te wspaniałe wzo-
ry na ich skrzydłach oraz czym
tak naprawdę jest pyłek na po-
wierzchni tych skrzydeł.

Pomieszczenie, w którym
mieści się motylarnia zbudowa-
ne jest z elementów skalnych, a
w środku znajduje się wodospad,
oczka wodne i bujna tropikalną
roślinność. Egzotyczne gatunki
mieszkających tu motyli oraz
właśnie ta wspomniana tropi-
kalna roślinność wymagają du-

żej wilgotności powietrza i sto-
sunkowo wysokiej temperatury,
tak więc należy się przygotować
na to, że wewnątrz motylarni
panuje iście tropikalny klimat.

PARK SKARYSZEWSKI 
NA SASKIEJ KĘPIE

Jest jednym z największych
spośród zabytkowych parków sto-
licy, zajmując teren o powierzch-
ni ponad 55 ha pomiędzy aleją
Zieleniecką, ulicą Międzynaro-
dową, aleją Jerzego Waszyngto-
na i jeziorem Kamionkowskim.
Ta oaza zieleni w centrum miasta
powstała w latach 1905 - 1922
według projektu wybitnego urba-
nisty i ogrodnika Franciszka Sza-
niora. Swą nazwę park zawdzię-
cza podmokłym łąką wsi Skary-
szew, na których powstał. W okre-
sie międzywojennym nadano mu
imię wybitnego polskiego kompo-
zytora, pianisty i polityka - Igna-
cego Jana Paderewskiego. Po
wojnie z powrotem przemiano-
wano na Park Skaryszewski, a w
1980 roku przywrócono mu imię
Ignacego Jana Paderewskiego.
Obecnie obie nazwy funkcjonują
zamiennie. 

Wielką atrakcją parku stano-
wią znajdujące się na jego tere-
nie cztery stawy, połączone ze
sobą i z Jeziorem Kamionkow-
skim oraz bardzo urozmaicony i
stary drzewostan. Najstarsze
okazy drzew liczą sobie ponad
100 lat i dają błogi cień w upal-
ne dni lata. W sumie w parku
podziwiać możemy 280 gatun-
ków różnych drzew i krzewów,
które zachowały się od początku
jego istnienia. Wśród nich znaj-
dziemy klony złociste, ciemno-
zielone iglaki, dęby czerwone,
modrzewie, srebrne świerki, mi-
łorząb japoński, cisy, magnolie,
wiązy, buki, daglezje, cypryśni-
ki, jałowce, forsycje oraz prze-
piękne dzikie ozdobne jabłonie. 

Przechadzając się pośród tej
bujnej, wspaniałej zieleni co rusz
napotykamy różne rzeźby i po-
mniki. Na osi głównej alei od stro-
ny ronda Waszyngtona stoi po-
piersie patrona parku - Ignacego
Jana Paderewskiego. Pośrodku
ogrodu różanego swe wdzięki
prezentuje nam „Tancerka” –
rzeźba Stanisława Jackowskiego.
Na niewielkim wzniesieniu połu-
dniowego brzegu Stawu Łabę-
dziego podziwiać możemy dzie-
ło Olgi Niewskiej – „Kąpiąca się”. 

Poza licznymi rzeźbami i po-
mnikami na terenie parku znaj-
duje się również biała kaplicz-
ka, która podczas okupacji nie-
mieckiej służyła jako skrzynka
kontaktowa dla łączniczek pod-
ziemia. Mamy również muszlę
koncertową oraz stadion piłkar-
ski użytkowany przez klub spor-
towy Drukarz.

FARMA „CZTERY PORY ROKU”
ULICA OPIEŃKI, POWSIN 
Spotkań ze światem natury

nigdy nie za wiele. W okresie
pandemii w szczególności za-

częliśmy sobie cenić takie wła-
śnie spotkania oraz starać się na-
bywać coraz więcej wiedzy na
temat roślin, zwierząt oraz spo-
sobu uprawy warzyw i owoców.
Mieszkańcy Ursynowa, Mokoto-
wa i Wilanowa mają praktycz-
nie po sąsiedzku miejsce, w któ-
rym wiedzę tę można szybko i w
praktyczny sposób poszerzyć. 

Od ponad 10 już lat funkcjo-
nuje w Powsinie edukacyjno-p-
okazowe gospodarstwo rolno-h-
odowlane utrzymane w staro-
polskim klimacie. To niesamo-
wite miejsce, w którym czas pły-
nie inaczej, w swoim własnym
niezmąconym miejskim hałasem
i pośpiechem rytmie. Ogród wa-
rzywno-owocowy urzekający za-
pachem świeżego tymianku i
mięty, otoczony krzewami sma-
kowicie wyglądających jeżyn i
malin, zagroda pełna hodowla-
nych zwierząt, szemrząca woda
w stawie z karpiami koi i jesiotra-
mi, chata pachnąca drewnem
iglastym z trzaskającym w ko-
minku ogniem, a wokół ukwie-
cone łąki i las. 

Odwiedzając to miejsce ma-
my możliwość nie tylko kontem-
plować piękno natury, ale przede
wszystkim dowiedzieć się wielu
niezwykle interesujących rzeczy
na temat uprawy różnych roślin
oraz na temat życia i hodowli
zwierząt. Na farmie żyją kucyki,
stadko kóz, w tym kozy miniatur-
ki, gęsi, indyki, różne gatunki ka-
czek, kury nioski, kury ozdobne
takie jak kochiny i kury jedwabi-
ste, kury  gołoszyjki i zielononóż-
ki. Jednym z ulubieńców gości
farmy jest Pan Boczek – przedsta-
wiciel gatunku świń getyńskich.
Dla dzieci wielką atrakcją są kró-
liki oraz świnki morskie.

Gospodarstwo organizuje też
warsztaty dotyczące pszczelar-
stwa. Są one prowadzone przez
pszczelarzy-pasjonatów. Podczas
zajęć uczestnikom prezentowa-
na jest barć w przeszklonym
pniu lub przeszkolony plaster
miodu z pszczołami w środku,
co umożliwia obserwację psz-
czół podczas ich codziennej pra-
cy. Pszczelarze w niezwykle zaj-
mujący sposób opowiadają o ży-
ciu i o zwyczajach tych jakże po-
żytecznych owadów. Wszystko
to połączone jest z degustacją
miodów o różnych smakach. 

Jeśli ktoś nie lubi słodkich sma-
ków to może zamiast tego po-
wędkować w znajdującym się na
terenie gospodarstw stawie, a na-
stępnie urządzić sobie rybnego
grilla, bo gospodarze zapewniają
takie możliwości. Dzieci mogą w
stawie poobserwować nie tylko
ryby, ale również żaby i żółwie.

Dla relaksu można powygrze-
wać się w słońcu na leżakach, a
dzieci mogą fajnie spędzić czas
bawiąc się na placu zabaw lub
korzystając z boiska do gier.

Na pyszne zakończenie wizyty
na farmie warto wstąpić do drew-
nianej chaty, gdzie serwowane
są bardzo oryginalne zdrowe
przekąski, domowe ciasta, wa-
rzywne koktajle i soki owocowe.

MUZEUM NEONÓW 
W SOHO FACTORY PRZY 

ULICY MIŃSKIEJ 25

Któż z nas nie zatrzymał kie-
dyś wzroku na którymś z koloro-
wych migoczących miejskich
neonów. Wydają się być tak
oczywistą i zwyczajną częścią

miejskiego krajobrazu. Jednak
ich dzieje w naszym kraju były
dość burzliwe. Muzeum Neo-
nów na warszawskiej Pradze w
przystępny i ciekawy sposób
przybliża nam historię neonów
w Polsce i na świecie. Misją przy-
świecającą założycielom placów-
ki była dokumentacja oraz
ochrona polskich powojennych
reklam świetlnych. W 2005 roku
Ilona Karwińska, mieszkająca
na stałe w Wielkiej Brytanii pol-
ska artystka, fotograf, autorka
licznych publikacji na temat sztu-
ki neonu i grafiki w okresie zim-
nej wojny, podczas swej wizyty w
Polsce uratowała przed znisz-
czeniem neon dawnego sklepu
„Berlin” przy ulicy Marszałkow-
skiej w Warszawie. To dało po-
czątek założonemu później
przez nią wraz z jej przyjacielem
- Davidem Hillem, muzeum w
Soho Factory, w którego zbio-
rach znajduje się obecnie około
100 neonów z całej Polski. Więk-
szość pochodzi z lat 60 -tych i
70-tych XX wieku.

Przemiany ustrojowe, które
przyniósł rok 1989, to zmierzch
ery neonów. Gwałtownie tracą
one na popularności, przestają
być już bowiem głównym nośni-

kiem reklamy zewnętrznej, są
masowo demontowane i zastę-
powane przez rozpowszechnione
już wtedy na Zachodzie billboar-
dy, telebimy oraz instalacje LED. 

W pierwszej dekadzie XXI wie-
ku wraz z nastaniem mody na
rozmaite relikty i symbole doby
PRL-u i wraz z rosnącą świado-
mością, że nie wszystko czym w
latach 60-tych i 70-tych się za-
chwycaliśmy było totalnie złe,
bezwartościowe, i może nie
wszystko należało tak bezreflek-
syjnie w pośpiechu usunąć i za-
stąpić tym co modne na Zacho-
dzie, wielu artystów i aktywistów
miejskich zaczęło podejmować
starania o odzyskanie niektórych
zdemontowanych neonów. W
Warszawie jako pierwszy ze sta-
rych neonów w 2006 roku roz-
błysnął neon “Siatkarki” na pla-
cu Konstytucji. Pochodzi on z
1960 roku, a dzięki renowacji i
ponownej instalacji po dzień dzi-
siejszy możemy podziwiać jak
zgrabna sportsmenka rzuca pił-
ką nad kultowym dziełem bu-
downictwa doby socrealizmu z
lat 50-tych, czyli Marszałkowską
Dzielnicą Mieszkaniową. Dość
szybko udało się również na no-
wo zainstalować słynny neon ba-
ru mlecznego przy ulicy Kruczej,
czyli “Krówkę” mrugającą okiem
oraz neon “Kwiaty”, który pier-
wotnie świecił nad znaną war-
szawską kwiaciarnią na rogu alej
Jerozolimskich i Kruczej, a po po-
nownej instalacji teraz zachęca
do zakupu kwiatów na ulicy Bo-
nifraterskiej.

W muzeum neonów w Soho
Factory zobaczymy te spośród
neonów z całej Polski, które uda-
ło się odzyskać i uratować, ale z
różnych względów nie mogły
zostać zainstalowane w swej
pierwotnej lokalizacji i nie uda-
ło się dla nich znaleźć nowej lo-
kalizacji dającej odpowiednio
dobre możliwości ekspozycyj-
ne. Podziwiać możemy, na przy-
kład, neon znanej w dobie PRL-
u warszawskiej restauracji
SZANGHAJ z ulicy Marszałkow-
skiej 55, baru mlecznego BIE-
DRONKA, który mieścił się przy
Grójeckiej 79, domu towarowe-
go SEZAM czy oddziału CEPELI
mieszczącego się kiedyś przy
Placu Konstytucji (oddział ten
został zlikwidowany w 2010 ro-
ku, a neon trafił do muzeum).

Warszawskie Muzeum jest jed-
ną z nielicznych istniejących na
świecie placówek muzealnych,
które zajmują się kolekcjonowa-
niem i prezentowaniem neonów.
Warto więc skorzystać z faktu,
że mamy tego typu muzeum w
naszym mieście i dowiedzieć się
czegoś więcej w tej tematyce.

MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI
W CENTRUM PRASKIM 

KONESER PLAC KONESERA 1

Placówka zlokalizowana jest
w zabytkowym neogotyckim
kompleksie budynków fabrycz-

nych Zakładu Rektyfikacji. Na
przełomie XIX i XX wieku za-
kłady te zajmowały powierzch-
nię 50 tysięcy m? pomiędzy uli-
cami Ząbkowską, Nieporęcką,
Białostocką i Markowską. To
tutaj mieściła się słynna Wy-
twórni Wódek „Koneser”, w
której rozlewano flagowe mar-
ki polskich wódek, takie jak,
Luksusowa, Wyborowa, Żyt-
niówka czy Żubrówka. Wy-
twórnia produkowała słynne
na całym świecie polskie trun-
ki aż do 2007 roku, kiedy to po-
garszająca się sytuacja przed-
siębiorstwa i kłopoty finanso-
we, w które popadło doprowa-
dziły do zamknięcia fabryki.

Muzeum zabiera nas w po-
dróż po blisko 1000-letniej hi-
storii gorzelnictwa na ziemiach
polskich. Na początku wizyty do-
wiemy się jak w ogóle doszło do
tego, że człowiek nauczył się wy-
twarzać spirytus, jakie zastoso-
wanie miał pierwotnie alkohol i
co sprawiło, że trunek ten zrobił
tak spektakularną karierę. Zna-
leziska z terenów starożytnej
Mezopotamii świadczą o tym,
że techniki destylacji były znane
ludziom już około 3500 r. p.n.e.
Na ziemie polskie wiedza ta do-
tarła dopiero w XIII wieku. Do te-
go momentu nasi przodkowie
poprawiali sobie nastrój racząc
się piwem, miodami pitnymi
oraz winem. Począwszy od XIV
wieku sztuki destylacji zaczęto
nauczać na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Dzisiaj wódka trak-
towana jest w Polsce jako nasze
dobro narodowe i integralny ele-
ment polskiej kultury i tradycji.
Termin „Polska Wódka” jest
oznaczeniem zastrzeżonym, któ-
re nadawane jest przez Stowa-
rzyszenie Polskiej Wódki tylko i
wyłącznie produktom otrzymy-
wanym z etanolu pochodzenia
rolniczego, powstającym z tra-
dycyjnych zbóż polskich (żyta,
pszenicy, jęczmienia, owsa oraz
pszenżyta) lub ziemniaków
uprawianych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Muzeum oferuje wizyty z
przewodnikiem (dostępne aż w
7 językach !!!), interaktywne
ekspozycje, prezentacje i projek-
cje. Możemy tu nie tylko sporo
dowiedzieć się o historii rozwo-
ju technologii wytwarzania wód-
ki na przestrzeni wieków, ale
usłyszeć wiele ciekawych, a czę-
sto i zabawnych historyjek i
anegdot związanych z wpływem
wódki na kształtowanie się nie-
których polskich zwyczajów.
Usłyszymy też wiele na temat
doskonałej renomy, którą od lat
cieszy się polska wódka na ca-
łym świecie. A ponieważ nie od
dzisiaj wiadomo, że wiedza teo-
retyczna jest mało warta bez
praktyki, to podążając za tą sen-
tencją na podsumowanie wizyty
muzeum zaprasza wszystkich
zwiedzających na degustację
różnych Polskich Wódek (w ce-
nie biletu wstępu). 

Choć czas krótki, trochę miodu, trochę wódki...



9

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Ruszyły zapisy na memoriał 
Królaka 2021 

W niedzielę 5 września na terenie Toru Wyścigów Konnych
Służewiec odbędzie się XII Memoriał Stanisława Królaka. Moc
wyścigów dla amatorów na rowerach górskich i szosowych.

Oprócz nagród finansowych do zdobycia będą dwie „Pomp-
ki Królaka”. Dla Mistrza MTB i Mistrza Szosy. Będzie też kolar-
ska lekcja historii, bo w wyścigu w stylu Retro zaprezentują się
kolarze na historycznych rowerach. 

Szczegóły i zapisy na oficjalnej stronie www.memorialkrola-
ka.pl (otwiera się w nowej karcie)

- To wydarzenie kierujemy do wszystkich amatorów dwóch
kołek - mówi Grzegorz Wajs, organizator i pomysłodawca Me-
moriału Stanisława Królaka. - Upamiętniamy na sportowo wy-
bitnego warszawskiego kolarza, a specjalnym gościem Memo-
riału będzie Ewa Królak-Bończak, córka legendarnego, pierw-
szego polskiego zwycięzcy Wyścigu Pokoju z 1956 roku.

Będą dwa Wyścigi Główne o „Pompkę Królaka”. Kolarze na
rowerach górskich będą ścigać się na dystansie 32 km (8 rund
szosowo-terenowych po 4 km), a kolarze na rowerach szoso-
wych zmierzą się na trasie liczącej 50 km (20 rund szosowych
po 2,5 km). W obu wyścigach na czołówkę zawodników i za-
wodniczek czekają nagrody finansowe. Każdy z uczestników
Wyścigów Głównych MTB i SZOSA otrzyma pamiątkowe ko-
szulki XII Memoriału Stanisława Królaka 2021.

BIURO ZAWODÓW
Warszawa, Tor Wyścigów Konnych Służewiec, wjazd i par-

kingi od. ul. Poleczki
4 września (sobota) godz. 14.00-17.30 oraz 5 września (nie-

dziela) od godz. 10.00
XII Kolarski Memoriał Stanisława Królaka w Warszawie -

pod patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy - jest
organizowany przez Fundację Sport przy współpracy z Urzędem
Miasta Stołecznego Warszawy, Biurem Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy, Strażą Miejską w Warszawie, Torem Wyścigów Kon-
nych Służewiec w Warszawie oraz Poland Bike. Impreza jest
współfinansowana ze środków m.st. Warszawy.

Mokotów śpiewa powstańcze piosenki
W sierpniowe i wrześniowe wieczory, przy pomniku „Moko-

tów Walczący 1944”  w Parku Dreszera odbywają się „Powstań-
cze śpiewanki” w wykonaniu duetu muzycznego Izabeli i Ste-
fana Narojków, wspomaganych przez wybitnego klarnecistę
Przemysława Skałubę lub Chór Artos im. Wł. Skoraczewskie-
go działający przy Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz
mieszkańców Warszawy, którzy zechcą dołączyć do wspólne-
go śpiewania. Każdy z uczestników otrzyma śpiewnik z piosen-
kami powstańczymi.

Terminy koncertów: 17 sierpnia, 24 sierpnia, 7 września, 14
września i 21 września godz. 18.00. Zaprasza Urząd Dzielnicy
Mokotów oraz Centrum Łowicka – Dom Kultury w Dzielnicy
Mokotów.

Kino letnie na Sielcach
Zapraszamy na niedzielne seanse wakacyjne pod gwiazda-

mi o godzinie 21.00! Zrelaksuj się na leżaku pośród zieleni Par-
ku Sieleckiego!

Repertuar: 22.08.2021 - “Dziewczyna we mgle”
Wydarzenie odbędzie się w Parku Sieleckim, pomiędzy mu-

rem parafii św. Kazimierza a kanałem wodnym.
Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc jest

ograniczona.
Projekcję filmu długometrażowego poprzedzi pokaz filmu

krótkometrażowego w ramach festiwalu On Art.
Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Kinemato-

grafii. Projekt finansowany jest ze środków m. st. Warszawy.
Na pokazach prosimy o zastosowanie się do aktualnych za-

leceń KPRM i sanepidu związanych z epidemią COVID-19. Za-
chowajmy bezpieczną odległość, zasłaniajmy usta i nos, de-
zynfekujmy ręce. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem
dostępnym przy wejściu na teren imprezy.

2. Mokotowski Eko Bieg 
oraz 2. Mokotowski Eko Marsz

Zapraszamy do aktywnego spędzenia soboty na Siekier-
kach. 21 sierpnia 2021 w okolicach ul. Rodzynkowej na Wale
Zawadowskim odbędą się zawody biegowe 2. Mokotowski Eko
Bieg i 2. Mokotowski Eko Marsz Nordic Walking.

Zapisy, informacje i regulamin na stronie: http://bie-
gi.waw.pl/ 

Piknik sportowy CZAS NA TRENING
W sobotę, 4 września w godzinach 14.00 -18.00 zapraszamy

mieszkańców na piknik sportowy CZAS NA TRENING, który od-
będzie się na obiektach sportowych oraz terenach zielonych przy
ul. Niegocińskiej 2a.

Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z ofertą za-
jęć sportowych realizowanych przez mokotowskie organizacja
pozarządowe, które przygotują dla uczestników pokazy spor-
towe i atrakcje oraz konkurencje sprawnościowe.

Oferta pikniku kierowana jest do wszystkich grup wieko-
wych. Na najmłodszych czekać będzie dmuchany plac zabaw,
gry i zabawy sprawnościowe oraz malowanie buziek i tatuaży,
a dla młodzieży tor wipeout, archery tag.

Zmagania nagrodzone zostaną upominkami i nagrodami.
Dzień umili pokaz taneczny w wykonaniu Oktawiana Zagór-

skiego oraz program artystyczny w wykonaniu Boogie Night co-
ver band.

W ramach pikniku na pływalni będzie można wziąć udział
w nieodpłatnej pokazowej lekcji pływania oraz w nauce pływa-
nia na SUPach.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy

Ursynów powstający “na
gołym korzeniu” od po-
czątku borykał się z w wie-
loma problemami. Wśród
nich był dostęp do kultury,
który jednak szybko został
poprawiony. W zbiorach
Narodowego Archiwum
Cyfrowego odnaleźliśmy
zdjęcia z tego czasu. 

Konkurs na projekt Ursyno-
wa Północnego został zakoń-
czony w 1971 roku. Wygrał go
zespół projektowy, w skład któ-
rego wchodzili Ludwik Boraw-
ski, Andrzej Szkop i Jerzy Szcze-
panik-Dzikowski. Niestety, Bo-
rawski niedługo potem zmarł i
pozostali młodzi projektanci za-
prosili do zespołu Marka Bu-
dzyńskiego. Miał on wtedy zale-
dwie 33 lata, ale w tym czasie
zdobył liczne nagrody w kon-
kursach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Co ciekawe,
Szkop i Szczepanik-Dzikowski
nie mieli wówczas jeszcze dy-
plomów architekta.

Potrzeby mieszkańców 
na pierwszym miejscu

Koncepcja tworzona przez
młodych architektów odbiegała
od modernistycznych osiedli bu-
dowanych w latach 60-tych.
Przewidziano zabudowę miesz-
kalną o zróżnicowanym charak-
terze i wysokości, otoczoną te-
renami zielonymi, poprzecina-
nymi siecią “pieszych”  uliczek.
Początkowo jednak mieszkańcy
narzekali na zbyt małą liczbę
usług i kultury. 

Budowę osiedla Ursynów
Północny rozpoczęto w 1975
roku. Jako pierwsze powstały
budynki mieszkalne w rejonie
ulic: Puszczyka, Koński Jar,
Wiolinowej i Koncertowej.
Pierwsi mieszkańcy otrzymali
klucze do mieszkań w styczniu
1977. W 1977 budynek szkoły i
przedszkola przy ul. Puszczy-
ka 6 uzyskał tytuł Mistera War-
szawy. Mieszkańcy stolicy szyb-
ko polubili nową dzielnicę, cho-
ciaż żarty o niedoróbkach
mieszkań krążyły po całej War-
szawie. Tu można doszukiwac
się też inspiracji do kręconego
w dzielnicy przez Stanisława
Bareję telewizyjnego serialu Al-
ternatywy 4 z niezapomnia-
nym Romanem Wilhelmim ja-
ko gospodarzem domu.

„Stolica” z lipca 1977 roku tak
opisywała zamierzenia młodych
architektów:

„Koncepcja Ursynowa zasa-
dza się na organizacji zabudo-
wy w formie osiedlowych uli-
czek pieszych. Przy nich są do-
my, sklepy, szkoły. (…) Pierzeje
i powierzchnia tych uliczek two-
rzą gigantyczną rzeźbę i w ni-
czym nie przypominają kano-
nów miejskiej zabudowy. Dla
usług przyjęte zostały wysokie
wskaźniki powierzchniowe. Na
Ursynowie Północnym na jed-
nego mieszkańca przypadać bę-
dzie docelowo w zakresie handlu
i gastronomii przeszło jeden
metr kwadratowy powierzchni
usługowej.”

Co z kulturą 
i usługami?

Niestety, usługi pojawiły się
na Ursynowie znacznie później.
Początkowo mieszkańcy musie-
li radzić sobie z dużymi odle-
głościami do punktów handlo-
wych, jednostek kultury czy pla-
cówek pocztowych. Proble-
mem, jak już wspomniano, by-
ła też jakość mieszkań.

Znowu zajrzyjmy do tygodni-
ka „Stolica”: Dostając przydział
mieszkania, lokatorzy tak są za-
fascynowani swoim M-ileś tam,
że zupełnie nie dostrzegają wad,

usterek i niedokładności w wy-
kończeniu. Dopiero po pierw-
szym okresie euforii, a już w
trakcie meblowania, dochodzi
do konfrontacji idealnej wizji z
rzeczywistością. Nie wszystko
zgadza się z wymarzonym ob-
razem – to pierwszy etap. Po
urządzeniu wnętrza i zaaklima-
tyzowaniu się w nowym miej-
scu zaczyna się zwracanie uwa-
gi na otoczenie – sklep za daleko,
chodniki rozkopane, itp.

Powoli jednak sytuacja się
zmieniała, czego efektem jest
powstawanie kolejnych punk-
tów handlowych, usługowych i
oczywiście kulturalnych. Na
zdjęciach odnalezionych w ar-
chiwach NAC znajdziemy m.in.
wystawę rysunków Rafała,
Aleksandra, Krzysztofa, Micha-
ła, Renaty, Doroty, Piotra, Ane-
ty, Mariusza Chodorowskich w
Ośrodku Pracy Twórczej War-
szawa-Ursynów. W tym czasie
istniały również biblioteki, jak
np. Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 60 przy ul. Na Ubo-
czu 2, która swoją działalność
rozpoczęła w Dzień Dziecka, 1
czerwca 1984 roku. Otwarcie jej
w tym dniu było wspaniałym
prezentem dla całej ursynow-

skiej społeczności. Rozporządza-
ła wówczas księgozbiorem liczą-
cym 6038 woluminów, obecnie
jest to już ponad 21 tysięcy po-
zycji. Jeszcze starsza była biblio-
teka przy ul. ZWM 5 założona w
1979 roku, jako jedna z pierw-
szych wypożyczalni na rodzą-
cym się Ursynowie. W tym cza-
sie funkcjonował także istnieją-
cy od 1984 roku Dom Sztuki
osiedla “Jary”. To tutaj Agniesz-
ka Osiecka zdecydowała się
pierwszy raz wyrecytować pu-
blicznie swój wstrząsający
wiersz antystalinowski. Woj-
ciech Młynarski również pierw-
szy raz publicznie wygłosił
wiersz „Smutne miasteczko”,
będący metaforą stanu wojen-
nego w Polsce. Błagał słucha-
czy, by o jego występie nie po-
wiadomili Edwarda Dziewoń-
skiego, szefa kabaretu „Dudek”,
w którym dopiero nazajutrz
miała odbyć się premiera „Smut-
nego miasteczka”.

Jednostki kultury na Ursyno-
wie długo były jednak traktowa-
ne “po macoszemu” i dopiero w
obecnym wieku powstał DOK
Ursynów skupiający lwią część
kultury na Ursynowie.

P i o t r  C e l e j

Tak rodziła się kultura na Ursynowie
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Dlaczego zmiany 
są konieczne?

Choroby układu oddechowe-
go i krążenia, przedwczesne zgo-
ny, zwiększona zachorowalność
na nowotwory czy nawet na CO-
VID-19 – to jedne ze skutków od-
dychania zanieczyszczonym po-
wietrzem. Szacuje się, że na Ma-
zowszu z powodu smogu umie-
ra przedwcześnie ok. 6 tys. osób
w ciągu roku. Problem pogłębia
się w okresie jesienno-zimowym
i jest szczególnie dotkliwy na ob-
szarach o większym zagęszcze-
niu domów i mieszkań. To głów-
nie skutek niskiej emisji, czyli za-
nieczyszczeń powstających
przez palenie w piecach i komin-
kach. W związku z tym urząd
marszałkowski przygotował pro-
jekt nowych regulacji w uchwa-
le antysmogowej dla Warszawy
i przyległych powiatów. Według
niego od 2030 roku w swoich
domach nie zainstalujemy już
pieców na paliwa stałe.

Jak mówi Marcin Podgórski,
dyrektor departamentu gospo-
darki odpadami, emisji i pozwoleń
zintegrowanych urzędu marszał-
kowskiego, poziom szkodliwych

dla zdrowia substancji w powie-
trzu, których źródłem jest spalanie
węgla i drewna w domowych pie-
cach, nadal przekracza ustalone
standardy. – Problem w wielu
miastach pod Warszawą jest na-
wet większy niż w stolicy. Wystę-
puje tam gęsta zabudowa i wiele
domów jednorodzinnych bez do-
stępu do sieci elektrociepłowni-
czej. By walczyć o lepsze powie-
trze, należy wykorzystać wszel-
kie możliwe narzędzia, w tym tak-
że delegację ustawową dającą
nam podstawę do wprowadzenia
„uchwały antysmogowej” odpo-
wiadającej właśnie na regionalne
i lokalne uwarunkowania. Dlate-
go zapraszamy wszystkich miesz-
kańców i samorządy do zgłasza-
nia uwag do projektu – mówi dy-
rektor Podgórski.

Większość mieszkańców 
za rezygnacją z węgla

Jak wynika z badania prze-
prowadzonego przez ARC Ry-
nek i Opinia dla urzędu marszał-
kowskiego, ok. dwie trzecie
mieszkańców Warszawy i pod-
warszawskich powiatów wyra-
ża pełne lub częściowe poparcie
dla zakazu. W stolicy za wpro-

wadzeniem nowych regulacji
opowiada się 69 proc. ankieto-
wanych, w podregionie war-
szawskim wschodnim – 65 proc.,
a w warszawskim zachodnim –
66 proc. badanych.

Szansa na mniej zgonów 
i hospitalizacji

Zdecydowane ograniczenie
niskiej emisji przełoży się wy-
miernie na jakość i długość życia
mieszkańców. Jak wynika z ana-
liz, które przeprowadziło dla
urzędu marszałkowskiego Eu-
ropejskie Centrum Czystego Po-
wietrza, nowe rozwiązania po-
zwolą uniknąć niemal 2 tys. zgo-
nów rocznie oraz ponad 1,4 tys.
hospitalizacji z przyczyn odde-
chowych wśród mieszkańców
Mazowsza.

W samym warszawskim „ob-
warzanku” jest szansa na ponad
500 zgonów rocznie mniej. Wa-
runkiem koniecznym jest jednak
likwidacja niskiej emisji. Przy sa-
mej zmianie pieców na urządze-
nia zgodne z unijnymi norma-
mi ekoprojektu, liczba zgonów
wśród mieszkańców może spaść
o ok. 350.

– W Piasecznie problem smo-
gu odczuwalny jest na równi z
Warszawą czy sąsiednimi gmi-
nami. Dla powietrza nie ma gra-
nic, dlatego każdy w swoim za-
kresie, ale równocześnie wspól-
nie jako samorządy musimy
wprowadzać rozwiązania i prze-
pisy, które ten problem zmini-
malizują – mówi burmistrz mia-
sta i gminy Piaseczno Daniel Put-

kiewicz. – Obecnie, właściwie
przy każdej inwestycji czy dzia-
łaniu bierzemy pod uwagę, jak
będzie to wpływać na niską emi-
sję. Zwiększane co roku środki
na komunikację publiczną, wy-
prowadzenie ruchu samochodo-
wego z centrum miasta, inwe-
stycje w miejską ciepłownię, za-
kładanie instalacji fotowoltaicz-
nych, nasadzenia zieleni czy pro-
gramy wsparcia dla mieszkań-
ców, chociażby przy wymianie
pieców na paliwa stałe, to głów-
ne kierunki naszych działań –
dodaje burmistrz Putkiewicz.

Czym jest uchwała 
antysmogowa?

Uchwała antysmogowa zosta-
ła wprowadzona na Mazowszu
przez sejmik województwa już
w 2017 roku. W jej zapisach
określono m.in., że wszystkie no-
we kotły na paliwa stałe od 11 li-
stopada 2017 muszą spełniać
wymagania tzw. ekoprojektu –
dyrektywy unijnej, która okre-
śla normy emisji zanieczyszczeń
przez urządzenia grzewcze. Po-
nadto od lipca 2018 w całym wo-
jewództwie obowiązuje zakaz
stosowania części paliw stałych,
takich jak węgiel brunatny, mu-
ły, flutokoncentraty czy też gor-
szej jakości węgiel kamienny i
paliwa z biomasą o wilgotności
powyżej 20 proc.

Co może się 
zmienić?

Zgodnie z propozycją zmian
przygotowanych przez urząd

marszałkowski, w powiatach
podwarszawskich od 1 lipca
2030 eksploatacja pieców na
paliwa stałe (np. węgla, drew-
na, pelletu itp.) będzie zaka-
zana. Będą jednak wyjątki. Je-
śli mieszkańcy wymienili swo-
je instalacje na zgodne z zało-
żeniami ekoprojektu po 11 li-
stopada 2017 lub zdążą to zro-
bić do 30 czerwca 2030, będą
mogli z nich korzystać do koń-
ca ich żywotności.

Jeszcze bardziej restrykcyjne
zasady są proponowane dla
Warszawy, gdzie zakaz spalania
węgla miałby obowiązywać już
od lipca 2024, a innych paliw
stałych od lipca 2030.

Oprócz nowych regulacji pro-
jekt uchwały wydłuża o pół roku
czas na wymianę bezklasowych
kotłów i kominków niespełniają-
cych wymogów ekoprojektu. Za-
kaz ich stosowania zacznie obo-
wiązywać 1 lipca 2023 r.

Samorządy w walce 
ze smogiem

Urząd Miasta i Gminy Pia-
seczno włącza się w walkę ze
smogiem poprzez działania pro-
wadzone przez Wydział Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Rolnej. – Obecnie jesteśmy na-
kierowani na edukację ekolo-
giczną w tym zakresie ale także
przygotowaliśmy dotacje na
wymianę starych pieców wę-
glowych na nowe  piece gazo-
we, olejowe, gazowo-olejowe,
lub urządzenia elektryczne –
mówi dr inż. Dorota Krug-Pł-

oska, p.o. naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Rolnej. – Ważnym ele-
mentem jest też stałe monito-
rowanie jakości powietrza, któ-
re wykonujemy przy użyciu
czujników zamontowanych w
mieście. W 2020 r. oraz na po-
czątku 2021 r.  została przepro-
wadzona inwentaryzacja indy-
widualnych źródeł ciepła we
wszystkich punktach adreso-
wych w gminie. Dzięki temu
wiemy, ile jest jeszcze w użyciu
palenisk węglowych czy prze-
starzałych kotłów gazowych,
które będzie trzeba wymienić –
dodaje pani naczelnik.

Urząd marszałkowski wspie-
ra ochronę powietrza także na-
rzędziami finansowymi. Mowa
tu m.in. o środkach z Regional-
nego Programu Operacyjnego, z
których mogą korzystać gminy
na wymianę urządzeń grzew-
czych i termomodernizację w
budynkach użyteczności pu-
blicznej. Na wsparcie samorzą-
dów lokalnych samorząd Ma-
zowsza przeznacza także środki
z własnego budżetu, m.in. przez
Mazowiecki Instrument Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikro-
klimatu. Program dofinansowu-
je np. inwentaryzację źródeł cie-
pła, kontrolę jakości powietrza,
montaż stacji meteorologicz-
nych czy stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych. W tym roku
wsparcie Mazowsza pomoże w
realizacji 184 projektów na bli-
sko 11 mln złotych.

M a r t a  M i l e w s k a

Minął już ponad ponad rok od
wybuchu pandemii, a to wystar-
czający okres, żeby przyjrzeć się
zmianom społecznym – tym od
kuchni. Jako producent caterin-
gu Nice to Fit You przyjrzeliśmy
się nim i przedstawiamy wnioski.

W dobie koronawirusa pojawiły się
świeże pytania i wątpliwości, a przy-
zwyczajenia konsumentów musiały
zderzyć się z nową rzeczywistością. W
jaki sposób zaplanować posiłki? Czy
gotować samemu? Jak poradzić sobie z
podjadaniem? Na ile bezpieczne jest
zamawianie jedzenia przez Internet?
Zwyczaje Polaków musiały się zmienić
– a wraz z nimi rozwiązania na rynku
gastronomicznym.

Jak Polacy odżywiali się 
w 2020 r?

Według badań przeprowadzanych w
zeszłym roku przez poznański Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego:

– prawie co drugi Polak przyznawał
się do spożywania większych ilości po-
karmu w trakcie lockdownu, a co dru-
gi do podjadania pomiędzy posiłkami,

– 30% ankietowych (z 1097 dorosłych
osób) odnotowało zwiększenie wagi,

– co trzecia osoba nie spożywała co-
dziennej porcji warzyw i owoców,

– co czwarty ankietowany przyzna-
wał się do lęku spowodowanego kon-

taktem z żywnością, a co drugi zakupa-
mi spożywczymi.

w diecie Polaków zwiększył się udział
alkoholu i fast foodów.

W 2020r. nawyki żywieniowe Po-
laków wzięła pod lupę również fir-

ma Upfield, zlecając badanie na pró-
bie liczącej 2000 dorosłych osób. Co
ciekawe, wnioski płynące z raportu
są niejako sprzeczne z tymi zapre-
zentowanymi przez poznański Uni-
wersytet Medyczny. Nastrajają opty-
mistyczne, bo prawie połowa ankie-
towanych (47,9%) uznała, że odży-
wia się zdrowiej, a co 4 osoba wska-
zała, że spożywa mniej mięsa
(24,5%). Z pozytywów wymienia
się także chęć Polaków do kontynu-
owania zdrowszego trybu życia po
pandemii, czy szukania roślinnych
zamienników w diecie.

Dostawa bezkontaktowa 
– z czym to się je?

Naturalną odpowiedzią na pande-
mię stała się dostawa bezkontaktowa
– rozwiązanie, które stało się szczegól-
nie popularne na początku trwania
pandemii. To hasło, które już na dobre
zagościło w naszych słownikach, ale i
przeglądarkach internetowych Pola-
ków. Według Google Trends, szcze-
gólnie w marcu 2020 r., ale również
regularnie od tamtej pory, fraza “do-

stawa bezkontaktowa” była i jest nadal
znacznie chętniej wpisywana w wy-
szukiwarkach Google’a. Natura nie
znosi próżni. Nie ma nic szczególnie
zaskakującego w tym, że to diety pu-
dełkowe właśnie wtedy przypadły do
gustu konsumentom. Catering stano-
wił i nadal stanowi znakomitą odpo-
wiedź na hasło “zostań w domu”.

Prognozy na 
przyszłość?

Chociaż widzimy światło w tunelu
na lepszą przyszłość, to ciągle musi-
my być przygotowani na kolejne dni w
izolacji. Przygotowanie planu żywie-
niowego, zrobienie zakupów czy goto-
wanie to zainwestowanie wielu go-
dzin swojego życia (nawet do 30 w
ciągu miesiąca!), które można prze-
znaczyć na inne czynności – chociażby
na relaks. Mniej stresu to mniej podja-
dania. Z naszej strony pewne jest do-
trzymywanie kroku konsumentom i
reagowanie na wszelkie zmienne – je-
steśmy pewni, że los jeszcze zgotuje
nam coś dobrego.

Ł u k a s z  R o s z k o w s k i

Piaseczno bez smogu i węgla?

Czy już wkrótce pożegnamy się z węglem? Urząd 
marszałkowski przygotowuje zmiany w uchwale anty-
smogowej dla Mazowsza. Zgodnie z nimi w 2030 roku
ma zostać wprowadzony zakaz spalania paliw stałych.
Nowe regulacje dotyczą powiatu piaseczyńskiego, 
grodziskiego, legionowskiego, otwockiego, wołomiń-
skiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego,
pruszkowskiego, mińskiego oraz Warszawy. Trwają
konsultacje projektu.

Co trzeci Polak przytył w czasie pandemii
FOTO PIXABAY
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W letnie miesiące w War-
szawie nie można się nu-
dzić. Koncerty plenerowe,
pokazy filmowe, spektakle
teatralne, spotkania lite-
rackie, instalacje arty-
styczne, wystawy i spacery
tematyczne – stolica wol-
nego czasu oferuje miesz-
kańcom i turystom wiele
atrakcji.

Letni festiwal przy Pałacu
Kultury i Nauki “Plac Defilad”
to cykl różnorodnych wydarzeń
kulturalnych. Od czerwca war-
szawianki i warszawiacy oraz
osoby odwiedzające nasze mia-
sto mogą brać udział w poka-

zach filmowych, koncertach
muzyki alternatywnej i klasycz-
nej, debatach, spacerach tema-
tycznych.

Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN już po raz piąty or-
ganizuje cykl “Łąka Leśmiana”.
Program wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych obejmuje m.in.
przegląd filmów Billy’ego Wil-
dera, spacery przez Warszawę
śladem Bolesława Leśmiana,
cykl wydarzeń literackich offline
i online, zajęcia z jogi czy też
warsztaty mindfulness.

Na prawą stronę Wisły zapra-
sza wybitna stołeczna orkiestra.
Trwa Festiwal “Sinfonia Varso-
via Swojemu Miastu”. Koncer-
ty festiwalowe podzielone są na
cykle: orkiestrowy (czwartki),
familijny (soboty), kameralny
(niedziele) oraz eksperymen-
talny (we wtorki). Przy okazji
w Pawilonie Koncertowym pu-
bliczność zwiedzać może wy-
stawę “Sinfonia Varsovia w ska-
li”, która pokazuje historię or-
kiestry i instytucji oraz połowę
makiety akustycznej, która po-
służyła do zaprojektowania i
zbadania akustyki przyszłej sa-
li koncertowej orkiestry.

Po raz 62. wielbiciele muzy-
ki słuchać mogą Koncertów
Chopinowskich. Sukces ubie-
głorocznych, wirtualnych kon-
certów oraz trwające ograni-
czenia epidemiczne skłoniły or-
ganizatorów do kontynuowa-
nia wydarzenia w formie onli-
ne. Koncertów słuchać można
w każdą niedzielę na stronie in-
ternetowej oraz na kanale
Youtube. Co tydzień muzyka
Fryderyka Chopina rozbrzmie-
wa także z głośników w Łazien-
kach Królewskich.

Tradycyjnie też w każdą so-
botę lipca i sierpnia odbywają
się koncerty jazzowe na Rynku
Starego Miasta. Festiwal Jazz na
Starówce po raz 27 zaprasza na
spotkanie z najlepszymi polskimi
i zagranicznymi muzykami jaz-
zowymi.

Scena Letnia przy Muzeum
Warszawskiej Pragi to wakacyj-
ny cykl koncertów, spektakli dla
najmłodszych. Filmowa Stolica
to darmowe plenerowe pokazy
filmowe w wielu dzielnicach
Warszawy, prezentujący wielbi-
cielom X muzy filmy w aż 18 cy-
klach tematycznych. Na Jazdo-
wie trwa Festiwal Otwarty Jaz-
dów z dużą dawką sztuki, roz-
mów i kulinarnych doznań, za-
praszając nas na m.in. filmowe
środy, czwartki z literaturą, kon-
certowe piątki czy też sobotnie
potańcówki. Na spektakle te-
atralne, koncerty muzyki alter-
natywnej czy też pokazy filmowe
zaprasza – do Szkoły przy ul.
Emilii Plater - Komuna Warsza-
wa. Trwa także Festiwal Królew-
skie Arkady Sztuki, w programie
którego znajdują się darmowe
koncerty i spektakle teatralne.

A przed nami jeszcze festiwal
wypełniony różnorodnymi wy-
darzeniami plenerowymi (i nie
tylko). Od 21 sierpnia Festiwal
Warszawa Singera zaprosi w
świat różnorodnej, wielokulturo-
wej Warszawy organizując kon-
certy, spektakle teatralne, spa-
cery tematyczne, pokazy filmo-
we, wydarzenia literackie,
warsztaty itp. Na część z tych
wydarzeń wstęp jest bezpłatny.

Warszawa to miasto kultury –
w wakacje tej plenerowej,
otwartej na różnorodną pu-
bliczność. Warto korzystać z tej
bogatej oferty i spędzić wakacje
z kulturą.

Już 27. edycja popularnego Międzynaro-
dowego Plenerowego Festiwalu Jazz Na
Starówce przebiega głównie pod zna-
kiem polskich wykonawców na znak so-
lidarności i wsparcia rodzimej sceny jaz-
zowej w czasie pandemii. Na scenie poja-
wiają się gwiazdy polskiego jazzu, są też
jazzowe odkrycia, premiery i wyjątkowe
projekty. Nie brakuje również wybitnych
akcentów międzynarodowych.

W najbliższą sobotę czeka nas nie lada gratka.
Będzie to premierowa propozycja: Smoliński -
Chyła - Sarnecki. To spotkanie trójki niezwykłych
artystów i osobowości muzycznych. To odejście od
stereotypów dotyczących harmonijki, skrzypiec,
gitary, poprzez nietypowe zestawienie i zastoso-
wanie tych instrumentów. Jest to grupa o niepo-
wtarzalnym instrumentarium i brzmieniu. Każdy
z muzyków tworzy własne, intrygujące brzmienie.
Nic dziwnego, że są przyjmowani z entuzjazmem
nie tylko przez krytyków muzycznych, ale też
przez słuchaczy. 

Grupa wystąpi w składzie: Kacper Smoliński –
harmonijka, Tomasz Chyła – skrzypce, Rafał Sar-
necki – gitara. Zespołowi towarzyszy sekcja ryt-
miczna: basista Andrzej Święs oraz perkusista
Sławek Koryzno.

Kacper Smoliński to wirtuoz harmonijki ust-
nej, jeden z niewielu na polskiej i międzynarodo-
wej scenie jazzowych harmonijkarzy. Świetnie
odnajduje się w świecie muzyki improwizowa-
nej, jak i klasycznej. Wkracza też w zupełnie nie-
oczywiste obszary muzyki. Laureat licznych na-
gród (m.in. Internationale Jazzwoche Burghausen
2019, Jazz Nad Odra? Festival 2018 ). Absolwent
Jazz- Institut Berlin w klasie harmonijki jazzowej.
Współtwórca docenianego na wielu festiwalach i
konkursach zespołu Weezdob Collective (m.in.
Grand Prix Jazz nad Odrą 2018, Grand Prix Blue
Note Poznań Competition 2016). W 2020 roku w
ankiecie magazynu Jazz Forum zajął pierwsze
miejsce w kategorii instrumentów różnych. 

Tomasz Chyła - skrzypek, kompozytor, dyry-
gent. Jedna z największych nadziei młodego po-
kolenia polskiego jazzu. Przebojem szturmuje pol-
ską i międzynarodową scenę jazzową. Z zespołem
Tomasz Chyła Quintet wydał cztery albumy: „Eter-
nal Entropy”, „Circlesongs”, Tomasz Chyła Quin-
tet Live at Polish Radio 3, 2019 r, oraz „da Vinci”.
Czterokrotnie nominowany do prestiżowej na-
grody Fryderyk w kategoriach Debiut Roku, Mu-

zyk Roku, Płyta Roku oraz Muzyka Współczesna.
W roku 2020 otrzymał nagrodę Grand Prix Jazz
Melomani w kategorii „Jazzowa Nadzieja”. W co-
rocznych podsumowaniach takich czasopism jak
Jazz Forum oraz Jazz Press, zajmuje najwyższe
miejsca w kategoriach nadzieja, muzyk roku,
skrzypek, płyta roku.

Rafał Sarnecki - gitarzysta jazzowy, kompozy-
tor, aranżer. Jako lider własnych projektów mu-
zycznych koncertował w wielu krajach Europy i na
świecie. W latach 2005-2018 mieszkał w Nowym
Jorku aktywnie uczestnicząc w życiu muzycznym
tego miasta. W 2005 roku otrzymał stypendium
na prestiżowym wydziale jazzu w New School
University w Nowym Jorku, ukończył również
studia magisterskie na wydziale jazzu w Queens
College. 

Na koncert zapraszają szefowie festiwalu:
Krzysztof Wojciechowski, Iwona Strzelczyk Woj-
ciechowska, Fundacja Jaz Art. 21 sierpnia, godzi-
na 19:00, Rynek Starego Miasta, Warszawa. 
Wstęp wolny!

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Pod hasłem „Żeńskie sekrety Polski” w
promującej starą grę szkockich pasterzy
Kuźni Golfa na Polu Mokotowskim odbył
się piknik facebookowej społeczności ro-
syjskojęzycznych kobiet biznesu, miesz-
kających i działających w Polsce. 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie można było
obejrzeć ekspozycję szerokiego wachlarza usług i
produktów. Atrakcyjna muzyka zachęcała do tańca,
a na koniec – jako gwiazda wieczoru – w języku
polskim i rosyjskim zaśpiewała Iwona Węgrowska.

Wspomniana społeczność liczy aż 25 000 ko-
biet, pochodzących z różnych krajów – od Estonii
po Ukrainę i Rosję. Poprzez platformę facebooko-
wą te przedsiębiorcze niewiasty wspierają się w
rozwiązywaniu trudnych problemów, z jakimi
stykają się po przyjeździe do Polski. Chodzi na
ogół o procedurę otwarcia firmy, znalezienie pra-
cowników, obsługę prawną i księgową. W tej cie-

kawej grupie są business women prowadzące ma-
łe salony kosmetyczne, ale nie brak też pań stoją-
cych na czele dużych spółek, zajmujących się m.in.
logistyką międzynarodową. 

Przy kieliszku dobrego wina można było po-
rozmawiać z twórczynią owej grupy. Jest nią Swie-
tłana Riessowska (Svetlana Ressovskaya), która
zaczynała od pracy w warszwskich restauracjach,
a w pewnymn momencie, próbując przewalczyć
chorobę nowotworową, szukała pomocy w Niem-
czech i USA, by ostatecznie powrócić do Polski. W
tym roku grupa obchodzi jubileusz 5-lecia i z tej
okazji zorganizowano piknik, którego duszą była
urocza gospodyni Kuźni Golfa – Elżbieta Gren-
decka, na co dzień zapraszająca tam na driving i
putting każdego, kto rozumie – niemieckie akurat
– przysłowie: Golf mit uns. 

J a k u b  Z d o w i t
F o t .  O l a  S k a s k e w i c z

Komisja Europejska przy-
jęła pakiet dyrektyw, któ-
re zmieniają politykę Unii
Europejskiej w zakresie
przeciwdziałania zmianie
klimatu. Warszawa już
dziś realizuje szereg dzia-
łań, które w pełni wpisują
się w unijne zalecenia, co
stawia ją w gronie lide-
rów zielonej transforma-
cji w Polsce i w regionie.

Zmiany mają na celu obniże-
nie emisji gazów cieplarnianych
o minimum 55 proc. do 2030 (w
porównaniu z 1990 r.). Jest to
zasadniczy warunek do tego, by
Europa osiągnęła neutralność
klimatyczną i wprowadziła w ży-
cie Europejski Zielony Ład. Wy-
tyczne przedstawione 14 lipca
przez Komisję Europejską umoż-
liwią szybszą redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych w najbliż-
szym dziesięcioleciu.

Propozycja KE obejmuje: za-
ostrzenie zasad obecnego unij-
nego systemu handlu uprawnie-
niami do emisji oraz jego rozsze-
rzenie na nowe sektory; większe
wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych; wyższą efektyw-
ność energetyczną; szybsze wpro-
wadzanie niskoemisyjnych środ-
ków transportu oraz infrastruktu-
ry i paliw, które je wspierają; do-
stosowanie polityki podatkowej
do celów Europejskiego Zielone-
go Ładu; działania zapobiegające
ucieczce emisji gazów cieplarnia-
nych, czyli przenoszenia się poza
UE przez firmy dla uniknięcia
ostrzejszych norm emisyjnych
oraz narzędzi służących ochro-
nie i rozwojowi naturalnych po-
chłaniaczy dwutlenku węgla.

Warszawa realizuje ambitne
projekty i wdraża rozwiązania,
które mają na celu zatrzymanie
zmiany klimatu. Są one kom-
pleksowe, mają na celu dbanie
zarówno o środowisko i klimat,
jak i jakość życia mieszkańców.

Jednym z przykładów takich
działań jest projekt Zielonej Wi-
zji Warszawy. Jest on realizowa-
ny w ramach programu Euro-
pejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju o nazwie „Zielone Mia-

sta” (GCAP), do którego War-
szawa przystąpiła w 2020 roku.
Projekt Zielonej Wizji Warsza-
wy został rozszerzony o kompo-
nent klimatyczny (CAP – Clima-
te Action Plan), który jest realizo-
wany we współpracy z organi-
zacją C40 i ma na celu dążenie
do neutralności klimatycznej.

W ramach tego projektu two-
rzony jest długoterminowy plan
zrównoważonego rozwoju. Po-
zwoli on m.in. na ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych i
nakreśli ścieżkę dojścia do neu-
tralności klimatycznej miasta
najpóźniej w 2050 roku. Ze
szczegółami projektu można za-
poznać się na specjalnej wirtual-
nej platformie informacyjnej. Za
jej pomocą każdy mieszkaniec
może również przedstawić wła-
sne pomysły na Zieloną Wizję
Warszawy – każda propozycja
zostanie przeanalizowana przez
zespół projektowy.

W 2020 roku odbył się War-
szawski Panel Klimatyczny, w
którym udział wzięło 90 paneli-
stek i panelistów, którzy zostali
wylosowani spośród wszystkich
mieszkańców Warszawy. Panel
obywatelski to modelowy przy-
kład demokracji partycypacyj-
nej i włączania mieszkańców w
proces planowania i podejmo-
wania decyzji w mieście. Paneli-
ści i panelistki przegłosowali 49
odważnych rekomendacji, któ-
rych realizacja już trwa. Doty-
czą one m.in. zarządzania ener-
gią w budynkach, odnawialnych
źródeł energii czy zielonych stan-
dardów projektowych dla bu-
dynków.

Wśród zaleceń przyjętych
przez Komisję Europejską w pa-
kiecie Fit for 55 jest też plan za-
sadzenia trzech miliardów drzew
w całej Europie do 2030 roku. W
Warszawie co roku sadzone są
tysiące drzew, a warszawskie La-
sy Miejskie od początku swojej
działalności posadziły 523 tysią-
ce sadzonek drzew i krzewów.
Obszar lasów miejskich zwięk-
szył się w 2019 roku o 50 ha, a ak-
tualnie prowadzone są prace nad
tym, by ponownie przekazać

działki pod zalesienie. Warsza-
wa rozwinęła też nowoczesne
metody zarządzania zielenią, np.
Karta Praw Drzew, Mapa Koron
Drzew, System Kategoryzacji Te-
renów Zieleni czy aplikacja Mo-
Drzew do inwentaryzacji ziele-
ni wysokiej.

Od kilku lat Warszawa poma-
ga mieszkańcom w realizacji in-
westycji, które chronią środowi-
sko. Można skorzystać z atrak-
cyjnych dotacji na instalację od-
nawialnych źródeł energii, likwi-
dację przestarzałych pieców i ko-
tłów (tzw. kopciuchów), czy
zbiorniki i urządzenia retencyjne.

Wśród innych działań Warsza-
wy, które wpisują się w zalecenia
KE, znaleźć można także:

– stworzenie standardu zielo-
nego budynku;

– modernizacja energetyczna
budynków miejskich;

– wymiana ok. 40 tysięcy
opraw oświetleniowych na war-
szawskich ulicach na energo-
oszczędne.

Warszawa od lat wymienia
autobusy na nowoczesne pojaz-
dy. Miejskie Zakłady Autobuso-
we eksploatują autobusy gazowe
już od 2015 roku. Aktualnie w
taborze znajduje się 160 auto-
busów elektrycznych, 4 hybry-
dowe i 215 napędzanych skro-
plonym gazem ziemnym (LNG),
których liczba do końca 2022 ro-
ku wzrośnie do 345. Warto pa-
miętać, że Warszawa jest jed-
nym z europejskich liderów w
dziedzinie eksploatacji autobu-
sów zeroemisyjnych.

Pakiet dyrektyw Komisji Eu-
ropejskiej to silny impuls, który
przyspieszy zieloną transforma-
cję całej Unii Europejskiej. War-
szawa już teraz jest liderem
zmian w Polsce i w regionie. No-
we wytyczne i idące na nimi
możliwości finansowania zielo-
nych projektów mogą stać się ka-
talizatorem dla gospodarki na-
szego miasta. Pokazują one rów-
nież, że zielona transformacja
jest kierunkiem, który powinien
być postrzegany jako prioryte-
towy i najkorzystniejszy dla
mieszkańców. M B L
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Warszawa na drodze do Fit for 55

Stolica pełna kultury...

Polskie akcenty na Starówce
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P odstawowymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krąże-
nia i  nowotworowe – obie grupy powodują około 70 proc. wszystkich
śmiertelnych zejść. W styczniu ukazał się najnowszy raport Krajowego Re-

jestru Nowotworów, z którego wynika, że rocznie diagnozuje się tę straszną cho-
robę u prawie 170 tys. Polaków, umiera około 100 tys. pacjentów, a około milion
żyje ze zdiagnozowaną chorobą. Na jakie nowotwory złośliwe najczęściej chorujemy? Kobiety w Pol-
sce najczęściej chorują na raka piersi, a mężczyźni na raka prostaty. Drugim najczęstszym nowo-
tworem jest rak płuc. W wielu krajach rozwiniętych uznano, że skuteczność zwalczania nowotwo-
rów złośliwych jest ważnym wskaźnikiem postępu cywilizacyjnego. Polski rząd zgodził się z taką
tezą i swego czasu opracował Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Tyle że nie
poszły za tym stosowne do potrzeb pieniądze. Jednym z głównych celów działań w krajach UE jest
dostępność do metod wczesnej diagnostyki. To klucz do sukcesu, bo na przykład wcześnie wykry-
ty dzięki profilaktycznym badaniom USG nowotwór nerki może być całkowicie wyleczony. 

W 2018 r. standaryzowany współczynnik zgonów mężczyzn poniżej 75 lat z powodu chorób no-
wotworowych, którym można zapobiegać, wynosił: w Polsce - 121,6 na 100 tys. ludności, w Cze-
chach - 94,3, w Niemczech - 80,7, w Szwecji - 46,2. Jak widać, znacznie odbiegamy in minus od są-
siadów. Na pocieszenie warto jednak dodać, że sytuacja pod tym względem od 1999 r. istotnie się
w Polsce poprawiła. Wskaźnik ten dwie dekady temu wynosił bowiem w naszym kraju aż 175,6 na
100 tys. W przypadku umieralności kobiet, podobny jak w Polsce rosnący trend współczynnika zgo-
nów z powodu nowotworów, którym można zapobiegać, występuje w Niemczech, natomiast w Szwe-
cji i w Czechach współczynniki mają powolny trend malejący. Gorzej od wymienionych wyżej kra-
jów wypada też Polska pod względem współczynnika zgonów mężczyzn i kobiet z powodu chorób
nowotworowych, które można skutecznie leczyć, choć tu akurat w obydwu przypadkach sytuacja
w ciągu ostatnich lat nieznacznie się poprawiła.

P rof. Cezary Szczylik, wybitny polski onkolog, autor ponad 150 prac naukowych i stypen-
dysta prestiżowych American Leukaemia Found w Temple University School of Medicine
oraz Uniwersytetu Tomasza Jeffersona, podkreśla: “Żyjemy w coraz bardziej zatrutym

środowisku i jesteśmy chodzącymi filtrami. Oddychając, pijąc, jedząc przepuszczamy przez siebie
tysiące toksycznych substancji. W ciągu jednego dnia mamy kontakt z około 50 tysiącami cząste-
czek, które potencjalnie mogą doprowadzić do zmian w genomie i wywołać raka”. Biorąc pod
uwagę nowe zagrożenia i problemy dla zdrowia publicznego związane z pandemią, jeszcze bardziej
aktualne staje się pytanie o możliwe sposoby skutecznej zmiany tego ponurego stanu rzeczy. W naj-
nowszym opracowaniu na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski, które opublikował w grudniu
2020 r. NIZP-PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny), czyta-
my: “Umieralność z powodu przyczyn, którym można zapobiegać, jest znacznie wyższa (o 85
proc.) niż umieralność z powodu przyczyn, które można skutecznie leczyć, co pokazuje słabą stro-
nę dotychczasowej polityki zdrowotnej”.  

Rak stał się chorobą cywilizacyjną, więc walka z nim powinna być absolutnym priorytetem dla
rządu. Najgorsze jest to, że opinia publiczna w ogóle nie ma pojęcia, w jaki sposób zapadają osta-
teczne decyzje o refundacji leków hamujących postęp chorób nowotworowych. Ponoć używa się do
tego celu skomplikowanych algorytmów, opartych m.in. na wysokości produktu krajowego brut-
to. Organ można wydać zgodę na refundowanie określonego leku, jeśli jego wartość nie przekra-
cza trzykrotnej wartości PKB. Przyjęto wzorzec stosowany w krajach Europy Zachodniej, nie bio-

rąc pod uwagę faktu, że produkt
krajowy na Zachodzie jest wielo-
krotnie wyższy od polskiego. Takie
myślenie powoduje odcięcie od
możliwości refundowania wielu le-
ków ratujących życie pacjentów. Na
przykład Kadcyla, czyli lek będący

połączeniem terapii celowanej z chemioterapią przy zachorowaniu na HER2-dodatni, trafił na li-
stę leków refundowanych 1 stycznia 2020 roku. HER2-dodatni to szczególnie agresywna postać ra-
ka piersi, która szybko się rozwija i daje przerzuty. Tymczasem 1 maja 2021 r. Ministerstwo Zdro-
wia zakomunikowało, że leki stosowane w przypadku rozsianego HER2-dodatniego raka piersi nie
znajdują się już na liście farmaceutyków refundowanych. Najwyższy czas, by zażądać szczegółowych
informacji o rzeczywistych kosztach leczenia chorób nowotworowych. Powinniśmy również posiąść
pełną wiedzę o kosztach obsługi samego NFZ oraz zapoczątkować ogólnonarodową debatę o ra-
cjonalności ponoszonych przez nas wydatków na rzecz funkcjonowania tej instytucji.

Towarzyszyłem ostatnio koledze dotkniętemu chorobą nowotworową podczas jego wizy-
ty w ursynowskim Centrum Onkologii. Był to dla mnie wstrząs. Tłum stłamszonych psy-
chicznie pacjentów z widocznym przerażeniem w oczach i tasiemcowe kolejki, to wielka

porażka obecnego systemu. Pacjent dotknięty tą straszną chorobą NIE MOŻE czekać tygodniami
na konsultację, ponieważ tylko w ciągu miesiąca guz może podwoić masę i pojawią się przerzuty.
Rząd musi znaleźć środki na walkę z rakiem w odpowiedniej wysokości. I to szybko. A z tym jest
wieczny problem. Lekką ręką przekazuje się 2 miliardy zł TVP na działalność statutową, ponad 3,2
mld dolarów na zakup 48 samolotów F16C/D Jastrząb, planuje się zakup 32 samolotów typu  F-35A
za kolejne 4,6 mld USD, czyli około 17,82 mld zł., za 250 amerykańskich czołgów Abrams wraz z
pakietem logistycznym i amunicją zapłacimy 23,3 mld zł, a na radykalne wsparcie finansowe na-
szej ledwo zipiącej służby zdrowia brakuje środków. Nie wszyscy wiedzą, że Polska przymierza się
do roli mocarstwa militarnego z aspiracjami imperialnymi. Aby zapewnić nowe uzbrojenie 90 pol-
skim generałom, nasz kraj ma wydać w nadchodzącym 10-leciu na modernizację armii 140 miliar-
dów złotych. Są to dwa ROCZNE budżety NFZ! “Tak rozpustnego i kosztownego programu moder-
nizacyjnego nie ma żadne państwo w Europie” - pisał na łamach tygodnika NIE red. Maciej Miko-
łajczyk i chyba nikt jeszcze nie ujął tej kwestii bardziej trafnie i w sposób bardziej lapidarny. 

Nasz kraj zbroi się na potęgę, tak jakby lada moment miał być oprymowany przez śmiertelnych
wrogów. Mamy w planie m.in. zakup dwóch okrętów podwodnych najnowszej generacji, co abso-
lutnie ma uzasadnienie w fakcie, że przecież jesteśmy potęgą morską. Polska pięść powinna siać śmierć
i zniszczenie, a nasi wrogowie powinni wiedzieć, że mogą w jednej chwili zostać zdmuchnięci z po-
wierzchni ziemi. Zakupimy więc 2 śmigłowce uderzeniowe i 70 wsparcia z rakietami dużego zasię-
gu, najlepiej manewrującymi AGM-158 Jassm. Wejdziemy również w posiadanie wielu baterii ra-
kiet krótkiego i średniego zasięgu, kilkudziesięciu samobieżnych przeciwlotniczych rakiet “Po-
prad”, jak również setek transporterów opancerzonych, niszczycieli, okrętów obrony wybrzeża i sa-
molotów bezzałogowych - tych rozpoznawczych i uderzeniowych. “Dzięki inteligentnej amunicji i
cichemu pojazdowi podwodnemu Polacy będą żyć długo i szczęśliwie, bo są to dobra niezbędne,
aby nastroje rosły, a ludziom żyło się dostatniej. A na pewno potrzebniejsze niż szkoły wyposażo-
ne w nowoczesne pracownie czy wydolna służba zdrowia” - szydził z mocarstwowych planów na-
szego rządu red. Maciej Mikołajczyk.

P rzed kim tak ciężko się zbroimy? Kto przestraszy się uzbrojonej po zęby Polski? Nie wiem,
ale na pewno nie Rosja, uważana przez PiS za śmiertelnego wroga. Rosyjska eksklawa te-
rytorialna, czyli Obwód Kaliningradzki, stała się w ostatnich latach najbardziej zmilitaryzo-

waną częścią Federacji Rosyjskiej. Drony, Iskandery, nowo formowana dywizja zmechanizowana, ar-
tyleria, broń pancerna, rakietowa, lotnictwo, to łącznie straszna siła uderzeniowa. Pociski Iskander-
M ze względu na możliwość osiągania dużych prędkości są uznawane za jedne z trudniejszych do
przechwycenia i neutralizacji. Ostatnio rozmieszczono w Obwodzie Kaliningradzkim pociski manew-
rujące 9M729 (w kodzie NATO SSC-8). Rosjanie twierdzą, że ich zasięg nie przekracza 500 km, ale
według zachodnich źródeł może on być niemal pięciokrotnie większy. Zdjęcia satelitarne pokazują,
że Rosja rozbudowała bunkier na broń nuklearną w Kulikowie, 50 km od granicy Obwodu Kalinin-
gradzkiego z Polską. Wiadomo powszechnie, że ewentualny konflikt z Rosją to 100 sekund do zdła-
wienia polskiej obrony i godzina do całkowitej zagłady naszego kraju. W przypadku ataku nie pomo-
gą nam ani F16, ani F35, ani czołgi Abrams, ani żadna inna broń. Po cóż więc wydawać miliardy na
zbrojenia? Bez sensu. Rozumieją to nasi sąsiedzi - tkwiący w geograficznym potrzasku Estończycy,
Łotysze i Litwini, którzy są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo rosyjskiej agresji niż my.
Mimo to oszczędniej i rozważniej niż Polacy podchodzą do wydawania pieniędzy na zbrojenia. Po-
dobnie postępują Słowacy i Czesi. Do jasnej cholery, może wreszcie i nasi mądrale z rządu zaczną brać
przykład z sąsiadów. Ludzie mrą jak muchy, a wy zbroicie się jak na wojnę. Ręce opadają.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czołgi raka nie wystraszą

Pewien skrawek materiału, kojarzony z biustonoszem,
Ongiś był ozdobą piersi, dziś sprzedaje się za grosze.

Wyrzucony z bieliźniarki, w ciemnym kącie wpadł w wiaderko,
I zmieniając przeznaczenie, stał się zwykłą brudną ścierką.

Dla owego materiału los okazał się dość srogi,
Chciał powiewać na sztandarze, został szmatą do podłogi.

Lecz się szybko przystosował, choć się odtąd musiał co dzień
Nurzać w szambie, grzebać w brudzie albo pływać w mętnej wodzie. 

Wciąż miał jednak aspiracje, by wśród ścierek być prymusem,
Żeby stać się choć firanką lub jedwabnym być obrusem.

Chciał być szmatą numer jeden, usiłował wyjść przed szereg,
Więc pozyskał do swych celów stertę innych brudnych ścierek.

Żeby spełnić swe marzenia, wszedł w konszachty z samym mopem,
Lecz w ten sposób nic nie wskórał i sam sobie strzelił w stopę.

Szmat przybywa, cena spada, nie poradzi się nic na to.
Nikt jedwabiu z szmat nie zrobi, szmata zawsze będzie szmatą.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

BALLADA O SZMACIE

L ubię patrzeć na ludzi. Gdy chodzę ulicami, rozglądam się dookoła. Ludzie
są uśmiechnięci, rozmawiają ze sobą, idą razem, mijają się, nie widząc się
nawzajem. Wpatrzeni w ekrany smartfonów nie dostrzegają, co dzieje się

obok nich. Pędzą na hulajnogach, gromadzą się na przystankach. Wypełniają ka-
wiarniane ogródki, zalegają w plecionych fotelach, sącząc napoje albo zajadają
coś pochyleni nad stolikami. 

Zajęci własnymi sprawami zapewne nie zastanawiają się, że to beztroskie życie jest w dużej mie-
rze zasługą tych, którzy żyli tu przed nimi. Być może bohaterowie z dawnych lat wciąż żyją… Jest
ich już coraz mniej. Ubywa ich z każdym rokiem, bo taka jest nieuchronna kolej losu. Rzadko po-
jawiają się wśród nas, poruszających się codziennie po ulicach stolicy. To ludzie, którzy doświad-
czyli okropności wojny, przeżyli Powstanie Warszawskie. Oczywiście, minęło już kilka pokoleń od
tamtej pory – trzy a nawet cztery. Od tragicznych wydarzeń, które przeorały naszą historię, odmie-
niły drastycznie życie warszawiaków. Wydarzenia, o których mowa to: II wojna światowa, walka
z okupantem niemieckim, następnie opór przeciwko sowietyzacji, a przede wszystkim Powstanie
Warszawskie na zawsze wryły się  w pamięć żyjących świadków historii. Przeszły także do świado-
mości następnych pokoleń jako wielka trauma. Powstanie Warszawskie do dziś budzi kontrower-
sje i spory wśród polityków, historyków osób zajmujących się Powstaniem zawodowo lub związa-
nych z nim emocjonalnie ze zrywem, w którym sami brali udział, bądź brali ich bliscy, znajomi etc.
W przekonaniu zwykłych ludzi był to zbrojny zryw wymierzony przeciwko osłabionych już wojną
na wielu frontach Niemcom. Dla krytyków powstania było to niepotrzebne narażanie warszawia-
ków na represje oraz zniszczenie stolicy niemal do wypalonej ziemi. 

Prawda wcale nie leży pośrodku, bo nie ma mowy o znalezieniu jakiegokolwiek środka w tej kwe-
stii. Ocena Powstania zależy w dużej mierze od bieżących motywacji politycznych, społecznych czy
nawet kulturowych. Jest to ogromna przestrzeń, która z jednej strony wymaga wielu badań, a z dru-

giej możliwe są próby naginania prawdy do
własnych celów, nie zawsze naukowych. Za
mniej niż ćwierć wieku będziemy obchodzili
setną rocznicę Powstania Warszawskiego i
jestem pewien, że jego oceny będą tak samo
rozbieżne, jak dzisiaj. Uważam, że należy
odejść od ocen, czy też wydawania katego-
rycznych wyroków na jego temat. Należy na-
tomiast pozostawić otwartą przestrzeń dla

historyków i badaczy oraz skupić się na tym, czym Powstanie było dla ówczesnych mieszkańców sto-
licy. To tamto pokolenie podjęło decyzję i to ono jest jedynym uprawnionym do oceny. Niezależnie od
tego, czy była to decyzja słuszna, czy nie. Żadne próby stygmatyzowania uczestników bądź gloryfiko-
wania ich po latach nie dadzą odpowiedzi na towarzyszące temu wydarzeniu wątpliwości. W nieskoń-
czoność można zadawać sobie pytania o jego celowość, ale to niczego nie wyjaśni po tylu latach, zwłasz-
cza gdy spogląda się na nie z dzisiejszej perspektywy. Podobnie, jak nie wyjaśniło to niczego wcześniej. 

Sytuacja w sierpniu (1944), siedemdziesiąt siedem lat temu, w niczym nie przypominała dzisiejszej.
Nie sposób więc z dzisiejszego punktu widzenia rozstrzygać cokolwiek na temat samego Powstania
ani tego co wydarzyło się bezpośrednio po nim. Faktem jest, że jako alianci zachodnich mocarstw wal-
czący z Niemcami i Sowietami zostaliśmy przez naszych sojuszników zdradzeni i potraktowani, jak kar-
ta przetargowa w międzynarodowej grze. Nasz los podzieliło wiele państw Europy Środkowej. Z tym
przyszło nam żyć, a konsekwencje tego stanu rzeczy spadły na nas i na następne pokolenia, choć te
ostatnie nie zawsze są tego świadome. Jest dość rozpowszechnione powiedzenie, że historia lubi się
powtarzać. Uważam, że owszem, jednak nie powtarza się tak samo. Powiedzenie to jest tylko częścio-
wo prawdziwe. Powodem jest m.in. to, że zmieniają się okoliczności wydarzeń, układy i cele geopo-
lityczne. Zmieniają się sami ludzie, narody, społeczeństwa. Jednym słowem: panta rhei - jak twierdził
starożytny filozof grecki Heraklit z Efezu. (ur. ok. 540 p.n.e., zm. ok. 480 p.n.e.). 

Można się zastanawiać, czy współcześni beztroscy mieszkańcy Warszawy - młodzież, dorośli by-
liby zdolni do podobnych poświęceń w obronie swojego miasta, co ich przodkowie 77 lat temu? To
jest pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi. Być może tak, a może nie. Oby pytanie to pozo-
stało retoryczne jak najdłużej. Oby nigdy nie trzeba było go zadać w praktyce. Być może odpowie-
dzi wcale nie otrzymamy. Może nie otrzymają jej także następne pokolenia. Wiemy jednak, że żad-
na sielanka, czas prosperity i pokoju nie trwają w nieskończoność. Niektóre procesy we współcze-
snym świecie przyśpieszają, stają się nieprzewidywalne. Historia uczy, że nic nie jest dane raz na
zawsze, zwłaszcza wolność, którą łatwo stracić, o którą trzeba walczyć. Można to robić na różne spo-
soby, np.: wzmacniając gospodarkę kraju, rozwijając go technologicznie, zawierając sojusze z in-
nymi, którzy mają podobne do naszych interesy polityczne, budować system wzajemnych powią-
zań handlowych regionalnych i globalnych etc. 

Wierzę, że ludzie na ulicach w swojej codziennej gonitwie przyczyniają się do tego, wszyscy razem
i każdy z osobna. Nie tracąc uśmiechu na twarzy, róbmy swoje - jako warszawiacy i jako naród. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Róbmy swoje…

„Rak stał się chorobą 
cywilizacyjną, więc walka 
z nim powinna być absolutnym
priorytetem dla rządu”

„Historia uczy, że nic nie
jest dane raz na zawsze,
zwłaszcza wolność, którą
łatwo stracić, o którą 
trzeba walczyć”
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Doświadczenia polityczne Rządu Obrony Narodowej 24 VII 1920 - 12 IX 1921 roku

Wielkie zasługi Wincentego Witosa

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i
I n s t y t u t  H i s t o r i i  P A N

Powstały 24 lipca 1920 r.
decyzją Naczelnika Pań-
stwa Józefa Piłsudskiego i
zatwierdzony przez Sejm
Ustawodawczy Rząd Obro-
ny Narodowej pod kierow-
nictwem Wincentego Wito-
sa i Ignacego Daszyńskie-
go jest fenomenem, w dzie-
jach najnowszych Polski.

W kraju, który w swej struk-
turze społecznej posiadał, pod
koniec wojny 53 ,3 % chłopów,
27,6 % robotników (z tego 40 %
stanowili robotnicy rolni), 11
% drobnomieszczan, 5,1 % in-
teligencji i pracowników umy-
słowych, a tylko 1,5 % burżuazji
i ziemian, ponad 60 % żołnierzy
byli to synowie chłopscy lub po-
tomkowie robotników rolnych.
W korpusie podoficerskim do-
minowali synowie robotników i
drobnomieszczan bardziej wy-
kształceni oraz synowie pi-
śmienni bogatszych chłopów.
W korpusie oficerskim domino-
wała inteligencja i synowie ro-
dzin ziemiańskich. W pierwszej,
zwycięskiej fazie wojny od
stycznia 1919 r. do końca maja
1920 r. w wieloetnicznym pań-
stwie polskim ca 80 % żołnierzy
to byli Polacy, mimo że stanowi-
li oni ca 65 % ogółu społeczeń-
stwa, Ukraińcy 15 %, Żydzi 10
% , Białorusini 6 %., Niemcy 2
%, Litwini 1 %. Postawy pro-
państwowe manifestowała w
tym czasie tylko część Ukraiń-
ców i pozostałych mniejszości
narodowych.

Dlaczego Witos stanął 
na czele Rządu Obrony 

Narodowej?

Wpływ na ten fakt historyczny
miała druga faza wojny polsko-
-bolszewickiej. Porażki polskiej
armii, jej odwrót spod Kijowa i
Mińska Litewskiego.

Szybkie zbliżanie się wojsk
Michaiła Tuchaczewskiego,
Aleksandra Jegorowo i Armii
Konnej Siemiona Budionnego
do etnograficznych granic Pol-
ski, po pokonaniu „białych i ró-
żowych armii” Judenicza, De-
nikina, Wrangla – spowodowa-
ły spadek morale walczących
naszych żołnierzy i oficerów
oraz gwałtowny atak przywód-
ców Związku Ludowo Narodo-
wego ( Romana Dmowskiego,
Stanisława Głąbińskiego, Stani-
sława Grabskiego, Wojciecha
Korfantego) na Naczelnika Pań-
stwa i Naczelnego Wodza Józe-
fa Piłsudskiego. Do kilkudzie-
sięciu tysięcy wzrosły szeregi
dezerterów, wśród których do-
minowali żołnierze chłopskiego
pochodzenia, wracający do wsi
rodzinnych na żniwa, po utracie
wiary w polskie zwycięstwo,
często skonfliktowani z oficera-
mi własnych oddziałów.

Roman Dmowski – po krytyce
Naczelnego Dowództwa na po-
siedzeniu Rady Obrony Państwa
19 lipca 1920 r opuścił Warszawę
i udał się do Poznania, by pod
wodzą gen. Józefa Dowbora-M-
uśnickiego zorganizować Armię
Zachodnią na wypadek klęski
Frontu Północnego pod Warsza-
wą. Dowodem słabości polskich
struktur państwowych było pod-
pisanie przez premiera Włady-

sława Grabskiego 10 lipca 1920
r. w Spa układu z Głównymi Mo-
carstwami Sprzymierzonymi i
Stowarzyszonymi, reprezento-
wanymi przez rząd brytyjski, w
którym to układzie rząd polski
zgodził się na rozejm polsko-s-
owiecki, respektujący linię z 8
grudnia 1919 r., tzw. linię Curzo-
na z uwzględnieniem 10 km stre-
fy neutralnej, na bezzwłoczne
oddanie Litwie Wilna, udział w
konferencji międzynarodowej w
sprawie Galicji Wschodniej i
przyjęcie decyzji Rady Najwyż-
szej w sprawie granic litewskich,
przyszłości Galicji Wschodniej ,
przyszłości Śląska cieszyńskie-
go i traktatu polsko-gdańskiego.

Ententa, szczególnie rząd bry-
tyjski, który utrzymywał stosun-
ki dyplomatyczne z rządem bol-
szewickim w Spa, chciały uczy-
nić z Polski małe, uzależnione
od siebie państwo za cenę wąt-
pliwej pomocy w czasie roko-
wań o rozejm z bolszewicką Ro-
sją, która wtedy była pewna
opanowania Warszawy i sama
chciała dyktować warunki po-
koju z Polską, pozbawić ją silnej
armii, korpusu oficerskiego,
przemysłu obronnego, by pozo-
stawić państwo z gospodarką
kontrolowaną przez rady robot-
niczo-chłopskie.

Ciosem dla poprawnych sto-
sunków polsko-litewskich był
traktat litewsko-sowiecki z 12
lipca 1920 r., który przyznawał
Litwinom Wilno, Wileńszczyznę,
Grodzieńszczyznę oraz całe Au-
gustowskie i Suwalskie po za-
kończeniu wojny. Tajna klauzu-
la do traktatu pozwalała na prze-
kroczenie granicy litewskiej
przez Armię Czerwoną.

Tego dnia napłynęły smutne
wieści z Warmii, Mazur i Pojezie-
rza, gdzie w czasie plebiscytu li-
sty polskie uzyskały 2,2 % gło-
sów. Rada Najwyższa odrzuciła
prośbę o przesunięcie terminu
plebiscytu na bardziej spokojny
czas. Pod wpływem tej klęski
Sejm Ustawodawczy przyjął
opracowaną przez prof. Józefa
Buzka ustawę o statusie orga-
nicznym województwa śląskiego
(o autonomii Śląska) wkrótce
wykorzystywaną przez mniej-
szość niemiecką i opozycję prze-
ciw obozowi rządzącemu. Tego
samego dnia, z inicjatywy pre-

miera W. Grabskiego, Sejm przy-
jął ustawę o reformie rolnej pre-
ferującej prawa żołnierzy i inwa-
lidów wojennych.

Duże niebezpieczeństwo dla
Polski, walczącej z bolszewika-
mi, stanowiła cicha współpra-
ca Niemiec z bolszewicką Ro-
sją, udział komunistów niemiec-
kich w Armii Czerwonej, pomoc
wywiadu niemieckiego dla wy-
wiadu bolszewickiego i wyko-
rzystanie terytorium Prus
Wschodnich przez rozbite przez
armie polską oddziały bolsze-
wickie. Mniejszość niemiecka
na terenie części polskiego Po-
morza i Pojezierza, przejściowo
zajętych przez Armię Czerwo-

ną, jawnie współpracowała z
bolszewickimi okupantami.

Niedoceniany, w polskiej hi-
storiografii wojny polsko- bol-
szewickiej 1919-1921 W. Grabski
utorował drogę do powstania
koalicyjnego rządu Wincentego
Witosa, zwanego Rządem Obro-
ny Narodowej.

Rada Obrony Państwa (to by-
ła jego inicjatywa) zabezpiecza-
ła jednolite, koalicyjne kierow-
nictwo nawy państwowej przy
jednoczesnej obronie autorytetu
Naczelnika Państwa i Naczelne-
go Wodza, lojalnie współpracu-
jącego z Prezydentem Rady Mi-
nistrów (premierem), energicz-
nie kierującym koalicyjnym rzą-
dem. Premier, reprezentujący
najliczniejszą warstwę społe-
czeństwa polskiego – chłopów,
umiał skutecznie oddziaływać
na nich, opanować dezercję i za-
chęcać do lojalnego spełniania
obowiązków wobec państwa.

Grabski, przez rozmowy z
przywódcami mniejszości wy-
znaniowych, głównie żydowskiej
i protestanckiej, starał się zabez-
pieczyć ich lojalną współpracę
w obronie państwa. Kościół ka-
tolicki, jego episkopat, mimo za-
strzeżeń do polityki Naczelnego
Wodza i jego belwederskiego
obozu, a także do programu rol-
nego „Piasta”, bezwarunkowo
poparł działania budujące jed-
ność narodową pod kierownic-
twem Naczelnika Państwa i Ra-
dy Obrony Państwa w czasie
wojny polsko- bolszewickiej.
Apele jasnogórskie episkopatu z
7 i 27 lipca wzywały naród o
spełniania obowiązków wobec
państwa, zwalczania dezercji,
wstępowania młodzieży do Ar-
mii Ochotniczej, opieki nad ro-
dzinami pozbawionymi żywicie-
li, służącymi w armii.

Dokonania Rządu Obrony 
Narodowej Wincentego 

Witosa i Ignacego 
Daszyńskiego

Wincenty Witos był genial-
nym samoukiem, posiadając
formalnie tylko cztery klasy
szkoły podstawowej i żonę anal-
fabetkę. Przeszedł on z powo-
dzeniem wszystkie szczeble ka-
riery społecznej od wójta Wierz-
chosławic do Rady Powiatu, po-

sła do Sejmu Krajowego i Rady
Państwa oraz przywódcy cen-
trowego PSL „Piast” i wreszcie
przewodniczącego Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej, lokalnego
rządu Galicji.

Budując swój koalicyjny gabi-
net zgody narodowej jako reali-
sta, umiał w nim zapewnić
współpracę ministrów – ludzi
Naczelnika Państwa: generałów
Józefa Leśniewskiego, Kazimie-
rza Sosnkowskiego oraz mini-
strów Juliusza Poniatowskiego
i Kazimierza Bartla z PSL „Wy-
zwolenie” oraz zastępcy Prze-
wodniczącego Rady Ministrów,
przywódcy PPS Ignacego Da-
szyńskiego – z ministrami zwią-

zanymi ze Związkiem Ludowo
Narodowym i Narodowym
Związkiem Ludowym, ministra-
mi: Leopoldem Skulskim, Stani-
sławem Śliwińskim, Stanisła-
wem Nowodworskim, Wiesła-
wem Chrzanowskim, Władysła-
wem Kucharskim.

Za premierem murem stali
członkowie jego partii: minister
oświaty Maciej Rataj i prezes NI-
K-u Władysław Kiernik. Witos
mógł liczyć na lojalną współpra-
cę licznej grupy bezpartyjnych
ministrów, a także reprezentu-
jących ruch liberałów gospodar-
czych i konserwatystów. Wśród
nich wyróżniali się: książę Eu-
stachy Sapieha – minister spraw
zagranicznych, Władysław Grab-
ski – minister skarbu, Gabriel Na-
rutowicz – minister robót pu-
blicznych, Wiesław Chrzanow-
ski – minister przemysłu i han-
dlu, Edward Pepłowski – mini-
ster pracy i opieki społecznej.

Witos sparaliżował próby
przywódców ZLN, podobnie jak
Władysław Grabski, usunięcia
Piłsudskiego z jego funkcji pań-
stwowych. Bronił autorytetu Na-
czelnika Państwa i Naczelnego
Wodza na licznych spotkaniach
publicznych w Poznaniu, Byd-
goszczy i Warszawie. Jednocze-
śnie przed piłsudczykami bronił
autorytetu Wojciecha Trąmp-
czyńskiego, Stanisława Grab-
skiego, gen. Józefa Hallera, gen.
Tadeusza Rozwadowskiego.
Podkreślał, że w zwycięstwie
nad bolszewikami istotną rolę
odegrali przywódcy społeczeń-
stwa obywatelskiego: Wojciech
Trąmpczyński – Marszałek Sej-
mu Ustawodawczego i Przewod-
niczący Obywatelskiego Komi-
tetu Obrony Państwa, gen. Jó-
zef Haller – Generalny Inspek-
tor Armii Ochotniczej, Przewod-
niczący Wydziału Wykonawcze-
go Obywatelskiego Komitetu
Obrony Państwa, Leopold Skul-
ski – organizator Straży Obywa-
telskiej, powoływanej przez sa-
morządy terytorialne w skali kra-
jowej, Artur Śliwiński – Przewod-
niczący Rady Obrony Stolicy.

Witos był zwolennikiem jak
najszybszego zakończenia dzia-
łań wojennych i wprowadzo-
nych w życie 18 października
1920 r. rozejmu i pokoju ryskie-
go z 18 marca 1921 r. Godził się
na kompromis zawarty w ukła-
dzie pokojowym jeśli chodzi o
granice, wysokość rosyjskich od-
szkodowań i uznania sowieckiej
Ukrainy jako partnera układu
pokojowego z pominięciem so-
juszniczej Ukraińskiej Republiki
Ludowej atamana Semena Pe-
tlury. Spieszył się z terminem

zawarcia wspomnianego poko-
ju ze względu na termin plebi-
scytu na Górnym Śląsku – 20
marca 1921. Z myślą o plebiscy-
cie Rząd Obrony Narodowej do-
prowadził do pospiesznego
uchwalenia Konstytucji marco-
wej, 17 marca 1921, respektu-
jącej szeroki pakiet praw oby-
watelskich i dotychczasowe
osiągnięcia socjalne. Ta demo-
kratyczna konstytucja był dzie-
łem kompromisu ZLN, PSL „Pia-
sta” i PPS. W jej opracowaniu
aktywną rolę odegrali reprezen-
tanci wspomnianych partii:
Edward Dubanowicz, Maciej
Rataj, Mieczysław Niedziałkow-
ski. Obóz belwederski zarzucał
jej ograniczenie uprawnień pre-
zydenta, wybieranego nie po-
wszechnie, ale przez Zgroma-
dzenie Narodowe. Większość
sejmowa bała się szerokich
uprawnień dla Józefa Piłsud-
skiego, który miał największe
szanse zostać pierwszym prezy-
dentem Rzeczypospolitej.

Do osiągnięć Rządu Obrony
Narodowej, a przede wszystkim
Naczelnika Państwa, zaliczyć na-
leży sojusz polityczno-wojskowy
z Francją i Rumunią. Francja,
mimo wielu zastrzeżeń dyplo-
macji polskiej, była jedynym mo-
carstwem udzielającym Polsce
pomocy politycznej, materiało-
wej i kadrowej w czasie Powsta-
nia Wielkopolskiego, II i III Po-
wstania Śląskiego, wojny pol-
sko-bolszewickiej i podziale Gór-
nego Śląska po przegranym ple-
biscycie. W tej ostatniej sprawie
istotną rolę odgrywały jej bez-
pośrednie interesy ekonomicz-
ne – udział firm i banków francu-
skich w podziale po czerwcu
1922 r G. Śląska zgodnie z Kon-
wencją Genewską. Rząd Obrony
Narodowej, który nie był zwo-
lennikiem III Powstania Śląskie-
go, wspierał szeroki front oby-
watelski, przy aktywnej pomocy
Kościoła katolickiego i popiera-
niu działań Polskiego Komitetu
Plebiscytowego, kierowanego
przez Wojciecha Korfantego.

W ostatnich pracach o wojnie
polsko bolszewickiej lat 1919-
1921 staram się udowodnić tezę,
że żaden rząd II Rzeczypospoli-
tej w porównaniu do Rządu
Obrony Narodowej Wincentego
Witosa i Ignacego Daszyńskie-
go funkcjonującego od 24 lipca
1920 r. do 12 września 1921 r.,
nie miał tylu istotnych osiągnięć
w porównaniu do wspomniane-
go rządu. A były to: zwycięskie
bitwy z Armią Czerwoną, pokój
ryski, demokratyczna Konstytu-
cja marcowa, sojusz z Francją i
Rumunią, szeroki ruch obywa-

telki na rzecz przyłączenia Gór-
nego Śląska, przede wszystkim
jego wielkoprzemysłowej części
do Polski. U źródeł tych sukce-
sów legł pokój społeczny, jed-
ność narodowa, silne centrum
reprezentowane przez PSL
„Piast” i Chrześcijańską Demo-
krację, niespotykana wcześniej
aktywność społeczeństwa oby-
watelskiego, szczególnie mło-
dzieży. Istotny udział w tym miał
Prezydent Rady Ministrów Win-
centy Witos – przywódca cen-
trowego PSL „Piast” i Ignacy Da-
szyński, który z trudem opano-
wał żądania lewicy PPS. Witos
umiejętnie gasił konflikty mię-
dzy lewicą a prawicą, zmusza-
jąc wszystkie opcje polityczne
do służby państwu w miesiącach
zagrożenia jego istnienia.

Źródła rozpadu 
Rządu Obrony Narodowej
Był to proces rozpoczęty wy-

stąpieniem z rządu 25 listopada
1920 r. Władysława Grabskiego
(ministra skarbu) i Wiesława
Chrzanowskiego – ministra prze-
mysłu i handlu. Byli oni zwolen-
nikami szybkiego uruchomiania
mechanizmów gospodarki ryn-
kowej w walce z szalejącą infla-
cją, urealnienia cen artykułów
spożywczych (chleba) i przewo-
zów kolejowych. Sugerowali ra-
dykalne oszczędności budżeto-
we, w tym ograniczenie wydat-
ków na armię. W lutym 1921 r
wystąpił z rządu Ignacy Daszyń-
ski, którego obecność w rządzie
Witosa kwestionowana była
przez znaczną część członków
Rady Naczelnej PPS, domagają-
cych się od swego przywódcy
uniezależnienia się od decyzji
Naczelnika Państwa, aktywniej-
szej obrony interesów robotni-
czych w czasie wzrastającego
bezrobocia i szybkiego wzrostu
kosztów utrzymania związanych
z szalejącą inflacją. Po Daszyń-
skim ustąpił z rządu Juliusz Po-
niatowski z „Wyzwolenia” – mi-
nister rolnictwa . Spora część ro-
daków miała pretensje do rzą-
du za zbyt daleko idące ustęp-
stwa wobec bolszewickiej Rosji
w pokoju ryskim. W kraju trwał
spór, kto jest głównym autorem
zwycięstwa w bitwie warszaw-
skiej. W takiej atmosferze Witos
już w maju 1921 r. chciał złożyć
dymisję , której nie przyjął Na-
czelnik Państwa, bojąc się, że po
nim jego radykalni przeciwnicy,
związani ze Związkiem Ludo-
wo- Narodowym , przejmą ster
rządu. Piłsudski obdarzył Wito-
sa Orderem Orła Białego 11 lip-
ca 1921 roku.

F o t .  w i k i p e d i a
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DO WYNAJĘCIA już, Imielin 
2 pok.z kuchnią 48 m2 urządzone,
2200 zł, dwóm osobom
bezpośrednio, 601 991 682

DZIAŁKA 1050 m2, Warszawa,
ul. Karczunkowska 170, niedrogo
300 zł/m2, 609 983 191

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

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

WYNAJMĘ studentowi
mieszkanie 60 m2, czynsz 800 zł,
Wilanów, tel. 739 156 231

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy: 
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, 24 m2, 1 pok.,

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

!Konstancin, 100 m2

apartament, obok parku, dobra
cena, 601 720 840

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

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

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

!Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt,  601 720 840

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840

!Ursynów, 2 pok.,42 m2, blisko
metro, po remoncie, c. 535 tys.zł,
601 720 840

!Ursynów, 2 pok., 48 m2, 
550 tys. zł, 601 720 840

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, w

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

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

!Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 601 720 840

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

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

!Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

Do wynajęcia:
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe :
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biedronka, z najemcą.

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

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

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

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł, 
z powodu braku czasu, 601 720 840

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

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

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

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

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

!Sadyba,lokal handlowy 110 m2

do wynajęcia, wysoki standard, witryny
przy głównej ulicy, 601 720 840

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

!Wilanów, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy 
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

DELIKATESY MIĘSNE GROT
zatrudnią sprzedawcę – atrakcyjne
warunki, tel. 515 126 778

PRZYJMĘ NA POMOC KUCHNI
I DO ZMYWANIA NACZYŃ OSOBĘ
W NIEPEŁNYM WYMIARZE
GODZIN, 501 278 650

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 303
ul. Koncertowa 8 Warszawa-

Ursynów poszukuje od 1.09.2021
r. osoby na stanowisko woźnej.

Praca w pełnym wymiarze, 
w godzinach 10-18. 

Oferty proszę kierować na adres:
sp303@edu.um.warszawa.pl  
lub telefonicznie 22 643 71 23

SZUKAM PRACY – sprzątanie,
733 546 026

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE dywanów, 
wykładzin, kanap, 

669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

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

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.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Vagabundus
Niedziela 22.08.2021

(Puszcza Bolimowska -
część północna)

Wycieczka rowerowa na
trasie Żyrardów - Nowa wieś
- Franciszków - Żyrardów
(ok. 55 km po nawierzch-
niach gruntowych leśnych i
asfaltowych).

WWyyjjaazzdd poc. KM linii R1
19962/19963 z W-wy Wsch.
o 08:18, W-wy Śródm. o
08:26, W-wy Zach. o 08:34
(uwaga-remont dworca).
Przyjazd do Żyrardowa o
09:15. Zbiórka przed dwor-
cem w Żyrardowie po przy-
jeździe pociągu.

Planowany grill polowy
na trasie.Odpłatność dla
chętnych 5 zł. Produkty do-
starcza organizator.

Powrót z Żyrardowa poc.
KM w godzinach popołu-
dniowych

PPrroowwaaddzząąccyy:: Jan Puchler-
ski (e-mail : jan.puchler-
ski@interia.eu) i Krzysztof
Kalina

Niedziela 29.08.2021
(Puszcza Okuniewska 

i okolice)

Coroczna wycieczka ro-
werowa po terenach leśnych
na wschód od Sulejówka i
Okuniewa na trasie Wola
Grzybowska - Walercin - Su-
lejówek-Miłosna (ok. 60 km
głównie po drogach tereno-
wych, mogą być odcinki
piaszczyste).

Należy zabrać ze sobą je-
dzenie i picie – brak gastro-
nomii i sklepów na trasie.

WWyyjjaazzdd pociągiem SKM
linii S2 z W-wy Lotnisko
Chopina o 08:52, W-wy Słu-
żewiec o 08:55, W-wy Zach.
o 09:06, W-wa Śródm. o
09:14, W-wa Wsch. o 09:24.
Przyjazd do Woli Grzybow-
skiej (I strefa biletowa) o
09:37. Zbiórka przed stacją
Wola Grzybowska po przy-
jeździe pociągu.

Powrót poc. SKM lub KM
z Sulejówka-Miłosnej w póź-
nych godzinach popołudnio-
wych lub wieczornych.

PPrroowwaaddzząąccyy:: Jacek Mo-
skalew (e-mail: jacek.mo-
skalew@gmail.com , 
tel. 502 585 168) 
i Adam Wieluński (e-mail:
adam.aws2820@gma-
il.com)

Policjanci z ursynowskiego
wydziału wywiadowczo-
-patrolowego zatrzymali
17-latka podejrzanego o
posiadanie środków odu-
rzających. Mężczyzna bę-
dąc w towarzystwie rówie-
śnika sam zwrócił na sie-
bie uwagę, kiedy wyszedł z
punktu handlowego. 

Kilka dni temu mundurowi
patrolujący ulicę Surowieckiego
na Ursynowie po godzinie 20:00
zauważyli dwóch mężczyzn
wchodzących do sklepu, którzy
nerwowo się rozglądali i szyb-
kim krokiem usiłowali wejść do
punktu handlowego. Zachowa-
nie ich wskazywało, jakby chcie-
li uciec. Mundurowi postanowi-
li zaczekać na mężczyzn. Kiedy
wyszli z punktu handlowego, je-
den z nich nerwowo zaczął się
rozglądać, przeszedł kilka me-

trów, zawrócił i ponownie skiero-
wał się w stronę sklepu, gdzie
czekał na niego kolega. Funkcjo-
nariusze przystąpili do wylegi-
tymowania osób.

Zdenerwowanie jednego z 17-
latków nie wynikało jednak z fak-
tu samego legitymowania. Trzę-
sły mu się ręce i zachowywał się
tak, jakby chciał uciec. Kiedy po-
licjanci zapytali go, czy posiada
przedmioty lub substancje, któ-

rych posiadanie jest zabronione,
wyjął z plecaka paczkę po papie-
rosach, w której znajdował się
susz roślinny koloru zielono-brą-
zowego. Twierdził, że to marihu-
ana, którą znalazł. Posiadacz nar-
kotyków trafił o policyjnego
aresztu, a jego rówieśnik został
zwolniony do domu. Następnego
dnia 17-latek usłyszał zarzuty, za
które teraz sąd może go skazać
nawet na 3 lata więzienia.

Policjanci przypominają, że
podczas wakacji dużo młodych
ludzi podejmuje pierwszy kon-
takt z używkami. Sposobem na
ochronę młodzieży przed zgub-
nym wpływem narkotyków jest
przede wszystkim edukacja.
Główną rolę powinni tu odgry-
wać rodzice, którzy są zobowią-
zani, aby rozmawiać z dziećmi o
ryzyku i podejmowaniu odpo-
wiedzialnych decyzji.

Marihuana w plecaku 17-latka
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