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W potoku politycznych spo-
rów i podstępnych ma-
newrów prawnych osób

sprawujących obecnie władzę cen-
tralną w Polsce coraz bardziej gu-
bi się interes przeciętnego obywate-
la. Przede wszystkim oddalają się
od nas unijne pieniądze w ramach
Krajowego Planu Odbudowy, któ-
re już dawno powinny do Polski
popłynąć. A przypomnę, że w dniu
23 września 2020 roku na stronie
internetowej Ministerstwa Rozwo-
ju i Technologii ukazał się taki oto
optymistyczny komunikat: „Im-
puls rozwojowy dla rodzimych
firm, modernizacja technologiczna
gospodarki oraz poprawa jakości
życia Polaków to spodziewane efek-
ty Krajowego Planu Odbudowy.
Pomysły dot. Planu można do 30
września zgłaszać na stronie inter-
netowej, którą uruchomiło Mini-
sterstwo Rozwoju”.
– Krajowy Plan Odbudowy to dla
Polski ogromna szansa na dalszą
modernizację. Ministerstwo Roz-
woju przygotowało projekty do
KPO z zakresu innowacji, cyfry-
zacji, zielonej gospodarki, GOZ,
energetyki, termomodernizacji.
Mamy szansę na ich realizację
dzięki sukcesowi negocjacyjnemu
premiera Mateusza Morawieckie-
go. Jeszcze w tym roku rząd chce
wypracować założenia KPO, a to
może oznaczać, że w przyszłym
roku Polska będzie gotowa do ab-

sorpcji pieniędzy z europejskiego
Funduszu Odbudowy – radośnie
ogłosiła wicepremier Jadwiga Emi-
lewicz. Cały tekst ministerialny na
ten temat nosił tytuł: „Krajowy
Plan Odbudowy to blisko 60 mld
euro dla Polski”.

J ak wiadomo jednak, Mate-
usz Morawiecki nie jest jed-
nostką samodzielną. Nawet

ministrów swojego rządu nie mo-
że postawić do pionu i dlatego
kompromitujący polską demokra-
cję minister sprawiedliwości Zbi-
gniew Ziobro – wraz z grupą swo-
ich kompanów – bezkarnie torpe-
duje nasze relacje z Unią Europej-
ską wedle swojego widzimisię. A
torpeduje nie tylko poprzez otwar-
tą krytykę Unii, którą traktuje ni-
czym agresora, lecz również po-
przez łamanie podstawowych za-
sad sprawowania władzy. Z gro-
na państw szanujących demokra-
cję zaczął nas wypychać do grupy
jawnych dyktatur. A już łamanie
tak podstawowej zasady, jaką jest
niezawisłość sędziowska, stało się
w działaniach Zbigniewa Z. jakby
„stałym fragmentem gry”, jeśli wol-
no mi posłużyć się terminologią
piłkarską. Owa gra, na którą
tkwiący w politycznych pętach pre-
mier musiał i nadal musi pozwalać
(żeby tzw, Zjednoczona Prawica
zachowała większość parlamen-
tarną), doprowadziła już w Polsce
do takiego chaosu, że nawet w obo-
zie rządowym ludzie skaczą sobie
do oczu, zaś z szanowanych za-
zwyczaj sędziów czyni się mario-
netki albo chłopców na posyłki.
Jednocześnie tytularny doktor
praw na stanowisku prezydenta
RP – zamiast radykalnie powstrzy-
mać szaleństwa ziobrystów, tylko
dolewa oliwy do ognia. Raz bo-
wiem pozwala na jawne łamanie
norm Konstytucji, by innym ra-

zem mienić się jej niezłomnym
strażnikiem. I tak wszystko się to-
czy od paru lat dookoła Wojtek, a
właściwie – dookoła Zbyszek. W
efekcie tak nam potrzebnego
wsparcia finansowego z Unii, jak
nie było, tak nie ma, bo Unia nie
chce dawać pieniędzy tym, którzy
łamią prawo.  

W iadomo, że w ramach
„dobrej zmiany”, wymy-
ślonej przez innego orła

prawa Jarosława Kaczyńskiego,
okrytego dumnie płaszczem PiS –
uczyniono z polskiego wymiaru
sprawiedliwości karykaturę. I tak,
jak w celach propagandowych
gwiazdor disco polo Zenon Mar-
tyniuk został nagle nobilitowany
na artystę filharmonii, tak praw-
niczych nieudaczników dopuszczo-
no do decydowania o losach pań-
stwa polskiego. Od razu przypo-

mina się ironiczna piosenka war-
szawskich uliczników: „Gdyby Cho-
pin żył w Bostonie nieco później ze
sto lat, to by grał na saksofonie,
nie zmarnowałby się tak”. Nawia-
sem mówiąc, na saksofonie gra
bardzo dobrze mój kolega z stu-
diów prawniczych Jerzy Stępień,
opozycjonista z czasów PRL, w no-
wej Polsce sędzia, a także współ-
autor reformy samorządowej i
wreszcie – bynajmniej niemalowa-
ny – prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, chociaż bez tytułu profesora.
I to taki prezes, który żadnemu po-
litrukowi nie musiał gotować
obiadków, a odkryciem towarzy-
skim stał się w towarzystwie jazz-
manów. 

J erzemu Stępniowi nie przy-
szłoby nawet do głowy, żeby
podważać autorytetem Try-

bunału Konstytucyjnego zaakcep-

towane przez państwo polskie w
momencie akcesji prawo unijne i
lekceważyć pozycję TSUE (Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii). Tym-
czasem TK z zaproponowaną przez
PiS na stanowisko przewodniczą-
cej magister Julią Przyłębską orzekł
w 2021 roku, że pewne  normy
traktatu akcesyjnego, jaki zawar-
liśmy z Unią, są niezgodne z Kon-
stytucją RP, więc w wielu ważnych
sprawach niech się Unia goni. Przy-
łębska i otaczający ją mądrale orze-
kli między innymi, iż TSUE nie mo-
że podważać w Polsce nominacji
sędziów, którym odpowiedni akt
wręczył sam prezydent Andrzej Du-
da. Wypada zatem rozumieć, że
jeśli Duda kogoś nominuje, mimo
braku akceptacji środowiska sę-
dziowskiego, to ten ktoś, nawet bę-
dąc pięciokrotnym mordercą, ma
sprawować powierzone mu stano-

wisko, bo to jest tak, jakby sam
Pan Bóg dokonał nominacji. Mógł
cesarz rzymski Kaligula mianować
swego konia senatorem, może pre-
zydent RP nominować na sędziego
określonego szczebla kogo chce.
Duda locuta, causa finita – można
by sparafrazować dawne powie-
dzenie: Roma locuta, causa finita
– jeśli o czymś autorytatywnie wy-
powiedział się Rzym (papież), to
sprawa jest ostatecznie zamknięta. 

N o cóż, biadamy nad psu-
ciem stosunków z Unią i
nad oddalaniem się fun-

duszy z KPO, a jednocześnie musi-
my nie bez zdziwienia obserwo-
wać, jak przymierzająca się do
przerwania dominacji PiS w Sej-
mie opozycja sama kopie się we
własnym gronie. Donaldowi Tu-
skowi (Platforma Obywatelska)
nie udało się namówić potencjal-
nych partnerów na wspólną listę
wyborczą. Lider Polski 2050 Szy-
mon Hołownia jest chyba gotów
wnieść na własnych barkach do
Sejmu tylko Władysława Kosinia-
ka-Kamysza wraz z jego Polskim
Stronnictwem Ludowym, a współ-
przewodniczący Lewicy Razem –
Adrian Zandberg i współprzewod-
niczący Nowej Lewicy – Włodzi-
mierz Czarzasty już chyba sami
nie wiedzą, co zrobią w obliczu wy-
borów. Na razie w Sejmie rządzi
wciąż alians Prawa i Sprawiedli-
wości oraz Solidarnej Polski Zio-
bry i Partii Republikańskiej, okre-
ślany potocznie mianem Zjedno-
czonej Prawicy. Przy tym Ziobro,
który już raz zdradził Kaczyńskie-
go i PiS, pozostaje wciąż w tym
aliansie języczkiem u wagi. W po-
lityce jest chyba osobna miarka –
dla Zbyszka i Jarka.

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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Determinacja, by zadbać o swoje zdro-
wie, noworoczne postanowienie, czy
chęć sprawienia ukochanej osobie wa-
lentynkowego prezentu. Co może pomóc
w rzuceniu palenia?

Nie zawsze porzucenie nałogu z dnia na dzień
przychodzi łatwo. Alternatywą mogą być pa-
pierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu,
które nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu,
a w dodatku według kilkudziesięciu badań mię-
dzynarodowych są mniej szkodliwe dla naszego
zdrowia. Podgrzewacz tytoniu nie spala, a – jak
sama nazwa wskazuje - podgrzewa tytoń, dzię-
ki czemu palący ma porównywalne doświad-
czenie do tradycyjnego palenia. Urządzenie to
wytwarza aerozol zawierający o ok. 95 proc.
mniej szkodliwych substancji, niż dym z papie-
rosa. Na rynku można wybierać spośród róż-
nych dostępnych opcji, a do najnowszych roz-
wiązań tego typu należy np. podgrzewacz glo
new heating technology.

Kilka lat temu Amerykańska Agencja ds. Żyw-
ności i Leków (FDA) oświadczyła, że najbardziej
szkodliwe jest dostarczanie nikotyny do organi-
zmu w formie dymu papierosowego. W sukurs
FDA idą w ostatnich latach takie kraje, jak Nowa
Zelandia, Kanada, Wielka Brytania, czy Japo-
nia – ich agendy rządowe oficjalnie komuniku-
ją o stosowaniu alternatywnych dla papierosów
wyrobów nikotynowych - e-papierosów czy
wspomnianych podgrzewaczy tytoniu, wskazu-
jąc je jako wsparcie w rzucaniu palenia i ograni-
czaniu szkód wywołanych tym nałogiem.

Podobnego zdania są 24 międzynarodowe or-
ganizacje z Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady,
Niemiec, czy Australii. Z przeprowadzonych w
Wielkiej Brytanii badań wynika, że aż 52 proc. z
3,2 miliona dorosłych palaczy e-papierosów w
tym kraju przestało palić. Z kolei w Hiszpanii 9 na
10 użytkowników e-papierosów wyszło z nałogu
lub znacząco ograniczyło przyjmowanie nikotyny.

Rynek wyrobów nikotynowych, które są za-
miennikami dla klasycznych papierosów będzie się
z pewnością dynamicznie zmieniał i ewoluował.
Umożliwia to rozwój technologii, sprzyjają inten-
sywnie prowadzone w laboratoriach badawczych
i ośrodkach naukowych badania. Warto wspo-
mnieć, że na polskim rynku od ok. dwóch lat jest
dostępna kolejna alternatywa – saszetki nikotyno-
we, które według skali redukcji ryzyk zdrowot-
nych związanych z paleniem są plasowane najwy-
żej, jako najmniej szkodliwe. Niezwykle ważne
jest jednak to, by decydując się na którąś ze wspo-
mnianych alternatyw, sięgać tylko po te przebada-
ne i pochodzące z legalnych, znanych źródeł.

Konkluzja jest prosta - jeżeli dziś mało realne
wydaje się nam noworoczne postanowienie o rzu-
ceniu palenia, ale nie chcemy mieć oddechu pala-
cza, rozważmy opcje, które pomogą nam rzucić
palenie lub w zasadniczy sposób ograniczą jego
negatywny wpływ na organizm i otoczenie. War-
to zacząć już od Walentynek i zrobić prezent nie
tylko ukochanej osobie, ale przede wszystkim –
własnemu zdrowiu. Nie mówiąc już o tym, że za-
pach tytoniowego dymu nie zachęca do… walen-
tynkowych pocałunków.

Jak rzucić palenie i ofiarować walentynkowy
prezent ukochanej osobie oraz własnemu zdrowiu

REKLAMA
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Fundusze Europejskie 
dla ursynowskich
przedsiębiorców

We wtorek, 21 lutego br. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al.
KEN 61, sala 136) odbędzie się spotkanie informacyjne „ABC
funduszy europejskich dla przedsiębiorców”. To kolejne
wydarzenie promujące przedsiębiorczość na terenie Ursynowa.
O funduszach europejskich na lata 2021-2027 opowiedzą
specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Program spotkania:
– Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych

Funduszy Europejskich oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
– Fundusze Europejskie na lata 2021-2027
– Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w 2023 roku
– Sesja pytań i odpowiedzi. 
Wstęp na spotkanie, które potrwa w godzinach 11.00 – 12.30,

jest bezpłatny (obowiązuje rejestracja). Więcej informacji na
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz na FB
profilu Przedsiębiorczy Ursynów. 

Sfinansowano kolejny projekt z Budżetu Obywatelskie-
go. Jego realizacja zaczęła się jeszcze w zeszłym roku.
Dzięki głosom mieszkańców wybudowano oświetlenie
ciągu pieszo-rowerowego przy ul. J. Rosoła.

Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom zmieniać swoje oto-
czenie. W ciągu 9 lat warszawiacy i warszawianki zgłosili kilkana-
ście tysięcy pomysłów do wykonania w oparciu o środki z budże-
tu miasta. Do tej pory ZDM zrealizował 272 projekty.

Najświeższym, którego finalizacja nastąpiła już w tym roku, by-
ła budowa oświetlenia przy ul. J. Rosoła. Chodzi o ciąg pieszo-rowe-
rowy po południowo-zachodniej stronie wzdłuż parku. Między uli-
cami I. Gandhi a Wesołą zamontowano 15 latarni z energooszczęd-
nymi oprawami LED. Z tego względu, że ich moc wynosi w sumie
0,39 kW, a w ciągu dwunastu miesięcy będą świecić przez ok. 4091
godzin, w tym czasie zużyją 1,595 MWh. Przy aktualnej stawce
1265,55 zł za MWh roczny koszt energii elektrycznej wyniesie 2019
zł. To kwota bardzo niska, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, zu-
pełnie bez znaczenia – po zmroku piesi i rowerzyści nie muszą już
po ciemku jeździć do domów czy na przystanki.

Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Rosoła oświetlony

Po przerwie, już po raz siódmy, odbył się w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów bal karnawałowy dla osób z niepeł-
nosprawnością. Frekwencja dopisała – bawiło się pra-
wie 100 niepełnosprawnych mieszkańców, a sala kon-
ferencyjna urzędu zmieniła się w salę balową pełną
księżniczek, czarodziejów czy kowbojów. Wydarzenie
odbyło się z inicjatywy Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego.

Bal rozpoczął się od poloneza, a następnie wszyscy bawili się przy
muzyce na żywo prezentowanej przez znakomitych wokalistów z
duetu “KaDar”. Gości powitał burmistrz Ursynowa Robert Kempa,
który sam włączył się do zabawy, wraz z zastępcami - Jakubem Be-
rentem oraz Klaudiuszem Ostrowskim. Bal prowadził niezrówna-
ny twórca i trener Grupy Tanecznej “Hand to Hand” Jacek Senne-
wald, a przedstawiciele Stowarzyszenia “La Mirada” pięknie zatań-
czyli Tango Argentyńskie. Nie zabrakło także artystów z niepełno-
sprawnością. Wystąpił Tomek Szal, którego publiczność od razu po-
lubiła za fantastyczny głos i osobowość sceniczną oraz Teatr Ruchu
“Balonik”, który zaprezentował własne układy choreograficzne.
Do tego liczne atrakcje, niespodzianki i konkursy.

Bal zorganizowały organizacje pozarządowe skupione wokół
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego: Stowarzyszenie Społecz-
ników Ariadna, Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, Fundacja Alter Ego,
Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka, Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa - Moko-
tów, Fundacja Sztuka i Pasja, Stowarzyszenie Kreatywnych Senio-
rów “Ruch i zdrowie”, Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego “La
Mirada”. Koordynatorem balu było Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób Głęboko Upośledzonych “Maja”.

Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie nieocenionych ursy-
nowskich wolontariuszy: studentów, seniorów, uczniów ursynow-
skich szkół oraz Ursynowskiego Szczepu 277 Warszawskich Drużyn
Harcerskich i Zuchowych imienia Janka Bytnara “Rudego”.  Wszy-
scy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w organizację tej im-
prezy. Najważniejsze, że przyniosła wiele uśmiechu i radości wszyst-
kim uczestnikom. Do zobaczenia za rok! 

To był bal nad bale!

Rada m. st. Warszawy w czwartek,
9 lutego, przyjęła uchwałę w spra-
wie założenia Szkoły Podstawowej
nr 405 w Warszawie. Szkoła po-
wstanie przy ul. Na Uboczu 9 i za-
cznie funkcjonować od nowego ro-
ku szkolnego.

Nowa szkoła powstanie w budynku, w
którym obecnie – do końca tego roku szkol-
nego – funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr
336 im. Janka Bytnara „Rudego”. Od 1
września 2023 roku pozostanie w budynku
przy ul. W. Małcużyńskiego 4, a w budyn-
ku przy ul. Na Uboczu 9 powstanie Szkoła
Podstawowa nr 405. Do tej zmiany Urząd

Dzielnicy Ursynów przygotowywał się już
od dłuższego czasu.

– Bardzo się cieszę, że nowa szkoła przy ul.
Na Uboczu stała się faktem. Rada m. st. War-
szawy podjęła uchwałę kończącą czterolet-
ni projekt, który realizowaliśmy wspólnie
ze społecznością szkoły. Dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym, czyli rodzicom, rad-
nym oraz poprzedniej i obecnej dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 336 – mówi bur-
mistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Nowa szkoła podstawowa będzie pla-
cówką wielooddziałową, przeznaczoną
dla uczniów klas I-VIII. Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 336, którzy obecnie uczą
się w budynku przy ul. Na Uboczu 9, będą

mogli kontynuować naukę w tym samym
miejscu w nowej szkole. Planowane jest
też zapewnienie ciągłości nauczania przez
tych samych nauczycieli, szczególnie w
klasach I-III.

Ta zmiana oznacza także konieczność
zmiany obwodów dla tych szkół. Obwód
Szkoły Podstawowej nr 405 będzie obejmo-
wał północną część dotychczasowego rejo-
nu Szkoły Podstawowej nr 336, z granicą
biegnącą wzdłuż ulic Belgradzkiej, Moczy-
dłowskiej, Gminnej i Ziemskiej. Rekrutacja
do klas pierwszych nowopowstałej szkoły
na rok szkolny 2023/2024 będzie prowa-
dzona przez komisję rekrutacyjną utworzo-
ną w Szkole Podstawowej nr 336.

ZDM ma już gotową doku-
mentację projektową na
doświetlenie w tym roku
345 przejść dla pieszych w
17 dzielnicach Warszawy.
Niebawem ogłoszony zo-
stanie przetarg na prace
w terenie. 

Bezpieczeństwo na drogach
jest poprawiane na wiele sposo-
bów. Jednym z nich jest doświe-
tlanie przejść dla pieszych. To
szczególnie ważne dla niezmoto-
ryzowanych uczestników ruchu,
zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy
dni są krótkie.

Przejścia są doświetlane na
dwa sposoby. Pierwszym z nich
jest instalacja tzw. oświetlenia
dodatkowego. Metoda ta polega
na montażu dodatkowych słu-
pów i opraw oświetleniowych,
które są zaprojektowane tak, by
oświetlały przechodzącego przez
przejście pieszego. Słupy te są
niższe od typowych, 6-metro-
wych ulicznych latarń stojących
przy jezdni, a znajdujące się na
nich oprawy kierują światło pod
odpowiednim kątem bezpośred-
nio na zebrę. Dzięki temu pie-
szy w trakcie przechodzenia
przez ulicę jest doświetlany z bo-
ku i staje się lepiej widoczny dla
kierowców.

Drugi sposób to wymiana słu-
pów jeden do jednego. Usuwane
są wtedy znajdujące się tuż przy
przejściach stare latarnie i wsta-
wiane w ich miejsce nowe, któ-
re są wyposażone w podwójne
wysięgniki. Metoda ta jest znacz-

nie szybsza w realizacji, bo po-
zwala uniknąć trwającego na-
wet kilka miesięcy projektowa-
nia – w niektórych przypadkach
(jeśli słup jest w dobrym stanie)
wystarczy tylko zdemontować
pojedynczy wysięgnik i zamon-
tować w jego miejsce podwójny.
Ma to znaczenie w lokalizacjach
szczególnie niebezpiecznych,
wymagających działań prioryte-
towych.

235 lokalizacji, 345 przejść 
Na szeroką skalę przejścia są

już rozjaśniane sukcesywnie od
siedmiu lat. W 2023 r. będzie
podobnie. Właśnie otrzymano
gotową dokumentację projek-
tową na doświetlenie 345 zebr
w 17 dzielnicach miasta. Ozna-
cza to, że ZDM może szykować
przetarg na wykonanie prac w
terenie.

Postępowanie ma zostać ogło-
szone najpóźniej w marcu, aby
do wakacji wyłonić wykonawcę
i podpisać z nim umowę. Insta-
lacja latarni i opraw rozpocznie
się w drugiej połowie roku.

Liczba przejść, które zostaną
doświetlone w 2023 r. w po-
szczególnych dzielnicach:

Bemowo – 7 przejść
Białołęka – 17 przejść
Bielany – 17 przejść
Mokotów – 20 przejść
Ochota – 26 przejść
Praga-Południe – 12 przejść
Praga-Północ – 40 przejść
Rembertów – 11 przejść
Śródmieście – 36 przejść
Targówek – 25 przejść
Ursus – 7 przejść
Ursynów – 10 przejść
Wawer – 55 przejść
Wesoła – 30 przejść
Włochy – 12 przejść

Wola – 15 przejść
Żoliborz – 5 przejść
W jednej lokalizacji (np. na

skrzyżowaniu) może znajdo-
wać się więcej niż jedno przej-
ście. Dlatego doświetlenie 345
przejść oznacza prace w 235 lo-
kalizacjach.

Doświetlonych ponad 
1700 przejść

Rozjaśnienie 13 przejść na
Białołęce uzupełni działania
ZDM, które w tym zakresie są
prowadzone od 2016 r. Wtedy
realizacja projektu ruszyła je-
sienią, dlatego wtedy jaśniej-
szych stało się tylko 79 zebr.
Od następnego roku na pasach
pracowano już pełną parą. W
2017 r. doświetlono 353 przej-
ścia, w 2018 – 405, a w 2019 –
342. W 2020 r. poprawiono ja-
sność w 272 lokalizacjach, a w
2021 r. tylko w 9 (z Budżetu
Obywatelskiego) – powodem
był nierozstrzygnięty przetarg
ze względu na spowodowane
pandemią wysokie na rynku ce-
ny. W 2022 r. powrócono do
doświetleń i działano w 299
miejscach.

W sumie rozjaśniono już
1759 zebr. Do nich należy doli-
czyć jeszcze te, które zostały po-
prawione podczas komplekso-
wych przebudów ulic oraz reali-
zacji mniejszych inwestycji
przeprowadzanych przez urzę-
dy dzielnic na lokalnych, osie-
dlowych uliczkach.

z d m . w a w . p l

Kolejne kilkaset przejść dla pieszych zostanie doświetlone

Nowa szkoła podstawowa na Ursynowie
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Jak na przestrzeni lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śle-
dzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! W
załączniku zdjęcie przedstawiające ulicę Malczewskiego.

ffoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zima Stulecia na
Wierzbnie, 1979-01-30

ffoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

Mokotów wczoraj i dziś

Zabezpieczyć i zinwentaryzować, co jeszcze w mieście
zostało, a potem przystąpić do planowania jego odbu-
dowy – takie zadania postawiono przed Biurem Odbu-
dowy Stolicy powołanym do życia 14 lutego 1945 roku. 

Bardzo prędko z prawego brzegu rzeki BOS przeniósł się na uli-
cę Chocimską 33, do zaprojektowanej przez Maksymiliana Goldber-
ga modernistycznej kamienicy Saidmana. Powód? Ukończony le-
dwie 8 lat wcześniej dom przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym
stanie i położony był na tyle blisko Śródmieścia, że ułatwiały spraw-
ne wyjścia „w teren”. To ostatnie dotyczyło szczęśliwych posiada-
czy solidnych butów, pozostali pracowali na miejscu.

ź r ó d ł o  g r a f i k i :  z b i o r y  U D  M o k o t ó w

Kartka z kalendarza

Mokotowskie instytucje przygotowały podczas zimowej prze-
rwy w nauce specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży. Warsztaty
plastyczne, zajęcia breakdance, seanse filmowe, kiermasze książek
– każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do zapoznania się z ofer-
tą dostępną na www.mokotow.um.warszawa.pl. Życzymy udane-
go i bezpiecznego wypoczynku!

Ferie zimowe na Mokotowie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Mokotowskiego
Centrum Integracji Mieszkańców. 

Na mieszkańców czekają m.in.: e-pracownia komputerowa, stu-
dio rekreacyjno-sportowe, zajęcia muzyczne, nauka języka angiel-
skiego, nieodpłatna pomoc prawna, konsultacje i porady, wykłady
tematyczne, zajęcia chóru, gimnastyka z elementami tańca, spotka-
nia brydżowe, warsztaty wokalne, i wiele więcej!

Dodatkowe informacje oraz szczegóły na temat zapisów dostęp-
ne na naszej stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl.

Zajęcia dla mieszkańców

Tłusty Czwartek był nie-
gdyś początkiem Tłustego
Tygodnia – czasu nieskoń-
czonego obżarstwa. Lu-
dzie spotykali się i hucznie
świętowali, zajadając się

słoniną, boczkiem i mię-
sem oraz popijając pokaź-
nymi ilościami wódki. 

W Tłusty Czwartek większość
z nas bez umiaru obżera się
pączkami, faworkami – w nie-

których regionach nazywanych
chrustem – i innymi słodkimi
przysmakami. Najlepiej tego
dnia z góry założyć, że będzie to
dzień wysokokaloryczny i bez
wyrzutów sumienia wrzucać w
siebie kilogramy tłuszczu i setki
kalorii, apelujemy jednak o za-
chowanie umiaru i zdrowy roz-
sądek.

Tłusty Czwartek rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału i jest
ostatnim czwartkiem przed
Wielkim Postem, którego począt-
kiem jest Środa Popielcowa.
Warto dodać, że w tym dniu do-
zwolone jest obżarstwo, z któ-
rym Polacy radzą sobie całkiem
dobrze – przeciętny Polak zjada
w ten dzień 2,5 pączka, co daje
prawie 100 milionów zjedzo-
nych pączków w skali kraju.

Historia pączka sięga czasów
rzymskich. W ostatnie dni karna-
wału rzymianie lubili dobrze się
bawić i smacznie zjeść, rozko-
chali się zwłaszcza w tłustych
potrawach, a w szczególności
właśnie w pączkach. Ówczesne
pączki wcale nie przypominały
jednak tych dzisiejszych, przy-

rządzano je z ciasta chlebowe-
go nadziewanego słoniną i sma-
żonego na smalcu, słodkie wy-
pieki w postaci racuchów poja-
wiły się dopiero w XVI wieku.

Idealny pączek powinien być
pulchny, jednak lekko zapadnię-
ty w środku, co świadczy o do-
brej konsystencji ciasta. Znaw-
cy twierdzą, że najlepszy pączek
to ten dopiero co wyjęty z pieca,
jeszcze ciepły.

„Powiedział Bartek, że dziś
tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków na-
smażyła” – mówi staropolskie
przysłowie. Według jednego z
przesądów, jeśli ktoś w Tłusty
Czwartek nie zje ani jednego
pączka, w dalszym życiu nie bę-
dzie mu się wiodło. Jako cieka-
wostkę, a może raczej jako prze-
strogę należy jednak dodać, że
przeciętny pączek waży około
50 gramów i ma około 200 kalo-
rii, aby go spalić należy biegać
przez 20 minut, spacerować bli-
sko 50 minut lub prawie godzi-
nę jeździć rowerem. Warto o tym
pomyśleć zanim sięgniemy po
kolejnego. L K

W środku zimy, 14 lutego, obchodzi-
my od niedawna nowe dla naszej
kultury święto - Walentynki. Na za-
chodzie Europy Walentynki obcho-
dzone są co najmniej od XV w., zaś u
nas zakochani świętowali w czerw-
cu, w wigilię św. Jana.

W czerwcową noc świętojańską, czyli wi-
gilię św. Jana, od kilkuset lat w Polsce świę-
towali zakochani. Również jeszcze wcześniej
kiedy ta noc była „pogańską” i nazywała się

„Nocą Kupały”. Ta czarowna, jedyna w roku
noc dawała również upust skrywanym przez
cały rok chuciom. Głównie na wsiach, bo jak
wiadomo wieś najdłużej kultywuje tradycję.

Od kilkunastu lat powiało w naszym kra-
ju zachodem, ale i chłodem. Bo oto w środ-
ku zimy, 14 lutego (Walentego), obchodzi-
my święto zakochanych. Ta nowa świecka
tradycja najbardziej obchodzona jest w Sta-
nach i Anglii, choć na zachodzie Europy zna-
na już od XV wieku. 

Co robią tak naprawdę zakochani tego
dnia, można się jedynie domyślać. Jedno
jest pewne – jest okazja do wyznania sobie
miłości. Do tego służą anonimowo wysyła-
ne kartki pocztowe opatrzone sercem (teraz
również maile i SMS-y) nazywane „Walen-
tynkami”. Takie kartki, najczęściej spoty-
kany kształt i motyw na kartce to serce, po-
winny być anonimowe, podpisane tylko ja-
ko „Twój Walenty” lub „Twoja Walentyn-
ka”, ale naprawdę zakochani łatwo orientu-
ją się, kto przysłał to wyznanie miłosne.
Jest to również sposobność dla nieśmia-
łych, którzy w ten sposób mogą dać znać
wybrance lub przystojniakowi ze szkolnej
drużyny piłkarskiej, że pałamy chęcią. Od-
powiednio spreparowana „Walentynka” ła-
two skojarzy się z obdarowanemu z osoba
obdarowującą. 

Ponieważ jednak, jak to mówią, biznes
jest biznes, wymyślono przy tej okazji rów-
nież dawanie prezentów. No i zalała nas,
wielka jak Tsunami, fala kiczu w kształcie
czerwonych serc. Pocztówek, czekoladek,
pudełek z cukierkami itp. 

Z drugiej zaś strony Walentynki to świę-
to miłe, bo o miłość warto zabiegać, aczkol-
wiek nie tylko tego dnia.

Walentynki – nowa świecka tradycja

To już czas na pączkowanie!
FOTO WIKIPEDIA
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WWyywwóódd nnrr 11:: „Trudno też zgodzić się
ze stwierdzeniem, że podczas wyborów
do Rady Nadzorczej: sala świeciła pust-
kami. W głosowaniach nad wyborem
członków Rady Nadzorczej wzięło udział
średnio blisko 180 osób, a więc około
60 proc. w stosunku do początkowej licz-
by uczestników Walnego Zgromadze-
nia. Biorąc pod uwagę późną porę prze-
prowadzenia tych wyborów, która była
wynikiem przyjętego porządku obrad,
nie było to mało… 

Nieprawdą jest, że Pani Iwona Bocia-
nowska pozostaje „na bruku” i że „po-
winna zostać przywrócona do pracy”.
Stan faktyczny jest taki, że jest ona w dal-
szym ciągu pracownikiem Spółdzielni i
otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.
Autor Artykułu pisze, że „poprzedni pre-
zes spółdzielni, wiceprezes i główna księ-
gowa (…) zostali zwolnieni z pracy bez
podstaw prawnych” oraz że „SBM Stokło-
sy musiała wypłacić im zaległe wynagro-
dzenia oraz zadośćuczynienia idące w
setki tysięcy złotych”, a dalej, że były to
„sięgające miliona zł zadośćuczynienia”.
Nieprawdą jest, że wspomnianym w Ar-
tykule byłym członkom Zarządu Spół-
dzielni, mocą wyroków sądów, wypłaco-
no zadośćuczynienia. Otrzymali oni jedy-

nie zaległe wynagrodzenia za czas pozo-
stawania bez pracy, które to wynagro-
dzenia byłyby im wypłacane gdyby do
zwolnienia dyscyplinarnego nie doszło,
ponieważ w dniu odwołania ich przez
Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzor-
czą z funkcji członków Zarządu pozosta-
wali pod ochroną przedemerytalną sto-
sunku pracy” (koniec cytatu).

Radca Stec pisze sobie, że głosowało
średnio blisko(!) 180 osób, ale nie przy-
wołuje na tę okoliczność żadnego dowo-
du, w postaci na przykład zapisu w pro-
tokole. Skąd więc wzięła się taka wła-
śnie, a nie inna  liczba? Dobrze byłoby
wiedzieć. Ja natomiast twierdzę, że
podczas głosowania sala świeciła pust-
kami – czyli słowo przeciwko słowu. To
się nazywa polemika, a nie sprostowa-
nie zgodne z zapisem ustawy. Z powyż-
szego wywodu radcy prawnego wyni-
ka również, że pani Iwona Bocianowska
nie znalazła się „na bruku”, choć ode-
brano jej możliwość wypełniania obo-
wiązków służbowych i zakazano wstę-
pu do służbowego gabinetu. Przy oka-
zji dowiadujemy się, że zwalniając dys-
cyplinarnie troje jej poprzedników,
członków Zarządu SBM Stokłosy, albo

nie wiedziano, że są oni „pod ochroną
przedemerytalną stosunku pracy”, albo
też wiedziano o tym, a mimo to po-
wzięto taką decyzję, świadomie łamiąc
przepisy. Obecny Zarząd będzie się za-
pewne tłumaczył, że „to nie my, tak za-
decydowały Rada Nadzorcza i Walne
Zgromadzenie, a my musimy wypeł-
niać wolę tych organów”. Tłumaczenie
stare jak świat – od ukrzyżowania Chry-
stusa, po pluton egzekucyjny. Winnych
brak. Należałoby zatem zajrzeć do pro-
tokołu i sprawdzić, czy członkowie zgro-
madzeni na WZ zostali skutecznie po-
informowani przez obsługę prawną
(prezydium zebrania), że konkretne
osoby pozostają pod ochroną prawa i
zwolnienie ich w takim trybie będzie
nieskuteczne, jak również wygeneruje
dla spółdzielni ewidentne straty (przez
pewien okres podwójny zarząd, więc
podwójne wynagrodzenia dla człon-
ków). Tak też się stało. 

Po przegranym procesie spółdzielnia
musiała wypłacić osobom dyscyplinar-
nie zwolnionym zaległe wynagrodzenia
za około trzy lata pozostawania bez
pracy. W tym czasie wypłacano pobory
członkom zarządu powołanym na ich
miejsce, czyli każdy etat opłacono po-
dwójnie. Każdej z trzech osób zwolnio-
nych dyscyplinarnie spółdzielnia (czy-
taj: członkowie) wypłaciła w następ-
stwie przegranego procesu po około
400 tys. zł zaległych poborów, czyli oko-
ło 1,2 mln zł, plus ustawowe odsetki
(prosimy Zarząd spółdzielni o uściślenie
wypłaconych kwot, ponieważ w grę
wchodzą pieniądze publiczne). Przez
ten czas wypłacano pobory także oso-
bom powołanym na miejsca pracowni-
ków zwolnionych dyscyplinarnie (praw-
dopodobnie nie mniej niż po 400 tys. zł
na osobę). Pani radca Stec sama mija się
z prawdą, twierdząc, że trzy osoby zwol-
nione dyscyplinarnie „otrzymały jedy-

nie zaległe wynagrodzenia”. Nie jedynie
– pani radca zapomniała o odsetkach
ustawowych od ponad miliona złotych.

Pani Iwona Bocianowska jest kolej-
nym członkiem Zarządu spółdzielni
zwolnionym dyscyplinarnie, mimo że
podlega ochronie emerytalnej. Tym sa-
mym jest kolejnym członkiem zarządu,
który nie świadczy obowiązku pracy, a
mimo to otrzymuje pobory z kasy spół-
dzielni. Czy jest to sytuacja normalna?
Nie wiem za kogo radca prawny uważa
mnie, autora artykułu, że usiłuje w tak
przeraźliwie naciągany sposób przeko-
nywać, iż – jak mawia klasyk – czarne
jest czarne, a białe jest białe? Dla mnie,
bezstronnego obserwatora życia spół-
dzielczego, to, co od pewnego czasu
dzieje się w SBM Stokłosy, czyli m. in.
zwalnianie dyscyplinarne członków Za-
rządu, a w efekcie wypłacanie podwój-
nych wynagrodzeń za jedno stanowi-
sko, to rażąca niegospodarność i  ko-
lejny przykład na toczącą się tam bez-
pardonową walkę o utrzymanie wła-
dzy pod typowym dla takich sytuacji
hasłem „Po nas choćby potop!”.      

WWyywwóódd nnrr 22.. „Autor Artykułu pisze,
że „bardzo kosztowne dla SBM Stokłosy
były także nietrafione decyzje dotyczące
wydzierżawienia pawilonu o powierzch-
ni 1675 mkw. przy ul. Koncertowej 13,
które wygenerowały milionowe straty”
oraz że „Prawnik wytknął aż siedem po-
ważnych uchybień, które spowodowały,
że umowa jest wysoce niekorzystna dla
spółdzielni”, a ponadto że „Pawilon przy
ul. Koncertowej 13 stoi pusty, systema-
tycznie popada w ruinę”. Decyzję o prze-
znaczeniu budynku przy ul. Koncerto-
wej 13 w Warszawie do najmu podjął
Zarząd Spółdzielni poprzedniej kadencji.
Wtedy też ogłoszono nabór najemców.
Problemy z realizacją umowy z podmio-
tem wskazanym w Artykule nie pojawi-
ły się dlatego, że umowa ta była „nieko-
rzystna dla spółdzielni”, ale dlatego, że
najemca nie stosował się do jej postano-
wień. Z samej oceny, że umowa ta mogła
być lepsza, nie można wyprowadzać
wniosku, że automatycznie przełożyło
się to na „milionowe straty”. Póki co, ża-
den organ Spółdzielni ani inny podmiot
nie stwierdził jakichkolwiek strat, a o
ostatecznym bilansie tej umowy będzie
można mówić dopiero po zakończeniu
postępowań sądowych. Te dotychczas
rozstrzygnięte są korzystne dla Spółdziel-
ni i świadczą o tym, że umowa zabezpie-
czała jej interes w wystarczającym stop-
niu” (koniec cytatu).

Kolejny bełkotliwy wywód. „Decyzję
o przeznaczeniu budynku przy ul. Kon-
certowej 13 podjął zarząd poprzedniej
kadencji”. Pani Agnieszko Stec, radco
prawny: nie wskazywałem w mojej pu-
blikacji, kto „PODJĄŁ DECYZJĘ o prze-
znaczeniu budynku”, lecz kto PODPI-
SAŁ tak niekorzystną dla SBM Stokło-

sy umowę najmu z lecznicą ALMED
NZOZ, że do dzisiaj spółdzielnia musi
walczyć w sądzie o około milion zł z ty-
tułu zaległych czynszów. Z tego, co mi
wiadomo, „zapomniano” m. in. o
wprowadzeniu do umowy kluczowego
zapisu, mianowicie poddaniu się na-
jemcy dobrowolnej egzekucji z art. 777
k.p.c., co znacząco ułatwiłoby docho-
dzenie roszczeń związanych z wyda-
niem nieruchomości. Egzekucja w ta-
kim trybie polega na przymusowym
odebraniu rzeczy dłużnikowi i prze-
kazaniu jej wierzycielowi. O tym ani
słowa w tzw. sprostowaniu, więc
uprzejmie pani donoszę, jak również
wszystkim członkom SBM Stokłosy, że
umowę podpisali urzędujący prezes
Krzysztof Berliński oraz jego zastępca
Jacek Popławski. I proszę nie przeko-
nywać mnie oraz członków spółdziel-
ni, że umowa jest korzystna, bądź że
nie jest niekorzystna. Gdyby była ko-
rzystna, spółdzielnia nie musiałaby po-
nosić kosztów związanych z próbami
odzyskania od ALMED NZOZ około
miliona złotych, z miernymi szansa-
mi na ujrzenie tych pieniędzy na swo-
im koncie. 

Miernymi dlatego, że warszawski
ALMED NZOZ to dzisiaj lecznica – wid-
mo. W ramach rzetelności dziennikar-
skiej usiłowałem dodzwonić się do re-
jestracji, by zamówić wizytę u laryn-
gologa. Telefon komórkowy, zaczyna-
jący się na 606, był przez wiele godzin
ciągle zajęty, a połączenia zrywane.
Pod numerem miejskim (początek 612)
długo nikt nie podnosił słuchawki, a
kiedy wreszcie odebrano połączenie,
musiałem rozmawiać z Ukrainką posłu-
gującą się łamanym zestawem słów ro-
syjsko – ukraińsko – polskich. Kobieta
nie potrafiła zrozumieć, o co mi chodzi,
choć posługuję się dosyć czystą polsz-
czyzną. W końcu nie dogadałem się z
nią. To może świadczyć, że ALMED
NZOZ nie jest firmą rozwijającą się, a
wręcz przeciwnie. 

I jeszcze jedno: według radcy praw-
nego Agnieszki Stec, budynek Koncer-
towa 13 wcale nie popada w ruinę. To
bardzo ciekawy, ale wyłącznie osobi-
sty pogląd, a nie udokumentowany fakt
do sprostowania. Być może, budynek
faktycznie nie popada w ruinę, tyle że
od wielu lat stoi pusty i w obecnym sta-
nie nie nadaje się do eksploatacji.

W przysłanym do redakcji „Passy”
elaboracie znajduje się dużo niedopusz-
czalnej polemiki, m. in. kto wpadł na po-
mysł budowy obiektu Jastrzębowskie-
go 22, czy ilu członków wzięło udział w
głosowaniu podczas obrad WZ. Takich
kwiatków jest więcej, dlatego nie na-
zywam elaboratu sprostowaniem, lecz
tzw. sprostowaniem. Życzę SBM Sto-
kłosy oraz jej członkom, naszym sąsia-
dom, wszystkiego co najlepsze w no-
wym 2023 roku.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

142 tys. głosów dały War-
szawie zwycięstwo w kon-
kursie „European Best De-
stination 2023”. Głosy na
stolicę Polski oddali inter-
nauci z ponad 130 krajów.
Organizatorzy ogłosili wy-
niki trwającej trzy tygo-
dnie rywalizacji, w której
uczestniczyło 21 europej-
skich miast. Warszawa
pokonała m. in. Ateny,
Wiedeń, Pragę, Kopenhagę
czy Maribor.

– Mamy to! Mamy zaintereso-
wanie całego świata naszym
miastem. Warszawa jest tego
warta! Miasto tak nowoczesne,
prężnie się rozwijające, z nie-
zwykłą historią. Stolica zieleni,
wygody i wolnego czasu. Mia-
sto kontrastów, w którym każdy
znajdzie równowagę. Miasto,
w którym kilka kilometrów od
nowoczesnego, tętniącego ży-
ciem Nowego Centrum Warsza-
wy i tuż obok zabytkowej Sta-
rówki wśród zieleni wije się Wi-

sła, prawdziwie dzika rzeka. Ta-
kie rzeczy tylko w Warszawie! –
mówi prezydent stolicy Rafał
Trzaskowski. – Tytuł „Europe-
an Best Destination 2023” to
nie tylko prestiż. Zwycięzcy z
poprzednich lat odnotowywali
kilkunastoprocentowy wzrost
liczby turystów. Zapraszamy do
Warszawy!

W konkursie mieszkańcy 178
państw oddali 686 tys. głosów.
Aż 48 proc. z nich pochodziło z
Europy, pozostałe z innych kon-
tynentów.

Dokładny wynik Warszawy to
142 081 głosów. Stolica Polski
zdystansowała drugie w konkur-
sie Ateny, które uzyskały 91 tys.
głosów – o 50 tys. mniej od War-
szawy. Pierwszą piątkę uzupeł-
niają jeszcze Maribor, Wiedeń i
włoska Cittadela.

Przy okazji stolica Polski po-
biła rekord wszech czasów kon-
kursu „European Best Destina-
tion”. Do tej pory najwięcej gło-
sów uzyskał zwycięzca z roku

2017, Porto – 138 tys. Warsza-
wa zdobyła ich w tym roku o 4
tys. więcej.

Tytuł „European Best Destina-
tion 2023” to nie tylko wyróż-
nienie, ale też wymierne korzy-

ści. Doświadczenia poprzednich
zwycięskich miast, takich jak
Wrocław, Porto czy Lublana po-
kazują, że każde utytułowane
miasto zyskuje na popularności.
Piszą o nim największe światowe

media branżowe, a turyści z ca-
łego świata zaczynają planować
do nich przyjazdy. Zwycięzcy z
poprzednich lat odnotowywali
kilkunastoprocentowy wzrost
ruchu turystycznego. A w przy-
padku Zagrzebia – który przez
trzy lata z rzędu zwyciężał w ka-
tegorii Best Christmas Market –
wzrost wyniósł aż 41 proc.

– To ważne, aby dzisiejsze
zwycięstwo przekuć w długofa-
lowy sukces – mówi dyrektor
Stołecznego Biura Turystyki Pa-
weł Moras: – Dzisiaj, gdy oczy
całego świata zwrócone są na
Warszawę, mamy niebywałą
okazję, by pokazać się z najlep-
szej strony i zadbać, by Warsza-
wa już na stałe zamieszkała w
świadomości turystów jako
miejsce warte odwiedzania:
atrakcyjne, otwarte i gościnne.
Mamy potencjał, aby to osią-
gnąć. Sukces w konkursie za-
wdzięczamy w ogromnej mie-
rze niezawodnej współpracy z
naszymi kluczowymi partnera-

mi: Warszawską Organizacją
Turystyczną, Mazowiecką Re-
gionalną Organizacją Turystycz-
ną oraz Polską Organizacją Tu-
rystyczną. Jestem przekonany,
że nasze dalsze działania będą
równie owocne.

O tytule „European Best Desti-
nation 2023” decydował wynik
internetowego głosowania. War-
szawa została doceniona i wy-
różniona także przez organizato-
ra w czterech dodatkowych ka-
tegoriach:

– Best Cultural Destination
(stolica kultury),

– Best Destination for Food
Lovers (stolica dobrego smaku),

– Safest Destinations in Euro-
pe (stolica bezpieczeństwa),

– Best Destinations for a city
break (najlepsze miejsce na krót-
ki wypad).

- Te wyróżnienia są potwier-
dzeniem atrakcyjności naszego
miasta i różnorodności oferty,
jaka czeka tu na turystów – do-
daje Paweł Moras. M B

Riposta do sprostowania SBM Stokłosy

Mamy to! Świat wybrał kierunek Warszawa

Kancelaria prawnicza „Proradcy” wniosła do redakcji tygodnika
„Passa” – w imieniu SBM Stokłosy – o sprostowanie artykułu pra-
sowego „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stro-
nie”, który ukazał się na naszych łamach w dniu 12.01.2023 r. Re-
daktor naczelny tygodnika „Passa” zdecydował o opublikowaniu
sprostowania w poprzednim wydaniu gazety, mimo że w wielu
punktach stanowi ono niedopuszczalną polemikę, nie zaś zgodne z
art. 31a. 1, ustawy „Prawo prasowe” – rzeczowe i odnoszące się do
faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości.
Zgodnie z zapisem ustawy, mamy prawo skomentować treść spro-
stowania w kolejnym wydaniu gazety. Sprostowanie zawiera pole-
mikę w zbyt wielu fragmentach, byśmy mogli odnieść się do
wszystkich. Ripostujemy tylko najbardziej irytujące i naszym zda-
niem naciągane wywody radcy prawnego Agnieszki Stec, pełno-
mocniczki SBM Stokłosy. 
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Rozpoczęła się formalna
ocena projektów X edycji
Budżetu Obywatelskiego.
Ponad połowa projektów
spłynęła ostatniego dnia
przed końcem terminu
zgłoszeń.

Do 25 stycznia mieszkańcy
mogli zgłaszać pomysły, na co
przeznaczyć pieniądze z budże-
tu stolicy. Do północy warsza-
wianki i warszawiacy przesłali
1747 propozycji - 196 projektów
o charakterze ogólnomiejskim i
1551 pomysłów dotyczących
dzielnic.

– Warszawa zmienia się z ro-
ku na rok. Ale to przecież nie
dzieje się samo. Bardzo się cie-
szę, że mieszkańcy i mieszkanki
stolicy podpowiadają nam jak i
gdzie wprowadzać w życie ich
pomysły. Wspólnymi siłami spra-
wiamy, że Warszawa staje się
wygodniejsza, bardziej zielona
i jeszcze bardziej atrakcyjna do
spędzania wolnego czasu – mó-
wi Karolina Zdrodowska, dyrek-
torka koordynatorka ds. przed-
siębiorczości i dialogu społeczne-
go w urzędzie m.st. Warszawy.

Bielany najaktywniejsze
Mieszkańcy mogli zgłaszać

projekty od 1 grudnia 2022 r. do
25 stycznia 2023 r., czyli przez
blisko 2 miesiące. Zdecydowa-
ną większość projektów, bo aż
77 proc. warszawiacy i warsza-
wianki zgłosili w ciągu trzech
ostatnich dni zgłaszania. A po-
nad 50 proc. wszystkich projek-
tów wpłynęło ostatniego dnia.

Najczęściej mieszkańcy swoimi
propozycjami chcą poprawić ja-
kość przestrzeni publicznej – np.
remont chodników, doświetlenie
przejść dla pieszych, stojaki rowe-
rowe. Taką kategorię autorzy pro-

jektów wskazali w 1088 projek-
tach. Na drugim miejscu wśród
najchętniej wybieranych katego-
rii jest edukacja (695 wskazań).
Niesłabnącą popularnością cieszą
się również projekty w katego-
riach: zieleń miejska oraz komu-
nikacja publiczna i drogi.

Najwięcej projektów dotyczy
poziomu ogólnomiejskiego, czy-
li obejmującego swoim zasię-
giem co najmniej dwie dzielnice
lub takich, które będą realizo-
wane przez miejskie biura. Zgło-
szono ich 196.

Natomiast projektów dzielni-
cowych wpłynęło 1551. Najak-
tywniejsi okazali się mieszkańcy:

– Bielan – 124 zgłoszone
projekty,

– Mokotowa - 118 projektów,
– Targówka - 99 projektów.

Wawer lubi papier
Mieszkańcy najczęściej zgła-

szali projekty przez internet, za
pośrednictwem strony
bo.um.warszawa.pl. W ten spo-
sób zgłoszonych zostało 93 proc.
projektów (1626 projektów). Po-
zostałe projekty – 121 – zostały
zgłoszone dostarczone do urzę-
du na formularzu papierowym.
Najwięcej projektów papiero-
wych – aż 30 – wpłynęło do urzę-
du dzielnicy Wawer.

Z możliwości zgłoszenia pro-
jektu w tej edycji Budżetu Oby-
watelskiego skorzystało ponad
800 mieszkańców. Najaktyw-
niejsza osoba zgłosiła w tym ro-
ku aż 23 projekty, ale zdecydo-
wana większość mieszkańców
zgłaszała po jednym projekcie.

Ocena formalna 
i merytoryczna

Obecnie trwa ocena formal-
na zgłoszonych propozycji. W

pierwszej kolejności urzędnicy
sprawdzą, czy projekt został
przyporządkowany do odpo-
wiedniego poziomu – dzielnico-
wego albo ogólnomiejskiego. W
efekcie może się jeszcze zmienić
liczba projektów na poszczegól-
nych poziomach.

Pracownicy urzędy sprawdzą
również, czy projekt został pra-
widłowo zgłoszony np. czy for-
mularz zgłoszeniowy zawiera
wszystkie niezbędne informa-
cje, czy została dołączona pra-
widłowa lista poparcia itp.

Następnie projekty trafią do
oceny merytorycznej, w trakcie
której urzędnicy ocenią m.in. czy

zgłoszona propozycja jest możli-
wa do realizacji m.in. czy:

– jest zgodna z obowiązujący-
mi przepisami prawa,

– jest możliwa do realizacji we
wskazanej lokalizacji,

– jest możliwa do realizacji w
ciągu roku,

– wpisuje się w kompetencje
miasta,

– jest zgodna z przyjętymi za-
sadami dostępności dla miesz-
kańców.

Jeżeli projekt będzie wyma-
gał uzupełnienia albo wprowa-
dzenia zmian, pracownicy urzę-
du skontaktują się z ich autora-
mi, aby poprosić o dodatkowe

informacje lub uzgodnić zakres
tych zmian.

Ocena zgłoszonych projektów
zakończy się 4 maja br. Od nega-
tywnego wyniku oceny autorzy
będą jeszcze mogli się odwołać.

96 projektów 
w ursynowskim BO

Do 25 stycznia br. mieszkańcy
zgłosili w sumie 96 pomysłów.
Na realizację pomysłów miesz-
kańców w przyszłym roku  jest
ponad 6 mln zł.

W trakcie oceny formalnej, ze
względu na kompetencje, jeden
z projektów został przeniesiony
na poziom ogólnomiejski. O

tym, które projekty zostaną pod-
dane pod głosowanie dowiemy
się w czerwcu.

- W tej jubileuszowej edycji
tradycyjnie znalazły się doświe-
tlenia przejść dla pieszych, a tak-
że m.in. nowe nasadzenia drzew
i krzewów, wybieg dla psów oraz
budki dla ptaków, lodowisko, no-
wa tężnia, zajęcia sportowe i wy-
darzenia kulturalne. Mam na-
dzieję, że będziemy mieli możli-
wość wykonania tych pomysłów.
Mieszkańcy naszej dzielnicy jak
zwykle stanęli na wysokości za-
dania. Projekty są ciekawe i róż-
norodne – mówi burmistrz Ursy-
nowa, Robert Kempa

Sprawdziliśmy już czy projek-
ty zostały przyporządkowane do
odpowiedniego poziomu – dziel-
nicowego albo ogólnomiejskie-
go, czy zostały prawidłowo zgło-
szone (np. czy formularz zgło-
szeniowy zawiera wszystkie nie-
zbędne informacje), czy zosta-
ła dołączona prawidłowa lista
poparcia itp. Wkrótce skontaktu-
jemy się z projektodawcami. W
kolejnym etapie urzędnicy oce-
nią przede wszystkim czy zgło-
szona propozycja jest możliwa
do realizacji.

Głosowanie w czerwcu
Głosowanie będzie trwało od

15 do 30 czerwca br. Mieszkań-
cy wybiorą, które z projektów
poddanych pod głosowanie zo-
staną zrealizowane. Na realiza-
cję pomysłów mieszkańców w
ramach Budżetu Obywatelskie-
go w aktualnej edycji m.st. War-
szawa przeznaczy ponad 100
mln zł. Wszystkie projekty są do-
stępne na stronie Budżetu Oby-
watelskiego. Można je przeglą-
dać i komentować.

M B

1746 projektów w Budżecie Obywatelskim
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Warszawa chce zbudować
trzy nowe linie metra do
2050 roku. Dzięki temu
ponad połowa mieszkań-
ców stolicy – zgodnie z
ideą miasta 15-minutowe-
go – będzie mieszkać w za-
sięgu dojścia piechotą do
stacji metra. Zaprezento-
wany przez prezydenta
m.st. Warszawy Rafała
Trzaskowskiego master-
plan dla Warszawy zakła-
da, że aż 17 z 18 dzielnic
będzie miało dostęp do
metra.

– Prawie 60 proc. mieszkanek
i mieszkańców Warszawy korzy-
sta z transportu publicznego, po-
nad 90 proc. jest z niego zado-
wolonych. Jesteśmy z tego dum-
ni i będziemy rozwijać komuni-
kację zbiorową. Chcemy, żeby
transport szynowy dotarł do
wszystkich 18 dzielnic stolicy
oraz żeby do 2050 roku ponad
połowa warszawianek i warsza-
wiaków miała metro w zasięgu
krótkiego, kilometrowego spa-
ceru. A tam, gdzie metra nie bę-
dzie, dotrze komunikacja tram-
wajowa. Bliska jest nam też filo-
zofia miasta 15-minutowego. Że-
by wszystkie usługi, sprawy waż-
ne dla mieszkańców były w za-
sięgu 15 minut drogi piechotą
lub komunikacją publiczną –
mówi prezydent m. st. Warsza-
wy Rafał Trzaskowski.

Zaprezentowany masterplan
wyznacza kierunki rozwoju ko-
munikacji w stolicy do 2050 r.
w najważniejszych obszarach.
Prace projektowe nad studium
trwały kilka lat. Uzyskało on po-
zytywną opinię Miejskiej Komi-
sji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej (ustawowe ciało dorad-
cze prezydenta przy sporządza-
niu studium i planów miejsco-
wych). Obecnie urzędnicy miej-
scy przygotowują materiał do
uzgodnień i opinii ustawowych
– udział w tej fazie wezmą m.in.
marszałek województwa (w za-
kresie zgodności z planem zago-
spodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego)
oraz: Wody Polskie, Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska i wiele in-
nych podmiotów. Dokument
przekazany zostanie tym orga-
nom za kilka dni.

Później, po przyjęciu uzgod-
nień i opinii, dokument zapre-
zentowany zostanie mieszkań-
com podczas rozbudowanych
konsultacji społecznych w maju
i czerwcu. Uwagi będzie można
składać aż do końca września.

Kiedy powstaną kolejne linie
metra? – Prace projektowe nad
trzecią linią metra już się rozpo-
częły. Równocześnie chcemy
rozpocząć prace nad czwartą li-
nią. Mam obietnice z Unii Euro-
pejskiej, że dostaniemy pienią-

dze, które są niezbędne w przy-
padku tak kosztownego przed-
sięwzięcia. Mam nadzieję, że
uruchomione zostaną w końcu
środki z KPO i że część z nich
trafi właśnie na takie inwesty-
cje, bo nie ma rozwoju kraju bez
rozwoju dużych miast – dodaje
prezydent Trzaskowski.

Zaplanowana przyszłość
sieci transportowej

Po rozbudowie metra do pię-
ciu linii 17 z 18 stołecznych dziel-
nic będzie miało do niego do-
stęp. Obecnie 28 proc. miesz-
kańców naszego miasta znajdu-
je się w strefie dojścia na piecho-
tę (ok. 1000 m) do stacji metra.
Po zakończeniu inwestycji po-
nad połowa warszawianek i war-
szawiaków w niecały kwadrans
spacerem będzie mogła skorzy-
stać z najszybszego, najwygod-
niejszego i najbezpieczniejsze-
go środka transportu. Długość
linii metra wzrośnie z 41,5 km do
113 km. Dostęp do metra zyska-
ją: Białołęka, Wilanów, Praga
Południe, Ochota, Ursus i Wło-
chy. Podziemna kolej dotrze rów-
nież do granic Rembertowa oraz
Wawra.

Podczas prac nad nowym ma-
sterplanem komunikacyjnym
dla stolicy Biuro Architektury i
Planowania Przestrzennego m.
st. Warszawy przebadało ok. 710
km tras metra i tramwaju.
Uwzględnione zostały również
plany PKP PLK – w kontekście
koncepcji nowej linii średnico-
wej. Pod uwagę wzięta została
docelowa struktura miasta, licz-
ba mieszkańców i miejsc pracy.

Pogłębiona analiza wszystkich
kryteriów i efektywności ekono-
micznej, doprowadziła do okre-
ślenia rekomendowanego wa-
riantu sieci metra – ustalony zo-
stał w ten sposób jej przebieg i lo-
kalizacje stacji.

Dlaczego rozwój metra 
jest taki ważny

Metro stanowi wielki impuls
prorozwojowy, centro- i miasto-
twórczy. Sprawia, że staje się ono
bardziej różnorodne, wielofunk-
cyjne i kompaktowe. Optymali-
zuje wykorzystanie przestrzeni i
poprawia jakość zagospodaro-
wania całej okolicy. Dzięki roz-
budowie metra szansę na roz-
wój będą miały wszystkie dziel-
nice. Dlatego nadrzędnym środ-
kiem miejskiego transportu zbio-
rowego w stolicy będzie metro.
Jego sieć zapewni sprawne,
szybkie i niezawodne poruszanie
się po mieście na duże odległo-
ści. Połączy gęsto zaludnione
dzielnice obrzeżne z centrum
miasta i rejonami o dużej kon-
centracji miejsc pracy i usług.

– Chcemy komfortowych po-
wiązań poszczególnych linii w
obrębie stacji przesiadkowych.
Zapewnimy wygodne przesiad-

ki z innych środków transportu,
które mają pełnić rolę przede
wszystkim komplementarną i
dowozową – mówi Marlena
Happach, dyrektorka Biura Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego m.st. Warszawy.

Już 59 proc. mieszkańców ko-
rzysta z transportu zbiorowego
w codziennych podróżach. War-
szawianki i warszawiacy dobrze
oceniają komunikację miejską –
aż 94 proc. mieszkańców oce-
nia, że działa bardzo dobrze.
Najwyższe oceny zawsze zysku-
je metro.

Jak będzie wyglądać sieć
metra do 2050 roku

Już działające linie metra zo-
staną jeszcze rozbudowane. No-
we linie M3, M4 i M5 sprawią, że
sześć kolejnych dzielnic Warsza-
wy zyska bezpośredni dostęp do
metra. Rembertów i Wawer bę-
dą miały dostęp pośredni.

– M1 w relacji Kabaty – Mło-
ciny, na tej linii powstaną do-
datkowe stacje pl. Konstytucji
(w rejonie skrzyżowania ulic
Marszałkowskiej i Wilczej) oraz
Muranów w rejonie skrzyżowa-
nia ulic gen. W. Andersa i M.
Anielewicza,

– M2 w relacji Ursus Niedź-
wiadek – Marymont,

– M3 w relacji Stadion – Żwir-
ki i Wigury,

– M4 w relacji Tarchomin –
Wilanów,

– M5 w relacji Szamoty – Go-
cławek.

Jak szybko i skąd 
dojedziemy po rozbudowie

Podróże staną się szybsze i du-
żo bardziej komfortowe. Teraz z
okolic ratusza Tarchomina czas
dojazdu na Wolę do biznesowej
części miasta i ronda Daszyń-
skiego trwa tramwajami 35 mi-
nut. Linia metra M4 skróci tę po-
dróż do 18 minut.

Mieszkańcy Ursusa i osiedli
Skorosze, którzy chcą dostać się
komunikacją publiczną na plac
Konstytucji, muszą na to poświę-
cić 42 minuty. Po uruchomieniu
linii metra M5 czas przejazdu
potrwa tylko 19 minut.

Mieszkańcy z dwóch dzielnic
Wawra i Rembertowa, którzy

wyruszają do centrum z ul. Mar-
sa, dziś jadą 27 minut na plac
Konstytucji. Metrem M5 zajmie
im to tylko kwadrans.

Z Wilanowa już w niedalekiej
przyszłości tramwajem da się do-
jechać do centrum. Trwa budo-
wa linii. W przyszłości będzie też
metro. Teraz podróż na plac Za-
wiszy zajmuje 36 minut. Linią
metra M4 dojedziemy w 25 mi-
nut. Jeszcze więcej czasu zaosz-
czędzimy na trasie Wilanów-ce-
ntrum. Obecnie potrzeba na to
31 minut, metrem z przesiadka-
mi linią M4 i M1 – 18 minut.

Linia M4 będzie miała stację
na Służewcu, gdzie teraz są biu-
rowce, centra handlowe i no-
we osiedla. Metrem szybko bę-
dzie można się dostać w rejon
ronda Dmowskiego z drapacza-
mi chmur, w okolice Browarów
Warszawskich, Fabryki Norbli-
na i nowych zespołów miesz-
kaniowych.

Piętrowe stacje
Linia M5 na trasie Gocławek-

-Szamoty przechodzić będzie
między innymi przez Śródmie-
ście Południowe. Ta część cen-
trum jest gęsto zabudowana, w
tym pięknymi i zabytkowymi ka-
mienicami, które przetrwały II
wojnę światową. Dlatego stacje
planowane w lokalizacjach o
ograniczonej powierzchni terenu
będą piętrowe, dwupoziomowe.
Dwa prowadzone do siebie rów-
nolegle tunele metra w rejonie
stacji znajdą się jeden nad dru-
gim. Takie dwupoziomowe sta-
cje pojawią się na Solcu, w rejo-
nie Pięknej, placu Konstytucji i
na Koszykach.

Na Marymoncie powstanie
krzyżówka aż trzech linii metra:
M1, M2 i M4. Tam powstanie
stacja z możliwością przesiadki
między liniami na jednym pero-
nie. Będzie możliwość podróży
pociągami linii M2 lub M4.

Dwie najważniejsze linie me-
tra M1 i M4 będą się krzyżować
w rejonie Dworca Południowe-
go. Tu jest miejsce na stacje tra-
dycyjne, nie trzeba budować pię-
trowych. Powstanie jedno z naj-
większych punktów przesiadko-
wych z tramwajami, autobusami
i kolejką podziemną. M B

Rozpoczyna się kolejny etap budowy tramwaju do Wi-
lanowa. W nocy z piątku na sobotę, z 10 na 11 lutego,
wykonawca inwestycji wprowadził pierwszą część cza-
sowej organizacji ruchu na ul. Jana III Sobieskiego.
Większość pojazdów Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego zostanie na swoich trasach.

Już wkrótce wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa przej-
mie kolejne fragmenty ulic – ul. Jana III Sobieskiego i al. Rzeczy-
pospolitej między ul. van Beethovena a Branickiego. To umożliwi
przebudowę wodociągu i odwodnienia, a następnie przeniesienie
rur ciepłowniczych. Wszystkie te prace wiążą się z wykonaniem głę-
bokich wykopów, które muszą zostać odpowiednio zabezpieczone.
Z tego powodu na ulicach w rejonie placów budowy wprowadzo-
na zostanie czasowa organizacja ruchu. Roboty przygotowawcze
już trwają, m.in. przy przystankach autobusowych.

Zmiany dla kierowców w trzech etapach
Wraz z początkiem ferii, w nocy z piątku na sobotę, z 10 na 11 lu-

tego, tramwajarze przełożyli ruch w obu kierunkach na ul. Jana III
Sobieskiego na jezdnię zachodnią, na odcinku od skrzyżowania z
ulicą van Beethovena do skrzyżowania z aleją Witosa. Jadący do cen-
trum będą przejeżdżali na drugą jezdnię przed skrzyżowaniem z
Idzikowskiego. Ulica van Beethovena będzie kończyła się ślepo.

Ruch na jezdni zachodniej będzie odbywał się po trzech pasach
ruchu: dwa do centrum (przy czym jeden z nich będzie zarezerwo-
wany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, tak-
sówek, pojazdów MTON, motocykli i pojazdów uprzywilejowa-
nych) i jeden w stronę Wilanowa.

Zmiany w organizacji ruchu kierowcy napotkają także na skrzy-
żowaniu ulicy Jana III Sobieskiego z alejami Witosa i Sikorskiego.

Mapy oraz opisy przedstawiające szczegóły nowej, czasowej or-
ganizacji ruchu znajdują się na stronie infoulice.um.warszawa.pl.

W kolejnym etapie – w nocy ze środy na czwartek, z 15 na 16 lu-
tego – ruch na zachodnią jezdnię ulicy Jana III Sobieskiego zosta-
nie przeniesiony na odcinku od skrzyżowania z aleją Witosa do

skrzyżowania z aleją Wilanowską. Natomiast w połowie ferii – w
weekend, 18-19 lutego – zmiany będą wprowadzane w alei Rzeczy-
pospolitej. Na odcinku od al. Wilanowskiej do ulicy Klimczaka ro-
botnicy przeniosą ruch w obu kierunkach na jezdnię zachodnią, zaś
na odcinku od ul. Klimczaka do ulicy Branickiego – na jezdnię
wschodnią. Wdrożenie wszystkich zmian w ruchu uzależnione bę-
dzie od warunków atmosferycznych.

Autobusy pojadą inaczej
Już od poniedziałku, 13 lutego, nowe połączenie z Wilanowa do

metra linii M1 zapewniają autobusy linii 217 na wydłużonej trasie
– z Metra Wilanowska, przez ul. Branickiego, Płaskowickiej, Cyna-
monową, Gandhi do stacji metra Imielin. Do tego przystanku pod-
ziemnej kolei można dojechać również autobusami linii 263 i 319.

Po czterokilometrowym buspasie, który zostanie wyznaczony na
całej długości ulicy Jana III Sobieskiego, autobusy linii 522 będą kur-
sowały równie często, jak w tej chwili, a pojazdy na linii E-2 będą
woziły pasażerów także w ferie zimowe.

Z powodu prac zmieniony zostanie końcowy odcinek trasy auto-
busów linii 172. Ponieważ niemożliwy będzie skręt z ul. Jana III So-
bieskiego w lewo – w św. Bonifacego, autobusy skręcą w prawo i do-
jadą do pętli Stegny zamiast do pętli Sadyba. Natomiast 163 i 263
pojadą prosto ulicą Powsińską do św. Bonifacego i w prawo do pę-
tli Stegny. Pozostałe autobusy kursujące ul. Jana III Sobieskiego nie
zmienią tras.

Więcej informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w
czasie budowy linii tramwajowej do Wilanowa można znaleźć na
stronie wtp.waw.pl.

Informacje o budowie
Po zakończeniu budowy w pierwszej połowie 2024 roku skróci

się czas przejazdu mieszkańców Wilanowa do centrum. Podróż
tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie oko-
ło 25 minut. Trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż
ul. Gagarina i wzdłuż ul. św. Bonifacego.

Cały czas działa specjalna strona dla mieszkańców tramwajdo-
wilanowa.pl. Można się na niej zapisać do newslettera z aktualno-
ściami na temat inwestycji. Więcej informacji także na stronie
wtp.waw.pl.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spo-
wodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stro-
nach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice.
Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo
na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 moż-
na zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnie-
niach w ruchu w stolicy. M a c i e j  D u t k i e w i c z

Tramwaj do Wilanowa 
– prace i zmiany w ruchu

Stolica pięciu linii metra
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W poniedziałek 13 lutego w sto-
licy rozpoczęły się ferie zimowe.
Warto, aby nasze pociechy spę-
dziły je w aktywny i ciekawy
sposób. W Warszawie, na szczę-
ście, możliwości w tym zakresie
nie brakuje i na pewno każdy
będzie w stanie wybrać jakąś
atrakcję, która sprawi radość
jego dziecku. Dzisiaj chcieliby-
śmy zaproponować Państwu od-
wiedziny w kilku warszawskich
muzeach. 

Zrób pojazd latający
Dzieci, które fascynują się światem

nauki,  z pewnością ucieszy wizyta w
Centrum Nauki Kopernik przy Wybrze-
żu Kościuszkowskim 20 na warszaw-
skim Powiślu. To miejsce w wyjątkowy
sposób inspiruje do nauki, rozwoju i do
bacznej obserwacji otaczającego nas
świata. Zachęca dziecko do samodziel-
nego poszukiwania odpowiedzi na wie-
le nurtujących je pytań. Nasza pocie-
cha poczuje się tu jak młody odkrywca,
samodzielnie przeprowadzając ekspe-
rymenty i doświadczenia. Na terenie
placówki obecni są specjalnie przeszko-
leni animatorzy, którzy czuwają nad
porządkiem i bezpieczeństwem gości i
w razie potrzeby pomagają w ekspery-
mentach. Aż 450 eksponatów rozmiesz-
czonych zostało w sześciu interdyscypli-
narnych galeriach. Największa z nich
poświęcona jest człowiekowi i przyro-
dzie i obejmuje ponad 200 ekspona-
tów, tworzących 19 grup tematycznych.
Zapoznamy się tu z różnymi zjawiska-
mi dotyczącymi światła, dowiemy się
jak powstają kolory czy tęcza na nie-
bie. Poszerzymy swą wiedzę na temat
różnych procesów zachodzących w
świecie przyrody. Na własne oczy zoba-

czymy, jak przebiega proces fotosynte-
zy. Możemy też udać się na spacer z ży-
roskopową walizką albo zbudować ma-
gnetyczny most. 

Poza sześcioma głównymi galeriami
w Centrum Nauki Kopernik znajduje
się także Majsternia, gdzie nasze dziec-
ko może skonstruować, na przykład,
pojazd latający; jest Teatr Wysokich Na-
pięć, gdzie obejrzy jedyny w swoim ro-
dzaju spektakl z elektrycznymi wyła-
dowaniami w roli głównej oraz Teatr
Robotyczny, w którym aktorami są hu-
manoidy potrafiące nie tylko mówić
czy gestykulować, ale również wyra-
żać swe uczucia. Wielką atrakcję sta-
nowi zlokalizowane również na tere-
nie placówki Planetarium Niebo Koper-
nika. Trwające około godziny seanse
filmowe wyświetlane są na ekranie sfe-
rycznym, który ze wszystkich stron ota-
cza widownię. Efekty wizualne wzmac-
niane są przez nowoczesny system na-
głośnieniowy, rozmieszczony dookoła
kopuły planetarium. Repertuar filmowy
jest bardzo bogaty, co pozwoli nam na
dobranie tematyki seansu do zaintere-
sowań i wieku naszego dziecka.

Przyszli nobliści wystąp!
Młodych pasjonatów chemii i fizyki

warto zaprosić na wizytę do Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie, które mieści
się w XVIII-wiecznej kamienicy pod ad-
resem Freta 16. To właśnie w tym miej-
scu 7 listopada 1867 roku na świat przy-
szła Maria Skłodowska – jedyna kobie-
ta w historii, która dwukrotnie otrzyma-
ła Nagrodę Nobla i jedyna laureatka
uhonorowana w dwóch różnych dzie-
dzinach nauk przyrodniczych – w fizy-
ce i w chemii. W domu tym również
matka Marii – Bronisława z Boguskich
Skłodowska – prowadziła pensje? dla

dziewcza?t. Na miejscu zobaczymy wie-
le przedmiotów i pamiątek  związanych
z postacią noblistki, jej rodziny i jej mę-
ża. Wśród eksponatów są, między inny-
mi, przyrządy stosowane przez Marię i
Piotra Curie do przeprowadzania ba-
dań w ich paryskim laboratorium, ory-
ginalne notatki i listy noblistki, doku-
menty związane z jej pracą i życiem
prywatnym. 

Coś z historii farmacji
Dzieciom, które marzą o tym, by zo-

stać lekarzem lub farmaceutą – poleca-
my odwiedzić Muzeum Farmacji przy
ulicy Piwnej 31/33. Patronką muzeum
jest Antonina Leśniewska – założyciel-
ka pierwszej apteki na świecie zatrud-
niającej wyłącznie kobiety. Pomiesz-
czenia muzeum zaaranżowano na wnę-
trze przedwojennej apteki. W tamtym
czasie wciąż jeszcze większość leków
przygotowywana była właśnie w apte-
ce, dlatego wśród eksponatów zoba-
czymy nie tylko apteczne meble i naczy-
nia do  przechowywania leków, ale tak-
że narzędzia do ich przygotowywania
oraz opakowania po różnych składni-
kach, z których produkowane były leki.
Meble, znajdujące się na ekspozycji po-
chodzą z przedwojennej apteki Marci-
na Olechowskiego w Wołominie i apte-
ki miejskiej w Błoniu. Te pierwsze wy-
konane zostały z drewna orzechowe-
go i z gruszy. Wśród najcenniejszych
eksponatów muzeum zobaczymy ko-
lekcję naczyń aptecznych, pochodzą-
cych z apteki działającej od 1602 przy
Zamku Królewskim, pierwszy w Polsce
stół apteczny, kasę apteczną, szafki na-
rożne “szwongowane” z kryształowymi
szybami, meble apteczne z przełomu
XVIII i XIX wieku pochodzące z  apteki
działającej na parterze nieistniejącej
Kamienicy Ambroszkiewicza przy ów-
czesnym placu św. Aleksandra 10 (obec-
nie plac Trzech Krzyży). Zwiedzając
muzeum, dowiemy się wielu ciekawych
rzeczy na temat historii aptek i branży
farmaceutycznej, poznamy tajniki róż-
nych leków, jak również trucizn i narko-
tyków. W placówce można również
obejrzeć wystawę „Apteczki i leki ja-
pońskich wędrownych aptekarzy” opo-
wiadającą historię ludowej farmacji ja-
pońskiej. 

Muzeum Techniki dla każdego
Jeśli nasze dziecko interesuje się mo-

toryzacją czy elektroniką, to miejscem,
w którym wizyta na pewno wzbogaci je-
go wiedzę jest mieszczące się w połu-
dnio-zachodnim skrzydle Pałacu Kultu-
ry i Nauki Narodowe Muzeum Techniki.

Eksponaty zostały tu pogrupowane w
wystawy tematyczne. Najbogatszą w
eksponaty jest wystawa poświęcona pol-
skiej myśli technologicznej II Rzeczypo-
spolitej. Nasz kraj po 123 latach zniewo-
lenia w bardzo krótkim czasie zaczął
odnosić znaczące sukcesy w zakresie
rozwoju techniki, co szło w parze z dy-
namicznym rozwojem gospodarczym.
Polscy inżynierowie i konstruktorzy do-
łączyli do europejskiej czołówki. Wśród
najciekawszych eksponatów tej wysta-
wy zobaczyć można, między innymi,
Enigmę (jeden z najlepiej zachowanych
egzemplarzy na świecie pochodzący z
1944 roku), Polskiego Fiata 508 (zwa-
nego Balillą, produkowanego na wło-
skiej licencji od 1935 roku), motocykle
Sokół 600 i SHL 98 oraz silnik CWS
M111 – czyli flagowe produkty Państwo-
wych Zakładów Inżynieryjnych. 

Z kolei młodym adeptom magicz-
nych sztuczek wielką frajdę sprawimy,
zabierając ich do Muzeum Świata Ilu-
zji na Rynku Starego Miasta 21. W miej-
scu tym dzięki licznym magicznym eks-
ponatom oraz specjalnie wyposażo-
nym pomieszczeniom dziecko może
samodzielnie nauczyć się różnych cza-
rodziejskich sztuczek oraz doświad-
czyć wielu tajemniczych zjawisk. Prze-
kona się, że cień nie zawsze musi być
czarny i nie zawsze musi być tylko je-
den. W pokoju luster pozna nowe obli-
cze nieskończoności, a w pokoju Ame-
sa dowie się, jak powstają zjawiska
optyczne. Niezłą zabawą będzie próba
utrzymania równowagi w tunelu Vor-
tex, zwanym też zakręconym tunelem.
Życzymy powodzenia!

Zdecydowana większość dzieci bę-
dzie zachwycona wizytą w Muzeum
Domku Lalek Gier i Zabawek. Muzeum

funkcjonuje w dwóch, oddalonych od
siebie o 300 metrów Oddziałach na
Warszawskiej Starówce. Oddział Głów-
ny Muzeum działa pod adresem Pod-
wale 15. W tym oddziale zobaczymy
dwie wystawy stałe - “W świecie daw-
nych domków dla lalek” oraz “Zabaw-
ki sakralne”. Wśród eksponatów pierw-
szej wystawy znajduje się 120 odrestau-
rowanych domków, sklepików i pokoi
dla lalek pochodzących z różnych kra-
jów i epok. Oglądając je, dowiemy się
jak w skali lat zmieniały się nie tylko
meble, wnętrza domów i mieszkań, ale
również moda i życie społeczne. Naj-
mniejszy z prezentowanych domków
ma wymiary około 8×10 cm, a najwięk-
szy 100×100 cm. Natomiast najcen-
niejszymi eksponatami drugiej wystawy
są sakralna arka Noego, lalkowa rekon-
strukcja mszy świętej i najstarszy z eks-
ponatów, liczący 200 lat ołtarz gotycki.
Drugi oddział muzeum znajduje się
przy ulicy Krzywe Koło 2/4, tuż przy
Rynku Starego Miasta. Jest to Oddział
Wystaw Czasowych. Tutaj prezentowa-
ne są wystawy czasowe o tematyce
związanej z dawnymi zabawkami, lal-
kami i grami, a także twórczość współ-
czesnych artystów i rzemieślników.

Miejscem, w którym każdy nieza-
leżnie od wieku poczuje przypływ ra-
dości, jest Muzeum Szczęścia, miesz-
czące się przy Alejach Jerozolimskich
148 w Centrum Handlowym Reduta.
To wprost wymarzona miejscówka na
wykonanie mnóstwa niezapomnia-
nych zdjęć. Wszystko to dzięki niezwy-
kle kolorowej scenerii, pełnej elemen-
tów takich jak bajkowe postacie jedno-
rożców, ogromne ciastka, torty, lody, li-
zaki czy truskawki.

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Co roku, 11 lutego, w Europie obcho-
dzony jest Dzień Numeru Alarmowe-
go 112. Cel święta to rozpowszech-
nianie wiedzy na temat korzystania
z tego numeru we właściwy sposób,
bo nieuzasadnionych zgłoszeń nie-
stety nie brakuje. To także dzień,
kiedy można zwrócić uwagę na klu-
czową rolę, jaką pełnią obsługujący
go pracownicy. Z tej okazji prezy-
dent Warszawy spotkał się operato-
rami i wręczył im wyróżnienia.

– Obchodzimy Europejski Dzień Numeru
112, numeru który pozwala ratować życie.
Dziękuję każdemu pracownikowi stołecz-
nego Centrum Powiadamiania Ratunkowe-
go, każdemu operatorowi 112 w kraju, za co-
dzienną pracę i za czuwanie nad bezpie-
czeństwem mieszkańców. Życzę Wam stalo-
wych nerwów, wytrwałości i ogromu satys-
fakcji z wykonywanej pracy – mówił prezy-
dent Rafał Trzaskowski.

W Polsce jest 17 Centrów Powiadamia-
nia Ratunkowego. Znajdują się w każdym
mieście wojewódzkim, a na Mazowszu w
Warszawie i w Radomiu. Stołeczne Cen-
trum zostało uruchomione 28 listopada
2013 r. Zatrudnia 69 operatorów. Jest jedy-
nym w Polsce ośrodkiem zorganizowanym
poza strukturami MSWiA i prowadzonym
przez samorząd. Mieści się przy ul. Młynar-
skiej 43/45, a swoim zakresem obejmuje
obszar Warszawy.

W ubiegłym roku stołeczni operatorzy
odebrali prawie 1 283 332 połączenia tele-
foniczne – każdej doby odbierają blisko 3,6
tys. połączeń. Średni czas oczekiwania na
połączenie z operatorem w Warszawie wy-
nosi 9 sekund.

Operatorzy rozmawiają zarówno z oso-
bami dorosłymi, jak i z dziećmi. Dzwonią-
cy nierzadko znajdują się w trudnym stanie
psychicznym czy emocjonalnym. Zadaniem
pracowników numeru alarmowego jest
uspokojenie zgłaszających, zapewnienie
im komfortu psychicznego, a także przeka-
zanie wszystkich zebranych informacji o
zdarzeniu odpowiednim służbom. Te decy-
dują o zaangażowaniu zespołów interwen-
cyjnych lub ratunkowych, jeśli występuje
taka potrzeba.

W piątek 10 lutego w Stołecznym Cen-
trum Bezpieczeństwa prezydent Warszawy
spotkał się z operatorami numeru 112, któ-
rzy wyróżniają się ogromnym doświadcze-
niem, opanowaniem i empatią. Otrzymali od
niego specjalne podziękowania.

– Nasza praca nie należy do najłatwiej-
szych, ale są w niej też wspaniałe chwile.
Rodzic zgłasza zadławienie niemowlaka, a
w pewnym momencie słychać płacz dziecka
i rodzic mówi „już oddycha”. Są chwile bar-
dzo trudne, kiedy dzwoni rodzic, że wszedł
do domu i zastał swoje 12-letnie dziecko
powieszone – mówiła Katarzyna Łachmań-
ska, jedna z wyróżnionych przez prezyden-

ta stolicy operatorów numeru 112. – Raz
zadzwoniła 13-letnia dziewczynka, że jest z
młodszym bratem sama w domu, a ktoś do-
biera się do zamka. Operator polecił dzie-
ciom, żeby zamknęli się w łazience, uspoka-
jał je cały czas, że policja zaraz przyjedzie i
wszystko dobrze się skończyło. Oby takich
szczęśliwych zakończeń było jak najwięcej –
opowiadała operatorka.

Na miejscu obecni byli też uczniowie z
siedmiu szkół podstawowych – to tego-
roczni laureaci konkursu plastycznego
„112 – ten numer ratuje życie”. Urząd zor-
ganizował go już po raz trzeci. W tej edy-
cji wpłynęło blisko 160 prac. Nagrody – za
kreatywne przedstawienie wyobrażenia o
pracy operatorów numeru alarmowego
112 – przyznano 11 uczniom. Wraz z dy-
plomami otrzymali: smartwatche, tablety,
słuchawki lub głośniki – w zależności od
zajętego miejsca.

Jak wyjaśnia prezydent Trzaskowski: kon-
kurs organizowany jest po to, by zwiększać
świadomość wśród dzieci o tym, czym jest
i – co równie ważne – czym nie jest numer
112. – Konkurs plastyczny to jedno z cieka-
wych narzędzi przekazywania nawet mniej-
szym dzieciom wiedzy o tym, jak zachować
się w sytuacji kryzysowej, a także o tym, że
nieuzasadnione korzystanie z numeru ra-
tunkowego, blokowanie go może doprowa-
dzić do tragedii – dodaje prezydent.

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

Europejski dzień numeru 112

Kopernik, Skłodowska-Curie, Fiat 508 czekają...

Ferie w Warszawie mogą być arcyciekawe!
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Żyjemy na zakręcie. Nie chodzi o krzywiznę drogi, chociaż takich u nas
nie brakuje. Każdy, kto korzysta z „dobrodziejstwa” jazdy po drogach
publicznych, musi przyznać, że jeździ się coraz lepiej i szybciej, ale do-

tyczy to raczej głównych dróg zbudowanych w ostatnich latach. Niestety, inne,
drugorzędne pozostawiają wciąż wiele do życzenia. Nie należy tracić optymizmu w kwestii
dróg, dróżek i chodników, bo i one prędzej czy później doczekają się modernizacji, bądź napra-
wy. Kiedyś będzie lepiej, ale nie wiadomo kiedy. W samej Warszawie jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Wystarczy wyjść z domu, ruszyć pieszo czy przejechać jakimkolwiek pojazdem, aby przeko-
nać się, że nie jest takie proste. Poruszanie się po mieście utrudniają inwestycje drogowe, np. bu-
dowa  tramwaju do Wilanowa. 

Rozkopana stolica to jedno, ale brak inwestycji i remontów to zjawisko jeszcze gorsze. Istnieje
wielka i nagląca potrzeba modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej w wielu punktach
miasta. Przekonują się o tym codziennie zwłaszcza ci, którzy pchają przed sobą wózek z dzieckiem
po wertepach w miejscu chodnika, czy inwalidzi próbujący pokonać przeszkody na swojej drodze.
Na Dolnym Mokotowie wymaga to wysiłku niemal na miarę sportu wyczynowego. Trzeba nie la-
da ekwilibrystyki, aby wjeżdżać na wysokie krawężniki bez podjazdów oraz pokonywać nierów-
ności, dziury i wyboje. Można odnieść wrażenie, że o niektórych ulicach w naszym mieście decy-
denci zapomnieli. 

Ale, zostawmy na boku wszel-
kie niedogodności… Nie o tym
chcę mówić czy też pisać w tym fe-
lietonie. Wspominając o życiu na
zakręcie, wcale nie myślałem o
problemach komunikacyjnych i
niedoróbkach drogowych. Posłu-
żyłem się tą metaforą, aby uzmy-
słowić czytelnikom, w jakich cza-
sach żyjemy. Otóż, bez wątpienia
są to czasy „ciekawe” niczym te w
przypisywanym Chińczykom po-
wiedzonku albo też  klątwy: „Obyś

żył w ciekawych czasach”. Nie jestem ekspertem od chińskich powiedzonek, a tym bardziej złorze-
czeń. Nie wiem nawet, czy powiedzenie to naprawdę zawdzięczamy tej najliczniejszej na naszej pla-
necie nacji. Jednego jestem pewien, że przez wiele lat mojego długiego już życia nie miałem do czy-
nienia z takim natłokiem wydarzeń. Być może, odpowiadają za to media, które nie ustają w dostar-
czaniu nam coraz to nowszych informacji. Wszelkie newsy, niezależnie od tego, czy są prawdziwe,
czy nie są – podaje się codziennie w rozmaitych środkach przekazu. Pełno ich w tabloidach, radiu,
telewizji, a przede wszystkim w Internecie. Nowinki ze świata możemy też znaleźć w smartfonach,
z którymi większość z nas prawie się nie rozstaje. Z jednej strony jesteśmy informowani, a z drugiej
nasz umysł jest zaśmiecany przez medialną papkę. 

A wracając do wspomnianego wyżej zakrętu, powiem, że mamy niewątpliwie do czynienia
z przełomem. Zmienia się wiele i to szybko. Na naszych oczach (dzięki mediom właśnie) mo-
żemy śledzić przebieg wojny za naszą wschodnią granicą. Niemal codziennie dzieje się coś, co
wprawia w osłupienie i sprawia, że żyjemy niczym w oku cyklonu. Wprawdzie patrząc z perspek-
tywy własnego podwórka, możemy czuć się bezpieczni, ale nie żyjemy na odizolowanej od świa-
ta wyspie. 

Niestety, na tle różnych wydarzeń nie zauważamy że opuszczają nas ludzie, których
znaliśmy przez długie lata. Odchodzą wybitni aktorzy, którzy jeszcze niedawno gości-
li w naszych domach, których twarze widzieliśmy na ekranach telewizorów i kin, któ-

rych talent mogliśmy podziwiać na scenach teatralnych i na deskach estrady. Ledwie pożegna-
liśmy znakomitego aktora, twórcę teatru Kamienica – Emiliana Kamińskiego, czy wyjątkowego
krakowskiego artystę malarza, rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego i peda-
goga Jerzego Nowosielskiego, a już żegnamy popularnego i lubianego aktora Leona Pietrasza-
ka. Niestety, znika świat, w którym żyliśmy dotąd. Oczywiście, nic i nikt nie trwa wiecznie, trud-
no jednak zaprzeczyć,  że zmiany wokół nas zachodzą niemal lawinowo. Widać to właśnie w świe-
cie kultury i sztuki. Wielcy twórcy, artyści, luminarze, którzy towarzyszyli nam przez dekady od-
chodzą do panteonu nieżyjących. Nie możemy tu mówić o wymianie pokoleń, bo nie ma ludzi,
którzy mogliby tego rodzaju twórcze indywidualności zastąpić. Czy znajdzie się ktoś, kto zapew-
ni nam takie kreacje, jak Leonard Pietraszak w serialu „Czarne chmury”, czy w serialu Czterdzie-
stolatek i wielu innych rolach? Czy znajdą się godni następcy wielkich i lubianych aktorów tej kla-
sy, co nieodżałowana Irena Kwiatkowska, Jan Kobuszewski, Jan Nowicki? Cóż, poczekajmy,
przekonamy się o tym. Pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Obyśmy żyli w ciekawych czasach

Gdy moja gitara cicho łka... To tytuł słynnej piosenki Beatlesów „While My
Guitar Gently Weeps”. Dla mnie słuchanie gitarowych solówek, riffów
czy oburęcznych i jednoręcznych tappingów w wykonaniu najwięk-

szych gitarzystów rockowych jest przeżyciem niemal religijnym. Dlatego mocno
boleję, kiedy Wielcy po kolei odchodzą. Miesiąc temu zmarł brytyjski wirtuoz gi-
tary Jeff Beck, sklasyfikowany na 14. miejscu listy100 najlepszych gitarzystów wszech czasów ma-
gazynu Rolling Stone i jeden z pięciu najlepszych profesjonalnych gitarzystów rockowych w histo-
rii. Wcześniej odszedł Eddie van Halen, wizjoner, kreator, który swoimi pomysłami zrewolucjoni-
zował świat muzyki rockowej. Nazywano go „Mozartem rocka”. Tych Wielkich zostaje coraz mniej,
ale na szczęście jednostki jeszcze żyją. W grudniu ub. r. swoje 79. urodziny czcił Keith Richards z
The Rolling Stones, który mimo wypicia w życiu kilku cystern alkoholu i wciągnięciu kilku kilogra-
mów kokainy, nadal koncertuje(!). Kiedy będziecie państwo czytać ten felieton, kaca po swoich 73.
urodzinach będzie leczył Steve Hackett  – angielski gitarzysta rockowy, członek grupy Genesis. To
kolejny wizjoner, wynalazca techniki tapping (ang. klepanie, stukanie), spopularyzowanej przez Ed-
diego van Halena. Melodyjny, specyficzny styl Hacketta jest niepowtarzalny. Klasyczny przykład tap-
pingu w wykonaniu Steve`a to muzyczne tło utworu „Carpet crawlers” (w wolnym tłumaczeniu –
lizusi, wazeliniarze) grupy Genesis.  

Nadarza się okazja, by pogadać w felietonie o instrumencie zwanym gitarą elektryczną. W
1930 r. amerykańscy lutnicy Paul Barth i Georg Delmetia Beauchamp opracowali w Los
Angeles pierwszy model gitary elektrycznej. Bez tego instrumentu trudno sobie dzisiaj wy-

obrazić scenę muzyczną. Prototyp pierwszej gitary elektrycznej nazwano “patelnią”. Okazała się wiel-
kim sukcesem, choć stosowano ją prawie wyłącznie jako gitarę hawajską. W 1935 r. powstała słyn-
na gitara elektryczna ES-150 (od Electric Spanish Guitar). Była to gitara z pudłem rezonansowym
z charakterystycznymi dla instrumentów smyczkowych otworami po obu stronach nasady gryfu i
zestawem przetworników nowej konstrukcji. Gitara ta osiągnęła wielką popularność. Jednymi z
pierwszych jej posiadaczy był Charlie Christian, gitarzysta big bandu Benny’ego Goodmana, który
zdefiniował brzmienie gitary jazzowej na następne dziesięciolecia. Mimo niewątpliwego sukcesu
ES-150 sprawiała problemy techniczne: powstawały niepożądane wibracje, przydźwięki i sprzęże-
nia zwrotne. Z pomocą przyszedł inny amerykański lutnik – wynalazca Les Paul (właściwie Lester
William Polsfuss). Jego pomysłem była gitara pozbawiona pudła rezonansowego, którą nazwał „The
Log” (deska). Dla Gibsona takie rozwiązanie okazało się zbyt radykalne i odrzucił projekt. W 1949
r. producent gitar z Kalifornii Leo Fender zadebiutował na rynku pierwszą komercyjną gitarą bez
pudła rezonansowego, zwaną początkowo „Esquire”, potem „Broadcaster” i ostatecznie „Telecaster”.
Gitara ta, posiadająca dwa przetworniki i dwa potencjometry regulujące głośność oraz ton, jest pro-
dukowana do dziś praktycznie w niezmienionej formie. 

W połowie lat 50. pojawiła się gitara, która pobiła popularnością wszystkie wcześniejsze. Był to
model „Stratocaster”. Gitara posiadała trzy zestawy przetworników, które mogły być uruchamia-
ne w pięciu kombinacjach. Ze względu na swą cenę, jak i wyjątkową elastyczność kształtowania

dźwięku, stała się najczęściej wybie-
raną gitarą. Model „Stratocaster” wy-
promował Jimi Hendrix, a jej pierw-
szym użytkownikiem w Europie był
Hank Marvin z grupy The Shadows,
specjalizującej się w utworach in-
strumentalnych. Gibson, rozwście-
czony sukcesem Fendera,  zdecydo-
wał się wrócić do pomysłu gitary bez
pudła. Do współpracy ponownie za-
prosił wcześniejszego pomysłodaw-
cę Lesa Paula i tak powstał jeden z
najsłynniejszych, produkowany do
dziś model gitary elektrycznej „Gib-
son Les Paul”. To na tym modelu wy-
konano wiele kultowych dzisiaj gita-
rowych solówek. „Gibson Les Paul
1959”, znany jako „Numer Dwa”, zo-

stał zakupiony w 1973 r. przez Jimmy’ego  Page’a z Led Zeppelin. Słynny gitarzysta poszukiwał dru-
giego, wyjątkowego modelu „Numer Jeden”, czyli „Les Paul 59’ burst”. Właścicielem tego egzem-
plarza był amerykański fenomen gitary Joe Fidler Walsh z formacji The Eagles, który pospołu z Do-
nem Felderem wykonał na „Les Paul 59` burst” słynną partię solową w utworze „Hotel California”.
Magazyn Guitar World Magazine umieścił ją w pierwszej dziesiątce gitarowych solówek wszech-
czasów (100 Greatest Guitar Solos). 

Wieść niesie, że Walsh sprezentował Jimmy`emu gitarę w hołdzie dla jego wielkości. Wiel-
kość gitarzysty Led Zeppelin uznała znacznie później także królowa angielska Elżbie-
ta II, odznaczając go Orderem Imperium Brytyjskiego. Jimmy Page nie jest jedynym bry-

tyjskim gitarzystą uhonorowanym tak wysokim odznaczeniem. Order Imperium Brytyjskiego
otrzymał z rąk królowej Elżbiety II także inny mistrz gitary – Brian May z zespołu Queen. To wyjąt-
kowo ciekawa postać, bo poza tym, że znalazł się na 26. miejscu listy najlepszych gitarzystów
wszech czasów, to w 2007 r. obronił pracę doktorską pt. „Prędkości radialne w zodiakalnej chmu-
rze pyłu kosmicznego” i stał się doktorem astronomii (Ph.D.). Jest współautorem książki „Bang! The
Complete History of Universe” o historii Wszechświata, a przed miesiącem król Karol III nadał mu
tytuł szlachecki. Od tego dnia imię gitarzysty będzie poprzedzał tytuł “Sir”, a jego żony Anity “La-
dy”. Powróćmy jednak do samego świata gitar. Wyprodukowano tylko 100 egzemplarzy gitary „Les
Paul 59’ burst”. To gitarowe cudeńko zawdzięcza swoje charakterystyczne brzmienie drewnu uży-
temu do produkcji. Korpus oraz gryf zbudowane są z mahoniu, top z klonu, a podstrunnica z pali-
sandru. Cechą charakterystyczną konstrukcji jest wklejany gryf (tzw. set-in), 22 progi oraz szyjka
montowana pod kątem w stosunku do korpusu.  

Egzemplarz „Les Paul” „Numer Dwa” był w gruncie rzeczy wersją standardową, więc Jim-
my Page zmodyfikował kształt gryfu tak, by dopasować go do swoich potrzeb. Zaprojek-
tował też system przełączników służący rozdzielaniu cewek przetworników. Wytworzono

ręcznie serię prototypów, z których każdy został sprawdzony przez gitarzystę osobiście. Jimmy Pa-
ge zaplanował wyprodukowanie zaledwie 325 egzemplarzy „Numeru Dwa” „Les Paul”. Ten model
gitary stał się na lata jego atrybutem. Drugim ulubionym instrumentem Jimmy Page`a jest dwu-
gryfowa gitara „Gibson EDS-1275”. Na jej górnym gryfie znajduje się komplet strun gitary 12-stru-
nowej, a na dolnym 6 strun jak u zwykłej gitary, lub 4-strunowa gitara basowa. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu gitarzysta może szybko poruszać się między dwoma gryfami, bez potrzeby straty czasu
na zamianę gitary. To właśnie na dwugryfowej „Gibson EDS-1275” Jimmy zagrał w lipcu 1973 r. w
nowojorskiej hali Madison Square Garden kultową solówkę utworu Led Zeppelin “Stairway to He-
aven” (Schody do nieba), którą magazyny Rolling Stone oraz Guitar World umieściły na pierwszym
miejscu prestiżowej listy “100 Greatest Guitar Solos”. I słusznie, bo faktycznie jest to gitarowe ar-
cydzieło. Solo na scenie Madison Square Garden w wykonaniu Jimmy`ego trwało jedynie 2 min
57 sek. Tylko tyle czasu potrzebował, by zapisać się w historii rocka złotymi zgłoskami. Kolejne zgo-
ny największych gitarzystów wszechczasów pustoszą i tak już mocno opustoszałą scenę rockową.
Niedawna śmierć Jeffa Becka wprawiła mnie w zadumę: co będzie, kiedy wszyscy najlepsi odejdą?
I zaraz przyszło pocieszenie – ci wyjątkowo utalentowani muzycy pozostawili po sobie artystycz-
ną spuściznę umieszczoną na niezniszczalnych nośnikach, więc tak naprawdę nigdy nie odejdą. 

Ułożenie listy 10 najlepszych gitarzystów rockowych wszech czasów to zadanie niewdzięczne,
ponieważ każda lista będzie różnić się w zależności od gustu jej twórcy. Jako fan rocka od lat 60.
nabyłem przywilej ułożenia i zaprezentowania własnej listy. Oto ona: 1. Jimmy Page (Led Zeppe-
lin); 2. Keith Richards (The Rolling Stones); 3. Jimi Hendrix; 4. Jeff Beck (The Yardbirds); 5. Ed-
die van Halen; 6. Mark Knopfler (Dire Straits); 7. David Gilmour (Pink Floyd); 8. Eric Clapton (Cre-
am); 9. Brian May (Queen); 10. (ex aequo) Steve Hackett (Genesis) i Joe Walsh (The Eagles).

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wiele gitar już cicho nie łka…

„Niedawna śmierć Jeffa Becka
wprawiła mnie w zadumę: co
będzie, kiedy wszyscy 
najlepsi odejdą? I zaraz 
przyszło pocieszenie – ci 
wyjątkowo utalentowani 
muzycy pozostawili po sobie
artystyczną spuściznę
umieszczoną na niezniszczal-
nych nośnikach, więc tak 
naprawdę nigdy nie odejdą“

„Nowinki ze świata możemy 
też znaleźć w smartfonach, 
z którymi większość z nas 
prawie się nie rozstaje. Z jednej
strony jesteśmy informowani, 
a z drugiej nasz umysł jest 
zaśmiecany przez medialną
papkę“

Dla tych, którzy samotnie spędzili Walentynki

Nadszedł Dzień Singla po Walentynkach!
A ty wciąż czekasz, choć już się ściemnia.

Nie przyszła Jola, Marta, Justynka,
Żadna twych uczuć nie odwzajemnia.

Nie martw się! Spoko! Gdy masz gotówkę,
Jest na to rada i problem z głowy.

Na pewno znajdziesz swoją połówkę
W najbliższym sklepie monopolowym.
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SSoobboottaa,, 1188 lluutteeggoo – ŚPIEWAJĄCO
Dom Kultury Imielin, ul. Dereniowa 8, godz. 18

Wielki koncert karnawałowy
Rewia przebojów w wykonaniu ursynowskiego Zespołu Dereń

NNiieeddzziieellaa,, 1199 lluutteeggoo – WSPOMNIENIOWO
Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy, ul. Indiri Ghandi 9, godz. 18

Jak to było naprawdę? – monodram Sławomira Hollanda
na podstawie opowiadania Antoniego Słonimskiego z 1966 roku

Polecamy!

W o j t e k  D ą b r o w s k i

POCIECHA OD WOJCIECHA
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Na Krakowskim Przedmieściu, po-
między kościołem św. Anny a po-
mnikiem Mickiewicza, znajduje się
skwer nazwany imieniem amery-
kańskiego prezydenta  Herberta Ho-
overa (1874 -1964), który sprawo-
wał swoją funkcję w latach 1929-
1933. 

W okresie I wojny światowej i tuż
po niej, H. Hoover kierował (był
dyrektorem) American Relief

Administrations – ARA (Amerykańską Ad-
ministracją Pomocy, także jako Amerykań-
ski Wydział Ratunkowy), powołanej przez
Kongres 24 lutego 1919 r. 

ARS wsparła żywnością  i odzieżą ok. 200
mln poszkodowanych na całym świecie. Czę-
ścią ARA był Fundusz dla Dzieci Europy
(American Relief Administration – Europe-
an Children’s Fund, ARA-ECF).  Znaczna
część tej pomocy przeznaczona była dla  Pol-
ski (ok. 20%), szczególnie dla polskich dzie-
ci.  Tylko w ciągu 6 miesięcy 1919 r. do Pol-
ski dotarło z USA 254 tys. ton żywności,  6
tys. ton odzieży oraz 63 mln USD.

Z iemie polskie zniszczone w wyni-
ku działań wojennych i obrabo-
wane przez okupacyjne wojska,

znajdowały się w tragicznym stanie. W nie-
wyobrażalny sposób cierpiała ludność, któ-
ra wymagała natychmiastowej pomocy.
Stany Zjednoczone pomoc dla Polski prze-
syłały statkami do Gdańska, skąd koleją
oraz barkami rozwożona była po całym
kraju. Niemcy, jak mogli, przeszkadzali ak-
cji pomocy, kradnąc i utrudniając ekspedy-
cję.  Robili wszystko,  aby doprowadzić do
zlikwidowania Amerykańskiej Misji Żyw-
nościowej, która w Polsce funkcjonowała z
ramienia ARA.  Działo się to bezpośrednio
po zakończeniu I wojny światowej,  ale
przed inwazją bolszewickiej Rosji na Polskę.
Działania wojenne 1920 roku dopełniły
zniszczeń kraju i nieszczęść jego mieszkań-
ców. O skali biedy ówczesnej Polski świad-
czą, m. in. oficjalne dokumenty, takie, jak
raporty i komunikaty naczelnych władz
wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski
1919-1920  (Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Puł-
tusku). Są to dokumenty pochodzące m. in.
ze Sztabu Generalnego oraz Ministerstwa
Spraw Wojskowych.  Z zebranych informa-
cji  wyłania się obraz Polski niewyobrażal-
nie  biednej. Trzeba w tym miejscu pod-
kreślić, że w okresie wojny z Rosją, pań-

stwo polskie robiło wszystko, aby zabez-
pieczyć chociażby minimalne potrzeby woj-
ska, toteż czytając te dokumenty, łatwo so-
bie wyobrazić jak katastrofalne warunki
bytu miała ludność cywilna, a szczególnie
dzieci.  Przykładem ilustrującym biedę tak-
że w wojsku, o które przecież szczególnie
dbano, niech będzie „Komunikat Informa-
cyjny” nr 4(71) z 17 stycznia 1920 r., w
którym napisano: W baonie zapas. 33 pp
brak dla około 25 proc. żołnierzy butów i
spodni, tak że ci siedzą w koszarach boso  i
w kalesonach”. Inny przykład dotyczący
stacjonującego w Warszawie  słynnego puł-
ku kawalerii („Komunikat Informacyjny” nr
9(76) z 7 lutego 1920 r.): „W koszarach 1
pułku szwoleżerów przy ul. Ułańskiej
(obecnie Szwoleżerów – przyp. LK) panu-
je zimno i brud. Żołnierze nie pobierają
żadnych tłuszczów, marmolady, serów ani
papierosów i zmuszeni są dokupywać sobie
jedzenie. (…)  Żołnierze nie otrzymują bie-
lizny ani butów, posterunki zwyczajnie
ubrane, podczas mrozów odmrażając ręce,
nogi i uszy. Z powodu braku bielizny na
zmianę, nie można usunąć zawszenia”. 

S ytuacja polskiej prowincji była roz-
paczliwa, nawet jeszcze parę lat
po wojnie (ok. 1926 r.). Ilustruje to

m. in. relacja Władysława Grzelaka zawar-
ta w jego książce („Łódką z biegiem Wi-
sły”): „Józefów, położony na wapiennym
wzgórzu, przy ujściu rzeczki Urzędówki,
jest tak straszliwie zrujnowany i opuszczo-
ny, jak gdyby dopiero wczoraj przeciągnął
nad nim huragan wojny. Prawie wszystkie
domy, budowane z kamienia wapiennego
– leżą w gruzach. Ludzie gnieżdżą się w
jakichś okropnych norach. Wszędzie stosy
gruzu i śmieci. Brud, nieprzyjemny zapach,
nędza i rozpacz!”

Amerykańska pomoc humanitarna, kiero-
wana przez Hoovera, trwała do czerwca
1922 r. Obejmowała  dostawy zboża, mleka,
tłuszczów, odzieży oraz sprzętu technicz-
nego. Nakierowana  była szczególnie na ra-
tunek niedożywionych dzieci i karmiących
matek. Szacowano, że 47% dzieci w Polsce
jest poważnie zagrożonych chorobami. Nio-
sła także wsparcie innym potrzebującym –
repatriantom, nauczycielom, studentom,
emerytom.

P omoc żywnościowa, realizowana
w Polsce, uratowała od śmierci set-
ki tysięcy dzieci. Pomyślana była

jako dożywianie i miała stanowić uzupeł-
nienie (do poziomu normy) tego, co  dziec-
ko powinno otrzymywać w domu. Stan-
dardowa porcja z lat 1919-1922 dla dzieci
w wieku od 3 do 15 lat, to: mąka - 62 g, fa-
sola - 35 g, ryż - 20 g, mleko - 22 g, tłusz-
cze - 10 g, cukier - 15 g, kakao - 3 g, łącznie
- 167 gramów, tj. 624 kalorie.  Akcją obję-
to ok. 1,3 miliona najmłodszych mieszkań-
ców Polski.

Niezależnie od pomocy dzieciom, ARA,
kierowana przez H. Hoovera, dostarczyła do

Polski odzież i urządzenia techniczne, w
tym, m. in. 700 tysięcy par butów oraz ty-
leż płaszczy.

Polska była wdzięczna Ameryce za
wstawiennictwo polityczne w spra-
wie odzyskania niepodległości oraz

powojenną pomoc humanitarną, a szczegól-
nie Herbertowi Hooverowi, który nią kiero-
wał.  Hoovera cenił i spotykał się z nim wie-
lokrotnie Józef Piłsudski. Symbolem
wdzięczności Ameryce był pomnik odsło-
nięty 29 października 1922 r. na skwerze
(obecnie imienia Hoovera) przy Krakow-
skim Przedmieściu. Pomnik przedstawiał
dwie kobiety z  dziećmi na ramionach. Au-
torem rzeźby był Xawery Dunikowski, któ-
ry inspirował się dwoma rzeźbami znajdu-
jącymi się w Kalifornii, na tamtejszym Stan-
ford University. Warszawski pomnik, wy-
konany został z kiepskiej jakości piaskowca,
toteż już w 1925 r. zaczął się rozpadać, co
doprowadziło w 1930 r. do jego demonta-
żu. Cokół pomnika przetrwał wojnę i zo-
stał usunięty w 1951 r. Całkowita wysokość
pomnika (z cokołem) – wynosiła  4 m, a fi-
gury ok. 2,5 m. Autorem cokołu był Zdzi-
sław Kalinowski.  Gdy  po II wojnie świato-
wej (1946 r.) H. Hoover odwiedził Polskę,
był także w  Warszawie, gdzie obejrzał, m.
in. miejsce,  w którym stał pomnik Wdzięcz-
ności Ameryce.  

Wdowód wdzięczności za zasłu-
gi, w 1922 r. ówczesny prezy-
dent Stanów Zjednoczonych

Thomas Woodrow Wilson odznaczony zo-
stał Orderem Orła Białego. W 1922 r. Her-
bert Hoover otrzymał Honorowe Obywa-
telstwo Rzeczypospolitej. Za istotny jego
wkład w poprawę zdrowotności społeczeń-
stwa polskiego, Uniwersytet Jagielloński
przyznał mu tytuł doktora medycyny. Ho-
over obsypany był w latach międzywojen-
nych niezliczonymi dowodami wdzięczno-
ści polskiego społeczeństwa oraz różnych
polskich instytucji  i stowarzyszeń; m. in.
został Honorowym Obywatelem m. stołecz-
nego Warszawy, Honorowym Obywatelem
Lwowa, Honorowym Członkiem PCK oraz
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 

Szczególne podziękowanie dla całego na-
rodu amerykańskiego miało miejsce w 1926
r. Wówczas to Leopold Kotnowski przekazał
w Białym Domu „Polską Deklarację o Po-
dziwie i Przyjaźni dla Ameryki”. Był to  zbiór
111 tomów zawierających pozdrowienia i
podpisy przedstawicieli wszystkich szcze-
bli władz II Rzeczypospolitej  oraz ok. 5,5 mi-
liona podpisów uczniów polskich szkół. 

Od wielu lat w różnych środowiskach
trwają „przymiarki” do rekonstrukcji  po-
mnika,  ale nie wychodzą poza fazę dysku-
sji. Może wreszcie nadszedł czas, aby zreali-
zować ten moralny obowiązek Polaków?

Składam serdeczne podziękowania
pani Halinie Niemiec za pomoc w
przygotowaniu niniejszego tekstu.

F o t .  w i k i p e d i a

Dzięki badaczom możliwe jest zobacze-
nie najstarszego warszawskiego grodzi-
ska. Zobaczcie wyjątkowe wizualizacje. 

W okolicach dzisiejszej Warszawy ślady bytności
człowieka sięgają czasów neolitu. W okolicach Ursy-
nowa był to przede wszystkim brzeg Wisły, czyli obec-
ne okolice rezerwatu Skarpa Ursynowska i kościoła
św. Katarzyny na Służewie. Prawdziwe, „miejskie” ży-
cie wówczas jednak kwitło na drugim brzegu Wisły. 

Pierwsza  ufortyfikowana osada
W Warszawie w okolicach X i XI wieku powstał

pierwszy gród. Znajdował się na terenie dzisiejsze-

go Lasu Bródnowskiego. Kilkaset lat temu był to
teren bardzo wilgotny i w znacznej mierze zaba-
gniony. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie w
tamtym miejscu osadę, ponieważ znajduje się
tam las. Na szczęście dzięki pracy Mateusza Osia-
dacza możemy to zobaczyć na własne oczy. 

W 2019 roku Mateusz Osiadacz wygrał kon-
kurs stypendialny miasta stołecznego Warsza-
wy, w ramach którego ma za zadanie wykonać
trójwymiarową rekonstrukcję wczesnośrednio-
wiecznego grodziska Bródno Stare na Targówku
i stworzyć krótkometrażową animację. Film bę-
dzie gotowy już w marcu, ale jeszcze przed jego

prezentacją archeolog udostępnił cyfrowe wizu-
alizacje grodziska. Na grafikach widzimy m. in.
klasyczną ”wikińską” tarczę, chatę, w której znaj-
duje się palenisko, drewniane czerpaki i stołki, a
także przyrodę tego regionu. 

Najstarsze w Warszawie
Grodzisko na Bródnie to najstarsza średnio-

wieczna osada na terenie dzisiejszej Warszawy,
dysponująca w dodatku systemem fortyfikacji.
Miała charakter plemienny i w X wieku rozwijała
się poza granicami oraz zwierzchnictwem państwa
Piastów. 

– Odkryte na terenie grodziska i jego bezpo-
średnich okolic znaleziska wskazują na liczne
kontakty jego mieszkańców z odległymi regiona-
mi, a wykopaliska, starannie prowadzone od lat
powojennych, pozwoliły określić funkcję wielu
obiektów archeologicznych, wyjątkowo dobrze
zachowanych jak na nasze warunki geograficz-
ne – podkreślał na swoich mediach społeczno-
ściowych archeolog. – Mam nadzieję, że projekt
przysłuży się rozpropagowaniu wiedzy o gro-
dzisku na Bródnie, które jest stanowiskiem abso-
lutnie wyjątkowym – podsumował.

P i o t r  C e l e j

Czym jest Skwer Hoovera?

Pomnik Wdzięczności Ameryce

Tak wyglądała Warszawa blisko 1000 lat temu!

PPrreezzyyddeenntt HHeerrbbeerrtt HHoooovveerr ww 11992288 rrookkuu..

PPoommnniikk nnaa ppoocczzttóówwccee zz 11992222..
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Paweł Zdulski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

NN oowwe miee mie jsce, sjsce, stt arar e zasadye zasady

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platery,odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, 504 017 418

WYNAJMĘ pokój, ul. Różana,
602 651 211

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

KUPIĘ auto w każdym stanie,
606 836 240

KUPIĘ UCZCIWIE 
TWOJE AUTO 

LUB 
PRZYCZEPKĘ, 

ROWER, 
MOTOR, itp. 

Tel.: 606 607 446

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

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

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

CYKLINOWANIE, remonty, 
tel. 510 128 912

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, mycie i malowanie
elewacji, podbitka, 25 lat
doświadczenia, 501 624 562 

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

GAZ, HYDRAULIKA, 
513 965 304

GLAZURA, gładź, panele, płyta
G/K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna, 
692 885 279

HYDRAULIKA, mieszkania,
remonty, tel. 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 

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

PROBLEM z OKNAmi? Wieje?
Ociera? POMOGĘ, tel. 519 516 302

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

STOLARSTWO, 505 935 627
USŁUGI hydrauliczne, 

tel. 698 185 911
WIERCENIE, 602 380 218

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627
passa@passa.waw.pl

W dniu 7 lutego zmarł w wieku 93 lat 

Zbigniew Strzelczykowski, 

Nestor Ursynowskiego Klubu Miłośników Brydża Sportowe-
go, laureat m.in. Turnieju na Podchorążych “Brydż dla Myślą-
cych”. Dumny dziadek z wnuków - bliźniaków (Felek jest mi-
strzem Polski juniorów w snookerze). Wieloletni samorządo-

wiec i działacz społeczny na Ursynowie.

Najgłębsze wyrazy współczucia córce Joannie 
oraz siostrze Jadwidze z rodzinami 

składają koleżanki i koledzy z Sekcji Brydża Sportowego. 

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 25.02.2023 r. 
o godz.12.00 (sobota) w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego,

Al. KEN 101 na Ursynowie.
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,  7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4

Klub seniorów brydżystów
w Domu Kultury Stokłosy
postanowił zorganizować
swoiste obchody święta
„Walentynki”. To pomysł
seniorów klubu brydżowe-
go dla seniorek-brydży-
stek DK Stokłosy.

Do każdej brydżowej (ursy-
nowskiej) seniorki DK Stokłosy
został wystosowany specjalny
list z życzeniami od seniorów
DK. Przy lampce wina i wypie-
kach naszych pań popłynęły
wspomnienia z przeżytych lat.
Repertuar tych wspomnień był i
bardzo ciekawy i różnorodny.
Tekst tego listu i życzeń dla se-
niorów brydżystek ułożyli senio-
rzy DK. W załączeniu wspólne
zdjęcie uczestników Klubu Bry-
dżowego DK Stokłosy.

O tym miłym spotkaniu do-
nosi mieszkańcom Ursynowa,
członek nowo powołanej Ursy-
nowskiej Rady Seniorów, Sławo-
mir Litwin – brydżysta.

SSzzaannoowwnnee KKoolleeżżaannkkii 
BBrryyddżżyyssttkkii!!

W dniu Waszego Święta
Każdy o Was pamięta

Ale co rzecz 
OCZYWISTA

Najlepsze Życzenia składa
kolega brydżysta

Dzisiaj jak najgłośniej wołamy!
Żyjcie sto lat!

Ale razem z nami!

S ł a w i m i r,  S ł a w o m i r,  S t e f a n ,
I z y d o r,  J a n e k ,  W o j t e k ,  A n d r z e j ,

J e r z y ,  M a r e k ,  W ł a d e k

Pisaliśmy ostatnio na łamach “Passy” o pilnej potrze-
bie uzyskania dla Wielkiej Warszawskiej statusu goni-
twy Listed. To bardzo ważny element, będący czymś w
rodzaju znaku jakości. Konie rywalizujące w Listed
mogą ubiegać się o prestiżowy w hodowli koni wyścigo-
wych status black - type, którego posiadanie znacznie
podnosi cenę rynkową konia. 

Okazuje się, że od tego sezonu Wielka Warszawska będzie goni-
twą Listed. Poinformowały o tym w minioną środę Polski Klub Wy-
ścigów Konnych oraz organizator gonitw na Służewcu, spółka To-
talizator Sportowy. Poniżej komunikat ze strony internetowej Tor
Służewiec.

Po wieloletnich staraniach Totalizatora Sportowego - organiza-
tora wyścigów konnych na Torze Służewiec oraz Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych możemy z dumą poinformować, że sztandaro-
wy polski wyścig Wielka Warszawska uzyskał status gonitwy Listed!
Ten międzynarodowy „znak jakości” przyznawany przez Europe-
an Pattern Committee sprawia, że Wielka Warszawska, jako pierw-
szy wyścig w naszym regionie, znalazł się na wyścigowej mapie Eu-
ropy. Przypomnijmy, że w sezonie 2023 pula nagród w Wielkiej War-
szawskiej wzrosła do rekordowych 478.250 zł, czyli około 102 tys.
euro! Oprócz najwyższych w Europie Środkowo-Wschodniej na-
gród, konie będą rywalizowały o prestiżowy status „Black Type”, a
to jest świetna wiadomość dla polskich właścicieli i hodowców.
Wielka Warszawska jest najważniejszym wyścigiem porównaw-
czym w Polsce. W ostatnich latach coraz częściej możemy oglądać
w niej gości z zagranicy, co w połączeniu z sukcesami Night Torna-
do we Francji oraz Hipop de Loire w Niemczech pozwoliło spełnić
wymagania EPC. 

W tym sezonie Wielka Warszawska odbędzie się 1 października.
Już dziś zapraszamy na Tor Służewiec! To tu bije wyścigowe serce
stolicy! 

Seniorzy brydżyści z DK 
Stokłosy w Walentynki

Wielka Warszawska 
doceniona w Europie!

Projekt Warszawa idzie jak
burza. W hicie 24. kolejki
PlusLigi siatkarze ze stoli-
cy pokonali 3:1 (18:25,
25:17, 21:25, 22:25) wice-
mistrzów Polski, czym
praktycznie zapewnili so-
bie miejsce w play-offach.
To ósma z rzędu wygrana
Projektu. Najbardziej war-
tościowym graczem dzisiej-
szego meczu wybrano Ar-
tura Szalpuka. 

Starcie drugiego w tabeli Plu-
sLigi Jastrzębskiego Węgla z zaj-
mującym piąte miejsce Projek-
tem Warszawa stało na bardzo
wysokim poziomie sportowym i
było niezwykle cenne dla siatka-
rzy ze stolicy. 12 listopada 2022
r. w 9. kolejce PlusLigi francuski
atakujący Stephen Boyer popro-
wadził siatkarzy z Jastrzębia do
pewnej wygranej w Warszawie
3:1. Wówczas trenerem Projektu
był jeszcze Włoch Roberto Santil-
li. Dzisiaj do rewanżu drużynę z
Warszawy poprowadził już Piotr
Graban, dla którego był to
11.triumf na 12. meczów roze-
granych pod jego wodzą!

Od początku pierwszego seta
przewagę wypracowali sobie
przejezdni. Pewna gra i atomowe
zagrywki Artura Szalpuka wy-
prowadziły Projekt na prowadze-
nie 8:3, po którym trener Marce-
lo Mendez wziął pierwszy w me-
czu czas. Nie wybiło to z uderze-
nia siatkarzy ze stolicy, którzy
grali bardzo pewnie i konse-
kwentnie powiększali przewagę.
Bardzo skutecznie w tej fazie se-
ta punktowali Linus Weber i Ke-
vin Tillie utrzymując wysoką 6-7
punktową przewagę warsza-
wian. Po zepsutej zagrywce To-
masza Fornala jastrzębianie prze-
grywali już 14:21, a strata kolej-
nego punktu skłoniła trenera go-
spodarzy do wzięcia kolejnej
przerwy na żądanie. Mocny atak
Jakuba Kowalczyka ustalił wy-
nik pierwszej partii na 25:18. 

Od początku drugiego seta w
ekipie gospodarzy na rozegra-
nie wszedł Fin Eemi Tervaport-
ti i gra się wyrównała. Bardzo
dobrze w tej fazie seta prezento-
wali się francuscy mistrzowie
olimpijscy – Stephen Boyer i Tre-

vor Clevenot w zespole Jastrzęb-
skiego Węgla oraz Kevin Tillie w
ekipie z Warszawy. Po atomo-
wym asie serwisowym Boyer’a
gospodarze wyszli na prowadze-
nie 14:11 i trener Piotr Graban
wziął po raz pierwszy w meczu
czas. Wicemistrzowie Polski nie
dali się już jednak wybić z rytmu
i całkowicie przejęli kontrolę nad
wydarzeniami na parkiecie wy-
grywając seta do 17.

Napędzeni dobrą grą w dru-
gim starciu jastrzębianie dobrze
rozpoczęli także trzecią odsłonę
meczu. Ozdobą początku seta
były efektowne obrony libero –
Jakuba Popiwczaka w ekipie go-
spodarzy i Damiana Wojtaszka
w zespole Projektu. Po asie serwi-
sowym znakomicie dysponowa-
nego dzisiaj Szalpuka na tablicy
wyświetlił się wynik 8:8. Dalej
gra była bardzo wyrównana, a
zapełniający do ostatniego miej-
sca trybuny kibice mogli podzi-
wia siatkówkę na najwyższym
światowym poziomie. Po błędzie
serwisowym Fornala przyjezdni
wyszli na prowadzenie 17:14. Ko-
mentujący spotkanie w Polsacie
Sport Damian Dacewicz chwalił
bezkompromisowość atakujące-
go warszawian Linusa Webera –
„jak jest dobra wystawa, to ma
być łomot i tak jest”. As serwiso-
wy Fornala dał jeszcze nadzieję
gospodarzom na wyrównanie,
ale końcówka seta to już popis
gry siatkarzy Projektu, którzy
pewnie wygrali do 21 i wyszli na
prowadzenie 2:1 w setach.

Czwarte starcie lepiej rozpo-
częli warszawianie, ale po szczę-

śliwej zagrywce Macyry gracze
Jastrzębia wyrównali wynik na
5:5. W dalszej części seta rezultat
oscylował wokół remisu, a nieco
słabsza w tym fragmencie me-
czu dyspozycja Webera skłoniła
trenera Grabana do zastąpienia
go Nielsem Klapwijkiem, a chwi-
lę później do wzięcia czasu. Gra
znów się wyrównała, a fanta-
styczna wymiana w środku seta
zakończona zwycięskim punk-
tem dla gospodarzy na 13:12 wy-
wołała ogromny aplauz publicz-
ności. Na dwupunktowe prowa-
dzenie 20:18 wyprowadził Pro-
jekt mocną zagrywką Kowalczyk,
co skłoniło trenera Mendeza do
wzięcia czasu. Nie zatrzymało to
jednak zwycięskiego marszu gra-
czy z Warszawy, a najlepszy w
całym meczu Szalpuk efekto-
wym atakiem w narożnik boiska
zakończył seta wynikiem 25:22 i
ustalił wynik mecz na 3:1 dla Pro-
jektu Warszawa.

JJaassttrrzzęębbsskkii WWęęggiieell –– PPrroojjeekktt
WWaarrsszzaawwaa 11::33 ((1188::2255,, 2255::1177,,
2211::2255,, 2222::2255))

MMVVPP:: Artur Szalpuk
JJaassttrrzzęębbsskkii WWęęggiieell:: Tomasz

Fornal, Jakub Macyra, Stephen
Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gla-
dyr, Benjamin Toniutti – Jakub
Popiwczak (libero) oraz Jan Ha-
drava, Eemi Tervaportti. Trener:
Marcelo Mendez.

PPrroojjeekktt:: Kevin Tillie, Piotr No-
wakowski, Linus Weber, Artur
Szalpuk, Jakub Kowalczyk, Jan
Firlej – Damian Wojtaszek (libe-
ro) oraz Igor Grobelny, Niels Kla-
pwijk. Trener: Piotr Graban.

S ł a w e k  R y k o w s k i

Projekt rozbił Jastrzębski Węgiel 

REKLAMAREKLAMA
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