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Wizja Zero w WarszawieNowa filia Ursynoteki

W trakcie zbiórek na WOŚP

na Ursynowie z wielką 

radością powitano 

Agatę Młynarską, która 

kiedyś zaczęła współpracę

z Jurkiem Owsiakiem 

jeszcze w studiu TVP 

na Woronicza. 
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Dobry pomysł na ferie...
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Nie od dziś wiadomo, że na
rynku mediów liczba
dzienników i czasopism

drukowanych musi się zmniejszać,
bo w dobie radia, telewizji i Inter-
netu gazeciarze stają się coraz
mniej potrzebni, zwłaszcza mło-
demu pokoleniu, ślipiącemu bez
przerwy w smartfony. W polskich
warunkach prasę dobijają akurat
w tej chwili rosnące koszty papie-
ru, energii, druku (w ostatnim cza-
sie zamknięto osiem drukarń).
Kioski sprzedające prasę są już
rzadkością. Nawet najpotężniejsi
wydawcy na naszym rynku likwi-
dują kolejne tytuły względnie
zmniejszają częstotliwość wydań,
zwalniają dziennikarzy. No cóż,
biznes ma swoje prawa i dlatego
szanse na przetrwanie straciły m.
in. „Naj”, „Party”, „Claudia”, „Au-
to Świat”, a nawet wydawane
przez Bauera „Cuda i Objawienia”.
Nareszcie będzie można już stwier-
dzić z pełnym przekonaniem, że...
nie ma cudów. 

Dlatego na żaden cud nie li-
czy wydawany od 1921 ro-
ku mój kochany „Przegląd

Sportowy”, który słusznie prze-
szedł z sześciu wydań papierowych
w tygodniu na dwa, bo i tak pro-
wadzi codzienny serwis interneto-
wy wespół z potężnym portalem
Onet. Tymczasem Wydawnictwo
Agora likwiduje dodatki miejskie
„Gazety Wyborczej” jeden po dru-

gim, a w aglomeracji warszawskiej
już od dawna zaczęły upadać gaze-
ty lokalne. Tylko w rejonie Ursy-
nowa i Mokotowa przestały wy-
chodzić: „Pasmo”, „Południe”, „No-
wa Metropolia”, „Nasza Metropo-
lia” „Południk 21”, „Sąsiedzi”,
„Głos Ursynowa”... I tak mieszkań-
cy komunikują się głównie za po-
średnictwem mediów społeczno-
ściowych, chociaż i w tej materii
nie dzieje się dobrze, bowiem wła-
dze USA coraz bardziej dobierają
się do skóry ich właścicielom.
Ostatnio powstały obawy, czy Elon
Musk, który zakupił Twittera za
44 mld dolarów, przypadkiem go
nie zamknie. Zaczął wszak od
zwalniania pracowników. Osobi-
ście przyjaźnię się z jedną z osób,
które mają na koszt Muska polecieć
na Księżyc. Może więc dla lepszego
wyposażenia uczestników tej eks-
pedycji szef zaoszczędzi na Twitte-
rze i ewentualnie przestanie to być
darmowa platforma informacyjna
– jak choćby „Passa”? 

Awracając do kwestii gazet,
wypada odnotować, że w za-
sadzie wszyscy eksperci prze-

widują całkowite zniknięcie prasy
codziennej, która przecież nie jest w
stanie nadążyć za Internetem. W
USA zamykają się po dwie gazety
na tydzień, a do 2025 roku ma
zniknąć tam jedna trzecia dzien-
ników. O ile dzienniki muszą wszę-
dzie wypadać z obiegu, o tyle los
tygodników, miesięczników, kwar-
talników, roczników będzie zależeć
od rzeczywistego zapotrzebowania
i kosztów, a te – jeśli chodzi o papier
– na pewno nie będą maleć. 

Wroku 1919 sławny póź-
niej felietonista Walter
Lippman stwierdził, że

demokracja nie może istnieć bez
niezależnych gazet. Dziś powie-
dzielibyśmy – bez niezależnych me-

diów w ogóle. I w tej sytuacji przy-
pomina mi się moja amerykańska
przygoda sprzed 44 lat. 

W 1979 roku, przebywając
przez kilka miesięcy w
St. Louis (Missouri), po-

znałem kilku dziennikarzy i fotore-
porterów dwu miejscowych dzien-
ników – „Globe Democrat” i „St.
Louis Post Dispatch”. Oba dzien-
niki przeżyły w tamtym okresie
trwający 53 dni strajk słabo opła-
canych drukarzy. W 1981 „Globe
Democrat” zamknął się jako osob-
ne pismo, a w 1984 definitywnie
padł. Do dziś pamiętam, jak za-
dzwoniłem do zaprzyjaźnionego
fotoreportera tej gazety z prośbą
o przysłanie drugiej odbitki moje-
go zdjęcia z wiceprezydentem Sta-
nów Zjednoczonych Walterem
Mondale’m, które mi zrobił w ho-
telu Sheraton. Przywieziony prze-
ze mnie do Polski oryginał skonfi-

skowała bowiem Służba Bezpie-
czeństwa, gdy dałem wywiad z tym
politykiem do tygodnika „ITD”.
Wydzwoniony w St. Louis mój
amerykański druh roześmiał się
serdecznie, witając mnie z oddali i
mówiąc, że mam szczęście, bo wła-
śnie odbywa się pożegnalne party
zamykanej redakcji i za chwilę po-
wyłączają wszystkie telefony. Nie-
mniej, drugi egzemplarz zdjęcia
mi przysłał i to w dużym formacie. 

Właśnie wtedy zrozumia-
łem, że era gazet druko-
wanych zaczyna się koń-

czyć, jakkolwiek wspomniany „St.
Louis Post Dispatch”, kupiony w
1878 przez rodzinę Pulitzerów i
obsypywany przez lata  nagroda-
mi dziennikarskimi – wychodzi do
tej pory. Bodaj do 1995 roku rzą-
dził nim jeszcze prawnuk legen-
darnego Josepha Pulitzera, ale w
końcu dziennik został przez rodzi-

nę sprzedany w 2005 za 1,5 miliar-
da dolarów. 

W 1946 jako pierwsze źró-
dło w skali międzynaro-
dowej „St. Louis Post Di-

spatch” opublikował tajne protoko-
ły paktu Ribbentrop - Mołotow,
jakże znaczącego w 1939 dla Pol-
ski. A warto przypomnieć, że od
1917 przyznawana jest Nagroda
Pulitzera w wielu różnych dziedzi-
nach, od dziennikarstwa poczyna-
jąc. Na liście laureatów tej prestiżo-
wej nagrody znalazł się między in-
nymi polski fotoreporter Cezary
Sokołowski z Associated Press, któ-
ry w 1992 zyskał rozgłos zdjęciami
z historycznego puczu moskiew-
skiego, poprzedzającego upadek
ZSRR. Nie od rzeczy będzie jednak
przypomnieć – jakże ważną, rów-
nież dla nas, deklarację Josepha
Pulitzera z 1907 roku, podkreśla-
jącą pryncypia gazety: „Wiem, że

moje przejście na emeryturę w ni-
czym nie zmieni zasad, jakimi się
kierujemy, i że zawsze będziemy
walczyć o postęp i reformy, nigdy
nie tolerując niesprawiedliwości i
korupcji. Będziemy zwalczać de-
magogów wszelkich partii, nigdy
nie wiążąc się z żadną. Przeciw-
stawiając się klasom uprzywilejo-
wanym i grabieżcom publicznego
mienia, pozostaniemy skrajnie nie-
zależni i nie będziemy się obawiać
wytykania zła.” 

T ak Pulitzer faktycznie zdefi-
niował zasady uczciwego
dziennikarstwa, które potem

zostały w dużym stopniu złamane
przez wielkie koncerny medialne,
ale pozostają ideałem do dziś, zaś
odważni dziennikarze (przykładem
odkrywcy afery Watergate) zysku-
ją nawet światową sławę. Oczywi-
ście, trudno uznać za realizację
wspomnianego ideału zakupienie
przez koncern paliwowy Orlen sie-
ci gazet lokalnych, zebranych obec-
nie w grupę pod nazwą Polska Press,
bo w każdej gazecie zostali upchnię-
ci najwyraźniej „sami swoi” i już
nie ma mowy o patrzeniu ogólno-
polskiej władzy na ręce. 

Żeby na koniec tchnąć trochę
optymizmu w trzymających
się papieru pismaków, przy-

pomnę, że od roku 1664 do dzisiaj
ukazuje się w Mantui (Włochy)
„Gazzetta di Mantova”, najstar-
sza z wciąż wychodzących gazet.
Prasa drukowana zaczęła się uka-
zywać od początku XVII wieku w ję-
zyku niemieckim w Świętym Ce-
sarstwie Rzymskim. U nas w roku
1661 w Krakowie otworzył historię
gazeciarstwa „Merkuriusz Polski
Ordynaryjny”. Kto ją zamknie, do-
prawdy nie wiem.
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Do najtrudniejszych wy-
zwań noworocznych nale-
ży z pewnością rzucanie
palenia, a za nami już
pierwszy miesiąc nowego
roku. Wiele osób niestety
nie daje rady porzucić
zgubnego nałogu z dnia
na dzień i po krótkim
okresie tytoniowej absty-
nencji przekłada swoje
„żelazne” postanowienie
o kolejny rok.

Okazuje się, że dla palaczy, któ-
rzy za żadne skarby nie mogą
skończyć z papierosami, istnieją
inne rozwiązania, co więcej – we-
dług licznych badań naukowych,
redukujące i ograniczające ryzy-
ko zdrowotne związane z nało-
giem. A ważną z psychologiczne-
go punktu widzenia okoliczno-
ścią może być po prostu oderwa-
nie się od codziennych rytuałów.
Dr Katarzyna Korpolewska, psy-
cholog społeczna, wykładowczy-
ni akademicka i autorka dwóch
programów profilaktyki uzależ-
nień dla młodzieży oraz progra-
mu rzucania palenia tłumaczy,
dlaczego ta wiedza może być po-
mocna w rzucaniu palenia:

– Rzucanie palenia to walka z
nałogiem na trzech poziomach.
Pierwszy związany jest z uzależ-

nieniem od nikotyny. Na drugim
trzeba poradzić sobie z typowy-
mi nawykami i zachowaniami,
np. papieros po jedzeniu, do ka-
wy, przy długiej rozmowie telefo-
nicznej. Tutaj należy też przy-
zwyczajenie trzymania papiero-
sa w dłoni i sięgania nim do ust.
Trzeci poziom to zachowania
społeczne, czyli np. spotkania w
palarni, wzajemne częstowanie
się papierosami, poczucie wspól-
noty z innymi palaczami. Zerwa-
nie z nałogiem oznacza więc
zmianę trybu życia – komentuje
ekspertka.

I dlatego właśnie nieoczeki-
wanym sprzymierzeńcem może
okazać się na przykład rodzinny
zimowy wyjazd na ferie lub po
postu oderwanie się od codzien-
nych czynności, zmiana otocze-
nia i rytmu dnia.

Dr Korpolewska zaznacza, że
ważne jest również, aby zrozu-
mieć, jak silny jest mechanizm
wypracowanego przez lata pale-
nia nawyku: – Tu przydatne mo-
gą być np. papierosy elektronicz-
ne. Nadal po coś sięgam, trzy-
mam między palcami, sięgam
do ust, zaciągam się, ale zmniej-
szam dawkę nikotyny, nie wdy-
cham substancji smolistych i nie
truję otoczenia.

Warto wiedzieć, że według
Public Health England, instytu-
cji zdrowia publicznego w Wiel-
kiej Brytanii oraz Royal College
of Physicians (Królewskiego Ko-
legium Lekarskiego), alterna-
tywne dla tradycyjnego palenia
urządzenia, czyli e-papierosy i
podgrzewacze tytoniu, są poten-
cjalnie mniej szkodliwe o ok. 95
proc. w porównaniu do trady-
cyjnych papierosów, a to ze
względu na brak najbardziej tok-
sycznych substancji smolistych
zawartych w papierosowym dy-
mie. Watro wiedzieć, że e-papi-
erosy mogą działać w systemach
otwartych, kiedy użytkownik sa-
modzielnie uzupełnia służący do
wapowania liquid oraz w syste-
mach zamkniętych, z gotowymi
wymiennymi kartridżami, jak na
przykład Vuse ePod. Oferta niko-
tynowych alternatyw dostępna
na rynku wciąż się poszerza, wy-
starczy wspomnieć od niedawne
dostępne w Polsce niezawierają-
ce tytoniu saszetki nikotynowe,
przez niektórych naukowców
wskazywane jako jeszcze mniej
szkodliwe, niż te wyżej wspo-
mniane[[11]]. Każdy moment jest
dobry, by rzucić palenie, więc
nie zrażajmy się, jeśli noworocz-
ne postanowienie uwolnienia się
od nałogu nieco odwleka się w
czasie. Grunt, żeby znaleźć na-
rzędzia i okoliczności, które mo-
gą nam skutecznie i definitywnie
w tym pomóc i ograniczyć
wpływ tytoniowego dymu na
zdrowie.

[[11]] Woreczki nikotynowe – no-
wy rewelacyjny (jak się wydaje)
produkt pomocny w redukcji
szkód wywołanych paleniem ty-
toniu. - Profesor Andrzej Sobczak
(asobczak.com.pl)

Jak wytrwać w noworocznym 
postanowieniu i rzucić palenie? 
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Kolejna inwestycja w obszarze kul-
tury na Ursynowie. Nowa filia Bi-
blioteki Publicznej im. J.U. Niemce-
wicza powstanie przy ul. Polnej Ró-
ży. W latach 2023 – 2024 Urząd
Dzielnicy Ursynów planuje moder-
nizację lokalu po filii przedszkola.
Po podjęciu 9 marca uchwały przez
Radę m. st. Warszawy rozpoczną się
prace projektowe.

Nowa placówka została zaplanowana w
taki sposób, aby mogły się w niej znajdo-

wać zbiory dla czytelników dorosłych i dzie-
ci. To pozwoli w przyszłości dowolnie kształ-
tować księgozbiór oraz planować program
promocji czytelnictwa dla różnych grup wie-
kowych.

Nowa filia odciąży także placówkę Ursy-
noteki przy al. Komisji Edukacji Narodowej
21. W 2022 roku placówkę odwiedziło
46033 czytelników i zapisało się o się do
niej 340 nowych czytelników.

– Mogę się tylko cieszyć, że książki i czy-
telnictwo są na Ursynowie tak bardzo popu-

larne. Mieszkańcy Kabat zyskają nowe,
piękne miejsce, w którym nie tylko będzie
można wypożyczyć książkę, ale także wziąć
udział w ciekawych wydarzeniach. Będzie
to najatrakcyjniejsza biblioteka na Ursyno-
wie. Wierzę, że mieszkańcy będą tam czę-
sto zaglądać – mówi burmistrz Ursynowa,
Robert Kempa.

Po za tym w 2022 roku Ursynoteka rozpo-
częła we współpracy z Ursynowskim Cen-
trum Kultury „Alternatywy” cykl ciekawych
spotkań i innych wydarzeń promujących czy-
telnictwo. Mają być kontynuowane także w
nowej filii. Będą się tam odbywać m. in. spo-
tkania literackie czy literacko-warsztatowe.

- Ta działalność Ursynoteki, która cieszy
się ogromną polarnością i często nawet bra-
kuje wejściówek, znajdzie swoje miejsce tak-
że w nowej bibliotece. Nie oznacza to oczy-
wiście zakończenia współpracy Ursynoteki
z „Alternatywami”. Staramy się rozwijać na-
szą działalność i dostosowywać do potrzeb
mieszkańców – tłumaczy dyrektor Ursyno-
teki, Mirosław Pawłowski. 

Budynek przy ul. Polnej Róży znajduje
się w bardzo dobrej lokalizacji. Poza tym do
lokalu przynależy ogród otwarty i zimowy,
co spowoduje, że będzie to atrakcyjne, uro-
kliwe i sprzyjające integracji społecznej miej-
sce. Planowana liczba księgozbioru to 25-28
tysięcy woluminów, a planowana liczba od-
wiedzin to nie mniej niż 30 tysięcy rocznie.

Na środowej konferen-
cji na ursynowskich
Stokłosach, Szymon Ho-
łownia lider Polski
2050 mówił o „Rachun-
kach zgrozy” czyli pod-
wyżkach za prąd, gaz,
ciepło.

W konferencji wziął również
udział ursynowski radny Paweł
Lenarczyk, który mówił o „Czyn-
szach zgrozy” czyli o tym jak te
podwyżki przekładają się na wy-
sokość czynszów spółdzielni i
wspólnot. Radny omawiał temat
na przykładzie doświadczeń ro-

dzin z osiedla Stokłosy. Jednak
takich jak te z osiedla na Północ-
nym Ursynowie, znajdziemy rów-
nież w innych częściach Ursynowa
i całej Warszawy. Drożyzna galo-
puje i wcale nie chce zwolnić. 

– Ostatnio rodziny z osiedla
Stokłosy otrzymały kolejną już

podwyżkę czynszu ze swojej
spółdzielni. Od września ubie-
głego roku do marca tego roku
czynsz wzrósł o ponad 20%. W
tym czasie nie wzrosły opłaty
zależne od spółdzielni. W górę
poszły za to opłaty za energię
elektryczną, gaz, centralne
ogrzewanie oraz podatki od nie-
ruchomości. Na pewno takie
podwyżki czynszów pojawiają
się również w innych dzielni-
cach Warszawy czy w innych
miastach Polski. Pytanie co w
tej sytuacji robi polski rząd? Czy
będzie się biernie przyglądał,
jak rodzina ze ów

Stokłosów ma coraz mniej
pieniędzy i coraz trudniej wią-
że koniec z końcem? Czy pre-
mier polskiego rządu zapo-
mniał o seniorach i osobach sa-
motnych? Ich sytuacja może być
jeszcze gorsza niż ta, z którą
mamy teraz do czynienia. Ape-
luję o uruchomienie przez pol-
ski rząd jak najszybszego wspar-
cia rodzin, takich jak te ze ów –
powiedział Paweł Lenarczyk,
radny Dzielnicy Ursynów z Pol-
ski 2050.

Od ostatniej soboty (28  stycznia) powróciły zajęcia w
ramach popularnego cyklu Ursynowski Nordic
Walking. Marsze z kijkami po Lesie Kabackim będą się
odbywać w środy (dwie grupy dla seniorów), soboty i
niedziele. Zajęcia są bezpłatne.

- Wiem, że wielu mieszkańców z utęsknieniem czeka  na
Ursynowski Nordic Walking. 

Te zajęcia od zawsze cieszą się dużym powodzeniem i są bardzo
pozytywnie, a wręcz entuzjastycznie oceniane. Marsz z kijkami
po Lesie Kabackim daje doskonałą możliwość zadbania o kondycję
fizyczną i sprawność, a poza tym ważne jest to, że można spotkać
się w miłym gronie. Serdecznie zapraszam do udziału w środowych
i weekendowych marszach –  mówi Piotr Zalewski, zastępca
burmistrza Ursynowa,  odpowiedzialny m. in. za sport i rekreację.

Organizator zapewnia sprzęt (kije – po 20 par na grupę) dla
uczestników zajęć w każdej grupie. Marsz leśnymi ścieżkami
prowadzi wykwalifikowana i doświadczona oraz bardzo dobrze
oceniana przez uczestników instruktorka. Chętnym przybliży
szczegóły tej aktywności fizycznej oraz pomoże udoskonalić
umiejętności i technikę.

Przed wybraniem grupy prosimy zwrócić uwagę na stopień
intensywności oraz zaawansowania zajęć i szybsze lub wolniejsze
tempo.

Do zajęć można dołączyć, wysyłając wiadomość na e-mail:
radom.marta@gmail.com lub bezpośrednio u instruktorki przed
zajęciami – w przypadku wolnych miejsc na liście. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Przed rozpoczęciem udziału w Ursynowskim
Nordic Walkingu konieczne jest zapoznanie się z regulaminem
zajęć i jego akceptacja, a także podpisanie formularza
zgłoszeniowego. Dokumenty te będą dostępne na miejscu. Zbiórka
na zajęcia odbywa się u zbiegu ulic Kabackiej i Zaruby.

Program realizowany jest z inicjatywy i ze środków finansowych
Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Zajęcia odbywają się od 28 stycznia do 17 grudnia 2023 r. (oprócz
9 kwietnia, czyli Niedzieli Wielkanocnej, 1 maja oraz 1 listopada):

– środa, w godz. 12.00-13.30 - grupa szybsza dla seniorów
(średnie tempo + średnia intensywność ćwiczeń),

– środa, w godz. 13.45-15.15 - grupa wolniejsza dla seniorów
(spokojne tempo + lekkie ćwiczenia i nauka techniki), 

– sobota, w godz. 13.00-14.30 - marsz średnie tempo + ćwiczenia
na zdrowy kręgosłup,

– sobota, w godz. 14.45-16.15 - grupa dla początkujących
(spokojny marsz + nauka techniki),

– niedziela, w godz. 12.00-13.30 - marsz średnie tempo +
ćwiczenia fitness (zajęcia nie odbywają się od 1 lipca do 31 sierpnia),

– niedziela, w godz. 13.45-15.15 - marsz średnie tempo bez
ćwiczeń (zajęcia nie odbywają się od 1 lipca do 31 sierpnia).

Komfort cieplny w budynku, a przy tym niższe rachunki
za media i ograniczenie negatywnego wpływu na środo-
wisko – umożliwi to System do Zarządzania Energią, któ-
rym Warszawa chce objąć wszystkie miejskie obiekty. W
ten sposób stolica zaoszczędzi nawet 20 mln zł rocznie.

System do Zarzadzania Energią (dalej: System) jest zbudowany
z połączonych ze sobą urządzeń pomiarowo-regulacyjnych (liczni-
ki energii elektrycznej, ciepła, głowice termostatyczne) z urządze-
niami teletransmisyjnymi.

– Obecnie, w ramach pilotażu projektu, system zainstalowano w
10 placówkach oświatowych - czujniki zbierają dane o zużyciu me-
diów i integrują działanie wewnętrznych instalacji, ale też alar-
mują o sytuacjach awaryjnych, umożliwiając zdalne zarządzanie ze
stanowiska operatora. Jedną z placówek, gdzie trwa pilotaż Syste-
mu do Zarządzania Energią jest przedszkole nr 420 przy ul. św. Ur-
szuli Ledóchowskiej na Wilanowie. Szacujemy, że dzięki wdroże-
niu monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej we wszyst-
kich miejskich obiektach, Warszawa może oszczędzić nawet 20
mln zł rocznie – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezyden-
ta m. st. Warszawy. Bardzo się cieszę, że zaczęliśmy od budynków
oświaty – dodaje.

W każdej placówce objętej Systemem prowadzony jest szczegó-
łowy monitoring parametrów instalacji grzewczej i elektrycznej
oraz sterowanie ogrzewaniem w zależności od warunków ze-
wnętrznych. Pod uwagę brany jest także plan korzystania z obiek-
tu przez użytkowników w ciągu każdej doby.

W Warszawie już w dwóch dzielnicach (Targówek i Śródmieście)
funkcjonuje ponad 70 placówek oświatowych z systemem zarządza-
nia ciepłem. Obecny projekt ma na celu stworzenie zintegrowane-
go systemu, który będzie działał na terenie całego miasta. W tym
roku te budynki zostaną doposażone w czujniki kolejnych mediów
i podłączone do Systemu. W latach 2023 – 2025 zarezerwowano
45 mln zł w budżecie miasta na jego dalszą rozbudowę w kolejnych
obiektach miejskich.

Budynek, który ma zostać podłączony do Systemu, powinien
być wyposażony w urządzenia regulacyjno-pomiarowe umożli-
wiające transmisję danych, takie jak np. regulatory, sterowniki.

Wdrożenie Systemu jest realizacją zobowiązań m. st. Warszawy
w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej oraz formą promo-
wania idei zrównoważonego rozwoju.

Gdzie i jak oddać elektro-
śmieci? Mieszkańcy War-
szawy mają kilka możli-
wości. Jedną z nich jest
bezpłatny odbiór bezpo-
średnio z domu. Teraz po-
za dużymi elektroodpa-
dami można pozbyć się w
ten sposób również
mniejszych telewizorów i
monitorów.

Do tej pory mieszkańcy mo-
gli zamówić odbiór elektrośmie-
ci z domu tylko w przypadku
większych odpadów – lodówek,
pralek oraz telewizorów powyżej
24 cali. Świadcząca bezpłatnie

te usługi organizacja ElektroEko
postanowiła odpowiedzieć na
liczne sygnały warszawiaków,
by poszerzyć tę listę. Teraz moż-
na zamówić odbiór starych lub
zepsutych telewizorów i monito-
rów bez względu na ich wielkość
czy wagę.

Aby skorzystać z usługi, wy-
starczy zadzwonić pod numer
telefonu 22 22 333 00 lub wypeł-
nić formularz online na
www.elektrosmieci.pl. Odpo-
wiednio przygotowany sprzęt
(odłączony od prądu, gazu czy
wodociągu) odbierany jest ze
wskazanej lokalizacji w ustalo-

nym terminie. Przy okazji moż-
na również pozbyć się małego
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego.

Zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego nie wol-
no wyrzucać do śmietnika ani
zostawiać w altankach śmietni-
kowych. Takie odpady powinny
trafić do specjalnych pojemni-
ków lub punktów zbiórki.

Warszawiacy mogą oddać je
w dwóch Punktach Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK-ach), a mniej-
sze odpady w odpowiednio
oznakowanych pojazdach – tzw.
Mobilnych Punktach Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (MPSZOK-ach).
Szczegóły dotyczące funkcjono-
wania PSZOK-ów i MPSZOK-ów
można znaleźć na stronie war-
szawa19115.pl.

W stolicy funkcjonuje też 19
punktów do zbierania elektro-
odpadów prowadzonych przez
ElektroEko – dwa na Bemowie i
po jednym w każdej z pozosta-
łych dzielnic. Mieszkańcy mogą
oddać do nich zużyty sprzęt w
soboty w godzinach 10:00-
14:00.

Mniejsze elektroodpady (o
wymiarach 20x50x40 cm) moż-
na całodobowo zostawić w jed-
nym z 50 zielonych kontenerów,
które od listopada ubiegłego ro-
ku służą mieszkańcom kilkuna-
stu dzielnic. Dokładne lokaliza-
cje można sprawdzić na stronie
www.elektrosmieci.pl. Spół-
dzielnie i wspólnoty zaintereso-
wane postawieniem na swoim
terenie takiego kontenera, mogą
skontaktować się bezpośrednio z
ElektroEko pod adresem mailo-
wym elektroeko@elektroeko.pl.

Dodatkowe miejsce na odda-
nie małych elektroodpadów
mają mieszkańcy Bemowa, Bie-
lan i Woli. W dzielnicach tych
działają tzw. Miejskie Punkty
Elektroodpadów (MPE). W
ogólnodostępnych pojemnikach
można zostawić zużyte baterie,
przepalone żarówki, opakowa-
nia po tonerach, ładowarki oraz
zbędne płyty CD i DVD. Dokład-
ne lokalizacje MPE można
sprawdzić na stronie warsza-
wa19115.pl. Tam też znajdują
się wszystkie informacje doty-
czące możliwości pozbycia się
elektroodpadów w stolicy.

A n n a  P o d s i a d ł o

Warszawa wdraża system
oszczędzania energii

Ursynowski Nordic Walking

Zamów bezpłatny odbiór elektrośmieci z domu

Nowa filia Ursynoteki na Kabatach

Hołownia na Ursynowie o podwyżkach
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Na Mokotowie mamy 320 dróg gminnych o łącznej dłu-
gości ok 130 km. W 2022 roku Uchwałą Rady m.st.
Warszawy kolejne drogi na terenie dzielnicy Mokotów
zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Są to uli-
ce: Gandalfa, J. R. R. Tolkiena, Chrystiana Piotra
Aignera oraz Piniowa.

Łącznie w latach 2020-2022 do kategorii dróg gminnych zosta-
ło zaliczonych 13 dróg znajdujących się na terenie naszej dzielnicy.

Przypominamy także, że zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art.
40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych na cele niezwiązane z bu-
dową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wy-
maga zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. W ubiegłym 2022 roku, wydaliśmy 1478 decyzji, czy-
li o 64 decyzje więcej niż w 2021 roku i 297 niż w roku 2020.

Jaki będzie plan miejscowy?
Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego obszaru w rejonie ul. Żwirki i Wigury, Rostafiń-
skich i Kulskiego. Konsultacje społeczne toczą się od 30 stycznia
do 13 marca 2023 r.

Szczegóły na https://architektura.um.warszawa.pl.

Piruet, czy może wyścig na łyżwach? Od ponad czter-
dziestu lat mieszkańcy Mokotowa nie muszą wybierać:
na torze Stegny jest miejsce dla każdego, kto nie wy-
obraża sobie zimy bez jazdy na łyżwach. 

Ba! Odpowiedzialni za nazewnictwo nowych ulic chyba zawsze
wiedzieli, że na Mokotowie zamieszka wielu wielbicieli sportów
wszelakich: do dziś na terenie dzielnicy istnieje ulica Łyżwiarska,
a na przedwojennym planie nietrudno w jej pobliżu znaleźć m. in.
Narciarską, Hokejową i Saneczkową! 

PS. A małych saneczkarzy i rzeźbiarzy zobaczy się na płaskorzeź-
bie zdobiącej kamienicę przy ul. Puławskiej 26-26A.

ź r ó d ł o  g r a f i k i :  N a r o d o w e  A r c h i w u m  C y f r o w e

Jak w skali lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śledzenia
na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! W załącz-
niku zdjęcie przedstawiające Zieleniaki Powszechnej Spółdzielni
Spożywców przy ul. Puławskiej 

ffoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1967
ffoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

Mokotów wczoraj i dziś

Kartka z kalendarza

W 2024 roku mieszkańcy Stegien dojadą tramwajem do centrum
Warszawy. Tory na ul. św. Bonifacego będą przykryte rozchodni-
kiem, a przy trasie zostanie zasadzonych łącznie 40 drzew, 1188
krzewów oraz 355 innych roślin. Prace budowlane rozpoczną się
pod koniec tego roku. 

Tramwaj pojedzie na Stegny

Mokotowskie drogi

Staramy się, aby Strefa
Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego w Warszawie
była coraz bardziej nowo-
czesna. Poza wdrożonym
ostatnio abonamentem z
domu czy kolejnym opera-
torem mobilnych płatno-
ści, zdecydowaliśmy o
wprowadzeniu dalszych
usprawnień – w parkoma-
tach, na nowo rozszerzo-
nym obszarze Mokotowa

oraz Pragi-Północ, można
od teraz płacić Blikiem.

SPPN na przestrzeni ostatnich
lat szybko się rozwija. Nie chodzi
tu tylko o kolejne obszary mia-
sta, które są do niej włączane.
To przede wszystkim ułatwienia
dla mieszkańców oraz walka z
nieuczciwymi kierowcami.

W dobie powszechnie obowią-
zujących płatności bezgotówko-
wych, oprócz płatności kartą, od
wielu lat kierowcy w SPPN mo-

gą opłacać postój przy pomocy
aplikacji mobilnych. Obecnie do
ich dyspozycji są aż trzy – Mobi-
Parking (firma SkyCash), moBI-
LET (Mobile Traffic Data) oraz
FlowBird (FlowBird Group), któ-
ra dołączyła do oferty w listopa-
dzie 2022 r. Aplikacja mobilna to
wygodna i bezpieczna forma
opłacania postoju w SPPN. Dla
kierowców taka forma płatności
jest bardzo korzystna. Nie muszą
obawiać się kolejki do parkoma-
tu (parkowanie można opłacić
będąc w samochodzie, bez ry-
zyka natrafienia na kontrolę
podczas dokonywania płatności
w parkomacie). Płatność mobil-
na daje też możliwość opłacenia
konkretnego czasu, unikając tym
samym nadpłacania – nie trzeba
zatem zawczasu wiedzieć, jak
długo będziemy parkować.

Kolejnym usprawnieniem jest
to, które przygotowaliśmy dla
posiadaczy abonamentu. Od 16
listopada 2022 r. abonament
mieszkańca można załatwić ła-
two i wygodnie przez internet.
Na stronie abonamentzdo-
mu.zdm.waw.pl wystarczy zło-
żyć wniosek, przesłać wszystkie
niezbędne dokumenty i zapła-
cić, nie wychodząc z domu. Moż-
liwość składania wniosków o
abonament mieszkańca drogą
elektroniczną istnieje od 2020
roku. Dotychczas proces ten był

jednak oparty na wysyłaniu ma-
ili do ZDM. Taki sposób załatwia-
nia spraw był jedynie przejścio-
wym ogniwem w drodze do no-
woczesnego panelu.

Od 2 stycznia br. do SPPN
włączone zostały kolejne obsza-
ry Mokotowa i Pragi-Północ.
Rozszerzenie strefy wiązało się z
koniecznością zakupu parkoma-
tów. W sumie na ulicach stanęło
więc 167 nowych maszyn.

Jednym z wymogów zawar-
tych przez nas w postępowaniu,
było zapewnienie możliwości
wnoszenia opłat za postój w no-
wych urządzaniach, z wykorzy-
staniem np. systemu płatności
BLIK. Dla kierowców jest to spo-
re ułatwienie. Wiele osób wciąż
nie korzysta z aplikacji do parko-
wania, jednak praktycznie każ-
dy ma przy sobie smartfona. Nie-
mal wszystkie banki umożliwia-
ją płatności Blikiem, więc w
przypadku nieposiadania gotów-
ki czy karty płatniczej, będzie-
my mogli skorzystać z jeszcze
jednej opcji opłaty za postój.

Nowa funkcjonalność parko-
matów będzie teraz testowana
w praktyce na Mokotowie i Pra-
dze. Jeżeli okaże się, że kierow-
cy chętnie wykorzystują tę formę
płatności, będziemy chcieli, aby
urządzenia zakupywane w przy-
szłości, również posiadały tę
funkcję. z d m . w a w . p l

Unowocześniamy strefę płatnego parkowania

Strażacy Metra Warszaw-
skiego będą wspierać dzia-
łania ratowników nie tyl-
ko pod ziemią, ale na tere-
nie całej Warszawy. Na mo-
cy zawartego porozumie-
nia zakładowa służba ra-
townicza kolei podziemnej
będzie podlegać Komen-
dantowi Głównemu Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Dzięki podpisanemu przedłu-
żeniu porozumienia Zakładowa
Straż Ratownicza Metra War-
szawskiego nadal będzie wspie-
rać inne warszawskie jednostki
straży pożarnej na wypadek kry-
zysów. Decyzją komendanta
głównego mogą oni również
wziąć udział w działaniach poza
metrem – w celu zapewnienia
bezpieczeństwa warszawianek
i warszawiaków.

Służba na pełen etat
Służący w Metrze strażacy,

podczas przygotowania do peł-
nienia swoich obowiązków, w

ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
(KSRG), przeszli najbardziej za-
awansowany kurs pomocy
przedmedycznej, jaki mogą
ukończyć osoby, które nie ma-
ją wykształcenia medycznego,
czyli Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy. Kursanci uczą się

udzielania pomocy w ramach
Państwowego Ratownictwa
Medycznego oraz KSRG. 

Zakładowa Straż Ratownicza
stacjonuje obecnie na Stacji
Techniczno-Postojowej Kabaty.
Dysponuje trzema pojazdami
ratowniczymi i stałą obsadą
pełniącą obowiązki 24 godzi-

ny na dobę przez siedem dni w
tygodniu.

Wszechstronny 
system pomocy

Krajowy System Ratowniczo-
-Gaśniczy istnieje w Polsce od
1995 roku. Jego podstawowym
celem jest ochrona życia, zdro-
wia, mienia lub środowiska po-
przez: walkę z pożarami i inny-
mi klęskami żywiołowymi, ra-
townictwo techniczne, chemicz-
ne i od 1997 roku również po-
przez ratownictwo ekologiczne i
medyczne. Głównym założe-
niem przy tworzeniu KSRG było
powiązanie ze sobą różnych pod-
miotów ratowniczych.

W 2018 roku po raz pierwszy
podpisano porozumienie w ra-
mach Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, na mocy
którego strażacy Metra War-
szawskiego będą odbywać
wspólne ćwiczenia ze strażaka-
mi podlegającymi komendzie
głównej. A n n a  B a r t o ń

Strażacy z metra pomogą ratownikom
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Ursynów zebrał ponad 400 tysięcy na WOŚP!
W ubiegłą niedzielę odbył się 31. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Warszawiacy hojnie wsparli fundację.
Zebrane pieniądze mają być przeznaczo-
ne na walkę z sepsą. Finał WOŚP odbył
się pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich – małych i du-
żych”. Sepsa to zespół objawów wywoła-
nych przez niekontrolowaną, gwałtow-
ną reakcję organizmu na zakażenie. 

W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może
dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrzą-
su i śmierci. Jak wynika z najnowszych badań, w
skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc.
wszystkich zgonów. Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49
milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmar-
ło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań do-
tyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji
do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona
zgonów. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą
także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte,
które rozpoczynają się już na początku grudnia. Po
raz kolejny orkiestra zebrała miliony złotych. 

– Cudowny dzień nad całym naszym krajem,
uśmiechniętym krajem uśmiechniętych ludzi.
Odepchnęliśmy od siebie focha, byliśmy empa-
tyczni, tuliliśmy się, dzieliliśmy uśmiechem, a na
samym końcu powiedzieliśmy, że wstępnie na na-
szym koncie jest 154 mln 606 tys. 764 zł.  – mówił
na gorąco szef WOŚP Jurek Owsiak. – Ten Finał
odbył się dzięki Wam. Cudownym dobrym lu-
dziom, którzy organizowali sztaby, akcje charyta-
tywne, kwestowali na ulicach i oczywiście dzięki
wszystkim naszym darczyńcom!– dodał. 

Ursynowska orkiestra zebrała 
prawie pół miliona złotych

Pierwszy raz na Ursynowie „zagrały” wszystkie
przewidziane miejsca – Urząd Dzielnicy Ursynów,
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”,
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów oraz Ursy-
nowskie Centrum Sportu i Rekreacji. W tym roku
na Ursynowie udało się zebrać  433 385,80 zł:
297 182.80 zł – gotówką oraz  103 203.00 zł –
eSkarbonka . Dodatkowo już można wliczyć oko-
ło 33 000 PLN pochodzące z aukcji Allegro. To jesz-
cze nie jest nasze ostatnie słowo. Internetowe au-
kcje trwają jeszcze do 5 lutego. 

Można wylicytować m. in. złote zaproszenie
na Dni Ursynowa 2023, Pakiet startowy z nr. 1 na

Bieg Ursynowa, wycieczkę biegową po Ursynowie
czy pięknie oprawione autografy gwiazd Dni Ur-
synowa 2022. 

– Gramy z WOŚP do końca świata i o jeden
dzień dłużej. Dziękuję wszystkim, którzy włączy-
li się w organizację tego wydarzenia, wolontariu-
szom i mieszkańcom Ursynowa. Jesteście najlep-
si – podsumował burmistrz Ursynowa Robert
Kempa. Burmistrz dzielnicy osobiście kwestował
na Ursynowie (zebrał blisko 6000 złotych) i uczest-
niczył w wydarzeniach organizowanych na tere-
nie dzielnicy. A o godz. 20.00 rozpoczął ursynow-
skie światełko do nieba.

W Warszawie światełko dla Ukrainy
– Radośnie, serdecznie i z uśmiechem! Gramy

z WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Dziękuję wszystkim warszawiankom i warsza-
wiakom za wielkie serca – powiedział prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski. 

Prezydent stolicy osobiście kwestował na ulicach
miasta i pojawił się z puszką w studiu Orkiestry na
placu Bankowym. Jerzy Owsiak, w podziękowa-
niu, wręczył mu bukiet kwiatów. Na placu Banko-
wym bezpośrednio przed warszawskim Ratuszem
odbył się finałowy koncert. A o 20.00 mieszkań-
cy i mieszkanki stolicy szczelnie wypełniający plac
mogli zobaczyć laserowe „Światełko do nieba”,
które zastąpiło dawne pokazy fajerwerków. 

W feerii barw można było dostrzec dużo żółtych
oraz niebieskich akcentów. 

– Tegoroczne światełko do nieba było zadedy-
kowane także naszym przyjaciołom z Ukrainy –
wyjaśnił prezydent Trzaskowski.

W dniu finału poszybowały też w górę miejskie
licytacje na rzecz Orkiestry. „Magiczny ślub udzie-
lony przez Rafała Trzaskowskiego osiągnął 20
400 zł, rejs motorówką z prezydentem stolicy 14
tys. zł, a zwiedzanie niedostępnych miejsc w Pa-
łacu Kultury z wiceprezydent Renatą Kaznow-
ską – 5,6 tys. zł. Aukcje kończą się jeszcze w tym
tygodniu. 

Z niemała radością powitano na Ursynowie
znaną dziennikarkę Agatę Młynarską, która w la-
tach 90-tych prowadziła wraz z Jurkiem Owsia-
kiem pierwszy koncert WOŚP - jeszcze w studiu
TVP na Woronicza. Tym razem Agata uczestniczy-
ła w nagraniu dla TVN-24. 

P i o t r  C e l e j
F o t .  U r s y n o w s k i e  C e n t r u m  

K u l t u r y  „ A l t e r n a t y w y ”

FOT. R. MOTYL
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Już wkrótce rozpoczną się ferie
zimowe w stolicy. Część dzieci
wyjedzie w tym czasie poza War-
szawę, ale część, jak co roku po-
zostanie w mieście, co wcale nie
oznacza, że będzie się nudzić.
Jak zawsze o różne atrakcje dla
najmłodszych zadbały stołeczne
placówki kulturalne i napraw-
dę jest w czym wybierać. Warto
już dzisiaj wraz z naszymi po-
ciechami zaplanować ten czas,
tak, by było miło i ciekawie.

Street dance i hip-hop
Fascynująco zapowiada się powita-

nie ferii w ursynowskim Centrum Kultu-
ry „Alternatywy”, które na dzień 13 lu-
tego zaplanowało całą serię warsztatów
edukacyjnych. Dzień rozpocznie się za-
jęciami z robotyki dla dzieci w wieku 6
i 7 lat. Uczestnicy tych warsztatów do-
wiedzą się jaką rolę odgrywają roboty
we współczesnym świecie – jak pomaga-
ją ludziom w pracy, w nauce oraz w do-
mu i jak to się dzieje, że nas „słuchają”.
Będą też warsztaty z robotyki przezna-
czone dla dwóch starszych grup wieko-
wych: 7 – 9 lat oraz 10-13 lat, podczas
których uczestnicy zaprojektują swoje
własne roboty. Młodzi miłośnicy tańca
nowoczesnego będą zapewne zaintere-
sowani zajęciami z hip-hopu z elemen-
tami Street Dance’u i New Age. Nauka
tańca będzie prowadzona dla dwóch
grup wiekowych: 6 do 9 lat oraz 10 do

13 lat. Również dla tych samych dwóch
grup wiekowych odbędą się warsztaty z
architektury, których celem jest rozwój
wiedzy o postrzeganiu i projektowaniu
zarówno przestrzeni miejskiej, jak i
wnętrz naszych domów. Natomiast dla
dzieci i młodzież pałającej pasją do mu-
zyki „Alternatywy” przygotowały warsz-
taty z budowy instrumentów. Ponadto
w programie jeszcze zajęcia „Junior od-
krywca” dla dwóch grup wiekowych: 5
do 8 lat oraz 9 do 12 lat, podczas których
edukatorzy przybliżą młodym ludziom
profile znanych naukowców. Podczas
zajęć będzie również czas na wspólne
eksperymenty naukowe.

W Baju z Panem Kleksem
W magiczny sposób ferie powitamy z

Teatrem Baj, który w dniach od 8 do
17 lutego zaprasza najmłodszych wi-
dzów na spektakl „Szkoła marzeń, czy-
li Akademia Pana Kleksa” w reżyserii
Anety Płuszki. Pan Kleks to postać kul-
towa w polskiej literaturze dla dzieci, a
Akademia jego imienia to szkoła cza-
rów, która powstała na długo przed
słynnym z serii książek o Harrym Potte-
rze Hogwartem. Książka autorstwa Ja-
na Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”
doczekała się już niezliczonej ilości ada-
ptacji, łącznie z filmową i każda kolej-
ne próba przeniesienia tegoż dzieła na
deski teatralne jest wielkim wyzwaniem
i konfrontacją z tym, co dotąd powsta-
ło. Trzeba jednak przyznać, że twórcy
spektaklu z Teatru Baj świetnie poradzi-
li sobie z tym wyzwaniem. Z jednej stro-
ny sztuka dość wiernie oddaje klimat
powieści Brzechwy, ale jest też świe-
żym, współczesnym spojrzeniem na
wersję literacką. Pan Kleks, czyli Ambro-
ży Kleks to niezwykle charyzmatyczny,
mistrzowsko posługujący się magią, a
jednocześnie empatyczny nauczyciel.
Innymi słowy to nauczyciel, o jakim ma-
rzą dzieci. W spektaklu Płuszki Pan
Kleks unosi się w powietrzu i pokazuje

swych uczniom, jak opiekować się cho-
rymi meblami i przerzedzać litery.
Oczywiście, będą też lekcje kleksogra-
fii. Widzowie dowiedzą się, w jaki spo-
sób Adaś Niezgódka trafił do Akade-
mii, kogo spotkał w psim raju oraz jak
to się stało, że Mateusz zamienił się w
szpaka. Na pochwałę zasługują orygi-
nalne rozwiązania scenograficzne oraz
żywiołowa gra aktorów. Młodzi widzo-
wie powinni po tym spektaklu wyjść z
teatru z głową pełną wrażeń.

W ferie zimowe Teatr Baj poza spek-
taklami przygotował jeszcze dwie do-
datkowe atrakcje dla najmłodszych. W
dniach 12, 16 i 22 lutego proponuje
dzieciom zwiedzanie galerii lalek. Po
wystawie  „Lalki z krainy czarów” opro-
wadza kustosz galerii lalek. Wystawa
gromadzi ponad sto eksponatów za-
równo lalek, jak i masek oraz kostiu-
mów autorstwa wybitnych scenogra-
fów Teatru Baj. Wszystkie eksponaty
pochodzą ze spektakli, których premie-
ra odbyła się w ciągu ostatnich 70 lat
działalności teatru. Dzieci z pewnością
ucieszą się na widok smoków, koloro-
wych wróżek i strasznych diabłów.

Z kolei w dniach 17 i 18 lutego odbę-
dzie się spacer edukacyjny zatytułowa-
ny „Teatr – co to za miejsce? Sekrety te-
atralnych kulis”. Po niezwykłym świe-
cie teatru młodych ludzi oprowadzał
będzie jeden z aktorów Teatru Baj.
Uczestnicy spaceru dowiedzą się, mię-
dzy innymi, jak zbudowana jest teatral-
na scena, co skrywa się za kulisami oraz
kto jest zaangażowany w stworzenie
spektaklu i jakie są zadania poszcze-
gólnych osób. 

Iluzje z...odpadami
Pięciodniowe warsztaty dla dzieci

„Ferie na Wyspie Jadłonomia” przygo-
towało Biuro podróży Teatru Studio.
W dniach od 20 do 24 lutego młodzi lu-
dzie będą mieli okazję dowiedzieć się,
dlaczego warto  dbać o klimat i naszą
planetę oraz jak to robić. Podczas spa-
ceru będą się uczyli rozpoznawać pta-
ki i drzewa. Dzieci zobaczą, jak w łatwy
sposób przygotować zdrowy posiłek i
dlaczego jest to takie ważne, aby zdro-
wo się odżywiać. Podczas warsztatów
naprawczych młodzi ludzie będą cero-
wać, przyszywać guziki i robić makat-
ki. Nie zabraknie też czasu na zabawę i
grę w planszówki.

Wiedzę na temat ekologii dzieci i mło-
dzież będą miały okazję poszerzyć tak-
że podczas spektaklu eko-iluzjonistycz-
nego „Magia recyclingu” w Teatrze Eko-
logicznym Bohema House (ulica Smu-
gowa 46A) w dniu 25 lutego. Przedsta-
wienie przenosi młodych widzów do
niesamowitego świata iluzji, a jedno-
cześnie przybliża im tematykę gospo-
darowania odpadami i ochrony zaso-
bów Ziemi. Spektakl poprowadzi profe-
sjonalny iluzjonista – Marcin Cichomski.

Również w dniu 25 lutego na scenie
Teatru Capitol wystawiany będzie spek-
takl „Pinokio” na podstawie znanej i
uwielbianej przez dzieci na całym świe-
cie książki Carla Collodiego. Ta poru-
szająca i piękna bajka o wystruganym z
magicznego drewna pajacyku, który sta-
je się prawdziwym chłopcem, jest tak
naprawdę opowieścią o życiu, o dojrze-
waniu, o stawaniu się dorosłym czło-
wiekiem. Gdy stolarz Gepetto tworzy
Pinokia, pajacyk od razu potrafi się po-
ruszać, śmieć się, płakać i psocić jak każ-
de dziecko, ale nic nie czuje. Dopiero
za sprawą Dobrej Wróżki serce naszego
bohatera ożywa. Od tego momentu mu-
si się on sam nauczyć życia, poznać i
rozróżnić co jest dobre, a co jest złe. Na
swej drodze popełnia błędy, jak każdy z
nas, ale wyciąga wnioski i uczy się jak
być dobrym człowiekiem. Duża scena
Teatru Capitol, na której grany jest spek-
takl dała pole do popisu autorce sceno-
grafii Izabeli Toroniewicz. Zobaczymy,
między innymi, włoskie miasteczko, w
którym mieszkał papa Gepetto, teatr
marionetek, cyrk, w którym iluzjonista
przecina zamkniętą w skrzyni kobietę na
pół, pełną pokus Krainę Zabawek, szko-
łę, czy Pole Cudów. Pojawiają się znane
z książki postacie w przepięknych barw-
nych strojach: wróżka, oszuści – kot i
lis,  świerszcz, czy wieloryb. Spektakl
jest dość długi, bo trwa 2,5 godziny z jed-
ną tylko przerwą, jednak dzięki swej
niezwykłej dynamice, wielości świetnie
zagranych postaci i dzięki ciekawym
rozwiązaniom scenograficznym, nie jest
w najmniejszym stopniu nużący nawet
dla najmłodszych widzów.

Świna Geb-Geb i Małpka Czi-Czi
W ostatni dzień ferii 26 lutego na sce-

nie Teatru Capitol zobaczymy sztukę
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” we-
dług kultowej powieści Hugh Loftinga.
Główny bohater – Jan Dolittle – jest le-
karzem w niewielkiej miejscowości Pud-
dleby w Anglii. Jednocześnie jest też

wielkim miłośnikiem zwierząt i posia-
da ich całkiem sporo, co, niestety, znie-
chęca do niego pacjentów. Po tym, gdy
od swej papugi  Polinezji dowiaduje się,
że zwierzęta, tak jak i ludzie, mają swój
własny język doktor postanawia na-
uczyć się języków różnych zwierząt i
zamiast leczyć ludzi, zająć się opieką
nad zwierzętami. Podczas spektaklu w
Teatrze Capitol Jan Dolittle wraz ze
swymi towarzyszami – Świnką Geb-
-Geb, małpką Czi-Czi i Papugą Poline-
zją – zabierają nas w fascynującą po-
dróż do Afryki. Zobaczymy jak doktor
leczy małpy, które zapadły na tajemni-
czą chorobę i jak zostaje uwięziony
przez dzikiego króla Joliginkę. Razem
z bohaterami przeżyjemy przejście nad
przepaścią do Krainy Małp. Spektakl,
poza tym, że bawi, to przede wszystkim
uwrażliwia młodego widza na los zwie-
rząt, które zasługują na ludzkie dobre i
mądre wsparcie.

Na miłe zakończenie ferii w dniu 26
lutego zaprasza również Teatr Rampa,
w którym młodzi widzowie wraz z ro-
dzicami będą mieli możliwość zoba-
czyć muzyczny spektakl familijny
„Dzień Dziecka” według scenariusza
znanego artysty kabaretowego, auto-
ra tekstów i prezentera – Tomasza Ja-
chimka. Ojciec głównej bohaterki – Pau-
linki –  jest ważnym, ciągle zajętym i za-
bieganym dyrektorem. W natłoku obo-
wiązków nie znajduje czasu dla swojej
córki, a czasem wręcz nie dostrzega jej
obecności. Podkreśla przy tym, że dzie-
ci mają wspaniałe życie, bo tylko się ba-
wią i chodzą do szkoły. Wkrótce jed-
nak na własnej skórze przekonuje się, że
taki zwykły dzień w życiu dziecka wca-
le nie jest wolny od trosk i problemów.
Dzieje się tak, gdy na jeden dzień zno-
wu staje się dzieckiem i idzie do szkoły.
Cięty język, a zarazem ciepły humor
gwarantują wyśmienitą zabawę zarów-
no dzieciom, jak i widzom dorosłym,
którym przedstawienie przypomina o
tym, że sami kiedyś byli dziećmi.

Nie tylko ursynowskie Alternatywy podczas ferii

Od Papugi Polinezji do Tomasza Jachimka

Po wizycie w Kijowie do
Warszawy powrócili wło-
darze stolic Polski, Czech,
Słowacji i Węgier. Delega-
cja, zorganizowana przez
prezydenta Rafała Trza-
skowskiego, pojechała z
wizytą, by zadeklarować
dalsze wsparcie dla ogar-
niętej wojną Ukrainy.  Bur-
mistrzowie Paktu Wolnych
Miast podkreślają znacze-
nie pomocy samorządów
dla obywateli Ukrainy.

Wyjazd do Kijowa odbył się w
odpowiedzi na zaproszenie me-
ra Witalija Kliczki. Ukraińską sto-
licę oraz miejscowość Bucza od-
wiedzili wspólnie prezydent
Warszawy oraz burmistrzowie
Pragi, Bratysławy i Budapesztu.

Podczas wizyty prezydent
Trzaskowski podpisał z merem
Kliczką list intencyjny w sprawie
przekazania dziesięciu starszych
składów metra. Pociągi mają słu-
żyć m. in. jako źródło części przy
naprawach.

– Od momentu, kiedy za na-
szą wschodnią granicą zaczęło
dziać się źle, byliśmy gotowi, aby
nieść pomoc. Nasze wsparcie w
imieniu Paktu Wolnych Miast
deklarowaliśmy jeszcze na kilka
dni przed wybuchem wojny,
podczas wizyty w Kijowie – mó-
wił prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski. – Teraz zdecydo-
waliśmy się przekazać 10 pocią-

gów warszawskiego metra.
Chcemy też pomagać przy od-
budowie Ukrainy. Już dziś chro-
nimy tamtejsze pomniki i dzie-
dzictwo kulturalne, a w przy-
szłości, podczas odbudowy kra-
ju, zamierzamy przekazać nasze
doświadczenia w wykorzysty-
waniu unijnej pomocy.

Po powrocie z wizyty inni bur-
mistrzowie także podzielili się

swoimi refleksjami oraz zade-
klarowali dalszą pomoc dla
Ukrainy.

– Praga jest drugim miastem
po Warszawie pod względem
liczby uchodźców. Od dawna
staramy się zapewniać Ukrainie
praktyczną pomoc, np. przeka-
zując tramwaje, autobusy i ge-
neratory prądu – mówił Zdeněk
Hřib, burmistrz Pragi. – Pod-
czas wizyty widzieliśmy maso-
we groby w Buczy, spotkaliśmy
się też z merem i wysłuchali-
śmy historii o okropieństwach,
jakie popełniali tam żołnierze
rosyjskiego wojska. Nie mam
wątpliwości, że mamy do czy-
nienia ze zderzeniem cywiliza-
cji. Ważne, by Zachód o tym pa-
miętał i nie „zmęczył się” po-
maganiem Ukrainie.

– Ta wizyta miała dwa wymia-
ry. Praktyczny – Bratysława rów-
nież przekazuje autobusy do Ki-
jowa. I symboliczny – mer Kijo-
wa oraz burmistrz Buczy mówi-
li, jak ważne są nasza obecność

na miejscu i okazanie solidarno-
ści z Ukrainą – mówił Matúš Val-
lo, burmistrz Bratysławy.

Pakt Wolnych Miast przez sa-
morządowców Grupy Wyszeh-
radzkiej został powołany pod ko-
niec 2019 roku, włodarze czte-
rech stolic regularnie spotykają
się i konsultują w najważniej-
szych, wspólnych kwestiach.

– Nasze państwa w XX wieku
przeszły ogrom cierpień pod
jarzmem sowieckim i wiemy, jak
ważna jest obecność Europy. To
było też przyczynkiem do utwo-
rzenia Paktu Wolnych Miast i do
naszego wyjazdu do Kijowa –
mówił Gergely Karácsony, bur-
mistrz Budapesztu.

Pytany przez dziennikarzy o
osobiste doświadczenie prezy-
dent Warszawy wspomniał
jeszcze o poruszających wizy-
tach w Buczy i w kijowskim
centrum dla dzieci z niepełno-
sprawnościami.

– Inaczej ogląda się obrazy z
wojny w telewizji, a inna rzecz to

świadectwo z pierwszej ręki:
rozmowy ze wszystkimi, którzy
byli przy tym, kiedy ludzie byli
terroryzowani, gwałceni, zabija-
ni. Mer, który musiał się ukry-
wać. Ci wszyscy ludzie organizo-
wali przez cały czas pomoc –
mówił prezydent Trzaskowski.
– W Kijowie widzieliśmy ośro-
dek dla dzieci z frontu – niepeł-
nosprawne, z autyzmem, z trau-
mą wojenną. Pomaganie im to
wielkie wyzwanie. Widać tam
było polski sprzęt ułatwiający
poruszanie się, specjalistów, któ-
rzy pomagają im na nowo uło-
żyć sobie życie. Wiele opieku-
nek mówi po polsku, bo były z
dziećmi w Polsce, ponieważ
wiele z tych dzieci trafia do war-
szawskich szpitali.

Spotkanie po powrocie z po-
dróży do Ukrainy odbyło się w
działającym cały czas punkcie
recepcyjnym dla uchodźców
przy Dworcu Wschodnim pro-
wadzonym przez Norwegian Re-
fugee Council.

Burmistrzowie Paktu Wolnych Miast po wizycie w Ukrainie
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W 2017 r. w Warszawie było aż 15 tysię-
cy kopciuchów. Dzięki sukcesywnej li-
kwidacji starych pieców w lokalach ko-
munalnych i miejskim dotacjom dla
mieszkańców ta liczba zmalała do 4,4
tys. W ciągu ostatnich 6 lat w stolicy
ubyło więc 70 proc. kopciuchów. A bę-
dzie ich jeszcze mniej.

Zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogo-
wą od tego roku zakazane jest używanie przesta-
rzałych pieców na paliwo stałe, które nie spełnia-
ją wymogów dla klas 3, 4 lub 5. Mimo to, w War-
szawie obecnie jest 4449 bezklasowych pieców, z
czego 4123 to urządzenia w prywatnych loka-
lach. Aby zmniejszyć tę liczbę, miasto od kilku lat
udziela mieszkańcom dotacji na wymianę kop-
ciucha na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

– W ubiegłym roku na wymianę kopciucha przy-
znaliśmy niemal 900 dotacji na łączną kwotę po-

nad 25,5 mln zł. Dzięki miejskiemu wsparciu od
początku stycznia do końca grudnia 2022 r. uda-
ło się zlikwidować ponad tysiąc takich pieców w
lokalach prywatnych – mówi Magdalena Mło-
chowska, dyrektor koordynator ds. zielonej War-
szawy: – Ubiegły rok miał być ostatnim, w którym
mieszkańcy mogli ubiegać się o dotacje. Zdecydo-
waliśmy się jednak pomóc tym, którzy – ze wzglę-
dów formalnych lub z przyczyn technicznych –
nie mogli skorzystać z dofinansowania. Dlatego o
dotację można ubiegać się także w tym roku i ko-
lejnych latach – dodaje.

Wydłużenie terminu to jedna ze zmian w
uchwale dotacyjnej Rady m .st. Warszawy na in-
westycje ekologiczne. Wysokość dofinansowania
dla osób, które będą ubiegać się o wsparcie w wy-
mianie kopciucha, pozostanie na dotychczaso-
wym poziomie – będzie wynosić do 70 proc. Ta-
ka sama pozostaje również ścieżka składania wnio-
sków – dokumenty w wersji papierowej można zo-
stawić w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wy-
słać pocztą.

Nowa uchwała nie tylko wydłużyła termin przy-
znawania dotacji na wymianę kopciucha. Jej za-
pisy ułatwiają także realizację takiej inwestycji
osobom, które nie mają prawa do dysponowania
nieruchomością. Ten wymóg został zniesiony, dla-
tego o finansowe wsparcie miasta mogą teraz
ubiegać się również mieszkańcy nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym. Zmiana ta
dotyczy nie tylko dotacji na wymianę kopciucha,
ale także na pozbycie się azbestu.

Kolejną korzystną dla mieszkańców modyfika-
cją w uchwale jest zwiększenie dotacji z 4 do 6 tys.
zł na likwidację szamba w związku z podłącza-
niem budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Na koniec 2025 roku ponad połowa po-
trzeb energetycznych miasta ma być po-
krywana z własnych źródeł. To plan, w
którego realizacji mają pomóc m. in. ta-
kie projekty, jak rozbudowa ZUSOK na
Targówku czy wprowadzenie centralne-
go systemu do zarządzania energią w
miejskich budynkach. Dużą rolę odgry-
wają tu także realizowane i planowane
inwestycje w odnawialne źródła energii.

Warszawa bardzo mocno inwestuje w odna-
wialne źródła energii (OZE). To nie tylko jeden ze
sposobów prowadzących do osiągnięcia neutral-
ności klimatycznej i zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego, ale też – zwłaszcza w dobie obec-
nego kryzysu – realne oszczędności dla miasta.

W zakresie OZE w stolicy zdecydowanie przo-
duje energia słoneczna. W ubiegłym roku przyję-
ty został Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej,
zgodnie z którym w ogniwa fotowoltaiczne wypo-
sażone zostaną wszystkie miejskie budynki, na
których istnieje taka możliwość. W budżecie na la-
ta 2022-24 na ten cel przeznaczone zostało 60
mln zł. Pierwsze inwestycje ruszyły już w ubiegłym
roku. Panele udało się zamontować na dachach 46
obiektów – to m. in. żłobki, szkoły, Domy Pomo-
cy Społecznej oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Kolejne 125 inwestycji otrzymało dofinansowanie
na lata 2023-2024.

Dzięki ubiegłorocznym zadaniom, panele po-
zyskujące energię słoneczną działają obecnie na
171 miejskich budynkach. Ich łączna moc wynosi
4,1 MW.

Energia ze słońca i ścieków 
w warszawskich wodociągach

Dużymi inwestycjami w instalacje fotowoltaicz-
ne, a zarazem jednymi z większych w Polsce, mo-
że pochwalić się Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji. Spółka posiada instalacje
fotowoltaiczne o łącznej mocy szczytowej 6,7 MW.
Największa z nich – o mocy 2,43 MW – powstała
na terenie Oczyszczalni Ścieków Południe. Pozo-

stałe wybudowano na terenie Przepompowni No-
wodwory, Oczyszczalni Ścieków Czajka, Oczysz-
czalni Ścieków Dębe, Zakładu Północnego w Wie-
liszewie i Stacji Strefowej Białołęka.

Prognozowana produkcja energii elektrycznej
przez wszystkie instalacje fotowoltaiczne MPWiK
ma osiągnąć poziom około 6,4 GWh, co odpo-
wiada zapotrzebowaniu około 3,2 tys. gospo-
darstw domowych.

Fotowoltaika uzupełnia główne źródło energii
odnawialnej w MPWiK czyli biogaz produkowa-
ny ze ścieków. Dzięki niemu wytwarzane są rocz-
nie ponad 42 GWh „zielonej” energii elektrycznej.
W sumie z odnawialnych źródeł spółka pokrywa
prawie jedną czwartą swojego zapotrzebowania
na energię elektryczną.

Zielona energia – plany na przyszłość
Warszawa planuje dalsze inwestycje z OZE i w

budżecie na lata 2023-2025 ma przeznaczone na
ten cel dodatkowe 100 mln zł. Miasto przygotowu-
je się m.in. do budowy dwóch większych farm fo-
towoltaicznych – w rejonie elektrociepłowni Żerań
oraz koło Oczyszczalni Ścieków Południe. Moc
każdej z tych instalacji ma być równa 15 MW

W planach miasta jest też budowa elektrolize-
ra do pozyskiwania własnego wodoru. Paliwo
miałoby posłużyć do zasilania nawet do 350 auto-
busów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Odnawialne źródła energii 
również dla mieszkańców

Inwestycje w odnawialne źródła energii, dzię-
ki wsparciu miasta, mogą realizować też miesz-
kańcy stolicy. Warszawa udziela dofinansowania
m.in. na montaż pomp ciepła, turbin wiatrowych
oraz paneli fotowoltaicznych. Tylko w ubiegłym ro-
ku wysokość dotacji wyniosła 3,6 mln zł, z czego
aż 2,9 mln zł trafiło do mieszkańców montują-
cych panele fotowoltaiczne.

Z początkiem września 2022 r. ruszył kolejny
nabór wniosków o dotacje. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie eko.um.warszawa.pl. M B

Przeprowadzone w 2022 r.
testy auta, które „jeździ
po Warszawie i wykrywa
dziury w drodze” okazały
się obiecujące. Zza biurka
można wychwycić nawet
10-krotnie więcej awarii
infrastruktury niż pod-
czas patrolu.

W Pogotowiu Drogowym
ZDM działa zespół, który zaj-
muje się patrolowaniem dróg
w mieście. Pracownicy, podzie-
leni na dwuosobowe ekipy, co-
dziennie patrolują przydzielo-
ne rejony, a zauważone niepra-
widłowości – przewrócone zna-
ki drogowe, ubytki w jezdni,
wyrwane słupki, nielegalne re-
klamy – zapisują na specjalnej
karcie obserwacji, potem wpi-
sują do dedykowanego progra-
mu i w formie zgłoszenia prze-
kazują do naprawy właściwym
podmiotom.

Taki system działa w niezmie-
nionej formie od powstania Po-
gotowia Drogowego. Ma swoje
słabe strony. Patrol w ciągu jed-
nego dnia sprawdza ok. 40-50
km dróg, ale patrolujący robi to
zza szyby samochodu, jednocze-
śnie notując. Wychwycenie
wszystkich nieprawidłowości,
np. na skrzyżowaniu w czasie
kilkunastosekundowego prze-
jazdu przez nie, jest niemożli-
we. Co więcej, patrolujący ulice
zwracają uwagę przede wszyst-
kim na takie zdarzenia, które
mają największy wpływ na bez-
pieczeństwo ruchu. Chodzi o
uszkodzenia oznakowania,
uszkodzenia barier energochłon-
nych, czy głębokie wykruszenia
nawierzchni. W efekcie np. na-
klejki z ogłoszeniami na słupach
sygnalizacyjnych, czy sytuacje
oddalone od jezdni, są zauważa-
ne rzadziej.

W 2022 r. postanowiono od-
powiedzieć na dwa pytania. Czy
można to robić inaczej? Czy „in-
aczej” będzie oznaczało „efek-
tywniej”? Na oba pytania odpo-
wiedź brzmi „tak”.

Miasto na ekranie 
komputera

Pomysł zakładał wykonanie
skaningu laserowego na 150 km
dróg w Warszawie za pomocą
urządzeń zamontowanych na
dachu auta patrolowego. Ich
„patrolowanie” odbywało się nie
na bieżąco, ale w siedzibie ZDM,

na ekranie komputera, przy wy-
korzystaniu oprogramowania od
firmy OPEGIEKA. Wybranych
pracowników – zarówno spo-
śród dyspozytorów jak i załóg
interwencyjnych – posadzono
przy biurku.

Co chciano sprawdzić:
– Jaki odcinek dróg możliwy

jest do zanalizowania przez jed-
nego pracownika w trakcie
ośmiogodzinnej zmiany?

– Ile nieprawidłowości pra-
cownik jest w stanie wykryć?

– Jaki jest charakter nieprawi-
dłowości, tzn. czy stacjonarna
kontrola dróg pozwala na uchwy-
cenie również innego rodzaju
zdarzeń niż te, które dostarczane
są przez mobilne patrole.

Patrolujący zza biurka, po
przejeździe auta pracuje na ma-
teriale, który do złudzenia przy-
pomina Google Street View, jest
jednak o wiele dokładniejszy, a
korzystając ze specjalnej prze-
glądarki, można obrazem nawi-
gować, znacznie przybliżać, oce-
niać odległość i automatycznie
generować zgłoszenia.

To kluczowe. Już wcześniej
eksperymentowano z zapisem
wideo z przejazdów patrolo-
wych. Jakość materiału była jed-
nak na tyle słaba i mało elastycz-
na, że ostatecznie ten pomysł nie
wypalił.

Tysiąc zgłoszeń
Co się okazało? W ciągu jed-

nego dnia jedna osoba zza biur-
ka jest w stanie skontrolować 10-
15 km ulic. Być może lepsze obe-
znanie z programem albo aktu-
alizacja opcji w oprogramowa-
niu pozwoliłaby na więcej. Póki
co możliwości są takie. Niby jest
to mniej niż wspomniane kilka-
dziesiąt kilometrów dla patrolu
samochodowego, ale…

Analizując całość, tzn. 150 km
ulic, kontrolerzy znaleźli i zgło-
sili do usunięcia 1032 usterki.
Jeden patrol samochodowy,
podczas 50-kilometrowego ob-
jazdu, wychwytuje około 30
usterek. Proste obliczenie po-
zwala stwierdzić, że zza biurka
zauważono dziesięciokrotnie
więcej rzeczy do poprawki w
przestrzeni miejskiej niż w ra-
mach dotychczasowej praktyki!

Co szalenie istotne, kontroler
bez problemu wychwytywał te
zdarzenia, które patrolom umy-
kają, takie jak graffiti w pasie
drogowym, małe reklamy odda-
lone od jezdni, czy uszkodzenia
infrastruktury, które nie są w
utrzymaniu ZDM, np. wygrodze-
nia trawników.

Oczywiście, awarie w pasie
drogowym w Warszawie są wy-
krywane nie tylko przez  patro-
le. Takie jak opisane wyżej na
pewno nie umkną mieszkań-
com, którzy zgłaszają je choćby
korzystając z numeru 19115. Ale
dzięki testowanemu oprogramo-
waniu wiadomo o nich szybciej,
a kontroler ma dużo większą
wiedzę o tym gdzie się ich spo-
dziewać i czego mogą dotyczyć.

Jak e-kontrola?
System wygląda więc obiecu-

jąco. Podobnie zresztą jak auto-
matyczne sprawdzanie opłat w
strefie płatnego parkowania, któ-
re wdrożono niecałe trzy lata te-
mu. Wtedy, przed wyjazdem na
ulice dwóch pierwszych aut do e-
kontroli, również było sporo zna-
ków zapytania. Dziś trudno wy-
obrazić sobie Warszawę bez
elektrycznych aut z urządzenia-
mi do kontroli na dachu. Decy-
zja, co dalej z technologią skano-
wania ulic, jeszcze przed urzęd-
nikami. z d m . w a w . p l

Stolica od lat podejmuje
działania na rzecz czyste-
go powietrza. Te inicjaty-
wy przynoszą konkretny
efekt. Porównując dane
na przestrzeni ostatnich
12 lat, w Warszawie widać
stałą poprawę jakości po-
wietrza.

Wyniki zanieczyszczeń powie-
trza (dla pyłów zawieszonych
PM 2,5 i PM 10) rejestrowane
na warszawskich stacjach w
ostatnich latach wskazują ten-
dencję spadkową. Jakość powie-
trza powoli, ale stale rośnie. Wy-
raźną tendencję poprawy widać
w latach 2017-2022. To właśnie
w 2017 r. została przyjęta ma-
zowiecka uchwała antysmogo-
wa, która wprowadziła zakaz
używania kopciuchów od stycz-
nia 2023 r. W ciągu ostatnich 5
lat liczba przestarzałych kotłów
w stolicy zmniejszyła się o około
10 tysięcy. To m. in. zasługa mia-
sta, które wspierało mieszkań-
ców dotacjami oraz samo inwe-
stowało w likwidację kopciu-
chów w lokalach komunalnych.

Co jeszcze pokazują ostatnie
dane jakości powietrza? Można
z nich wyczytać, że w ubiegłym
roku średnie wyniki na wszyst-
kich stacjach mieściły się w nor-
mie, czyli poniżej poziomu 20
µg/m3 dla PM 2,5 oraz poniżej
40 µg/m3 dla PM 10.

– Spadkowa tendencja bardzo
nas cieszy. Ale wiemy, że mamy
jeszcze sporo do zrobienia. Zaktu-
alizowane zalecenia Światowej
Organizacji Zdrowia wskazują, że

nieszkodliwe dla zdrowia są wyni-
ki na poziomie poniżej 5 µg/m3
dla pyłu PM 2,5 oraz poniżej 15
µg/m3 dla pyłu PM 10. Dlatego
nie rezygnujemy z kolejnych za-
dań na rzecz poprawy czystości
powietrza w stolicy – mówi Mag-
dalena Młochowska, dyrektor ko-
ordynator ds. zielonej Warszawy.

Jak Warszawa walczy 
ze smogiem?

Wsparcie w wymianie kopciu-
chów to tylko jedno z miejskich
działań na rzecz poprawy jakości
powietrza. Stolica chętnie anga-
żuje się również w szersze inicja-
tywy. Jedną z nich jest współpra-
ca z Clean Air Fund i Bloomberg
Philanthropies w ramach inicja-
tywy „Oddychaj Warszawo”.

Miasto mocno inwestuje rów-
nież w transport publiczny – roz-
wija linie metra i nowe trasy
tramwajowe oraz kupuje nisko-
i zeroemisyjny tabor. Warszawa
działa również na polu eduka-
cyjnym – warszawskie szkoły

podstawowe i ponadpodstawo-
we otrzymały w ubiegłych latach
gotowe scenariusze lekcji o za-
nieczyszczeniach powietrza. 

Sprawdź jakość powietrza
w swojej okolicy

Od kilku miesięcy mieszkańcy
Warszawy mogą sprawdzić ja-
kość powietrza w mieście dzięki
nowym czujnikom zamontowa-
nym w każdej dzielnicy. W stoli-
cy jest to 108 urządzeń, a 56 do-
datkowo rozlokowano w 17 są-
siednich gminach. Urządzenia
mierzą  zanieczyszczenie pyła-
mi zawieszonymi PM10, PM2,5,
a także PM1 czyli pyłami, któ-
rych średnica nie przekracza 1
mikrometra. Oprócz tego
wszystkie czujniki mierzą zanie-
czyszczenie dwutlenkiem azo-
tu, a część urządzeń zlokalizo-
wanych z dala od ulic, dodatko-
wo ozonem. Dane można spraw-
dzić już na warszawskiej platfor-
mie IoT oraz w aplikacji mobilnej
Warszawa 19115. M B

Skanowanie ulic, co z niego wynika?

Coraz czystsze powietrze w Warszawie

Stolica zielonej energii

Usunięto 70 proc. kopciuchów



1 0

W 2022 r. w wypadkach
drogowych na warszaw-
skich ulicach zginęło naj-
mniej osób w historii do-
kładnych pomiarów - 30.
Jeszcze w 1991 r. ofiar wy-
padków było 314, a w
2011 r. – 90. 

Wizja Zero, czyli sytuacja, w
której w ciągu roku na war-
szawskich ulicach nie zginie
nikt, nie jest nierealną ideą, ale
planem, do którego konse-
kwentnie zmierzamy.

30 osób, które w ubiegłym ro-
ku zginęły w wypadkach drogo-
wych w Warszawie (nie jest to
jeszcze oficjalna statystyka – po-
licja do ofiar wypadków zalicza
również osoby zmarłe w wyniku
powypadkowych obrażeń w cią-
gu 30 dni od zdarzenia) to naj-
mniej odkąd prowadzimy po-
miary. To liczba, która jest o 30
osób zbyt duża, ale jednocześnie
to znacznie mniej niż w ubie-
głym roku, ale dużo bardziej
istotne, że to sporo mniej niż w
2019 r. Dlaczego? Bo statystyki
z dwóch lat pandemii traktujemy
jako mocno zaburzone, bo i ruch
drogowy i, szerzej, sposób poru-
szania się po mieście wyglądał
wtedy inaczej niż zwykle. Sen-
sownie można porównywać licz-
by do ostatniego roku przedpan-
demicznego i jest tu spora zmia-
na na plus.

Lepsze przepisy 
i bezpieczniejsze drogi 

Skąd ta poprawa? Wydaje
się, że po pierwsze wpływ mia-
ły na to ostatnie zmiany w prze-
pisach drogowych. Przede
wszystkim wzrosła wysokość

mandatów za najbardziej nie-
bezpieczne wykroczenia, ale też
zmieniły się na plus zasady obo-
wiązujące kierowców i pieszych
na zebrach. Temat zmian był
szeroko opisywany i omawiany
w mediach co na pewno spo-
wodowało, że użytkownicy
dróg baczniej zwracali uwagę
na swoje zachowanie.

Po drugie w Warszawie od
kilku lat intensywnie zmienia-
my drogową infrastrukturę, co
ma odzwierciedlenie w staty-
stykach wypadkowych. Skupia-
my się przede wszystkim na
okolicach przejść dla pieszych.
Wykonany w latach 2016-20
audyt 4096 przejść dla pieszych
w Warszawie jest podstawą ko-
lejnych zmian na najbardziej
niebezpiecznych zebrach (w
ubiegłym roku za to przedsię-
wzięcie Warszawa znalazła się
w finale Urban Road Safety
Award). Do tej pory w efekcie
audytu zmiany – instalację sy-
gnalizacji, azyli, skrócenie przej-
ścia, czy ustawienie słupków
uniemożliwiających parkowa-
nie w jego pobliżu – przeszło
ponad 300 zebr ocenionych na
0, 1 lub 2 w skali 0-5.

Interweniujemy w miejscach
niebezpiecznych, również tam,
gdzie interwencja jest skompli-
kowana. Np. zainstalowanie fo-
toradarów na moście Poniatow-
skiego (to urządzenia z których
samorząd nie może korzystać,
więc przekazaliśmy je w użytko-
wanie do Głównego Inspektora-
tu Transportu Drogowego) spra-
wiło że w miejscu bardzo nie-
bezpiecznym (w latach 2015-19
– 26 wypadków, w tym trzy

śmiertelne) przestało dochodzić
do poważnych zdarzeń.

Dziesięciokrotny spadek 
w ciągu trzech dekad

Warto prześledzić jaką drogę
pod względem BRD przecho-
dziła Warszawa w ostatnich de-
kadach, by uzmysłowić sobie z
jakiego poziomu startowaliśmy.
Liczby z niedalekiej przecież
przeszłości wydają się dziś szo-
kujące. 314 ofiar wypadków w
1991 r. budzi grozę, ale przez
całą ostatnią dekadę ubiegłe-
go wieku ta liczba rokrocznie
oscylowała wokół 200, a spa-
dła poniżej 100 ofiar w ciągu
roku kalendarzowego dopiero
w 2009 r. W ciągu ostatniej de-
kady liczba ofiar wypadków w
Warszawie spadła trzykrotnie.
W ciągu trzech dekad – dzie-
sięciokrotnie!

To pokazuje, że Wizja Zero w
Warszawie jest całkowicie real-
nym planem, choć gdy kilka lat
temu urzędnicy o niej wspomi-
nali, przyjmowana była z powąt-
piewaniem. Wymaga konse-
kwencji, odporności na okreso-
we wahnięcia statystyk i goto-
wości do ciągłego wyjaśniania
po co to robimy i wskazywania,
że ma to sens.

Coraz częściej 
wypadki nietypowe

Oczywiście im bliżej zera ze
wspomnianej Wizji, tym zmia-
ny są trudniejsze. Od kilku lat
szczegółowo opisujemy w na-
szych raportach każdy wypadek
śmiertelny z osobna. Wyzwa-
niem stają się sytuacje nietypo-
we, wynikające z zachowań, któ-
re trudno przewidzieć, jak pija-
ny rowerzysta, który po prostu
przewrócił się jadąc chodnikiem
i zmarł w wyniku obrażeń, czy
głośny jesienią wypadek na ul.
Cybernetyki, gdzie kierowca
przejechał przez osygnalizowa-
ne skrzyżowanie, jakby tego
skrzyżowania tam nie było. Co-
raz częściej przy zachowaniu
sprawcy pojawia się fraza „z nie-
wyjaśnionych przyczyn…”

Co nie zmienia faktu, że cel
jest jasny, a kierunek oczywi-
sty. W ciągu najbliższych tygo-
dni, dzięki dokładniejszym da-
nym będziemy mogli bardziej
szczegółowo opisać miniony rok
w Warszawie pod względem
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Szczególnie istotne wy-
daje się utrzymanie pozytyw-
nej tendencji związanej ze
zmniejszającą się liczbą wypad-
ków z pieszymi. Jednak do pod-
stawowego celu Wizji Zero ma-
my w stolicy coraz bliżej.

z d m . w a w . p l

Stolica zmierza w stronę Wizji Zero

Tramwajarze posadzili rozchodnik na
kolejnym, ponad kilometrowym odcinku
torów w centrum Warszawy. Takich „zie-
lonych” torów jest już w stolicy 28 kilo-
metrów. Kolejne pojawią się na nowo bu-
dowanych trasach tramwajowych –
wzdłuż Kasprzaka, na ul. Gagarina i do
Wilanowa.

Rozchodnik pojawił się na dwóch odcinkach
sieci tramwajowej Śródmieścia. Pierwszy z nich to
tory o długości 570 metrów w Alejach Jerozolim-
skich – między pl. Zawiszy a ul. Żelazną. Drugi –
to nieco dłuższy odcinek na Jana Pawła II o dłu-
gości 668 metrów – między rondem ONZ a dwor-
cem Warszawa Centralna. Łączna powierzchnia
obydwu torowisk, gdzie tłuczeń został przykryty
roślinami, przekracza 4 tys. mkw.

Nocne nasadzenia
Zielone tory w centrum zostały pokryte sied-

mioma gatunkami rozchodnika. Dzięki temu, gdy
roślina będzie kwitła, torowisko będzie zmienia-
ło kolor. Rozchodnik został posadzony na podło-
żu do uprawy roślin, a pod nim znalazła się war-
stwa, której zadaniem będzie magazynowanie
wody. Prace wykonywane były w nocy, więc nie
wymagały wstrzymywania ruchu tramwajowe-
go. Wykonawca – firma Werde – będzie mieć obo-
wiązek dbania o rośliny przez najbliższe 3 lata,
później zajmą się nimi tramwajarze.

Jak oszczędzać wodę na torach?
W Warszawie jest już 28 km zielonych torów.

Tramwajarze zastępują sukcesywnie „zielonym
dywanem” tradycyjną konstrukcję torowisk z
tłuczniem. Rozchodnik to roślina, która początko-

wo eksperymentalnie została posadzona na ul.
Obozowej, a teraz – dzięki temu, że nie potrzebu-
je podlewania – trafia na inne ulice. To szczegól-
nie ważne przy ocieplającym się klimacie. Tory,
które zostaną zazielenione będą pierwszymi, na
których zostanie zastosowana nowa technologia.
Nie trzeba robić ich pełnej przebudowy, co ozna-
cza niższe koszty zazieleniania stolicy.

Tramwajowa stolica zieleni
Inwestycje tramwajowe w Warszawie, które

będą prowadzone w ciągu najbliższych dwóch
lat, będą miały jeszcze więcej nowych zielonych
rozwiązań. Budowane trasy wzdłuż Kasprzaka, na
Gagarina i do Wilanowa będą miały zielone toro-
wiska. Łączna długość nowych zielonych torów
przekroczy 10 km.

Przy nowych torach tramwajarze zaplanowali
posadzenie wysokich, wyrośniętych drzew. Na tra-
sie do Wilanowa, której budowa trwa od połowy
sierpnia, nawet w węższych miejscach, gdzie nie
można byłoby myśleć o nasadzeniach drzew, poja-
wią się specjalnie formowane egzemplarze. Oprócz
tego przewidziano posadzenie zwykłych drzew.

Drzewa pojawią się także na części peronów, że-
by pasażerowie mogli czekać na tramwaj w ich cie-
niu. Łącznie w ramach budowy tej trasy zostanie
posadzonych 1000 nowych drzew.

Ekologiczna zajezdnia
Tramwajarze pracują nad kolejnymi zielonymi

inwestycjami. Jedną z nich jest powstająca za-
jezdnia Annopol, która w dużym stopniu będzie
korzystała z odnawialnych źródeł energii. Budy-
nek będzie też odzyskiwał wodę deszczową i zo-
stanie obsadzony zielenią. M a c i e j  D u t k i e w i c z

Stołeczni urzędnicy wspólnie z policją i
strażą graniczną ponownie skontrolo-
wali przewoźników w transporcie osobo-
wym czyli taksówki zamawiane poprzez
aplikacje mobilne. Cel kontroli to popra-
wa jakości usług świadczonych na tere-
nie Warszawy.

Urząd m. st. Warszawy, we współpracy z Ko-
mendą Stołeczną Policji, są autorami kampanii
społecznej pn. „Bezpieczna taksówka”. 

Od kwietnia w ramach działań kontrolnych kie-
rowane są dodatkowo patrole, przydzielono ich 45
miesięcznie. W sumie w 2022 r. samorząd war-
szawski zaplanował do zrealizowania 405 tzw.
służb ponadnormatywnych na sumę 129 600 zł.

Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone 18 i
24 listopada w imieniu prezydenta m. st. War-
szawy we współpracy z funkcjonariuszami z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
Policji  i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicz-
nej Placówka Straży Granicznej w Warszawie.

Łącznie przeprowadzono 122 czynności spraw-
dzająco-kontrolne, w wyniku czego stwierdzono
szereg nieprawidłowości, brak poszanowania pra-
wa i narażania przewożonych osób na niebezpie-
czeństwo. Oto najpoważniejsze naruszenia;:

– 1 kierowca legitymował się fałszywym pra-
wem jazdy,

– 8 kierowców nie posiadało uprawnień do kie-
rowania pojazdami,

– 2 kierowców po użyciu środków odurza-
jących,

– 1 kierowca z sądowym zakazem prowadzenia
pojazdów,

– 24 zatrzymanych kierowców nie spełniało
wymagań ustawy o transporcie drogowym w za-
kresie wykonywania transportu drogowego osób
(np. brak licencji, brak badań lekarskich lub psy-
chologicznych) oraz naruszyli przepisy prawa
miejscowego (np. nieprawidłowe oznakowanie
taksówki).

W ramach współdziałań kontrolnych do 28 li-
stopada 2022 r. sprawdzono 1390 kierowców w
wyniku czego stwierdzono, że:

– 53 kierowców legitymowało się fałszywym
prawem jazdy,

– 90 kierowców nie posiadało uprawnień do
kierowania pojazdami,

– 5 kierowców w stanie nietrzeźwości,
– 4 kierowców po użyciu środków odurzających,
– 2 kierowców z sądowym zakazem prowadze-

nia pojazdów,
– 57 pojazdy odholowano,
– 141 kierowców nie spełniało wymagań ustawy

o transporcie drogowym w zakresie wykonywania
transportu drogowego osób (np. brak licencji),

– 22 kierowców zatrzymała Straż Graniczna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

przy przewozie osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie
więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą zabronione
jest wykorzystywanie „aplikacji mobilnych”.

Przewóz na „aplikację” mogą wykonywać
przedsiębiorcy posiadający licencję „TAXI” . Wsia-
dając do taksówki, należy zwrócić uwagę, czy po-
jazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI”
wymaganą w przypadku licencjonowanych tak-
sówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocz-
nym miejscu, znajduje się specjalny identyfika-
tor z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i
zdjęciem).

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

Zielone tory w Warszawie

Kontrola przewozu na aplikacje mobilne



1 1

Goście z Ukrainy, nowe stacje metra i żłobki...
Miniony rok to w Warsza-
wie przede wszystkim fala
uchodźców z Ukrainy, któ-
ra oznacza także wzrost
ludności o setki tysięcy no-
wych mieszkańców. Dlate-
go tak ważna była eduka-
cja i zabezpieczenie socjal-
ne. Niewątpliwe sukcesy
stolicy to otwarcie stacji
metra na Bemowie i Tar-
gówku oraz dalsze inwe-
stycje w infrastrukturę ko-
munikacyjną. A wszystko
to w obliczu malejących
wpływów do kasy miasta,
kryzysu energetycznego i
utrzymującej się inflacji.

Przed Warszawą coraz więcej
wyzwań i zadań w sytuacji kry-
zysu gospodarczego i niepewnej
sytuacji politycznej.

– Konsekwentnie budujemy
nowoczesny transport miejski,
w tym kolejne stacje metra i tra-
sę tramwajową do Wilanowa.
Inwestujemy w edukację, nowe
szkoły i przedszkola. Kontynu-
ujemy kluczowe inwestycje dro-
gowe, jak przebudowa wiaduk-
tów Trasy Łazienkowskiej. Bu-
dujemy Nowe Centrum Warsza-
wy, w tym Muzeum Sztuki No-
woczesnej. Realizujemy pro-
gram bezpłatnych żłobków i bu-
dujemy nowe placówki. Robimy
wszystko, żeby mimo zabiera-
nych nam przez rząd miliardów,
miasto było zarządzane w spo-
sób efektywny, a inwestycje kon-
tynuowane – mówił podczas
ostatniej sesji budżetowej Rady
m. st. Warszawy prezydent Rafał
Trzaskowski.

Co działo się w Warszawie w
2022 roku? Poniżej podsumo-
wanie roku działań miasta i prze-
gląd najważniejszych projektów:

Uchodźcy wspomożeni
Ukraińscy obywatele już od

dawna wybierali polską stolicę
jako swoje miejsce do życia, jed-
nak od momentu agresji Rosji
na Ukrainę Warszawa przyjęła
ogromną falę uciekinierów. W
pierwszych tygodniach wojny
przyjechało tu około 350 tys.
osób, w większości kobiet i dzie-
ci. Było to obciążenie i wyzwanie
dla infrastruktury dworcowej,
drogowej, transportu publiczne-
go i organizacji pomocowych. W
sumie, według danych zebra-
nych przez Biuro Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowe-
go, przez stolicę przejechał od
24 lutego dodatkowy milion
osób, czyli „pół miasta”.

Warszawa przygotowała
punkty informacyjne i miejsca

pobytowe, organizowała zbiórki
darów oraz pomagała aklimaty-
zować się w nowym miejscu. W
pierwszych tygodniach kryzysu
stołeczny Urząd Pracy urucho-
mił specjalny Punkt Obsługi dla
Obywateli Ukrainy. Zarejestro-
wało się w nim ponad 5,5 tys.
osób, a z obsługi skorzystało bli-
sko 30 tysięcy.

Podczas nadawania numeru
PESEL w mieście zarejestrowało
się prawie 160 tys. osób. W tym
czasie w miejskich szpitalach
urodziło się 316 dzieci obywa-
teli ukraińskich.

Do miejskich żłobków uczęsz-
cza ok. 250 dzieci uchodźców,
do przedszkoli – 3 tys., a do szkół
podstawowych – niecałe 10 ty-
sięcy. W szkołach ponadpodsta-
wowych uczy się ponad 1,2 tys.
osób z Ukrainy. Łącznie w war-
szawskim systemie edukacyj-
nym razem z placówkami pry-
watnymi i społecznymi jest pra-
wie 18 tys. ukraińskich dzieci i
młodzieży.

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Warszawa cały czas korzysta
ze wsparcia organizacji pozarzą-
dowych. Partnerzy społeczni,
którzy wspierali uczniów i na-
uczycieli w czasie pandemii i na-
uczania zdalnego, obecnie reali-
zują działania na rzecz uchodź-
ców. W tym roku dodatkowe
środki przeznaczono na szkole-
nie i zatrudnienie asystentów
międzykulturowych.

Od 14 czerwca działa Cen-
trum Edukacji i Rozwoju przy
ul. Towarowej finansowane ze
środków UNICEF. Centrum za-
pewnia 120 stanowisk do na-
uki zdalnej, pomoce dydaktycz-
ne, zabawki. Odbywa się tam
wiele zajęć, kursów, działają in-
folinie. Uruchomiono 650
miejsc i stanowisk dla uczniów,
kontynuujących naukę zdalną
w systemie ukraińskim. Środki
UNICEF wspomogły także ak-
cję „Lato w Mieście”, dożywia-
nie dzieci i zakup sprzętu kom-
puterowego. Przekazano także
środki na zatrudnienie asysten-
tów językowych w warszaw-
skich szkołach i przedszkolach.
Od kwietnia w miejskich pla-
cówkach oświatowych praco-
wało 200 ukraińskich asysten-
tek, latem – ponad 180, a teraz
aż 300 osób. Finansowanie za-
pewniło Polskie Centrum Po-
mocy Międzynarodowej.

Warszawskie Centrum Inno-
wacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń przeprowadziło też

szkolenia dla nauczycieli pracu-
jących z dziećmi ukraińskimi.

Nowe Centrum Warszawy
Mimo trudnej sytuacji finan-

sowej, w 2022 r. miastu udało się
zrealizować oraz rozpocząć ko-
lejne inwestycje. Jedne z więk-
szych projektów dotyczyły tzw.
Nowego Centrum Warszawy. To
program, który ma zmienić serce
miasta w przyjazną, zieloną i bez-
pieczną dla wszystkich użytkow-
ników przestrzeń. W tym roku
udostępniono mieszkańcom od-
nowione rondo Dmowskiego – z
zielenią i naziemnymi przejściami
dla pieszych. Do użytku oddano
też tzw. plac Pięciu Rogów – ru-
chliwe skrzyżowanie u zbiegu ulic
Brackiej, Chmielnej, Kruczej,
Szpitalnej i Zgoda zmieniło się
przyjazny deptak z drzewami i
miejscami do odpoczynku.

Rozpoczęto też pierwsze prace
związane z budową parkingu pod
placem Powstańców Warszawy.
Kierowcy zyskają miejsca parkin-
gowe, a piesi zieloną przestrzeń z
drzewami i krzewami. Bardziej
zielone będą też plac Trzech Krzy-
ży oraz tak zwany plac Centralny
czyli teren przed Pałacem Kultu-
ry i Nauki. Zazieleni się też ul.
Marszałkowska – obecnie trwa
przetarg na przebudowę pierw-
szego odcinka, między pl. Ban-
kowym a ul. Królewską.

Ważny etap prac zrealizowa-
no w powstającym Muzeum
Sztuki Nowoczesnej – w lipcu
na szczycie budynku zawisła
wiecha. To zresztą niejedyna in-
westycja z zakresu kultury w
stolicy. Wiele z nich realizowa-
nych jest poza centrum miasta.
To m.in. działania dotyczące no-
wej siedziby Sinfonii Varsovia.
Miasto inwestuje również w
dzielnicowe domy kultury – to
m.in. decyzja o budowie domu
kultury na Żoliborzu oraz mo-
dernizacja Kina Tęcza na po-
trzeby Centrum Kultury Filmo-
wej im. Andrzeja Wajdy w tej
samej dzielnicy.

Transport i drogi
W tej dziedzinie działo się wy-

jątkowo dużo. W czerwcu i wrze-
śniu otwarto nowe stacje metra
na Bemowie i Targówku. Równo
miesiąc po uruchomieniu stacji
po prawej stronie Wisły na tory
wjechały też pierwsze z nowych
pociągów metra – Škoda Varso-
via. Obecnie kursuje ich już
sześć. Z nowych składów od te-
go roku mogą korzystać również
pasażerowie warszawskiej SKM.
Po torach kursuje już większość
z zamówionych 21 pociągów.

Sporo działo się też w Tram-
wajach Warszawskich. W marcu
rozpoczęto budowę linii wzdłuż
ul. Kasprzaka, a kilka miesięcy

później ruszyły prace przy bu-
dowie trasy do Wilanowa. Ta
pierwsza ma być gotowa już w
przyszłym roku, z drugiej miesz-
kańcy skorzystają w 2024 r.

Część tegorocznych inwestycji
dotyczy też warszawskich kie-
rowców. To m. in. rozpoczęcie
przebudowy pierwszych wia-
duktów Trasy Łazienkowskiej.
Prace udało się ukończyć w
grudniu, a mieszkańcy mogli
skorzystać z nowej konstrukcji
przed planowanym terminem.
Wkrótce rozpocznie się też roz-
biórka kolejnych wiaduktów. Za-
kończono natomiast prace przy
budowie estakady w Remberto-
wie. Trasa będzie przejezdna po
uzyskaniu pozwolenia na użyt-
kowanie. W 2022 r. podpisano
też umowę na przedłużenie ul.
Światowida (do ul. Modlińskiej).

Od kilku miesięcy kierowcy
mogą korzystać z nowych par-
kingów „Parkuj i jedź” – pierw-
szy otwarto w przy stacji kole-
jowej Warszawa Żerań, drugi
przy stacji Warszawa Jeziorki.
W obu miejscach można zosta-
wić nie tylko samochód, ale też
rower.

A z myślą o rowerzystach i pie-
szych rozpoczęto w tym roku bu-
dowę mostu, który połączy Śród-
mieście z Pragą. Gotowe są już
wszystkie filary przyszłej prze-
prawy.

Sport i rekreacja
W 2022 r. zakończono porząd-

kowanie terenu dawnej „Skry”.
Miasto podpisało też umowę na
I etap rewitalizacji tego komplek-
su sportowego. Powstanie tam
m.in. stadion treningowy i bo-
isko do rugby. Również w tym
roku ogłoszono konkurs na kon-
cepcję dla II etapu rewitalizacji,
który obejmie budowę nowocze-
snej hali sportowej i stadionu lek-
koatletycznego.

Z kolei na początku wakacji
do użytku oddane zostały zmo-
dernizowane obiekty w Ośrodku
Inflancka.

Edukacja
Wydatki na edukację to od lat

największa pozycja w budżecie
m. st. Warszawy – w tym roku
było to 5,6 mld zł, natomiast
środki subwencyjne z budżetu
państwa na prowadzenie szkół i
przedszkoli pokrywają 2,7 mld zł
czyli niecałe 50 proc. tych kosz-
tów. Kwota ta nie wystarcza na-
wet na zapłacenie pensji pracow-
nikom oświaty.

Mimo to stolica nie zrezygno-
wała z inwestycji oświatowych.

Część uczniów z Bemowa i Wo-
li rozpoczęła ten rok szkolny w
nowych placówkach. Urucho-
miono kilka nowych żłobków –
m. in. na Bielanach i w Ursusie.
Z kolei w Wesołej rozpoczęto bu-
dowę pierwszego miejskiego li-
ceum ogólnokształcącego, które
ma być gotowe w 2023 r. Wciąż
kontynuowane są inwestycje
oświatowe w Ursusie, na Tar-
gówku, Białołęce, Bemowie i we
Włochach.

W roku 2022, w ramach roz-
budowy Centrum Nauki Koper-
nik i przy finansowym wsparciu
miasta, zakończono również bu-
dowę Pracowni Przewrotu Ko-
pernikańskiego. W obiekcie
utworzono cztery przestrzenie
badawcze. Otwarcie planowane
jest na kwiecień 2023 r.

Stolica powołała też Warszaw-
skiego Rzecznika Praw Uczniow-
skich, który będzie odpowiadał
m.in. za informowanie uczniów
o przysługujących im prawach
czy współpracę z władzami pla-
cówek oświatowych.

Zieleń i ekologia
Zieleń i kwestie klimatyczne

to jeden z obecnych priorytetów
miasta. W 2022 r. przyjęto Pro-
gram Rozwoju Fotowoltaiki
Miejskiej, który zakłada montaż
paneli fotowoltaicznych na
wszystkich miejskich budyn-
kach, na których jest taka moż-
liwość. Rozpoczęto też pierwsze
inwestycje. W tym roku zakoń-
czył się również montaż czujni-
ków jakości powietrza, które po-
jawiły się w każdej z warszaw-
skich dzielnic. W stolicy zamon-
towano ich łącznie ponad 100.

W 2022 r. kontynuowane
prace przy budowie ZUSOK na
Targówku. Powstająca instala-
cja pozwoli odzyskiwać ener-
gię z odpadów, przybliżając
miasto do samowystarczalno-
ści energetycznej. W paździer-
niku wmurowano akt erekcyjny
dla tej inwestycji.

Zakończono modernizację
Parku Praskiego i zapowiedzia-
no utworzenie Parku Naturalne-
go Golędzinów na Pradze-Pó-
łnoc. Ma on być największym
parkiem w stolicy.

Izba Pamięci
Nie mniej ważną inwestycją

było otwarcie Izby Pamięci na
Woli, nowego oddziału Muzeum
Warszawy. To estetyczna prze-
strzeń, która ma przywracać pa-
mięć o zamordowanych i pole-
głych w czasie Powstania War-
szawskiego. M B

Podsumowanie 2022 roku w Warszawie
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R ozpoczęło się przenoszenie eksponatów Muzeum Wojska Polskiego do
nowej siedziby na Cytadeli Warszawskiej. Obiekt jest już gotowy, ale prze-
nosiny trochę potrwają. To zrozumiałe zważywszy ogromne zasoby,

które muzeum zgromadziło przez długie lata swojej działalności. 
Odwiedzający nowy obiekt będą mogli obejrzeć znacznie więcej eksponatów

niż dotąd. A to  dzięki 2,5 razy większej powierzchni wystawienniczej w starej siedzibie. Dotych-
czasowy dość nowoczesny budynek mógł sugerować, że Muzeum Wojska Polskiego to instytu-
cja  powstała w czasach powojennych. Tymczasem zostało ono utworzone znacznie wcześniej.
Stało się to 22 kwietnia 1920 roku na mocy dekretu Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józe-
fa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski.
Warszawiacy przez wiele pokoleń znali i licznie odwiedzali historyczną już placówkę położoną
w Alejach Jerozolimskich 3. 

To muzeum wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Jest bliskie sercom Polaków z wielu powo-
dów. Najważniejszy jest jednak fakt, że można tu zetknąć się z historią na wiele sposobów: oglą-
dać eksponaty z bliska, posłuchać wykładów, skorzystać z urządzeń interaktywnych. Dzięki temu
zwiedzający mogą poczuć ducha minionych epok, prześledzić ewolucję oręża, bogactwo strojów,
zapoznać się z taktyka wojskową, przyjrzeć się z bliska artefaktom i dokumentom sprzed wieków.
Można też zobaczyć, jak żyli i walczyli nasi przodkowie w minionych epokach od średniowiecza
do czasów najnowszych. Taka lekcja jest cenna dla każdego Polaka zważywszy na naszą burzli-
wą nierzadko tragiczną historię. Muzeum Wojska Polskiego pokazuje zarówno momenty trium-
fu i chwały, jak też klęski i porażki. Historia oręża to także historia długich i mozolnych zmagań z
naszymi wrogami i okupantami. 

Dzisiejsze potrzeby tej szacow-
nej placówki muzealnej są więk-
sze niż były dotąd Powoduje to, że
przeprowadzka do nowej, bardziej
przestronnej i lepiej przystosowa-
nej do jej statutowych celów sie-
dziby stała się koniecznością. Cóż,
życie stawia nowe wyzwania nie
tylko przed ludźmi, ale też przed
instytucjami. 

Muzeum Wojska Polskiego to po-
wszechnie znana placówka muze-

alna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne. W jej
zbiorach znajduje się ponad 300 tys. eksponatów. To imponująca liczba. Zbiory wciąż powięk-
szają się o nowe zakupy oraz dary. Eksponaty prezentowane są salach ekspozycji stałej i na licz-
nych wystawach czasowych. Nie wszyscy wiedzą, że w muzeum działa archiwum ikonograficz-
ne, biblioteka oraz pracownie konserwacji zabytków. Jest to placówka ważna zarówno dla badań
naukowych jak i prac konserwatorskich. 

Warto przypomnieć, że uroczystego otwarcia Muzeum Wojska w budynku przy ul. Podwale 15
dokonał gen. Józef Haller w kwietniu 1922 roku. W roku 1933 muzeum zostało przeniesione do bu-
dynku w Alejach Jerozolimskich 3. Część zbiorów stanowiły militaria z pierwszej połowy XIX wie-
ku zebrane przez Wincentego Krasińskiego. Do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku było tu
ponad 60 tys. eksponatów. Podczas okupacji niemieckiej zostały one wywiezione w głąb Rzeszy. Więk-
szość pomieszczeń zamieniono na magazyny Waffen SS. Po wojnie (w styczniu 1946) zostało ono
udostępnione zwiedzającym.

Od 1944 roku zmieniono nazwę placówki na Muzeum Wojska Polskiego, która obowiązuje do dziś.
Dzięki staraniom polskich władz udało się odzyskać ok. 40 tys. Skradzionych wcześniej ekspona-
tów. Wystawa inauguracyjna w nowej siedzibie jest zaplanowana na sierpień tego roku. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Muzeum w nowej siedzibie

No i zamienił stryjek siekierkę na kijek (rzecz dotyczy udziału w gonitwach
na Służewcu pokazowych koni arabskich z państwowych stadnin). W
połowie stycznia w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

(KOWR) doszli do wniosku, że formuła rozgrywania na naszych torach gonitw
„eksterierowych” wyczerpała się i „zachodzi pilna potrzeba zmiany regulami-
nu… oraz rozszerzenia planu wyścigowego”. Co to jest eksterier? Eksterierem (pokrojem) określa
się całokształt dostrzegalnych cech morfologicznych zwierzęcia, jak budowa ciała zgodna z wzor-
cem rasowym. Sama definicja „eksterier” dowodzi, że miejsce arabów eksterierowych (pokazowych)
jest na teatralnych pokazach z lonżą w ręku, a nie na wyścigach, a jeżeli już, to – podobnie jak pół-
krewków – nie na głównym torze w kraju. Wyścigi na Służewcu, pretendującym do miana central-
nego toru wyścigowego środkowo – wschodniej Europy, nie mogą być areną dla „patataj” z ćwiart-
kami 36-37 sekund na nośnej bieżni. W pozbawionych selekcyjnej tkanki, śmiertelnie nudnych go-
nitwach dla arabów z pokazowym rodowodem, bierze udział wyścigowe beztalencie nie mające szans
ani na prestiżowych pokazach i aukcjach, ani na wyścigach. 

Podobnie rzecz ma się z rozgrywanymi na Służewcu gonitwami dla koni półkrwi, kiedy często
stawka rozciągnięta jest na przestrzeni kilkuset metrów. Półkrewki nie mają wstępu na główne to-
ry wyścigowe Europy. W Niemczech biorą udział w tak zwanych chłopskich biegach (Bauern Ren-
nen), organizowanych na torach prowincjonalnych. Miejsce półkrewków w Polsce to prywatne to-
ry Buczków i Dąbrówka, a eksterierów Sopot oraz Partynice, które potrzebują w rocznym planie zde-
cydowanie większej liczby gonitw i więcej pieniędzy na nagrody.  

Decydenci z KOWR zmienili w styczniu formułę i ideę w taki sposób, że gonitwom „ekste-
rierowym” nadano po prostu nową nazwą HARC (Heritage Arabian Racing Club). Idea
ta wprowadza gonitwy „programowe promujące tradycyjny typ i rodowód koni arabskich,

w których będą mogły uczestniczyć konie zarejestrowane w księgach zatwierdzonych przez WAHO”,
ale…. I tu jest ta siekierka zamieniona przez stryjka na kijek. W serii gonitw „programowych” nie
będzie mógł uczestniczyć żaden koń, który ma w swoim rodowodzie krew ogierów Amer i Tiwaiq
(SA), Baroud III (FR), Burning Sand (US), Dragon (FR), czy Saint Laurent (FR). Problem w tym,
że są to hodowlane ikony i nie ma na świecie dobrych wyścigowych arabów, które nie posiadają w
swoich żyłach krwi wymienionych ogierów. W ten sposób zapalono czerwone światło tak zasłużo-
nym hodowcom jak na przykład Zbigniew Górski, którego araby – choć wyhodowane w Polsce – nie
będą mogły uczestniczyć w gonitwach nazwanych „programowymi”. Z tych wyścigów wyłączone
będzie także urodzone w Polsce potomstwo tak popularnych u nas reproduktorów, jak Nougatin,
Dormane, stanowiący w Janowie Podlaskim(sic!) SS Mothill (wnuk Amera), a nawet rosyjski Ne-
ron. Cykl gonitw „programowych” przewiduje rozegranie 35 biegów, z czego aż 22 na Służewcu,
tylko 9 we na wrocławskich Partynicach, a 4 w Sopocie. Łączna pula nagród w cyklu ma wynieść
750 tys. zł. Płaci KOWR. 

SK Janów Podlaski to była perła w koronie naszej hodowli, a organizowane tam aukcje koni arab-
skich nie bez powodu nazwano „Pride of Poland” (Duma Polski). Stadnina najlepiej miała się za cza-
sów Marka Treli, wytrawnego hodowcy koni tej rasy. Klacz Kwesturę sprzedano w 2008 r. za 1,1 mln
euro. Wcześniej rekordowe ceny zapłacono za ogiera El Paso (1 mln USD) oraz klacz Penicylinę (1,5
mln USD).  „Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze?” – śpiewał swego czasu Wojciech

Młynarski. No i wyśpiewał. Od
2015 r. lista „spieprzeń” w Pol-
sce jest bardzo długa, od zde-
molowanego sądownictwa, po
krajową hodowlę koni arab-
skich czystej krwi. W 2016 r.
postanowiono spieprzyć świet-
nie prosperującą SK Janów
Podlaski.  Odwołano więc Mar-
ka Trelę i zastąpiono partyjny-
mi nominatami – nieudaczni-
kami. Efekt jest taki, że Trela
został natychmiast zagospoda-
rowany przez księżniczkę Alię –
dyrektorkę  Królewskich Stajni

Jordanii, a dzisiejsza SK Janów Podlaski to obraz nędzy i rozpaczy. „Pride of Poland” to dzisiaj żad-
na nasza duma – afera goni aferę. Gonitwy „eksterierowe” („programowe”) zaś, to rodzaj stworzo-
nej na okoliczność kroplówki, by państwowe stadniny w Janowie Podlaskim i Michałowie, które co-
raz cieniej przędą, mogły zarobić na wyścigach choć parę groszy na siano dla swoich koni. 

N a progu każdego nowego sezonu wyścigowego służewieckie grupy interesu zażarcie wal-
czą o każdą złotówkę. Właściciele arabów wyhodowanych we Francji czy w Niemczech
ścierają się z właścicielami i zwolennikami koni czystej krwi krajowej hodowli. Problem

w tym, że araby wyhodowane za granicą są lepsze i szybsze od polskich o przysłowiowy kilometr.
Jest to efekt różnic w hodowlanej selekcji. W polskiej hodowli arabów dzielność wyścigowa nadal
nie jest głównym kryterium selekcyjnym. Dla naszych hodowców najważniejsze cechy to „piękny i
rasowy”, we Francji natomiast wyznacznikiem selekcji od dawna jest celownik. Zaczęli od impor-
tu do Francji ogierów arabskich bezpośrednio z pustyni. Do najbardziej zasłużonych potomków pu-
stynnych arabów należy mający aż 157 cm w kłębie kasztanowaty Gosse du Bearn z 1954 r. Po zna-
czonej sukcesami karierze wyścigowej ogiera kupiła za 550 tys. franków państwowa stadnina w Pau
(Pireneje Atlantyckie), gdzie stanowił aż do 1973 r. Należy podkreślić słowo „państwowa”, ponie-
waż oznacza ono, że za hodowlą arabów wyścigowych stał francuski rząd, a nie prywatni hodow-
cy. Ogier Gosse du Bearn dał w stadzie prawdziwe gwiazdy  francuskiej hodowli, m.in. ogiera
Manguier oraz kasztanka Flippera. Najwybitniejszy syn Flippera, to znany w Polsce Tidjani od Ma-
naghi – pełnej siostry kultowego Manganate, który jest ojcem m.in. dobrze znanego w Polsce ogie-
ra Marwan I. 

Hodowcy z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie przespali  nowy trend, czy-
li hodowlę arabów wyścigowych, a ponieważ po 2016 r. zawaliła się nasza słynna hodowla „pure
Polish” zostaliśmy z ręką w nocniku – nie mamy ani dobrych arabskich wyścigowców, ani cennych
koni pokazowych. A można było jeszcze w XX wieku wyizolować najlepszą część żeńskiej progeni-
tury od fantastycznej Sabelliny, która dała początek znakomitej wyścigowej linii na literę „S” (Sa-
sanka, Sarmacja, Saszetka, czy Savvannah) i pokrywać kolejne klacze francuskimi arabami wyści-
gowymi. Nie da się dzisiaj wyhodować dobrych wyścigowych arabów wyłącznie na bazie krajowej
krwi. Ale można z powodzeniem korzystać z genów zagranicznych. Udowodniła to Nessa Arabians
Spółka z o.o. z Żelazowa, która wyhodowała świetnie spisującego się na torze Han Rastabana. Ści-
gającą się na polskich torach, mocno nerwową klacz HN Rana pokryto dającym wartościowe po-
tomstwo ogierem Assy (QA). To syn epokowego Amera, wnuk Tidjaniego, prawnuk Flippera i pra-
prawnuk wymienionej wyżej francuskiej legendy Gosse du Bearn. Udało się. Wyhodowany u nas
Han Rastaban nie ma w kraju godnych siebie rywali i został przekazany do treningu we Francji. Sze-
fowie spółki Nessa Arabian nie przejmują się wywodami internetowych mędrców bredzących, że
termin „arab wyścigowy” to oksymoron i z dużą determinacją dążą do stworzenia podwalin pod pol-
ską hodowlę wyścigowych koni arabskich czystej krwi, które będą liczyć się na zagranicznych to-
rach. Chwała im za to. 

Dziś hodowla wyścigowych arabów stała się znakomitym biznesem i cieszy się dużym pre-
stiżem od Paryża, przez Zatokę Perską, aż po USA. Araby w typie francuskim mają milio-
ny zwolenników z racji ich fantastycznych osiągów torowych. Obecnie nie ma już wyłącz-

nie arabów arabskich. Nie ma też chartów syberyjskich wyhodowanych wyłącznie na Syberii,
owczarków alzackich wyhodowanych wyłącznie w Alzacji i pekińczyków wyhodowanych wyłącz-
nie w Pekinie. Dlatego spora część środowiska wyścigowego w Polsce nie może w nieskończoność
zaprzeczać, że wyścigowe konie arabskie wyhodowane we Francji na bazie genetycznej „desert bred”,
nie są arabami czystej krwi. Są, tyle że z innej pepiniery i w innym typie niż „pure Polish”, „pure Spa-
nish”, „pure Russian”, Crabbet Arabians i English Arabians, czy Ansata Arabians (USA). 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Koń jak malowanie, ale nie na wyścigi

„Nie da się dzisiaj wyhodować
dobrych wyścigowych arabów
wyłącznie na bazie krajowej
krwi. Ale można z powodzeniem
korzystać z genów zagranicznych.
Udowodniła to Nessa Arabians
Spółka z o.o. z Żelazowa, która
wyhodowała świetnie spisującego
się na torze Han Rastabana“

„Taka lekcja jest cenna dla
każdego Polaka zważywszy 
na naszą burzliwą nierzadko
tragiczną historię. Muzeum
Wojska Polskiego pokazuje
zarówno momenty triumfu i
chwały, jak też klęski i porażki“

Muszę powtórzyć swoje oświadczenie z 2005 roku, które opublikowałem w „Pas-
sie” (nr 47, 24 listopada 2005) po wyborze Wojciecha Dąbrowskiego, ówczesnego
burmistrza Żoliborza, na szefa warszawskiego PiS.

Ten sam Wojciech Dąbrowski, namaszczony przez PiS, został w okresie rządów Jarosława Ka-
czyńskiego (2007) powołany na krótko na stanowisko wojewody, potem piastował rozmaite kie-
rownicze funkcje w kilku spółkach Skarbu Państwa, a obecnie, od 2020 roku jest prezesem PGE
(Polskiej Grupy Energetycznej), która przejęła ostatnio PKP Energetykę, wygrywa wyścig o loka-
lizację i budowę morskich farm wiatrowych, planuje do 2040 roku osiągnięcie co najmniej 6,5 GW
mocy wytwórczej na Bałtyku, a w 2036 roku obiecuje uruchomienie polsko-koreańskiej elektrow-
ni jądrowej.

OŚWIADCZENIE
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

TO NIE JA! UCHOWAJ BOŻE!

Dobrą opinię sobie cenię,
Lecz mogę mówić dziś o pechu.

Znów muszę wydać oświadczenie:
Mowa o innym jest Wojciechu.

To samo imię i nazwisko
Nosi dziś prezes PGE.

Nie mógłbym upaść aż tak nisko.
Nie posądzajcie o to mnie.

Dobrze mnie znacie. Z tego względu,
Do bólu będę z wami szczery.

I wyprowadzić chcę was z błędu:
Nie wiążę z PiS-em swej kariery.

A mój imiennik, szczęściarz w końcu,
Wspiął się na szczyty cwanym ruchem.

Był wojewodą. Po miesiącu,
Inną intratną złapał fuchę.

Energetykę wziął w swe ręce,
W planach energia jest jądrowa.
To ma być cud jak w Ostrołęce,
Jak Port Lotniczy z Baranowa.

Przed laty rządził Żoliborzem.
Pupilek PiSu. Awansował!

Lecz to nie ja! Uchowaj Boże!
Wojciech Dąbrowski z Ursynowa.
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We wtorek 1 lutego 1944
r., około godziny 9 rano,
oddział specjalny „Pegaz”
zlikwidował przy al. Róż
kata Warszawy, SS-Brig-
adeführera Franza Kut-
scherę. Brawurowa akcja,
przeprowadzona prak-
tycznie pod oknami bu-
dynku dowództwa SS i po-
licji, trwała tylko sto se-
kund, ale kosztowała życie
czterech z dwunastu
uczestników.

R ozkaz likwidacji Kut-
schery wydał płk Emil
Fieldorf, pseudonim

„Nil”, dowódca Kierownictwa
Dywersji (Kedyw) Komendy
Głównej AK. Po okupacji “Nil”
został zamordowany w 1953 r.
przez UB w sfingowanym pro-
cesie politycznym. Natomiast
decyzja co do losu kata Warsza-
wy Franza Kutschery zapadła
30 listopada 1943 r. w konspira-
cyjnym mieszkaniu komendan-
ta głównego Armii Krajowej
gen. Tadeusza  Komorowskie-
go, pseudonim „Bór”. Rozpo-
znanie operacyjne trwało po-
nad miesiąc,  zanim Kedyw
ustalił, kto stoi za anonimowym
podpisem “Der SS-und Polize-
iführer im Distrikt Warschau”,
widniejącym pod listami (“Be-
kanntmachung”) Polaków prze-
znaczanych do rozstrzelania.
Był nim generał SS Franz Kut-
schera. We wrześniu 1943 r. za-
stąpił Jürgena Stroopa, który
po zlikwidowaniu warszawskie-
go getta został przeniesiony do
Grecji. Nowy dowódca SS i po-
licji w Warszawie rozpętał w
mieście terror na niespotykaną
skalę i “Bór” Komorowski po-
stanowił, że na terror należy od-
powiedzieć terrorem. Polska
Podziemna orzekła, iż Kutsche-
ra musi zostać zlikwidowany za
wszelką cenę. Szczegóły akcji
na Kutscherę były szeroko opi-
sywane w książkach, a w 1958
r. Jerzy Passendorfer nakręcił
film fabularny pt. „Zamach” we-
dług scenariusza Jerzego Ste-
fana Stawińskiego. 

Z espół „Pegaz” składał
się z 12 osób, podzielo-
nych na cztery grupy.

Dowódcą i pierwszym wyko-
nawcą wyroku był Bronisław
Pietraszewicz, pseudonim

„Lot”. Poza nim w akcji wzięli
udział Stanisław Huskowski
„Ali”, Zdzisław Poradzki „Kru-
szynka”, Michał Issajewicz
„Miś” (kierowca samochodu
Adler), Marian Senger „Cichy”,
Zbigniew Gęsicki „Juno”, Hen-
ryk Humięcki „Olbrzymek”,
Bronisław Hellwig „Bruno”
(kierowca samochodu Opel Ka-
pitan), Kazimierz Sott „Sokół”
(kierowca samochodu Merce-
des 170 V) oraz trzy łącznicz-
ki: Maria Stypułkowska – Cho-
jecka „Kama”, Anna Szarzyń-
ska – Rewska „Hanka”  i czter-
nastoletnia wówczas Elżbieta
Dziębowska „Dewajtis”. 

P o odwiezieniu dwóch
ciężko rannych kole-
gów do Szpitala Prze-

mienienia Pańskiego na Pradze
„Juno” i „Sokół” natknęli się na
Moście Kierbedzia na blokadę.
Kiedy skończyła im się amunicja
obaj skoczyli do Wisły – ciał nig-
dy nie odnaleziono.  „Lot” zmarł
w szpitalu 4 lutego, „Cichy” dwa
dni po nim. Czterech poległych
uczestników akcji (Zbigniewa
Gęsickiego, Bronisława Pietra-
szewicza, Mariana Sengera i Ka-
zimierza Sotta) upamiętniono
w grudniu 1990 r.  jako patro-
nów ulic na Ursynowie. Okupa-
cję przeżyli „Kruszynka”, „Miś”,
„Bruno” oraz łączniczki „Ka-
ma”, „Dewajtis” i „Hanka”. Za-
mach spełnił oczekiwania pol-
skiego podziemia, śmierć Kut-
schery przyczyniła się do zaha-
mowania fali terroru. 

L ikwidacja w centrum
miasta tak wysokiego
stopniem i funkcją es-

esmana wstrząsnęła Niemca-
mi stacjonującymi na terenie
Generalnej Guberni. Mieli wra-
żenie, że strzelcy podziemnej
Polski Walczącej są wszędzie i
śmierć czyha na okupantów za
rogiem każdej ulicy. Niemcy
otrzymali specjalne instrukcje
– gdzie i jak mają się poruszać
w mieście, zawsze trzymać
broń w pogotowiu i bacznie
przyglądać się każdemu podej-
rzanie wyglądającemu prze-
chodniowi. Po zamachu na
Kutscherę zapanowała wśród
nich psychoza strachu, który
towarzyszył im nieprzerwanie
aż do wybuchu Powstania War-
szawskiego. 

Warszawiacy wiedzą
o zamachu w dniu
1 lutego 1944 r. nie-

mal wszystko, niewielu nato-
miast zna katowski życiorys
Franza Kutschery. Nie był on
Niemcem, lecz z urodzenia Au-
striakiem. Pisaliśmy w „Passie” o
mało chwalebnej historii Austrii
oraz obywateli tego państwa w
czasach nazizmu. Już dzień po
faktycznym anszlusie w dniu 12
marca 1938 r. Arthur Seyss-Inq-
uart, mianowany przez Adolfa
Hitlera kanclerzem Austrii, peł-
niący też obowiązki prezydenta,
podpisał ustawę o przyłączeniu
Austrii do Rzeszy jako landu.
Zjednoczenie z III Rzeszą zosta-
ło potwierdzone w referendum
w dniu 10 kwietnia 1938 r. Za
zjednoczeniem z Hitlerem opo-
wiedziało się… 99,73 proc. Au-
striaków biorących udział w gło-
sowaniu. Austriacy nie chcą dziś
pamiętać, że w latach 1938-
1945 ponad 680 tys. ich roda-
ków było członkami NSDAP,
oraz że austriaccy naziści wy-
mordowali kilka milionów Ży-
dów. Uznanie Austrii w Deklara-
cji Moskiewskiej z października
1943 r. za „pierwszy wolny kraj,
który stał się ofiarą agresji hi-
tlerowskiej”, o co usilnie zabie-
gała dyplomacja amerykańska
przy poparciu Brytyjczyków,
przygotowało zaczyn dla mitu
żyjącego do dziś. Doktryna
„pierwszej ofiary Hitlera”, stano-
wiąca podstawę polityki histo-
rycznej Austrii, wymazała ze
zbiorowej pamięci mieszkańców
tego kraju mroczny okres naro-
dowosocjalistyczny. 

A prawda jest taka, że
najbardziej zatwar-
dziali naziści, zbrod-

niarze wojenni i ludobójcy byli
Austriakami. Urodzony w Linzu
Adolf Hitler – wódz III Rzeszy;
powieszeni w Norymberdze
Ernst Kaltenbrunner - szef Głów-
nego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy (RSHA) oraz Arthur
Seyss-Inquart - zastępca gene-
ralnego gubernatora Hansa
Franka; powieszony w Jerozoli-
mie Adolf Eichmann – główny
koordynator i wykonawca Ho-
locaustu; jego zastępca Alois
Brunner; ludobójca Odilo Glo-
bocnik - dowódca SS i policji w
dystrykcie lubelskim Generalne-
go Gubernatorstwa; Franz
Stangl - komendant obozów za-
głady Sobibór i Treblinka; jego
poprzednik na tym stanowisku
Irmfried Eberl – lekarz, jeden z
głównych wykonawców zbrod-
niczej akcji T4; Aribert Heim – le-
karz działający w obozie kon-
centracyjnym Mauthausen-G-
usen,  nazywany przez więźniów
„Doktorem Śmierć” ze względu
na wyjątkowy sadyzm; kolejny
sadysta Amon Göth – komen-
dant obozu koncentracyjnego w
Płaszowie oraz likwidator gett
żydowskich w Krakowie i Tar-
nowie (jeden z bohaterów osca-
rowego filmu „Lista Schindle-
ra”) czy SS-Gruppenführer, ba-
ron Otto Gustav von Wächter –
twórca krakowskiego getta, zwo-
lennik wdrożenia nazistowskiej
filozofii Untermenschen (pod-
ludzi), gubernator dystryktów
krakowskiego i galicyjskiego, od-
powiedzialny za eksterminację
ludności żydowskiej na podle-
głym mu terenie – to rdzenni sy-
nowi Austrii. 

T ylko podczas komen-
dantury Stangla, cie-
szącego się opinią „naj-

lepszego komendanta obozów
hitlerowskich w Polsce”, zamor-
dowano w Treblince około 700
tys. Żydów. Trzeba również wie-
dzieć, że w sztabie Adolfa Eich-
manna, głównego koordynato-
ra i wykonawcy Holocaustu,
pracowało aż  70 proc. Austria-

ków!  Do tej ponurej listy należy
dołączyć Franza Kutscherę, au-
striacką bestię w ludzkiej skó-
rze, której sprawiedliwość wy-
mierzyli Polacy. 

Urodzony 22 lutego
1904 r. Franz Kutsche-
ra, syn ogrodnika z

Oberwaltersdorfu  (Dolna Au-
stria), już jako czternastolatek
zgłosił się tuż przed końcem I woj-
ny światowej do c.k. Marynarki
Wojennej, gdzie był chłopcem
okrętowym. Po wojnie w poszu-
kiwaniu pracy zawędrował na
osiem lat do Czechosłowacji, na
tereny zamieszkane przez Niem-
ców sudeckich. Do NSDAP Au-
strii wstąpił w grudniu 1930 r.
Miał o sobie bardzo wysokie
mniemanie i marzył o karierze w
polityce, ale był mało inteligent-
ny i brakowało mu obycia, więc
politycznej kariery nie zrobił. Na-
tomiast wrodzona brutalność i
skłonność do okrucieństwa otwo-
rzyła przed nim drzwi do SS. Es-
esmanem został w listopadzie
1931 r. i bardzo szybko awanso-
wał.  Już dwa lata później miał
stopień SS-Hauptscharführera
(starszego sierżanta), a w listo-
padzie 1940 r. otrzymał szlify SS-
Brigadeführera (generała bryga-
dy). Wykonując powierzone mu
zadania, lubił być anonimowy,
dlatego nie wszystko wiemy o po-
pełnionych przez niego zbrod-
niach. Po zajęciu przez Niemców
Słowenii Płn. był szefem admini-
stracji cywilnej i pokazał się jako
bezwzględny tyran nieliczący się
z ludzkim życiem. Jednocześnie
pełnił obowiązki gauleitera grani-
czącej ze Słowenią Karyntii, sły-
nąc z okrucieństwa i bestialstwa.
W styczniu 1942 r. SS-Brig-
adeführera Franza Kutscherę
przeniesiono do sztabu gen. Eri-
cha von dem Bacha-Zelewskiego,
Wyższego Dowódcy SS i Policji
na froncie wschodnim, gdzie brał
czynny udział  w walkach z so-
wiecką partyzantką w rejonie
Mohylewa. Między kwietniem a
wrześniem 1943 r. ściśle współ-
pracował z SS-Oberführerem dr.
Horstem Böhme, dowódcą Ein-
satzgruppe „B”, biorąc udział w
masakrach Żydów oraz maso-
wych mordach ludności cywilnej.
Został odznaczony Krzyżem Żela-
znym I klasy i we wrześniu 1943
r. awansowany na dowódcę SS i
policji w dystrykcie warszawskim.

W tym czasie w War-
szawie polskie pod-
ziemie zlikwidowa-

ło kilkunastu wysokich rangą
esesmanów i gestapowców. Był

to odwet za ich czynny udział w
mordowaniu ludności cywilnej.
W ramach akcji o kryptonimie
„Główki”, nawiązującym do
symbolu Totenkopf  (trupiej
czaszki) na mundurach SS, żoł-
nierze z 1. plutonu kompanii
„Agat” rozstrzelali na narożni-
ku ulic Litewskiej i Marszałkow-
skiej SS-Scharführera Franza
Bürckla - zastępcę komendan-
ta Pawiaka, morfinistę, jednego
z najokrutniejszych gestapow-
ców działających w dystrykcie
Warschau. Kilka dni później u
zbiegu ulic Dmochowskiego i
Rozbrat strzelcy z oddziału
„Agat 90” dopadli  SS-Haup-
tscharführera Augusta Kretsch-
manna, komendanta obozu
pracy przy ul. Gęsiej, zwanego
Gęsiówką. Atmosfera zagroże-
nia zaczęła gęstnieć. Wtedy w
Warszawie  pojawił się Franz
Kutschera. Natychmiast wpro-
wadził w życie bezwarunkową
karę śmierci dla „osób niebę-
dących Niemcami, które w za-
miarze utrudniania lub prze-
szkadzania w niemieckim dzie-
le odbudowy w Generalnym
Gubernatorstwie uchybiają
ustawom, rozporządzeniom
lub zarządzeniom i dyspozy-
cjom władz”. Kolejne rozporzą-
dzenia brzmiały: „Usiłowanie
będzie karalne tak, jak czyn do-
konany” oraz „Policjant nie-
miecki ma prawo strzelać do
każdego napotkanego na uli-
cy, który wyda mu się podej-
rzany”. Łapanki i egzekucje pu-
bliczne stały się codziennością
- gestapowcy i esesmani zatrzy-
mywali ludzi na ulicach, wy-
wlekali ich z tramwajów i
mieszkań. Kutschera tradycyj-
nie krył się. Z obwieszczenia
anonimowego „dowódcy SS i
policji na dystrykt warszawski”
warszawiacy dowiedzieli się,
że za każdego „poszkodowane-
go Niemca” zostanie straconych
dziesięciu Polaków. Równocze-
śnie padła obietnica, że areszto-
wani odzyskają wolność, jeśli
ich rodziny podadzą nazwiska
i miejsca ukrycia członków pod-
ziemia. Celem Kutschery było
zmuszenie Polaków do dono-
sicielstwa.

O d połowy październi-
ka 1943 r. do końca
stycznia 1944 r. za-

mordowano ponad 5 tys. war-
szawiaków, około 1,2 tys. z nich
stracono na ulicach salwami ka-
rabinów maszynowych, bądź na
szubienicach. Kutschera spo-
dziewał się, że zastraszy War-

szawę, ale pomylił się. Po raz
ostatni w swoim łotrowskim ży-
ciu. Nie zdawał sobie sprawy, że
Warszawa nosi miano miasta
nieujarzmionego, o czym mó-
wił sam Hitler. W dniu 30 listo-
pada stracono 60 warszawia-
ków w ulicznej egzekucji na Sol-
cu. Była wśród nich Halina Sta-
browska - kierowniczka sekreta-
riatu Komendanta Głównego
AK, gen. Tadeusza Komorow-
skiego „Bora”. Wtedy zapadł wy-
rok śmierci na „dowódcę SS i
policji”, a jego wykonanie po-
wierzono szefowi Kedywu, płk.
Emilowi Fieldorfowi „Nilowi”.
Dzięki rozpoznaniu udało się
ustalić nazwisko oprawcy. We
wtorek 1 lutego 1944 r., kilka
minut po godzinie 9, Franz Kut-
schera zakończył swój usłany
trupami żywot. W 1990 r.
szczątki bandyty zostały wywie-
zione z cmentarza na Powąz-
kach (wraz z ciałami blisko 3
tys. żołnierzy i policjantów Rze-
szy tamże ekshumowanych) na
niemiecki cmentarz z czasów I
wojny światowej w Joachimo-
wie – Mogiłach koło Skiernie-
wic. Ze względu na popełnione
zbrodnie jego nazwisko nie zo-
stało umieszczone na cmentar-
nych tablicach nagrobnych. 

F ranz Kutschera nie do-
czekał swoich 40. uro-
dzin oraz zaślubin z bę-

dącą z nim w zaawansowanej
ciąży Norweżką Jane Lillian z
domu Steen. Fikcyjny ślub od-
był się w Pałacu Brühla przy ul.
Wierzbowej, trzy dni po wyko-
naniu na zbrodniarzu wyroku
wydanego przez Polskę Pod-
ziemną. Ciężarna narzeczona
kata Warszawy powtarzała sło-
wa przysięgi małżeńskiej, a ro-
lę pana młodego odgrywał wy-
znaczony funkcjonariusz SS.
Było to zgodne z prawem III
Rzeszy, ponieważ w 1941 r.
Adolf Hitler podpisał dyrektywę
pozwalającą na zawarcie urzę-
dowego ślubu po śmierci żoł-
nierza. Rzeczywisty pan młody
przyglądał się własnemu ślubo-
wi leżąc w trumnie na katafal-
ku. Ze związku Jane Lillian Ste-
en i Franza Kutschery urodził
się w Austrii syn Franz, który
od wczesnej młodości używał
wyłącznie imienia Sepp. Był
znanym alpinistą, jako pierw-
szy zdobył w 1963 r. górę Koh-
e Keshni Khan w Hindukuszu o
wysokości 6745 m. Zmarł dzie-
sięć lat po matce, w roku 2004. 

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

Ursynów upamiętnia Juna, Lota, Cichego i Sokoła...

Minęło 79 lat od zamachu na kata Warszawy

TTaabblliiccaa uuppaammiięęttnniiaajjąąccaa,, SSzzppiittaall PPrraasskkii..

AAlleejjee UUjjaazzddoowwsskkiiee,, ttoo ttuu pprrzzeepprroowwaaddzzoonnoo zzaammaacchh nnaa FFrraannzzaa 
KKuuttsscchheerręę..

PPooggrrzzeebb KKuuttsscchheerryy ((11994444))..
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Julian Hofman
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

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKA budowlana 944 m2,
Lesznowola, do sprzedania, 
694 577 777

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

ZATRUDNIMY na 1/2 etatu
osobę do sprzątania w hali
garażowej, Ursynów. 
Tel. 607 698 534 
w godz. 9-16:30

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 

BUDOWA domów, stany
surowe, 694 401 711

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

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 

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, malowania,
hydraulika, wiercenia, 
603 649 537

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

Co i kto

Centrum ŁOWICKA
ul. Łowicka 21

tel. 22 845 50 62

Do 14 lutego
KOLOROFILIA WERNISAŻ WYSTAWY

MALARSTWA PAWŁA NOWICKIEGO
wstęp wolny
zwiedzanie po uprzednim kontakcie tele-

fonicznym pod numerem 22 881 00 74

1 lutego (środa)
ULICA RAKOWIECKA I OKOLICE. Film z

cyklu SPACERY PO MOKOTOWIE „BUDYN-
KI MÓWIĄ 2”

wydarzenie ONLINE na stronie www.lo-
wicka.pl, YouTube, Facebook, Instagram

Cykl spacerów po Mokotowie poprowa-
dził latem 2022 roku  Jerzy S. Majewski,
dziennikarz i varsavianista, autor i prowa-
dzący cykl „Miasta rytm”, Canal +.

9 lutego (czwartek) godz. 18.00
FRIDA KAHLO - ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ I

JEJ MIASTO MEKSYK
Spotkanie z Markiem Łasiszem
wstęp wolny

11 lutego (sobota) godz. 10.00
Mokotowski Dyskusyjny Klub Książki
SEBASTIAN BARRY „DNI BEZ KOŃCA”
Wstęp wolny

12 lutego (niedziela ) godz. 11.00
MAŁY TEATR
Spektakl „O bałwanku, który miał gorące

serce”. Wystąpi Teatr MagMowcy
Bilety 30 zł (dzieci do 1. roku wstęp wolny)

13 - 17 lutego (poniedziałek - piątek)
Breakdancowe warsztaty stacjonarne FLY

HIGH, Koszt: 950 zł, Zapisy: 785 777 027,
flyhighbds@gmail.com

W programie: breakdance, akrobatyka,
lodowisko, zawody, kino, park trampolin,
zabawy.

14 lutego (wtorek) godz. 11.00
Bal karnawałowy dla osób dorosłych z

niepełnosprawnością intelektualną.
Wydarzenie zamknięte

15 lutego  (środa)
„SADYBA I STEGNY” Film z cyklu SPACE-

RY PO MOKOTOWIE „BUDYNKI MÓWIĄ 2”
wydarzenie ONLINE na stronie www.lo-

wicka.pl, YouTube, Facebook, Instagram
Cykl spacerów po Mokotowie poprowa-

dził latem 2022 roku  Jerzy S. Majewski,
dziennikarz i varsavianista, autor i prowa-
dzący cykl „Miasta rytm”, Canal +.

16 lutego, godz. 11:15 – 12.00
Sing and Smile Baby Time.
Warsztaty dla dzieci 0 – 3 lata
Koszt:  50/dziecko, opiekun wstęp wolny
Sing and Smile to połączenie zajęć je?zy-

ka angielskiego i umuzykalniania w jed-
nym. Tym razem w odsłonie Baby Time,
przeznaczonej specjalnie dla najmłodszych
dzieci.

17 lutego (piątek) godz. 18.00
„JAKIŚ TREL Z ODDALI”
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA

JULII SŁONECKIEJ
Wstęp wolny
Wystawa czynna do 7 marca

zwiedzanie po uprzednim kontakcie tele-
fonicznym pod numerem 22 881 00 74

18 lutego (sobota) godz. 16.00 - 19.30
WARSZTATY
FUZJA HIP HOP & FLAMENCO 
cena: 145 zł, cena promocyjna 125 zł -

dla osób które zgłoszą się (wraz z opłatą) do
dnia 10 lutego 2023

Zapisy, informacje, płatności: tel. 603 648
109 (prosimy o kontakt sms), e-mail:  stu-
dio@danza.pl

24 lutego (piątek) godz. 19.00
ŚMIETANKA ŁOWICKA
Koncert Chopin University Accordion Trio

- Klaudiusz Baran, Rafał Grząka, Grzegorz
Palus. Bilety - 50 i 40 zł

W programie koncertu utwory m. in. Ja-
na Sebastiana Bacha,  Wojciecha Kilara, Mi-
kołaja Majkusiaka, Astora Piazzolli oraz Ri-
charda Galliano.

26 lutego (niedziela) godz. 15.00
KLUB SENIORA
KONCERT „SERCA  DWA”
Wstęp wolny
Wystąpią soliści zespołu klubowego „SO-

NATA” oraz zaproszeni goście

28 lutego (wtorek) godz. 13.30
KONCERT Z OKAZJI 212. ROCZNICY

URODZIN FRYDERYKA CHOPINA.
Wystąpi prof. Maria  Korecka-Soszkowska
wstęp wolny
Organizator: Towarzystwo Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku im. F. Chopina w
Warszawie.

Partner: Centrum „Łowicka”



1 5

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, KKaattaarrzzyynnaa NNoowwiińńsskkaa,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww.. RReeddaakkccjjaa nniiee ooddppoowwiiaaddaa zzaa ttrreeśśćć rreekkllaamm.. 

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Kultura i natura od kuch-
ni –  to temat warsztatów
rodzinnych w Wilanowie.
Tym razem zainteresowa-
ni tematyką kulinarną bę-
dą mogli dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy
dotyczących historii po-
traw i zwyczajów żywie-
niowych. 

Najbliższe warsztaty odbędą
się 5 lutego. To dobra okazja,
aby wejść do świata smaków, do
dań okraszonych historią na ich
temat. Wspólnie z prowadzący-
mi będzie można odkrywać taj-
niki sztuki kulinarnej sprzed wie-
ków i skosztować przygotowa-
nych własnoręcznie potraw. Bę-

dzie można prześledzić rozwój
sztuki kulinarnej, i jej wpływ na
kulturę przyjrzeć się modom i
trendom kuchennym oraz
przedmiotom i sprzętom. Do-
wiemy się dlaczego nie zjemy
kanapki z łabędziem i dlaczego
łabędzie oraz kormorany znik-
nęły z jadłospisów.

Warto też zwiedzić Królewski
Ogród Światła przy pałacu. Jest
to wielka atrakcja dla zwiedzają-
cych w każdym wieku. Plenero-
wa rozświetlona aranżacja świe-
ci tysiącami kolorowych diod.
Tegoroczna wystawa jest w du-
żej części poświęcona mitolo-
gicznym postaciom prezentowa-
nym wraz z kojarzącymi się z ni-

mi atrybutami, jak pioruny któ-
rymi ciska wielki Zeus, czy miech
i młot Hefajstosa. Oprócz tego
możemy obejrzeć historyczne
mappingi, czyli żywe obrazy rzu-
cane przez wielkie projektory na
główną elewację pałacu. Wiele
interaktywnych i edukacyjnych
atrakcji z pewnością dostarczy
świetnej zabawy zwłaszcza dzie-
ciom i młodzieży.

Warto też wybrać się na spacer
po królewskich ogrodach. Cho-
ciaż naturalne kwiaty chwilowo
zostały chwilowo zastąpione
sztucznymi, to jednak wrażenia
wyniesione z takiego spaceru za-
chowamy długo w pamięci. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Smaki i ciekawostki kulinarne w Wilanowie

Kiedy kilka lat temu bard z Zielonej Gó-
ry, Maciej Wróblewski wykonał na melo-
dię pieśni Władimira Wysockiego – Epita-
fium dla Czesława Niemena, długoletni
prezenter muzyki w Polskim Radiu Ma-
rek Gaszyński zwrócił się wtedy do swoje-
go przyjaciela: - Jak umrę, zaśpiewaj tę
pieśń na moim pogrzebie.

I Maciek spełnił życzenie, obietnicy dotrzymał. W
piątek 27 stycznia, gdy żegnaliśmy Marka Gaszyń-
skiego na Starych Powązkach, wszyscy zebrani,
nie kryjąc swojego wzruszenia i przygnębienia, za-
stygli na chwilę, słuchając tych przejmujących słów:

Przed Stwórcą stanę z podniesionym czołem,
do ukrywania nie mam nic a nic,

dobrze czy źle, ale swój wóz ciągnąłem
i żyłem tak, jak się powinno żyć.

Rozróżniam też, co święte, a co podłe -
przynajmniej w to mnie wyposażył Bóg,

i jedną mam, lecz za to prostą drogę,
i nie chcę szukać żadnych innych dróg.

Marek Gaszyński był osobowością nietuzinko-
wą. Na pogrzebie pojawiły się tłumy. Odprowadzi-
ła go nie tylko najbliższa rodzina, ale liczne gro-
no przyjaciół z branży muzycznej, artyści, gwiaz-
dy estrady, piosenkarze i kompozytorzy, jazzma-
ni i radiowi słuchacze. Pogrzeb miał nietypowy
charakter, stał się manifestacją przyjaźni i uznania
dla dorobku wybitnego dziennikarza i radiowego
prezentera.

Wzruszająco pożegnały tatę córki Zuzanna i Mar-
ta. Syn Michał, żegnając ojca, podkreślił, że tata
nie życzyłby sobie smutnego pożegnania. Był za-
wsze duszą towarzystwa o wielkim poczuciu humo-
ru, sypał jak z rękawa dowcipami i męskimi dykte-
ryjkami, był człowiekiem pełnym optymizmu i ra-
dości życia. Po tej wypowiedzi w kościele rozległa
się burza oklasków. Zebrani zerwali się z miejsc,
dziękując i żegnając Marka owacją na stojąco.

Wydawało się, że Marek jest wciąż między na-
mi i prowadzi jak zwykle swoją kolejną audycję.
W skupieniu wysłuchaliśmy homilii podczas mszy
w Kościele pw. Karola Boromeusza i ostatniej mo-
dlitwy przed złożeniem urny z prochami do ro-
dzinnego grobowca, którą odmówił duszpasterz
Środowisk Twórczych Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej ks. Robert Hodyna. Marek z pewnością z za-
żenowaniem słuchał komplementów i słów uzna-
nia pod swoim adresem podczas oficjalnej części
uroczystości pożegnalnej. Nie zabrakło ciepłych
słów w liście ministra kultury, wicepremiera Pio-
tra Glińskiego, który odczytał Sekretarz Stanu w
MKiDN Szymon Giżyński, ani w wystąpieniach
Ferida Lakhdora, wiceprezesa ZAiKS-u, a także
prezesa ZAKR-u Jerzego Mamcarza.

Gorąco i emocjonalnie pożegnali Marka Maria
Szabłowska z Polskiego Radia, Paweł Brodowski
(Jazz Forum), a w imieniu środowisk jazzowych
i bluesowych Zbyszek Jędrzejczyk.

A potem ceremonia pogrzebowa stała się wiel-
kim, wspaniałym koncertem, wyjątkową ucztą

muzyczną. Jeszcze w kościele zabrzmiała trąbka
Marka Shepharda, który zadedykował przyjacie-
lowi jazzowy utwór Georgia on My Mind. Potem na
miejsce wiecznego spoczynku odprowadzili Mar-
ka muzycy zespołu The Warsaw Dixielanders, któ-
rym towarzyszył na saksofonie były prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego, prawnik i artysta w jednej
osobie Jerzy Stępień. Przy grobie wspomniany już
Maciej Wróblewski zaśpiewał i zagrał na swojej
dwunastostrunowej gitarze Sen o Warszawie.

Po pogrzebie w pobliskiej hali eventowej od-
była się konsolacja z udziałem 150 osób z całej Pol-
ski i zagranicy. Było refleksyjnie i nostalgicznie, ale
też i wesoło. Wspominano ostatnie spotkanie Mar-
ka z dixielandowcami Starej Stodoły, które odby-
ło się podczas wigilii zaledwie miesiąc temu. Usły-
szeliśmy starą Piosenkę o mojej Warszawie Alber-
ta Harrisa, ale z nowym tekstem Marka Gaszyń-
skiego. Tomek Szwed przypomniał Down by the
Riverside. All of me grano dwukrotnie. Koncert za-
kończyła nowoorleańska wiązanka z utworami:
Just a Closer Walk with Thee, Oh, when the Saints
Go Marchin’ In.

W ostatniej drodze towarzyszyli Markowi: Woj-
tek Gąssowski (Gdzie się podziały tamte prywat-
ki), Jerzy Skrzypczyk z Czerwonych Gitar (Nie
zadzieraj nosa), Andrzej Rosiewicz, Darek Koza-
kiewicz, Jarek Bem, Jacek Sylwin, Wojtek  Żmu-
da i wielu, wielu innych przyjaciół.

A w niedzielę 29 stycznia uczczono pamięć
Marka minutą ciszy na stadionie miejskim Woj-
ska Polskiego przed meczem Legii z Koroną Kiel-
ce. I kolejny raz zabrzmiał nieśmiertelny Sen o
Warszawie. Ale Marek w pełni zasłużył na takie
pożegnanie. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Marka Gaszyńskiego pożegnał orszak sław

W ostatnim meczu 22. kolejki PlusLigi Cerrad Enea
Czarni Radom ulegli Projektowi Warszawa w trzech se-
tach zakończonych identycznym wynikiem 18:25. Naj-
bardziej wartościowym graczem spotkania został wy-
brany rozgrywający warszawian Jan Firlej.

Występujące w PlusLidze drużyny z Mazowsza zmierzyły się ze
sobą po raz ostatni w 7. kolejce rozgrywek. W Arenie Ursynów 1 li-
stopada 2022 r. zwycięstwo 3:0 odnieśli gracze ze stolicy. Projekt
Warszawa po raz ostatni przegrał w rozgrywkach ligowych 18
grudnia 2022 r. z Asseco Resovią Rzeszów. Od tego czasu stołecz-
ni siatkarze odnieśli pięć zwycięstw z rzędu. 

Na początku pierwszej partii potężnie zagrywający Linus Weber
wypracował dla warszawian kilkupunktową przewagę, dzięki któ-
rej zawodnicy Projektu szybko przejęli kontrolę nad wydarzeniami
na parkiecie. Dużo zagrywek radomianie kierowali na Wojtaszka,
ale mistrz świata z 2018 roku radził sobie z nimi świetnie. Bardzo
skutecznie grający Artur Szalpuk asem serwisowym wyprowadził
warszawian na prowadzenie 15:10. Przy kolejnym pięciopunkto-
wym prowadzeniu Projektu (20:15) trener Paweł Woicki wziął
przerwę na żądanie. Nie wybiło to z uderzenia graczy z Warszawy,
a autowa zagrywka Bartłomieja Lemańskiego zakończyła seta wy-
nikiem 18:25. W pierwszej partii gracze ze stolicy zaimponowali
82% skutecznością w ataku!

Drugi set był kontynuacją wydarzeń z partii inauguracyjnej.
Skutecznie i efektownie prezentowali się Szalpuk, Weber i Tillie. Naj-
ładniejszą wymianę całego spotkania zakończył blokiem Seme-
niuk, po którym warszawianie prowadzili 11:8. W środkowej czę-
ści partii gracze Projektu prowadzili już z komfortową, 5-6 punk-
tową przewagą. Dalej wydarzenia na boisku do złudzenia przypo-
minały pierwszego seta, nawet czas dla Czarnych został wzięty
przy  takim samym wyniku (15:20), jak w pierwszej partii. Także
wynik był identyczny – 18:25.

Od początku trzeciego seta na parkiecie pojawili się Igor Grobel-
ny i Jakub Kowalczyk, ale nie wpłynęło to w najmniejszym stopniu
na jakość gry Projektu Warszawa. Wynik krótko oscylował wokół
remisu, a następnie warszawianie zaczęli „odjeżdżać” z wynikiem,
utrzymując pełną kontrolę na meczem. Podobnie jak w dwóch po-
przednich, także i w tym secie gracze z Radomia zdobyli 18 punktów.

Zawodnicy Projektu w dzisiejszym meczu dominowali we wszyst-
kich elementach siatkarskiego rzemiosła, ale na szczególne uzna-
nie zasługuje 73% skuteczność w ataku oraz 66% pozytywnego
przyjęcia. Jeszcze wyższym procentem skuteczności pochwalić się
może trener Piotr Graban – na dziesięć spotkań pod jego wodzą war-
szawianie wygrali aż dziewięć!

Kolejny mecz domowy Projekt Warszawa rozegra z Grupą Azo-
ty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w hali COS Torwar 4 lutego o godz.
14:45. Ostatnie bilety na ten szlagierowy mecz są jeszcze dostęp-
ne w serwisie eBilet.pl.

Projekt nie dał szans rywalom



1 6


	0202zpez1001-1awp
	0202zpez1002-1awp
	0202zpez1003-1awp
	0202zpez1004-1awp
	0202zpez1005-1awp
	0202zpez1006-1awp
	0202zpez1007-1awp
	0202zpez1008-1awp
	0202zpez1009-1awp
	0202zpez1010-1awp
	0202zpez1011-1awp
	0202zpez1012-1awp
	0202zpez1013-1awp
	0202zpez1014-1awp
	0202zpez1015-1awp
	0202zpez1016-1awp

