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J ak w maju ubiegłego roku po-
informowała jedna z gazet,
mający ponoć 2 promile al-

koholu w organizmie, czyli kom-
pletnie pijany kontroler lotów na
lotnisku Fryderyka Chopina omal
nie doprowadził do zderzenia dwu
maszyn i tylko przytomność umy-
słu pilotów pozwoliła uniknąć tra-
gedii. Ostatnio zaś, jeśli wierzyć te-
mu samemu źródłu, powołujące-
mu się na aerotime, mogło dojść
tam do zderzenia Embraera PLL
LOT z Boeingiem 737 linii Enter
Air, choć zaprzeczyli temu rzecz-
nik LOT-u i przedstawicielka Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Owe dwa zdarzenia skojarzyły mi
się z coraz bardziej kolizyjnym kur-
sem, jaki przybiera polski rząd w
stosunku do Unii Europejskiej. 

W prawdzie premier Mate-
usz Morawiecki i najróż-
niejsi rzecznicy politycz-

ni zapewniają, że nasz kurs jest
właściwy i tylko źli ludzie z opo-
zycyjnych do rządu partii politycz-
nych robią nam w Brukseli i Stras-
burgu koło orlego pióra, to jednak
rzeczywistość pozostaje nieubła-
gana. Wszelkie instancje unijne z
Trybunałem Sprawiedliwości
włącznie domagają się od Polski
powrotu do europejskich standar-
dów sprawowanie władzy. Zarów-
no premier, jak i prezydent RP An-
drzej Duda niby obiecują, że te
standardy będą zachowywane, ale

cóż z tego, skoro  decydujący w
praktyce o najważniejszych posu-
nięciach politycy z Jarosławem K.
i Zbigniewem Z. na czele – zamiast
się dostosować do wspomnianych
wymogów i dotrzymywać podpi-
sanych przy wstępowaniu do Unii
zobowiązań, opieprzają ją tylko
jak burą sukę. Zirytowany w naj-
wyższym stopniu Jarosław wyjawił
nawet jakiś czas temu, że już zaczy-
na tracić do niej cierpliwość...

J ego zdaniem jednak, Unia
tak naprawdę nie zagraża
nam jako taka, lecz zagraża-

ją Niemcy. Usiłują one podobno w
niej rządzić i podporządkować so-
bie taki kraik jak Polska, która w
1996 miała zaledwie 27 procent
niemieckiego PKB, a teraz zwięk-
szyła to aż do sześćdziesięciu sze-
ściu. Pan K. tłumaczy obywatelom
RP, że istnieją u nas dwa zasadni-
cze stronnictwa: stronnictwo pol-
skie na czele z partią Prawo i Spra-
wiedliwość oraz stronnictwo nie-
mieckie, w którym dominuje Plat-
forma Obywatelska i codziennie
wytykany palcami przez propa-
gandystów telewizyjnych Donald
Tusk, uważany wcześniej przez
prawdziwych patriotów za podnó-
żek pełniącej poprzednio funkcję
kanclerza Angeli Merkel. 

T ymczasem zaś – w szybkim
tempie narasta pula kar fi-
nansowych, jakie Unia na-

kłada na Polskę za niewykonywa-
nie uzgodnionych poprawek w za-
kresie tzw. kamieni milowych,
przede wszystkim w wymiarze
sprawiedliwości. Jednocześnie
wstrzymywane w związku z tym
ciężkie miliardy euro unijnego do-
finansowania w ramach Krajowe-
go Planu Odbudowy umykają
nam gdzieś w siną dal. Ponosimy
straty nie do odrobienia i nie da się
temu zaprzeczyć, mimo że medial-

na, zwłaszcza prasowa opinia o
Polsce  ostatnio się poprawiła w
związku z walną pomocą, jakiej
udzielamy pośrednio lub bezpo-
średnio odpierającej brutalny atak
Rosji Ukrainie. Jednakże co inne-
go prasa, a co innego kasa, bez
której trudno  racjonalnie gospo-
darować. Tym bardziej, że zadłu-
żamy się w nieprawdopodobnym
stopniu, między innymi poprzez
niespotykane do tej pory wydatki
zbrojeniowe, chociaż w tej spra-
wie akurat nie ma mądrych. Jed-
ni są zdania, że są to wydatki prze-
sadne, a nawet niepotrzebne, inni
natomiast uważają, że one ura-
tują nam byt, niepodległość, jeśli
Rosja spróbowałaby nas napaść –

podobnie jak napadła Ukrainę.
Zobaczymy, kto w końcu będzie
mógł z triumfem stwierdzić: a nie
mówiłem...

W alka pomiędzy koalicją
rządową a opozycją ule-
gła dużemu zaostrze-

niu. Koalicja zarzuca między inny-
mi swoim poprzednikom w rzą-
dzeniu, iż pod wpływem Unii Eu-
ropejskiej zaczęli dążyć do likwida-
cji kopalń węgla, który teraz zno-
wu okazuj się źródłem energii na
wagę złota, chociaż już go spisano
na straty jako paliwo nieekolo-
giczne. Opozycja z kolei odgryza
się przypominaniem, iż będący u
władzy PiS z jednej strony kryty-
kował ruskich, z drugiej jednak

utrzymywał sprowadzanie od nich
węgla na potęgę. I tak się odbywa
to polityczne pyskowanie na za-
sadzie – przyganiał kocioł garn-
kowi. A przy okazji okazało się,
że zainicjowana przez byłą pre-
mier Beatę Szydło walka z wia-
trakami była swoistą donkiszote-
rią, bo w końcu trzeba było przy-
znać, iż poprzez wiatraki uzysku-
je się bezcenną energię, nie za-
smradzając środowiska natural-
nego. I tylko uchwalenie ustawy,
dopuszczającej stawianie wiatra-
ków najbliżej 700 metrów od naj-
bliższego domostwa sprawia, że
marzenie o rozwoju tych napraw-
dę korzystnych źródeł energii na
pełni gwizdek – jakby... przemi-

nęło z wiatrem. Chyba że nadrobi
się to obiecywanymi przez premie-
ra wiatrakami na Bałtyku. 

N o cóż, mądry Polak po
szkodzie. To samo można
powiedzieć o decydentach,

którzy za czasów PRL zaczęli zwal-
czać trakcję szynową na korzyść
samochodowej. W rezultacie War-
szawa zlikwidowała linię tramwa-
jową do Wilanowa i aż dwa połą-
czenia kolejką wąskotorową z Wi-
lanowem, Konstancinem, Piasecz-
nem, Górą Kalwarią i Grójcem.
Wąskotorówka był  anachroni-
zmem, ale dziś wiemy, że nowo-
czesne pojazdy szynowe są w ko-
munikacji drogowej po prostu nie-
zastąpione. Nie ma już wprawdzie
toru z Wilanowa do Konstancina-
-Jeziorny, ale – jak na ironię –
wciąż jest tor łączący Konstancin z
Piasecznem i Warszawą, wykorzy-
stywany jednakże – li tylko do spo-
radycznych przewozów towaro-
wych. Bo cóż z tego, że ma się kolej,
skoro jednocześnie w głowie ma się
nie po kolei...

M ożna to również odnieść
do pewnej damy na
szczeblu ministerial-

nym, która tak się niedawno za-
galopowała, iż wyrwało jej się, że
krytykom obecnego rządu nale-
żałoby zabierać paszporty. Pewnie
po to, by ze swoimi ocenami nie
obnosili się za granicą. Sama
wszakże stwierdziła od razu z ża-
lem, iż w ramach obecnie obowią-
zujących przepisów prawa nie da
się tego zrobić. Po takim zwierze-
niu można się tylko domyślać, jak
bardzo wolności obywatelskie są
dzisiejszej władzy nie na rękę.
Spodziewajmy się zatem kolej-
nych ograniczeń.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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W ostatnich latach wzrosło zaintereso-
wanie alternatywami dla tradycyjnych
papierosów, na co zapewne wpływ mają
kampanie edukacyjne wskazujące korzy-
ści dla organizmu, jakie przynosi rozsta-
nie się z tą najbardziej szkodliwą wersją
przyjmowania nikotyny. Jednak prócz
najważniejszych – zdrowotnych skutków
decyzji o przerzuceniu się na nikotynowe
alternatywy, warto pamiętać o tych, któ-
re wpływają na nasz komfort i mają zna-
czenie kosmetyczne.

Do tych alternatyw zaliczamy saszetki nikoty-
nowe, podgrzewacze tytoniu i e-papierosy. Jak
podają opracowania naukowe[[11]], kiedy palacze
przechodzą na wyłączne używanie e-papierosów,
poziom biomarkerów związanych z narażeniem
na tytoń, takich jak tlenek węgla, benzen i akro-
leina, obniża do poziomów porównywalnych z
byłymi palaczami.

W jamie ustnej palenie papierosów może skut-
kować zapaleniem dziąseł, zapaleniem przyzę-
bia, przebarwieniem zębów i nieprzyjemnych za-
pachem oddechu.

Dzieje się tak, ponieważ podczas spalania tyto-
niu w papierosie uwalnianych jest ponad 7000
substancji chemicznych, w tym wiele znanych
substancji toksycznych i gazów lotnych[[22]]. Uwa-
ża się, że wdychanie dymu papierosowego wiąże
się z utrzymującym się w ustach nieprzyjemnym
zapachem oddechu, przy czym zapach ten może
być również przypisany gazom produkowanym
przez bakterie jamy ustnej.

Z kolei e-liquidy używane w papierosach elek-
tronicznych zazwyczaj nie zawierają tytoniu, dla-
tego ich podgrzewanie w e-papierosach powodu-
je powstawanie aerozoli zawierających znacznie
mniej związków niż te wytwarzane przez papie-
rosy[[33]]. Wniosek natury estetyczno-kosmetycznej
nasuwa się sam.

Doświadczenie, które zostało przeprowadzo-
ne w ubiegłym roku zakładało zbadanie pod tym
katem 33 zdrowych ochotników podzielonych na
3 grupy, przy czym we wspomnianym pilotażo-
wym doświadczeniu posłużono się zmodyfiko-
waną metodą stosowaną do oceny produktów
do… pielęgnacji jamy ustnej. Wszystko po to,
by ocenić oddech użytkowników e-papierosów,
użytkowników papierosów tradycyjnych i osób
niepalących.

Jak wskazano w konkluzji przywołanego bada-
nia, używanie papierosów i e-papierosów powo-
duje powstawanie oddechu o istotnych różnicach
w aromacie i nie trudno zgadnąć, że mogą ist-
nieć korzyści kosmetyczne dla palaczy, którzy rzu-
cają palenie lub przechodzą na wyłączne używa-
nie e-papierosa. Jak podkreślono, konieczne są
dalsze badania, aby zrozumieć wpływ używania
e-papierosów na jamę ustną i zweryfikować opi-
nię, czy przejście na wyłączne używanie e-papier-
osów spowoduje długoterminową poprawę za-
pachu oddechu. Osoby rozważające taką możli-
wość powinny jednak zwracać uwagę na to, czy
sięgają po produkty certyfikowane, posiadające
odpowiednie atesty i poddawane regularnym ba-
daniom, zarówno jeśli chodzi o urządzenia, jak i
liquidy. Na rynku jest dostępnych wiele produktów
tej kategorii, działających w systemach zamknię-
tych, z gotowymi wymiennymi kartridżami, jak na
przykład Vuse ePod, w systemach otwartych, gdy
użytkownik samodzielnie napełnia zbiornik na
liquid, a od niedawna na rynku są także produk-
ty jednorazowe.

[[11]] Dalrymple A., Pilot study to determine diffe-
rences in breath odour between cigarette and e-cig-
arette consumers, Scientific Reports, Springer Natu-
re Feb 9, 2022

[[22]] Perfetti, T. A. & Rodgman, A. The Chemical
Components of Tobacco and Tobacco Smoke 2nd
edn., CRC Press, 2013

[[33]] Tayyarah, R. & Long, G. A. Comparison of se-
lect analytes in aerosol from e-cigarettes with smo-
ke from conventional cigarettes and with ambient air.
Regul. Toxicol. Pharmacol. 70, 704–710 (2014).

Świeży oddech a alternatywy nikotynowe
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Postępujące ocieplenie kli-
matu w Polsce dotyczy
wszystkich sezonów roku;
wzrastają zarówno śred-
nie, jak i ekstremalne
wartości temperatury po-
wietrza – wynika z publi-
kacji „Atlas klimatu Pol-
ski (1991-2020). 

Publikacja dr. hab. Arkadiu-
sza M. Tomczyka, prof. UAM
oraz prof. Ewy Bednorz z zawie-
ra mapy podstawowych staty-
styk ciśnienia atmosferycznego,
prędkości wiatru, nasłonecznie-
nia, wilgotności powietrza, po-
krywy śnieżnej czy zjawisk at-
mosferycznych z lat 1991–2020. 

Będzie coraz cieplej
W opracowaniu najobszerniej

reprezentowana jest temperatu-
ra powietrza wraz z jej pochod-
nymi charakterystykami, które
– w dobie globalnego ocieplenia
– również na obszarze Polski naj-
szybciej się zmieniają. 

– Porównanie map zawartych
w atlasie z wcześniejszymi pu-
blikacjami wskazuje, że tempe-

ratura powietrza i jej pochodne
charakterystyki (np. długość
trwania termicznych pór roku,
długość okresu wegetacyjnego)
ulegają zmianie i postępujące
ocieplenie dotyczy wszystkich
sezonów roku. Wzrastają zarów-
no średnie, jak i ekstremalne
wartości temperatury (maksy-
malne i minimalne), natomiast
nie zostały jak dotąd pobite
wcześniejsze absolutne rekordy
temperatury w Polsce  – podkre-
ślają autorzy publikacji. 

Omawiając najważniejsze
wnioski, płynące z opracowania,
autorzy podkreślają, że istotną
cechą klimatu Polski jest duża
zmienność statystyk klimatycz-
nych z roku na rok i z sezonu na
sezon, która została przedsta-
wiona w atlasie dla cech termicz-
nych i pluwialnych (związanych
z opadami atmosferycznymi). 

– Za sprawą dużych wahań
synteza warunków klimatycz-
nych nie może sprowadzać się
do obliczenia wartości średnich,
które nie oddają w pełni cech
środowiska atmosferycznego.

Trzeba wspomagać się warto-
ściami skrajnymi i percentylo-
wymi – wskazali naukowcy. 

Prof. Ewa Bednorz oraz dr
hab. Arkadiusz M. Tomczyk,
prof. UAM przypomnieli, że
okres 30-letni jest uznawany za
najkrótszy wystarczający do ana-
liz klimatycznych, rekomendo-
wany przez Światową Organi-
zację Meteorologiczną (WMO).
Atlas skierowany jest do szero-
kiego grona odbiorców; w oce-
nie autorów będzie głównie
przydatny w dydaktyce klima-
tologii i geografii (co było głów-
nym powodem podjęcia opraco-
wania), jak i we wszelkich – nie
tylko naukowych – analizach
środowiskowych.

Co to oznacza dla środowiska?
Naukowcy w innych publika-

cjach zauważają też, że od lat
80. XX w. w Polsce – podobnie
jak i w innych krajach Europy –
nastąpił wzrost usłonecznienia,
co oznacza, że więcej jest dni sło-
necznych, a mniej pochmurnych.
W lecie oznacza to wzrost liczby
czynników obciążających orga-
nizm człowieka: więcej jest dni,
kiedy jest zbyt gorąco i parno.
Wbrew powszechnej opinii, nie
cała Polska będzie się zmagała z
problemami susz i burz. Przy-
najmniej co innego mówią staty-
styki meteorologiczne. Nasz kraj
należy podzielić na część połu-
dniową, gdzie trendy opadów są
raczej ujemne, a więc suma opa-
dów maleje. I część północną,
gdzie trendy są nieznacznie do-
datnie (pada trochę więcej) lub
brak jest znaczących zmian. Je-
śli zaś chodzi o stepowienie, to
mówi się o nim zwłaszcza w od-
niesieniu do Wielkopolski, ale
również częściowo Mazowsza. 

Wisła wysycha
Jeżeli zaś chodzi o rolnictwo:

wydłużać się będzie okres we-
getacji roślin – o 15-30 dni dla
scenariusza zakładającego
wzrost globalnej temperatury o
około 2 stopnie C. To może się
wiązać z wyższymi plonami,
możliwością szerszego wprowa-
dzenia poplonów i uprawy no-
wych odmian roślin. Podniesie-
nie temperatury może natomiast
stać się zabójcze dla wielu eko-
systemów, w tym niezwykle cen-
nych torfowisk, które są magazy-
nami dwutlenku węgla.

Naukowcy zwracali uwagę, iż
mała ilość wody w rzekach skut-
kuje dużym udziałem ścieków
w wodzie, a tym samym obecno-
ścią substancji aktywnych bio-
logicznych, takich jak hormony,
leki przeciwbólowe i inne far-
maceutyki, których obecność w
może powodować nieodwracal-
ne zmiany w ekosystemach. Do-

dają jednak, że jest szansa, że
nawet rzeka wysychająca przez
kilka lat z kolei może wrócić pod
względem biologicznym do sta-
nu naturalnego, choć odbudo-
wa ekosystemów wymaga czasu.
Tymczasem królowa polskich
rzek wysycha. Spadek wody jest
systematyczny na Wiśle i niewie-
le brakuje do najniższych w hi-
storii pomiarów, które wskazy-
wały w 2015 i 2018 r. na war-
szawskim odcinku Wisły – 26
centymetrów. Pod koniec lipca
br. przez niski poziom wody - 31
centymetrów - konieczne było
wstrzymanie kursowania pro-
mów Warszawskich Linii Tury-
stycznych. 

Co to będzie oznaczało w per-
spektywie kilku-kilkunastu lat?
W związku ze zmianami klima-
tu coraz częściej zdarzać się bę-
dą zjawiska ekstremalne, wśród
nich susze, ale też bardzo gwał-
towne opady i inne nietypowe

zjawiska atmosferyczne. Aby
sytuacja hydrologiczna uległa
poprawie, niezbędne są regu-
larne opady. Polska jest bowiem
bardzo uboga w naturalne zaso-
by wody powierzchniowej, po-
zostając trzecim od końca pań-
stwem w Unii Europejskiej, jeśli
chodzi o ilość wody przypadają-
cej rocznie na mieszkańca (jest
to prawie trzy razy mniej niż
wynosi średnia w UE). Problem
suszy u nas dodatkowo się po-
głębia. Taka sytuacja wynika z
naturalnego, geologicznego
ukształtowania terenu i nieko-
rzystnych warunków klimatycz-
nych. Problem z wodą będą
mieli zwłaszcza mieszkańcy
Warszawy. Należy przypo-
mnieć, że większość wody uży-
wanej w stolicy pochodzi wła-
śnie z podwiślanych cieków i
dalsze wysychanie może mieć
doniosłe skutki.

P i o t r  C e l e j

W ciągu ostatnich 30 lat coraz cieplej...
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Zielone dachy z rozchodni-
ka pojawią się w tym roku
na wiatach 40 przystan-
ków autobusowych w War-
szawie. Zainstalowane zo-
staną w nich również szyby
z oznaczeniami ostrzegają-
cymi ptaki przed kolizją.

Stołeczny Zarząd Transpor-
tu Miejskiego ogłosił przetarg
na dostawę i montaż 34 zielo-
nych dachów wiat przystanko-
wych oraz wymianę 165 szyb z
oznaczeniami ostrzegającymi
lecące ptaki przed kolizją. Wia-
ty, w ramach projektów z bu-
dżetu obywatelskiego 2023, za-
zielenią się na Targówku i Ursy-
nowie. Równocześnie poszuki-
wany jest również dostawca zu-
pełnie nowych sześciu wiat –
także pokrytych rozchodnikiem
i oznaczeniami.

Na Targówku, 
Ursynowie i Bemowie

Metamorfozę przejdzie 26
wiat na Targówku – w ramach
projektu z budżetu obywatelskie-

go 2023 „Zielone przystanki au-
tobusowe na Targówku”. Roz-
chodnik na dachu oraz „kropko-
wane” szyby pojawią się na przy-
stankach: Bohuszewiczówny 01
i 02, CH Targówek 01 i 03, Cho-
decka 01 i 02, DKS Targówek 01
i 02, Handlowa 01, Lusińska 01,
Łojewska 01, Malborska 01 i 02,
Metro Trocka 01, 03 i 06, Mło-
dzieńcza 01, 02, 03 i 04, Przy
Grodzisku 01 i 02, Rembieliń-
ska 01 i 02 oraz Szpital Bród-
nowski 03 i 04.

Na Ursynowie zostanie zreali-
zowany projekt „Łąki na przy-
stankach”. Dachy zazielenią się
na ośmiu przystankach: Metro
Imielin 01 i 02, Metro Natolin
01, 02, 03 i 04, Lanciego 01 oraz
Polinezyjska 03. Jednocześnie,
podobnie jak na Targówku, gład-
kie przezroczyste szyby zostaną
zastąpione oznakowanymi w ta-
ki sposób, aby były lepiej widocz-
ne dla ptaków.

Sześć zupełnie nowych wiat
ZTM ustawi na Bemowie – na
przystankach: Os. Leśne 01 i 02

oraz Fort Bema 01 i 02 oraz w
Rembertowie, na przystankach
Rembertów-Akademia 01 i
Rembertów Ratusz 01. Będą to
tzw. wiaty seryjne, standardo-
wo wyposażone w ławki i ga-
bloty informacyjne, z rozchod-
nikiem na dachu i przyjaznymi
ptakom szybami.

Oczyszcza powietrze 
i chłodzi

Rozchodnik jest rośliną, która
staje się coraz popularniejsza w
Warszawie, zarówno na dachach
wiat przystankowych, jak i toro-
wiskach tramwajowych. Dosko-
nale sprawdza się w miejskich
warunkach i dobrze znosi nie-
korzystne warunki klimatyczne.
Jest bezobsługowy – nie wyma-
ga podlewania i nawożenia, dłu-
go wygląda świeżo i estetycznie.

Jednocześnie roślina ma ko-
rzystny wpływ na jakość powie-
trza – rozchodnik z dachu jednej
wiaty ogranicza jego zapylenie
w jej rejonie o ok. 15-20 proc. i
pochłania rocznie 7,3 kg dwu-

tlenku węgla. W upalne dni ob-
niża temperaturę pod wiatą o 3-
5 stopni Celsjusza. W czasie
deszczu magazynuje nawet 150
litrów wody, co przyczynia się
do retencji wody opadowej.
Dzięki długiemu okresowi kwit-
nienia sprzyja także owadom.

Bezpieczne dla ptaków
Szyby nowych wiat będą

oznakowane gęstą siatką kropek
naniesionych metodą sitodruku.
Takie oznaczenia ostrzegają pta-
ki przed zderzeniem z często nie-
widoczną dla nich przezroczy-
stą, standardową szybą wiaty.

Firma, która zwycięży w po-
stępowaniu przetargowym na
zielone dachy będzie miała pięć
miesięcy od dnia podpisania
umowy na modernizację. Kolej-
ne sześć wiat ma się pojawić na
przystankach w ciągu ośmiu
miesięcy. Po zakończeniu prac
liczba zielonych przystanków au-
tobusowych w Warszawie
zwiększy się do 77.

To m a s z  K u n e r t

Marzec sprzyja wiosennym porząd-
kom w szafach. Warto pamiętać, że
część niepotrzebnych nam rzeczy
może okazać się przydatna dla in-
nych. A te zupełnie nieprzydatne po-
winny trafić do odpowiedniego - po-
jemnika na śmieci lub specjalnego
punktu zbiórki.

18 marca obchodzony był Światowy Dzień
Recyklingu. Z tej okazji Warszawa przypo-
mina, co zrobić, by zwiększyć szansę na po-
nowne wykorzystanie produktów i zmniej-
szyć produkcję odpadów.

Po pierwsze: segregacja śmieci
Aby odpady miały szansę zyskać drugie

życie, konieczna jest prawidłowa segregacja.
Czyli wrzucanie konkretnych odpadów do
odpowiednich pojemników. Oraz świado-
mość tego, że niektóre odpady – np. sprzęt
elektroniczny, opony czy stare farby – nie po-
winny znaleźć się w altanie śmietnikowej.
Zamiast tego należy oddać je do jednego z
czterech warszawskich Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK-ów). Wybrane odpady niebezpiecz-
ne i kłopotliwe można zostawić również w
MPSZOK-ach. Mobilne Punkty Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych to sa-

mochody, które kursują po warszawskich
dzielnicach dwa razy w tygodniu w wyzna-
czonych godzinach.

Do altany śmietnikowej nie powinny też
trafiać elektroodpady. Najwygodniejszym
sposobem na pozbycie się dużych elektro-
śmieci jest bezpłatny odbiór bezpośrednio
z domu. Usługę wystarczy zamówić np. pod
numerem telefonu 22 22 333 00 lub przez
stronę www.elektrosmieci.pl. W stolicy
funkcjonuje też 19 punktów prowadzonych
przez ElektroEko, w których można oddać
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
dwa na Bemowie i po jednym w każdej z po-
zostałych dzielnic.

Elektroodpady można oddać też samo-
dzielnie do PSZOK-ów, a mniejsze elektro-
śmieci również do MPSZOK-ów. Sprzęt elek-
troniczny o maksymalnych wymiarach
20x50x40 cm można także całodobowo zo-
stawić w jednym z kilkudziesięciu zielonych
kontenerów ustawionych w kilkunastu dziel-
nicach. Dokładne lokalizacje znajdują się
na stronie www.elektrosmieci.pl.

Wszystkie informacje dotyczące możli-
wości pozbycia się elektroodpadów w stoli-
cy są dostępne na stronie warszawa19115.pl.

Gdy pojawią się wątpliwości, do którego
pojemnika wyrzucić dany odpad, warto sko-

rzystać z podpowiedzi w miejskiej wyszuki-
warce segregujna5.

Po drugie: edukacja
O prawidłowej segregacji odpadów i zale-

tach recyklingu warto uczyć od najmłod-
szych lat. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania od 2021 r. prowadzi „Mini
wysypisko” – cykl warsztatów dla dzieci i
młodzieży szkolnej. W ubiegłym roku takie
spotkania zorganizowano dla ponad 230
grup, a od początku tego roku dla ponad
40 grup. Zajęcia odbywają się w placów-
kach edukacyjnych oraz w Centrum Infor-
macyjnym przy ul. Zabranieckiej.

Edukacyjny walor mają także spacery or-
ganizowane przez Dzielnicę Wisła. Ich
uczestnicy wspólnie zbierają i segregują
śmieci z nadwiślańskich brzegów. W 2022 r.
w czterech takich akcjach wzięło udział 500
osób. Podobne spacery odbędą się także w
tym roku.

O tym, że warto segregować śmieci przy-
pomina też Urząd m.st. Warszawy. Na miej-
skim kanale Youtube można znaleźć krótkie
edukacyjne filmy o segregacji odpadów, od-
padach zmieszanych i kompoście.

Daj rzeczom drugie życie
Przedmioty, które jednym wydają się już

niepotrzebne, wcale nie muszą lądować na
śmietniku. Jeśli wciąż są dobre, mogą przy-
dać się innym. Warszawa wspiera takie ini-
cjatywy. I zaczyna od siebie. Dlatego woda
z miejskich basenów od kilku lat wykorzysty-
wana jest do mycia jezdni, a Lasy Miejskie or-
ganizują w styczniu zbiórkę doniczkowych
choinek. Świąteczne drzewka oddane przez
mieszkańców są potem sadzone w lasach. Z
kolei Zarząd Oczyszczania Miasta i Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy oddają warszawia-
kom część roślin w ramach sezonowej wy-
miany ukwieceń.

Miasto chętnie wspiera też miejsca słu-
żące współdzieleniu, do których mieszkań-
cy mogą przynieść zbędne rzeczy lub za-
brać te zostawione wcześniej przez innych.
Na takich zasadach działają m.in. takie
punkty, jak Dzielnia na Pradze-Południe,
Współdzielnik na Woli czy sieć jadłodzielni.

Recykling przez duże „R”

Wiaty przyjazne dla ptaków i owadów

16 marca w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61,
sala 136) odbyło się kolejne spotkanie dedykowane
przedsiębiorczym mieszkańcom dzielnicy pt. „Lean –
szczupłe zarządzanie w teorii i praktyce”. 

Andrzej Mogieła opowiedział ursynowskim przedsiębiorcom  o
metodach zarządzania i organizacji pracy. To dla przedsiębiorców
ważny temat, ponieważ optymalizacja procesów zarządzania po-
zwala na poprawę jakości oraz zwiększenie rentowności prowadzo-
nej działalności. 

Przedstawiciele dzielnicy zachęcają także do śledzenia profilu
Przedsiębiorczy Ursynów, na którym na bieżąco publikowane są in-
formacje dotyczące spotkań, szkoleń i aktywności Urzędu Dzielnicy
Ursynów w obszarze przedsiębiorczości. Było to kolejne wydarzenie
objęte wspólnym hashtagiem #INUrsynów - „I” oznacza inspirację,
a „N” networking. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu.

Zakończyła się realizacja zwycięskiego projektu z Bu-
dżetu Obywatelskiego „Lodowisko na Ursynowie se-
zonowe i darmowe”. Lodowisko cieszyło się bardzo
dużą popularnością. Przez cały czas funkcjonowa-
nia, od 28 grudnia 2022 roku odnotowano 26 049
wejść uczestników.

Korzystanie z lodowiska było darmowe. Nieodpłatnie wypoży-
czyć można było także łyżwy w różnych rozmiarach, kaski i specjal-
ne „jeździki” do nauki jazdy.

Uczestnicy wysoko oceniali przygotowanie tafli, profesjonalną i
sympatyczną obsługę i frajdę z jazdy.

Od 28 grudnia 2022 roku do końca stycznia 2023 roku odnoto-
wano 12 573 wejść, w lutym liczba ta wyniosła 9870, a w marcu
wejść było 3606.

- Bardzo się cieszę, że dzięki temu projektowi mogliśmy zapew-
nić mieszkańcom wyjątkowe miejsce do uprawiania aktywności fi-
zycznej. Było widać nie tylko rywalizację sportową ale również ra-
dość i frajdę na uśmiechniętych twarzach łyżwiarzy radośnie mkną-
cych po lodzie. Mnie szczególnie cieszy to, że z lodowiska korzysta-
ły osoby w różnym wieku: najmłodsi, starsi, seniorzy, a nawet ca-
łe rodziny” – podsumowuje funkcjonowanie lodowiska zastępca bur-
mistrza Ursynowa Piotr Zalewski, zajmujący się m.in. sprawami
sportu i rekreacji. 

Zadaszone lodowisko o wymiarach 40 x 18 metrów ustawione by-
ło na działce obok Dzielnicowego Ośrodka Kultury „Ursynów” przy
ul. Kajakowej 12 b. Na prośbę mieszkańców udało się rozpocząć re-
alizację projektu jeszcze w 2022 roku. Lodowisko działało od 28
grudnia 2022 do 19 marca 2023.

Pierwotnie zaplanowano, że atrakcja dostępna będzie do końca
marca, ale dłuższe  funkcjonowanie lodowiska uniemożliwiło na-
dejście wysokich, wiosennych temperatur (powyżej 10 stopni).
Spowodowały one topnienie tafli ślizgawki. Dlatego konieczne by-
ło podjęcie decyzji o jego wcześniejszym zamknięciu. 

- 26 049 osób, które odwiedziły w sezonie zimowym lodowisko
przy Kajakowej, to liczba zadowolonych i uśmiechniętych miesz-
kańców, którzy skorzystali z tego obiektu sportowego. Dlatego
wspólnie z Pawłem Nowocieniem i Piotrem Ciarą ponownie zgło-
siliśmy projekt „Lodowisko na Ursynowie (kontynuacja)”. Miesz-
kańcy będą mogli na niego zagłosować od 15 do 30 czerwca w gło-
sowaniu na dzielnicowy projekt w Budżecie Obywatelskim. Wie-
lu mieszkańców już dziś deklaruje, że poprze ten projekt, za co już
teraz im bardzo dziękuję – powiedział autor „Lodowiska na Ursy-
nowie (kontynuacja)”, radny Dzielnicy Ursynów (Polska 2050 /
Otwarty Ursynów).

Skuteczne zarządzanie 
w niełatwych czasach

Pożegnanie z lodowiskiem 
na Zielonym Ursynowie
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Siódma edycja plebiscytu Warsza-
wiaki wyłoniła zwycięzców w 10 ka-
tegoriach: Kawiarnia, Restauracja,
Sport, Kultura, Rozrywka, Dzielni-
ca, Inicjatywa, Zdjęcie, Wydarzenie
oraz Warszawiaka Roku 2022.

Plebiscyt odbywa się pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta m. st. Warszawy, a je-
go celem jest docenienie tego, co najlepsze
w stolicy i dla stolicy. Na podstawie propo-
zycji zgłaszanych w styczniu przez mieszkań-
ców miasta kapituła plebiscytu nominowa-

ła 108 finalistów – 18 dzielnic Warszawy
oraz po 10 kandydatów w pozostałych kate-
goriach.

Mieszkańcy Warszawy mogli oddawać
głosy do 28 lutego br. Zwycięzców poznali-
śmy podczas środowej uroczystej gali fina-
łowej.

W kategorii dzielnica roku zwyciężył Mo-
kotów! To ogromny zaszczyt i wyróżnienie!
Burmistrz Rafał Miastowski dziękuje wszyst-
kim, którzy docenili naszą dzielnicę i odda-
li swój głos w konkursie!

To nie jedyny mokotowski akcent w ple-
biscycie. Kawiarnią roku została Kluboka-
wiarnia “Alternatywy”, prowadzona przez
Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, członka
Partnerstwa dla Mokotowa “Moje Wierzb-
no”, jednego z głównych partnerów dzielni-
cy. Dzielnica Mokotów wspiera dotacyjnie
działania prowadzone w Klubokawiarni.
Serdeczne gratulacje!

Gratulujemy także zwycięzcom w pozo-
stałych kategoriach!

Więcej informacji o plebiscycie i wyniki:
https://warszawiaki.pl. 

Warszawa wnioskuje o 23,3
mln zł na remonty zabytków!
Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków udzieliło pozytywnych
rekomendacji dla tematów na-
desłanych przez dzielnice. Po
uzyskaniu wsparcia z Rządowe-
go Programu Odbudowy Zabyt-
ków zostanie wykonanych 10 za-
dań - 8 miejskich oraz 2 realizo-
wane dzięki dotacjom przez pod-
mioty zewnętrzne. Wśród zgło-
szonych inwestycji znalazł się Go-
łębnik przy ul. Puławskiej 59.

Osiemdziesiąt lat temu w mieszkaniu przy alei Niepod-
ległości 159 aresztowano Jana Bytnara ps. „Rudy”,
żołnierza Armii Krajowej, bohatera Szarych Szeregów i
jednego z głównych członków tzw. małego sabotażu. 

Od kilku miesięcy harcerz wywodzącego się z legendarnej 23.
WDH „Pomarańczarnia” stał na czele hufca „Południe” Grup Sztur-
mowych, był też absolwentem szkoły podchorążych AK. Ponieważ
w mieszkaniu znaleziono przedmioty ewidentnie świadczące o
tym, że Jan Bytnar działa w dywersji, trafił na przesłuchanie na Ge-
stapo, w Al. Szucha. Wkrótce środowisko zelektryzowały wiadomo-
ści o wyjątkowych torturach, jakich poddano „Rudego”. Zaowoco-
wało to słynną „akcją pod Arsenałem”, której celem było uwolnie-
nie chłopaka. Jan Bytnar zmarł od ran, zadanych na przesłuchaniu,
30 marca 1943. Tego samego dnia odszedł – biorący udział w od-
biciu przyjaciela z konwoju – Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek”. 

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

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 ul. Puławską

ffoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1955 - 1965
ffoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

Mokotów wczoraj i dziś

Kartka z kalendarza

Mokotów dzielnicą roku!

R e m o n t  
G o ł ę b n i k a

Wiosna pojawiła się kilka
dni wcześniej niż w kalen-
darzu, a na stołecznych uli-
cach widać już zamiatarki
i zmywarki. Zarząd Oczysz-
czania Miasta rozpoczyna
sprzątanie po zimie.

Dzięki sprzyjającym tempera-
turom Zarząd Oczyszczania Mia-
sta (ZOM) rozpoczyna gruntow-
ne sprzątanie ulic po okresie zi-
mowym. Na kilka ostatnich mie-
sięcy regularne porządki na dro-
gach były zawieszone, ponieważ
do prac stosowana jest woda.
Użycie jej przy ujemnych tem-
peraturach doprowadziłoby do
niebezpiecznej gołoledzi.

Na ulice, którymi kursują au-
tobusy, czyli aż 1600 km dróg,
wyjeżdżają zamiatarki i zmy-
warki. Sprzątną zalegający pia-
sek i inne zanieczyszczenia. Pra-
ce prowadzone są na mokro, co
ogranicza wzbijanie pyłów i ko-
rzystnie wpływa na jakość po-
wietrza. Po kursie zamiatarek
do pracy przystępują zmywarki,

które dokładnie myją na-
wierzchnię.

Czysto dla bezpieczeństwa
Usunięcie z jezdni zanieczysz-

czeń, które nagromadziły się
przez zimę, jest istotne dla este-
tyki miasta, ale przede wszyst-
kim dla bezpieczeństwa kierow-
ców. Aby jak najdokładniej oczy-
ścić powierzchnie, zamiatarki i
zmywarki na każdej ulicy pra-
cują kilka razy. Działania i uzy-
skany efekt nadzorowane są

przez kontrolerów Zarządu
Oczyszczania Miasta. Pojazdy są
wyposażone w nadajniki GPS,
które pozwalają ZOM na dodat-
kowy monitoring realizacji
sprzątania. Czujniki pokazują
nie tylko położenie pojazdu, ale
także np. zużycie wody.

Kompleksowe sprzątanie
Pozimowe czyszczenie ulic po-

trwa mniej więcej do Świąt Wiel-
kanocnych, następnie jezdnie
będą regularnie myte i zamiata-

ne aż do jesieni. Zarząd Oczysz-
czania Miasta przeprowadził już
wiosenne porządki na ścieżkach
rowerowych wzdłuż dróg krajo-
wych, wojewódzkich i powiato-
wych, a także na terenach dla
pieszych o powierzchni 3,5 mln
m kw. Sprzątaniem po zimie ob-
jętych jest także 12 ha terenów
zieleni na ponad 60 pętlach ko-
munikacji miejskiej.

W zimowej gotowości
Choć Zarząd Oczyszczania

Miasta prowadzi już wiosenne
porządki, to jeszcze nie odwo-
łuje zimy. Ponad 300 pługów i
posypywarek pozostaje w cało-
dobowej gotowości do działań,
jeśli do stolicy powróci śnieg czy
gołoledź. Przykład z poprzed-
niego roku pokazuje, że pogoda
potrafi zaskoczyć. 1 kwietnia
2022 r. w Warszawie wystąpiły
długotrwałe i intensywne opa-
dy śniegu. Konieczne było ogło-
szenie akcji odśnieżania ulic i te-
renów dla pieszych.

Jak umiejętnie pomagać osobom nie-
widomym i słabowidzącym,  korzy-
stającym z komunikacji publicznej?
Jakie są ograniczenia i potrzeby pa-
sażerów z niepełnosprawnością ru-
chu? Jakie udogodnienia takim oso-
bom oferują nowoczesne autobusy? 

Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Fun-
dacja Integracja zorganizowały specjalistycz-
ne szkolenie dla warszawskich kierowców,
którzy uczyli się jak pomagać osobom niepeł-
nosprawnym.

W szkoleniu wzięła udział grupa 22 do-
świadczonych kierowców, tzw. patronów,
którzy na co dzień uczą młodych kierow-
ców rozpoczynających pracę w Miejskich
Zakładach Autobusowych.

Podczas szkolenia przedstawiciele Fun-
dacji Integracja opowiadali kierowcom m.in.

o swoich doświadczeniach z korzystania z
komunikacji miejskiej i przekazali wiele
wskazówek, które pomogą kierowcom od-
powiednio reagować na widok pasażera z
białą laską czy poruszającego się na wóz-
ku. Uczyli kierowców również, w jaki sposób
proponować pomoc i jak jej udzielać.

– Spotkałem się z bardzo dużą otwarto-
ścią, empatią, chęcią nauczenia się pomocy
osobom najbardziej jej potrzebującym. Wi-
dzę ogromny sens w takich szkoleniach. Ja
też sporo się nauczyłem podczas tego kursu
– mówi Łukasz Bednarski, trener Fundacji
Integracja.

Praktyczne ćwiczenia z pomocy
Aby jeszcze lepiej zrozumieć wyzwania,

z jakimi mierzą się pasażerowie z ograni-
czeniami ruchu, wzroku, słuchu, niepełno-

sprawnością intelektualną czy z zaburze-
niami mowy, kierowcy MZA w trakcie za-
jęć praktycznych korzystali również z lasek
dla osób niewidomych, opasek na oczy
oraz gogli symulujących wady wzroku.
Ćwiczyli też konkretne czynności, jak np.
przechylanie wózka podczas wprowadza-
nia do pojazdu czy prowadzenie osoby nie-
widomej.

– Zachowania w stosunku do pasażerów
z niepełnosprawnościami oraz udzielania
im pomocy w korzystaniu z autobusów
uczyliśmy się bezpośrednio od osób z ogra-
niczeniami – m. in. ruchu, wzroku i słuchu.
Sami również mieliśmy okazję sprawdzić,
na jakie trudności napotyka na przykład
pasażer na wózku podczas podróży autobu-
sem – mówi Aleksander Choromański, dys-
pozytor i kierowca MZA.

Specjalne spoty w autobusach
– Często zdarza się, że nie udzielamy po-

mocy osobom z niepełnosprawnościami, bo
nie wiemy, jak to zrobić. Dlatego takie szko-
lenia są bardzo potrzebne – dodaje Łukasz
Bednarski, trener Fundacji Integracja.

Warto przypomnieć, że warszawscy kie-
rowcy przechodzą cykliczne szkolenia okre-
sowe, w ramach których uczą się specyfiki
obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Chcąc razem tworzyć bardziej dostępny
świat, w którym każdy czuje się dobrze,
Miejskie Zakłady Autobusowe wraz z Fun-
dacją Integracja przygotowały specjalny
materiał na temat podstawowych zasad
zachowania względem osób z niepełno-
sprawnościami. Żeby dotrzeć z przekazem
do jak największej liczby osób, spoty akcji
będą wyświetlane na ekranach w autobu-
sach MZA.

A d a m  S t a w i c k i

Kierowcy pomogą pasażerom z niepełnosprawnościami

Wiosenne porządki na stołecznych ulicach
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Zbliżający się weekend zapowiada się
dla mieszkańców gminy Lesznowola
niezwykle atrakcyjnie. Lesznowolski
samorząd proponuje kilka ciekawych
aktywności dla wszystkich grup 
wiekowych. 

24 marca Gminna Biblioteka Publiczna zapra-
sza na wiosenne warsztaty ceramiczne – jest to
oferta skierowana do dzieci w wieku od 5 do 11
lat. Dzień później, w sobotę 25 marca, bibliote-
karze przypominają o Międzynarodowym Dniu
Czytania Tolkiena i zapraszają do zabawy foto-
graficznej w formule online na fanpage Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli. 

Filmowo i teatralnie
Również w sobotę Gminny Ośrodek Kultury

w Lesznowoli zaprasza na pierwsze z cyklu
warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Uczestnicy nauczą się tworzyć filmy krót-
kometrażowe oraz podejmą rywalizację w kon-
kursie na realizację filmu w 48 godzin. 

W nadchodzącą sobotę zaplanowano rów-
nież spektakl teatralny. Będzie to komedia pt.
„Dzień z życia Lucjana, Lusi i Mamusi” w wyko-
naniu Teatru Scena Przyfabryczna na podsta-
wie scenariusza inspirowanego bajką Ignacego
Kraszewskiego „Dziad i Baba”. Przedstawienie
odbędzie się na deskach teatralnych sceny w Ła-
zach o godzinie 17.00 – wejście za okazaniem
wejściówek dostępnych w siedzibie i filiach
lesznowolskiego Ośrodka Kultury. 

W niedzielę 26 marca 2023 roku o godzinie
18.00 Bajkowa Niedziela w filii GOK w Mysia-
dle, tym razem w odsłonie dla pełnoletniego
widza. Będzie to spotkanie z Szymonem Gó-
ralczykiem z grupy Karawana Opowieści. W je-
go wykonaniu zobaczymy opowieść dla do-
rosłych - „O królu, chłopie i kiełbasie” Baśnie
skandynawskie. 

Wiosna, czy to ty?

Piknik na powitanie wiosny odbędzie się w
niedzielę w Podolszynie. W programie m.in.
obowiązkowe topienie Marzanny, wielkanocne
warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych,
poczęstunek świątecznym żurkiem oraz sesja
zdjęciowa z wielkanocnym zającem. 

Dla miłośników sportu i modelarstwa
W sobotę 25 marca rozpoczynają się Mistrzo-

stwa Wojewódzkie w tenisie ziemnym w kate-
gorii U- 14 (dla uczestników do 14 roku życia).
Turniej jest organizowany na kortach w My-
siadle przez Europejskie Centrum Tenisa, a Ho-
norowy Patronat nad wydarzeniem objęła Wójt
Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. Rozgrywki można obserwować na żywo
oraz śledzić na fanpage organizatora:
https://www.facebook.com/ECT.club.

W sobotę i niedzielę odbędą się zapowiada-
ne już rozgrywki ligowe w minisiatkówce
dziewcząt i chłopców w ramach Mistrzostw
Mazowsza, edycja 2023. Rywalizacja dziew-
cząt będzie trwała dwa dni na hali sportowej
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, zaś
mecze chłopców rozegrane zostaną w niedzie-
lę w Mrokowie – na hali sportowej przy ul. Ma-
rii Świątkiewicz 2 a. 

2 kwietnia w hali CEiS w Mysiadle przy ul.
Kwiatowej 28 - to dopiero w następną niedzie-
lę, ale już teraz zapowiadamy to wydarzenie -
odbędą się I Lesznowolskie Spotkania Modelar-
skie. W trakcie imprezy odbędą się m.in. poka-
zy modeli wyścigowych pływających, jeżdżą-
cych i latających. Wydarzeniu patronuje Tygo-
dnik PASSA. 

R e f e r a t  P r o m o c j i  i  K o m u n i k a c j i  
z  M i e s z k a ń c a m i

U G  L e s z n o w o l a  

Weekend w Lesznowoli
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Ursynowscy seniorzy radzą!

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Życie współczesne jest coraz bar-
dziej skomplikowane, a z jego re-
aliami, problemy mają praktycz-
nie wszyscy, choć w różnym stop-
niu. W tym kontekście widoczna
jest szczególnie trudna sytuacja
osób starszych. 

Problemy ze zdrowiem, utrata bliskich,
zakończenie życia zawodowego, samotność
i izolacja, brak pieniędzy, utrata samodziel-
ności, nuda, brak bezpieczeństwa i poczucie
bycia niepotrzebnym – z tym seniorzy, a
zwłaszcza samotni,  muszą się mierzyć na co
dzień. Na szczęście funkcjonuje wiele struk-
tur samorządowych i organizacji pozarządo-
wych, próbujących wychodzić naprzeciw
potrzebom osób starszych.

Ursynowska Rada Seniorów
Już blisko dziesięć lat temu grupa działa-

czy samorządowych podjęła próbę szersze-
go wyjścia naprzeciw problemom seniorów,
tworząc założenia ogólnowarszawskiej
struktury senioralnej. Zaowocowało to utwo-
rzeniem w 2014 roku Warszawskiej Rady
Seniorów i następnie powstaniem rad dziel-
nicowych. W analogiczny sposób w 2016 r.
powstała ursynowska Rada Seniorów. 

Dzielnicowa rada seniorów jest organem
opiniującym. Zajmuje się między innymi
wyborem miejsc przyjaznych seniorom.
Aktywizuje i integruje starszą część ursy-
nowskiego społeczeństwa, zapobiega jej
marginalizacji. Członkowie rady doradza-
ją władzom Ursynowa w kwestiach związa-
nych z seniorami oraz sami inicjują różne
akcje poprzez wystąpienia czy uchwały.
Jednym z podstawowych zadań jest ochro-
na praw i dbanie o poszanowanie godności
seniorów, przełamywanie stereotypowego
postrzegania społecznej roli osób starszych.
Ważna funkcja Rady to wskazywanie wła-
dzom dzielnicy potrzeb w zakresie profilak-
tyki i ochrony zdrowia, pomocy społecz-
nej i usług opiekuńczych oraz przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu osób w
wieku senioralnym.

Często panuje przekonanie, że Rada Se-
niorów to takie ciało, które ma bezpośrednią
moc sprawczą - własny  budżet, ma możli-
wość samodzielnego dokonywania zaku-
pów, posiada jakiś obszar decyzyjny. Nie-
stety, tak nie jest. Z mocy stosownych regu-
lacji prawnych,  Rada  pełni funkcje opinio-
twórcze i w jakimś zakresie doradcze , dzia-
łając w oparciu o konsultacje i kontakty z
mieszkańcami, głównie osobami  starszy-
mi. Rada Seniorów współpracuje w tym za-
kresie z Radą Dzielnicy, przekazując uwagi,
opinie i wskazując potrzeby w szczególności
ursynowskich seniorów. Jednak z  drugiej
strony Rada Seniorów pełni również funkcje

informacyjne, przekazując ważne wiado-
mości  pochodzące z instytucji, organów, w
tym z Warszawskiej Rady Seniorów, i oczy-
wiście z Urzędu Dzielnicy. Trzeba dodać, że
Rada ursynowska ma swojego stałego przed-
stawiciela w Radzie warszawskiej. 

Ze względu na czteroletnią kadencyj-
ność, z początkiem 2023 roku rozpoczęła
pracę kolejna, trzecia już Rada Seniorów. W
obecnym składzie znajdują się trzy osoby,
które były członkami Rady od pierwszej ka-
dencji: Irena Wuttke-Miszczak, pełniąca ko-
lejny raz funkcję  przewodniczącej,  Irena
Karpowicz - współzałożycielka i od począt-
ku zaangażowana aktywistka Kluboteki
Dojrzałego Człowieka  oraz Sławomir Li-
twin - społecznik z osiedla Stokłosy, który m.
in. przyczynił się do powstania siłowni ple-
nerowej przy ul. Bacewiczówny i wreszcie
porządnego wyremontowania schodów do
stacji Metra Stokłosy. Poza wymienionymi,
w skład Rady wchodzą: Jerzy Andruchów
– sekretarz, Henryk Ditchen, Janina Gębar-
ska, Czesława Gołąb, Teresa Jurczyńska-
-Owczarek, Włodzimierz Konecki, Halina
Kupiecka, Barbara Mąkosa-Stępkowska,
Irena Miękus-Calak – zastępca przewodni-
czącej, Andrzej Rogatko, Krzysztof Schnit-
zer i Małgorzata Tomaszewska.

Dzielnica - seniorom
Podczas ostatniego posiedzenia ursynow-

skiej Rady Seniorów w dniu 16 marca 2023
r., jednym z punktów było omówienie pro-
pozycji inicjatyw Dzielnicy dla seniorów
oraz konsultacje z burmistrzem Robertem
Kempą i zastępcą burmistrza Jakubem Be-
rentem. Wśród atrakcyjnych propozycji Za-
rządu Dzielnicy można wymienić:

-  W ramach działań na rzecz osób star-
szych w dzielnicy, zostanie sfinansowa-
nych 11 projektów wybranych w rozstrzy-
gniętym niedawno konkursie spośród ofert
składanych przez lokalne organizacje po-
zarządowe. Seniorzy  zyskają dostęp do
wielu bezpłatnych aktywności – zajęć pla-
stycznych, teatralnych i rekreacyjno-spor-
towych (kajaki, nordic walking, tenis sto-
łowy, tango argentyńskie, brydż) oraz
warsztatów kulinarnych i wielu innych
atrakcji. W okolicach Tygodnia Seniora w
październiku 2023 r. będzie zorganizowa-
ny wyjazd autokarem do Modlina na spe-
cjalistyczny tor samochodowy dla osób za-
interesowanych doszkoleniem się w za-
kresie umiejętności jazdy samochodem.
Przewidziane jest również wsparcie ursy-
nowskich kombatantów w organizacji ich
spotkań okolicznościowych.

-  Zorganizowanie we współpracy z ursy-
nowskim SP ZOZ dwóch pikników profilak-
tycznych “Na zdrowie” na parkingu obok
Urzędu Dzielnicy, dedykowanych głównie
ursynowskim seniorom. Pierwszy odbę-
dzie się już w maju - dla wszystkich miesz-
kańców oraz  w październiku - w ramach
“Tygodnia seniora” ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb ursynowskich se-
niorów. Wstępnie ustalony zakres  obej-
muje bardzo szeroką profilaktykę  zdro-
wotną.  Szczegółowy zakres tematyczny i
sposób realizacji są obecnie uzgadniane z
ursynowskim SP ZOZ. 

- Przewiduje się organizowanie działań
dotyczących aktywnego wypoczynku senio-
rów, jak np. spływ kajakami czy wycieczki .
W okolicach Tygodnia Seniora w paździer-
niku 2023 r. będzie zorganizowany wyjazd
autokarem do Modlina na specjalistyczny
tor samochodowy dla osób zainteresowa-
nych doszkoleniem się w zakresie umiejęt-
ności jazdy samochodem. 

- W zakresie sportu planuje się uruchomić
nowe  nieodpłatne zajęcia ogólnorozwojo-
we, w tym  wzmacniające kręgosłup. Już
obecnie Ursynowskie Centrum Sportu i Re-
kreacji prowadzi zajęcia pod hasłem „Se-
nior Starszy, Sprawniejszy”. Jest to program,
w ramach którego prowadzona jest gimna-
styka usprawniająca dla osób w wieku 55+.
Systematyczne uczestniczenie w takich za-
jęciach spowalnia procesy starzenia, popra-
wia funkcjonowanie kręgosłupa i całego or-
ganizmu.

Spojrzenie na świat
Przykładem ułatwiania seniorom spojrze-

nia na świat i na to, co jest w koło, jest dzia-
łalność  ursynowskiej fundacji  Kluboteka
Dojrzałego Człowieka. Pracująca całkowicie
społecznie, w trybie “non profit”, fundacja zo-
stała założona już 12 lat temu przez Irenę
Karpowicz (zarazem członka ursynowskiej
Rady Seniorów) i Magdę Dąbrowską.  Dzia-
łalność ukierunkowana na seniorów, zapew-
niając im bardzo szerokie możliwości samo-
realizacji i aktywności. Funkcjonuje tam po-
nad dwadzieścia tematycznych grup zain-
teresowań z zakresu kultury, sztuki, ręko-
dzieła artystycznego, nauki języków, rów-
nież koło fotograficzne. Jako przykładową
aktywność można wymienić grupę “Italo-
mania”. Tworzą ją seniorzy wolontariusze,
którzy kochają Włochy. Na każde spotkanie
przygotowują prezentacje z interesujących
ich tematów. Mogą to być np.  filmy, sztuka,
teatry, piosenki, turystyka, literatura wło-
ska. Grupa istnieje już 6 lat. Organizuje spo-
tkania, w których uczestniczyli m. in. Alek-
sandra Seghi - znana blogerka, specjalistka
tematyki włoskiej i autorka kilkunastu ksią-
żek, Urszula Rzepczak z Polsatu, przedstawi-
ciele ambasady, prasy włoskiej. “Italomania-
cy” wyjeżdżają często do Włoch, organizując
wszystko samodzielnie i realizując wszystko
na zasadach wolontariatu.

Z inicjatywy  Urzędu m. st. Warszawy,
będącego również wydawcą, dla seniorów
został stworzony  Warszawski Miesięcznik
Seniorów “Pokolenia”, udostępniany bez-
płatnie. Atrakcyjna i dostosowana do po-
trzeb tematyka zapewnia nie tylko interesu-
jącą lekturę, ale również wiedzę o aktual-
nych wydarzeniach kulturalny, społecznych
i innych, odbywających się w Warszawie.
Miesięcznik jest udostępniany w wielu punk-
tach miasta, zaś kolportażem na swoim te-
renie zajmują się poszczególne dzielnicowe
Rady Seniorów. Ursynów otrzymuje najwię-
cej, bo aż 1500 egzemplarzy. Żeby było
sprawniej i szybciej, w rozwożeniu uczestni-
czyła  również przewodnicząca ursynow-
skiej Rady Seniorów Irena Wuttke-Miszczak.
Taka akcja odbyła się w ostatnią środę. Ofe-
rowane egzemplarze “Pokolenia” rozcho-
dziły się jak świeże bułeczki.

GGłłoossoowwaanniiee cczzłłoonnkkóóww uurrssyynnoowwsskkiieejj RRaaddyy SSeenniioorróóww..

BBuurrmmiissttrrzz RRoobbeerrtt KKeemmppaa ii cczzłłoonneekk RRaaddyy KKrrzzyysszzttooff SScchhnniittzzeerr..

CCzzłłoonnkkoowwiiee RRaaddyy SSeenniioorróóww rroozzkkłłaaddaajjąą bbeezzppłłaattnnyy mmiieessiięęcczznniikk
PPookkoolleenniiaa..

OOdd pprraawweejj pprrzzeewwooddnniicczząąccaa RRaaddyy IIrreennaa WWuuttttkkee-MMiisszzcczzaakk..

IIrreennaa KKaarrppoowwiicczz ii MMaaggddaa DDąąbbrroowwsskkaa..
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24 godziny na dobę przez
cały rok – tak działa Pogo-
towie Porządkowe Zarzą-
du Oczyszczania Miasta
(ZOM), które dba o bezpie-
czeństwo na ulicach i usu-
wa z nich nagłe zanieczysz-
czenia. Od początku roku
ekipy Pogotowia interwe-
niowały już 900 razy.

To średnio kilkanaście inter-
wencji dziennie. Pogotowie Po-
rządkowe ZOM usuwa z drogi
wszystko to, co może stwarzać
zagrożenie, np. rozlane paliwo,
fragmenty karoserii po wypadku
czy żwir, który wysypał się z cię-
żarówki. A to właśnie ładunki,
które wypadły z samochodów,
stanowiły ponad połowę, bo 53
proc. wyjazdów Pogotowia Po-
rządkowego ZOM. Najczęściej
to materiały budowlane, takie
jak piasek czy gruz. W przeszło-

ści zdarzyło się również, że do-
stawca zgubił szyby, styropian,
tony skrobi ziemniaczanej, ubra-
nia czy kosmetyki.

Drugie w kolejności – 30 proc.
interwencji – to usuwanie pozo-
stałości po kolizjach i wypad-
kach: potłuczonego szkła czy
fragmentów karoserii. Pogoto-
wie Porządkowe zjawia się na
miejscu zdarzenia wraz z poli-
cją, strażą pożarną czy pogoto-
wiem ratunkowym. Dopiero,
gdy ekipy zakończą sprzątanie,
możliwe jest bezpieczne wzno-
wienie ruchu samochodowego.

Ekipy Pogotowia Porządko-
wego usuwają z jezdni także za-
grażające poślizgiem plamy z
olejów, paliw i innych płynów,
które wyciekły z pojazdów. Od
początku stycznia oczyściły uli-
ce z plam o łącznej powierzchni
niemal 16 tys. mkw.

W tym roku Pogotowie Po-
rządkowe ZOM wyjeżdżało do
akcji 900 razy, w 2022 r. podję-
ło 6 tys. interwencji.

Oprócz szybkiego reagowania
w nagłych sytuacjach Pogotowie
Porządkowe czuwa nad czysto-
ścią podczas świąt państwo-
wych, wydarzeń sportowych i
takich wydarzeń masowych, jak
przemarsze czy manifestacje. Po-
maga również w usuwaniu skut-
ków gwałtownych burz, nawał-
nic i ulewnych deszczy.

Sygnał do interwencji trafia
do Pogotowia Porządkowego z
Centrum Dowodzenia Zarządu
Oczyszczania Miasta. Tam cało-
dobowo spływają informacje o
czystości w mieście. Przekazu-
ją je kontrolerzy ZOM, Stołecz-
ne Centrum Bezpieczeństwa, a
także Straż Miejska oraz inne
służby.

Pod koniec ubiegłego roku w Wilanowie
pojawiło się ponad 120 drzew pozyska-
nych w ramach nasadzeń kompensacyj-
nych w związku z budową tramwaju do
Wilanowa. Są to głównie lipy i graby.
Obecnie pojawiła się możliwość pozyska-
nia kolejnych drzew, które zazielenią na-
szą dzielnicę.

Dotychczas na 7 wilanowskich ulicach posa-
dzono 124 drzewa. Dzięki budowie Tramwaju do
Wilanowa, piękne szpalery grabów zazieleniły
ulicę Kieślowskiego oraz Aleję Wilanowską.  Lipy
pojawiły się na ulicy Branickiego, Osi Królewskiej,
Pamiętnej, Mango i Olęderskiej. Teraz wspólnie z
Inwestorem – Tramwajami Warszawskimi oraz
wykonawcą – firmą Budimex S.A. spotkaliśmy
się, aby sprawdzić czy posadzonym drzewom uda-
ło się zaaklimatyzować oraz porozmawiać o moż-
liwości posadzenia dodatkowej zieleni.

– Wszystko wskazuje na to, że posadzone
drzewa się przyjmą, ponieważ pojawiły się na
nich wiosenne pąki. Otrzymaliśmy również in-
formację, że dzielnica może pozyskać dodatko-
we drzewa – mówi Bartosz Wiśniakowski, za-
stępca burmistrza Dzielnicy Wilanów. – Zorga-
nizowaliśmy w tej sprawie spotkanie, na które
zaprosiliśmy Tramwaje Warszawskie oraz fir-
mę Budimex S.A, aby dowiedzieć, jakie drzewa
możemy zaadoptować oraz porozmawiać wstęp-
nie o możliwych lokalizacjach do ich posadzenia
– dodaje.

Według wstępnej koncepcji w dzielnicy mogą
się pojawić grusze drobnoowocowe, lipy oraz
klony. Zachęcamy do śledzenia naszej strony na
Facebooku, gdzie będziemy na bieżąco informo-
wać, o tym, jakie drzewa uda nam się zasadzić,
aby wzbogacić naszą dzielnicę o kolejną zieleń.

E w a  K o w a l c z y k

Tramwaje Warszawskie ogłosiły
przetarg na budowę pierwszej
w stolicy podziemnej trasy
tramwajowej. Pasażerowie do-
jadą nią przez Ochotę na Dwo-
rzec Zachodni lub w kierunku
odwrotnym nas Wilanów.  

Prace zaczną się w przyszłym roku.
Tramwaj, który pokonuje ponad 20 me-
trów różnicy poziomów, to nawet w XXI
wieku kosztowna inwestycja. Już
wkrótce na Sielcach i Wilanowie znowu
będzie można usłyszeć pisk kół wago-
nów elektrycznych. Nachylenie przy-
szłego toru wyniesie 3,5%. Nowa trasa
pozwoli nie tylko szybko dostać się do
Dworca Zachodniego – będą z niej ko-
rzystali także mieszkańcy Starej Ocho-
ty i Szczęśliwic. W przyszłości stanie
się częścią powstającej magistrali tram-
wajowej z Woli do Wilanowa.

Węzeł przesiadkowy 
oraz nowy tabor

Nowa trasa tramwajowa – o długości
około 1,6 km – będzie się zaczynać pod
Dworcem Warszawa Zachodnia. Po-
wstanie podziemny przystanek połą-
czony z przejściem podziemnym i dwor-
cem kolejowym. Tramwaj pojedzie tu-
nelem  o długości około 500 metrów
pod parkiem Pięciu Sióstr. Wyjazd z tu-
nelu znajdować się będzie między jezd-
niami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. –
w pobliżu ul. Szczęśliwickiej. Następnie
trasa pobiegnie między jezdniami ul.

Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy
Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł roz-
jazdowy – pozwalający tramwajom
skręcać w kierunku centrum, Okęcia
lub pętli Banacha. 

Dzięki tej inwestycji pasażerowie bę-
dą mogli dojechać do stacji kolejowej
Warszawa Zachodnia, a pod samą sta-
cją powstanie wygodny podziemny wę-
zeł przesiadkowy, z którego łatwo bę-
dzie można przejść na perony kolejowe
i autobusowe. Czas przejazdu z Grójec-
kiej wyniesie około pięciu minut, a ze
stacji metra Politechnika – nieco ponad
kwadrans. Podziemny przystanek tram-
wajowy będzie podobny do stacji metra.
Różnił się będzie od niej wysokością
peronów – podłoga w tramwajach jest
niżej niż w pociągach metra. Perony
tramwajowe będą bardzo blisko pero-
nów kolejki WKD – na poziomie -2.
Dzięki ruchomym schodom i windom
pasażerowie nie będą musieli wycho-
dzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z
tramwaju do pociągu. Przebudowywa-
ny jest układ torowy w głowicy zachod-
niej stacji, gdzie powstają nowe tunele
i wiadukty. Od strony Tunelowej rośnie
także nowy budynek dworcowy. Trwa-
ją też prace pod ziemią przy budowie
nowego, szerszego i dłuższego tunelu
pieszego, który ma w przyszłości pełnić
także funkcję podziemnej przestrzeni
dworcowej.

Jakie linie dojadą do Warszawy Za-
chodniej? Docelowo do stacji kolejowej

kursować będą tramwaje z Wilanowa.
Na początku, po zbudowaniu trasy
wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920
roku, będą dojeżdżać tramwaje z ul.
Grójeckiej. Dalej, nowo zbudowanymi
torami, dojadą do podziemnego przy-
stanku na końcu trasy. W tym miejscu
zostaną zbudowane tory do zmiany kie-
runku jazdy tramwajów. Na takiej linii
trzeba będzie wykorzystywać tramwa-
je dwukierunkowe. Będą to Jazzy albo
nowe Hyundaie.

Kiedy pojedziemy nową linią?
Prace budowlane są zaplanowane na

lata 2024 i 2025. Wykonawca, który
zostanie wyłoniony w przetargu, bę-
dzie miał 26 miesięcy na wykonanie
całej inwestycji. Przedsięwzięcie jest
częścią większego projektu „Budowa
trasy tramwajowej do Wilanowa wraz
z zakupem taboru oraz infrastrukturą
towarzyszącą” i jest przewidziana do
dofinansowania z Programu Operacyj-
nego Fundusze Europejskie na Infra-
strukturę, Klimat, Środowisko 2021-
2027. Wartość inwestycji wynosi ok.
224 mln zł. 

Warszawa prowadzi aktualnie naj-
większy w Polsce program inwestycji
tramwajowych. W budowie jest obec-
nie ponad 11 km nowych tras tramwa-
jowych – na Kasprzaka, na Gagarina i
do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie
pracują nad przygotowaniem kolej-
nych tras – na Gocław, wzdłuż Pola

Mokotowskiego, na Zieloną Białołę-
kę i wzdłuż Modlińskiej. Powstaje też
najnowocześniejsza zajezdnia tram-
wajowa w Polsce – na Annopolu. Do
Warszawy przybyło już 76 ze 123 za-
mówionych niskopodłogowych i dwu-
kierunkowych koreańskich tramwa-
jów Hyundai. 

Tramwaj na Wilanów był, 
ale go rozebrano

W latach 1957 – 1973 tramwaje jeź-
dziły do Wilanowa przez Goworka i
Spacerową. W 1973 roku były to nu-
mery 2, 14 i 36. Dwójka i czternastka po
Czerniakowskiej i Powsińskiej dociera-
ły do Wilanowa, linia 36 zawracała na
Sadybie. Drogi w utrzymaniu, “wspi-
nający” się tramwaj jednak nie znalazł
uznania ówczesnych planistów. Wbrew
zdrowemu rozsądkowi w 1973 roku to-
ry opustoszały. Tak naprawdę historię
docierania do Wilanowie na szynach
należy notować znacznie wcześniej. 

Przed II wojną światową z placu Unii
Lubelskiej do Wilanowa i dalej przez
Konstancin do Piaseczna można było
dojechać koleją wąskotorową (dziś ta-
kie połączenie na szynach jest tylko ma-
rzeniem). Założycielem kolei, której od-
cinek do Wilanowa otwarto w 1891 ro-
ku, był na zlecenie posiadacza części
dóbr wilanowskich Wiktora Magnusa –
Henryk Huss, oświadczony inżynier ko-
lejnictwa pracujący wcześniej przy bu-
dowie kolei warszawsko-wiedeńskiej.

Z początku jednak był to tramwaj kon-
ny, bowiem używano zwierząt jeszcze
do transportu. Kolej, korzystająca póź-
niej z parowozów, brała początek przy
rogatkach belwederskich, mieszczących
się między dzisiejszym terenem amba-
sady rosyjskiej a hotelem Hyatt. Dalej
dochodziła do Chełmskiej, w którą skrę-
cała, a następnie prowadziła Czernia-
kowską ku Wilanowowi. Kolej Wila-
nowska okazała się olbrzymim sukce-
sem. W samym tylko roku inauguracji
przewiozła 119 282 pasażerów. Linia
wilanowska służyła przede wszystkim
wyjazdom wycieczkowym i dowozowi
mleka oraz warzyw do miasta. 

W późniejszym czasie pomagała tak-
że w transporcie cegły, dzięki której
Warszawa mogła się rozbudowywać.
Tory wydłużono do Konstancina, a po-
tem do Piaseczna, montując bocznice
ku trzem dużym cegielniom i jedną do
papierni w Jeziornie. Wraz z wprowa-
dzeniem cięższych składów konieczna
była wówczas modernizacja linii. W
tym czasie pieszczotliwie nazywano ją
“Paragwajem”. Niestety, linia była moc-
no zniszczona i stopniowo, wraz z po-
jawieniem się pierwszego tramwaju,
była wygaszana. W latach 70. przesta-
rzałą kolejkę całkowicie zlikwidowano.
Jednym z powodów miało być... bezpie-
czeństwo i spokój towarzysza Edwarda
Gierka, który upodobał sobie rezyden-
cję w pobliskim Klarysewie.

P i o t r  C e l e j

900 interwencji Pogotowia Porządkowego

Ponad 120 drzew z nasadzeń...

Podziemnym tramwajem na Wilanów
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Już wkrótce czekają nas Święta
Wielkanocne. Dla wiernych ko-
ścioła rzymskokatolickiego to
szczególny czas w roku – czas,
któremu towarzyszy wiele przy-
gotowań duchowych. W tym
okresie wierni częściej niż zwy-
kle biorą udział w różnych nabo-
żeństwach, a zdecydowana więk-
szość osób wierzących i prakty-
kujących czyni to w swoich ko-
ściołach parafialnych znajdują-
cych się w najbliższej okolicy ich
miejsca zamieszkania. Przyj-
rzyjmy się więc dzisiaj wybra-
nym kościołom na Ursynowie.

Niewątpliwie świątynią, którą
należy wymienić w pierwszej
kolejności jest  Kościół Wnie-

bowstąpienia Pańskiego znajdujący się
przy Alei KEN 101. Jest to najstarszy
kościół na, tak zwanym, Wysokim Ursy-
nowie. Prace budowlane rozpoczęto 5
marca 1982 roku, czyli jeszcze przed
startem robót związanych z tworze-
niem pierwszej linii metra w naszej
dzielnicy. Główny budynek kościoła zo-
stał oddany do użytku w stanie suro-
wym na Boże Narodzenie 1982 roku.
Niestety, niedługo po tym, bo 23 lutego
1983 roku na terenie budowy kościoła
wybuchł pożar, który opóźnił dalsze
prace. Ostatecznie erygowanie parafii
nastąpiło 1 grudnia 1984 roku. Jest to
obecnie jedna z kilku najliczniejszych
parafii w całej Polsce. Co ciekawe, para-
fia – poza działalnością liturgiczną i
duszpasterską – od lat współpracuje
również z Urzędem Dzielnicy Ursynów
w tematyce promowania kultury. W
kościele regularnie organizowane są
różne wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym i patriotycznym. Przy parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego działa
również chór „Vox Cordis”, założony
we wrześniu 1998 roku, który w swym
repertuarze posiada zarówno pieśni re-
ligijne, jak i świeckie – wykonywane w
języku polskim, angielskim, niemiec-
kim oraz po łacinie. Chór jest laureatem
licznych nagród i wyróżnień w ogólno-
polskich konkursach muzyki chóralnej. 

Na terenie kościoła znajduje się Kapli-
ca Pamięci Narodowej, a przy świątyni
działa Galeria „Wieża”, w której odby-
wają się wystawy sztuki.

Budynek kościoła jest projektem
dwóch znanych polskich archi-
tektów Marka Budzyńskiego i

Zbigniewa Badowskiego – autorów pro-
jektów wielu budowli i osiedli w całej
Polsce. Marek Budzyński był również
głównym architektem całego osiedla

Ursynów Północny. Pewnie dlatego ko-
ściół, mimo że posiada wiele elemen-
tów charakterystycznych dla tradycyjnej
architektury sakralnej, wyglądem wy-
raźnie nawiązuje do projektu ursynow-
skiego osiedla, przede wszystkim, po-
przez ogromne surowe płaszczyzny. Na
centralnej części ceglanej fasady świąty-
ni znajduje się bardzo duże okno w
kształcie krzyża, ozdobione wyjątkowo
oryginalnym betonowym ornamentem.

Surowe wnętrze tej świątyni
przykuło uwagę wielu osób,
które oglądały „Dekalog”

Krzysztofa Kieślowskiego. Główny bo-
hater pierwszego odcinka wchodzi do
pustego, oświetlonego świecami mo-
numentalnego kościoła po tym, jak kil-
ka godzin wcześniej kilkadziesiąt me-
trów od świątyni utonął jego jedyny
syn. Zrozpaczony ojciec chcąc zamani-
festować Bogu swój gniew przewraca
prowizoryczny ołtarz w nowo wybu-
dowanym kościele. Na twarz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej kapią krople wo-
sku z poprzewracanych świec i spływa-
ją po twarzy Maryi niczym łzy. Obraz z
wizerunkiem Matki Boskiej Często-
chowskiej, który widzimy w tej scenie,
został namalowany właśnie na potrze-
by filmu. Po zakończeniu zdjęć reżyser
ofiarował obraz parafii. 

Położenie świątyni również zasługu-
je na szczególną uwagę. Fasada kościo-
ła zamyka bowiem pierzeję kwadratowe-
go placu przypominającego miejski ry-
nek. Dwie strony tegoż placu obudowa-
ne są niskimi blokami z lat 90-tych, któ-
re swym wyglądem nawiązują do projek-
tów kamienic i z tego względu są zupeł-
nie nietypowe dla tej części Ursynowa. 

Na samym południu Ursynowa
tuż obok Parku Przy Bażan-
tarni i Alei Kasztanowej stoi

kościół o dość nietypowym wyglądzie
jak na współczesne budownictwo sa-

kralne. Monumentalna biała budowla
z czterema czerwonymi kopułami wy-
glądem sugeruje przynależność raczej
do kościoła obrządku wschodniego, ale
jest to kościół parafii rzymskokatolic-
kiej, którego patronem jest Święty Wła-
dysław z Gielniowa. 

Parafia erygowana została dekretem
Prymasa Polski kardynała Józefa Glem-
pa wydanym w dniu 2 maja 1988 roku.
Jej teren utworzono z części parafii ma-
cierzystej św. Katarzyny na warszaw-
skim Służewie oraz części parafii św.
Elżbiety w Powsinie. 

Kościół wzniesiony został z ini-
cjatywy i dzięki ogromnym sta-
raniom pierwszego probosz-

cza parafii – księdza kanonika Eugeniu-
sza Ledwocha. Jeszcze zanim przystą-
piono do budowy świątyni, ksiądz pro-
boszcz rozpoczął odprawiać msze świę-
te „pod chmurką”. Pierwsze nabożeń-
stwo odbyło się we wrześniu 1985 roku
na placu przylegającym do ulicy Lan-
ciego. Od tamtej pory w tym właśnie
miejscu niezależnie od pogody odpra-
wiane były co niedzielę msze święte aż
do 21 czerwca 1987 roku. 26 czerwca
1987 roku po raz pierwszy msza święta
odprawiona została na betonowej pod-
łodze okolonej fundamentami kaplicy
budowanej na placu przy ulicy Przy Ba-
żantarni. Budowę kościoła rozpoczęto w
1992 roku, a uroczyste poświęcenie no-
wo powstałej świątyni odbyło się w dniu
17 grudnia 2000 roku.

Świątynia może poszczycić się jed-
nym z największych dzwonów w Polsce.
Waży on dziewięć ton, czyli jest aż o
tonę cięższy od słynnego dzwonu Zyg-
munta na Wawelu. Średnica Władysła-
wa, bo tak nazywa się dzwon, wynosi
2,4 metra, a jego wysokość to prawie 3
metry. Dzwon wykonany został w 2000
roku w Odlewni Dzwonów Jana Fel-
czyńskiego w Przemyślu. Prace nad je-

go odlaniem w ludwisarni Jana Fel-
czyńskiego trwały półtora roku. Parafia-
nie głos swego nowego dzwonu usłysze-
li po raz pierwszy podczas rezurekcji
w Wielkanocny poranek w 2001 roku,
wtedy też “Władysława” poświęcił Pry-
mas Polski kardynał Józef Glemp.

O d 1999 roku przy kościele
działa Katolicka Szkoła Pod-
stawowa imienia Heleny

Kmieć Fundacji „Na Rzecz Rodziny”.
Wszystkie zajęcia w szkole odbywają
się w mało licznych grupach, a nacisk
kładziony jest na naukę języków ob-
cych oraz rozwój logicznego i kreatyw-
nego myślenia. Od września 2006 roku
przy kościele funkcjonuje również Kato-
lickie Przedszkole „Mała Droga” Funda-
cji Na Rzecz Rodziny. Na tyłach kościo-
ła od ponad 13 już lat znajduje się za-
groda z dzikim ptactwem. Na pomysł
hodowli ptaków tuż przy kościele wpadł
ksiądz proboszcz Jacek Kozub. Inspi-
racją była nazwa ulicy, przy której świą-
tynia się mieści, czyli ulicy Przy Bażan-
tarni. W przykościelnej zagrodzie moż-
na podziwiać, między innymi, przepięk-
ne pawie, barwne papużki, kury ozdob-
ne i oczywiście bażanty.

Drugą parafią, która została
wydzielona z obszaru parafii
św. Katarzyny na Służewie

jest Parafia św. Tomasza Apostoła.
Pierwsze msze święte na terenie para-
fii odprawiane były począwszy od 10
kwietnia 1983 roku w piwnicy bloku
przy ulicy Hawajskiej 15 przez księdza
Tomasza Jerzego Króla. Ten właśnie
ksiądz został później pierwszym pro-
boszczem parafii, erygowanej przez
Prymasa Polski kardynała Józefa Glem-
pa dekretem, który wszedł w życie 15 li-
stopada 1984 roku. 

W pierwszej kolejności w latach
1986-1992 wybudowano dom parafial-
ny Betania, w którym w czerwcu 1994

otwarto pierwszy w Polsce Dom Dzien-
nego Pobytu Fundacji Alzheimerow-
skiej. Od września 1997 roku również w
tymże domu parafialnym Betania dzia-
ła świetlica socjoterapeutyczna Caritas
Archidiecezji Warszawskiej, a od 30 li-
stopada 1997 roku Galeria „TeKa” dla
twórców nieprofesjonalnych. 

15 czerwca 1995 roku Prymas Polski
kardynał Józef Glemp dokonał aktu wmu-
rowania kamienia węgielnego pod bu-
dowę nowego kościoła, który zaprojek-
towali architekci Andrzej Fabierkiewicz i
Stanisław Stefanowicz. Okazała świątynia
pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła
wzniesiona została przy ulicy Dereniowej
12. 23 grudnia 2001 Prymas Polski po-
święcił nowo wybudowany kościół. 10
października 2007 roku arcybiskup Archi-
diecezji Lanciano-Ortona we Włoszech -
Carlo Ghidelli podarował parafii część re-
likwii świętego Tomasza Apostoła.

Zobszaru parafii św. Katarzyny
została również wydzielona Pa-
rafia Ofiarowania Pańskiego

na Natolinie, a miało to miejsce 2 lute-
go 1988 roku. Pierwszą mszę świętą na
terenie dzisiejszej parafii w dniu 15
sierpnia 1984 roku odprawił ksiądz Wło-
dzimierz Kucharski, który później zo-
stał pierwszym proboszczem tejże para-
fii. Msza święta została odprawiona w
piwnicy bloku przy ulicy Na Uboczu 2.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1993 ro-
ku. 24 października 1994 Prymas Polski
kardynał Józef Glemp wmurował ka-
mień węgielny, a 1 czerwca 2003 roku
poświęcił nowo powstały kościół, który
usytuowany jest na koronie skarpy ka-
backiej u zbiegu ulic Stryjeńskich i Bel-
gradzkiej. Projektantem kościoła był ar-
chitekt Krzysztof Kasperski. Świątynia
ma tradycyjny wygląd nawiązujący do
architektury romańskiej. Kościół two-
rzą trzy nawy z dominującą nawą głów-
ną oraz przybudowaną absydą, nawą
boczną, dwiema kaplicami, zakrystią,
kruchtą i wieżą – dzwonnicą. 

P arafia Ofiarowania Pańskiego
pod koniec lat 90-tych miała
w swej pieczy około 25 tysięcy

wiernych, rozproszonych na znacznym
terenie, dlatego też podjęto decyzję o
podziale tejże parafii na dwie części,
by wiernym ułatwić dostęp do kościoła.
W ten sposób w 1999 roku erygowana
została jedna z najmłodszych parafii na
Ursynowie - Parafia świętego Ojca Pio,
która erygowana została w 1999 roku.
31 sierpnia 2000 roku rozpoczęto budo-
wę domu parafialnego, w którym zna-
lazła się również kaplica. Prace trwały
półtora roku i w Niedzielę Palmową
2002 roku w nowej kaplicy odprawio-
no pierwszą Eucharystię. Kościół przy
ulicy Rybałtów 25 wzniesiono w latach
2006 – 2017. Początkowo świątynia bu-
dowana była przez firmę deweloper-
ską Edbud, a po jej upadku, co miało
miejsce w kwietniu 2011 roku, prace
prowadzone były przez społeczność pa-
rafialną. Metropolita warszawski kardy-
nał Kazimierz Nycz poświęcił go w dniu
1 października 2017 roku.

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

Zaczęło się od Wniebowstąpienia Pańskiego...

Kościoły na Ursynowie
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Specjaliści alarmują, że skala
problemów ze zdrowiem psy-
chicznym dzieci i nastolatków w
Polsce jest coraz większa. Dlate-
go jednym z priorytetów mia-
sta, jest troska o kondycję psy-
chiczną młodych warszawianek
i warszawiaków.

– Jeszcze przed wybuchem pande-
mii co piąte dziecko doświadczało kry-
zysu psychicznego. A kolejne lockdow-
ny, nauka zdalna i brak kontaktu z ró-
wieśnikami, wojna w Ukrainie – dra-
matycznie nasiliły to zjawisko. Pań-
stwowy system opieki w tym zakresie
jest niewydolny, dlatego rozwijamy
miejską ofertę pomocową, która obej-
muje: wsparcie w szkołach, sieć po-
radni psychologiczno-pedagogicznych,
dostęp do specjalistów w miejskich
podmiotach leczniczych, szkolenia dla
rodziców na temat walki z depresją u
dzieci i nastolatków, grupy wsparcia
dla ich bliskich i kadry szkolnej – pod-
kreśla Rafał Trzaskowski, prezydent
Warszawy.

– Kryzys psychiczny może dotknąć
dziecko w każdej rodzinie – i konserwa-
tywnej, i o poglądach liberalnych. Na-
szym zadaniem, jako dorosłych, jest za-
pewnienie wsparcia młodym ludziom i
okazanie im zrozumienia – zaznacza
Dorota Łoboda, przewodnicząca Komi-
sji Edukacji Rady m. st. Warszawy.

Jak dodaje Agnieszka Justyna Za-
remba, dyrektorka Młodzieżowego
Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii,
jednej z miejskiej poradni specjalistycz-
nej, ważna w pracy terapeutycznej jest
konsekwencja i ciągłość działań: – Dzię-
ki wsparciu finansowemu Warszawy,
rozszerzamy swoją działalność i współ-
pracujemy z innymi miejskimi porad-
niami uzupełniając wzajemnie naszą

ofertę pomocową. Dzieci i młodzieży z
problemami jest bardzo dużo, ponie-
waż z powodu pandemii wiele rodzin
straciło swoje „mechanizmy obronne” i
umiejętność radzenia sobie z kryzysami
– mówi dyrektor Zaremba.

Wsparcie dla każdego ucznia
Miejska oferta pomocowa dla mło-

dych warszawianek i warszawiaków to
rozbudowany system wsparcia. Jak in-
formuje prezydent Trzaskowski, War-
szawa przeznaczy kolejne 2 mln zł na
program „Szkoła dobrostanu psychicz-
nego”, aby na poziomie placówek
oświatowych zapewnić wsparcie dla
każdego z uczniów.

– W ramach opieki oferujemy dostęp
do miejskich poradni psychologiczno-
-pedagogicznych – w zeszłym roku
szkolnym odbyło się w nich ponad 80
tys. wizyt, w tym konsultacji, zajęć gru-
powych, diagnoz, zajęć terapeutycz-
nych. Organizujemy też webinary dla
rodziców, podczas których eksperci wy-
jaśniają, jak rozpoznać depresję u dziec-
ka. To niezwykle ważne, aby włączać
bliskich w proces dbania o zdrowie psy-
chiczne dzieci – dodaje.

W każdej miejskiej szkole uczniowie
mają zapewnioną opiekę psychologa
lub pedagoga. W zależności od potrzeb,
placówki oferują również pomoc innych
specjalistów - logopedów, terapeutów
pedagogicznych oraz reedukatorów.

W poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych, gdzie kolejny rok realizo-
wany jest program „Szkoła dobrosta-
nu psychicznego” – dostępne są kon-
sultacje z terapeutami rodzinnymi, die-
tetykami, psychiatrami, warsztaty dla
młodzieży oraz szkolenia i grupy wspar-
cia dla nauczycieli. Pomoc odbywa się
na terenie przedszkoli, szkół i w porad-

niach. Szczegóły dotyczące programu
znajdują się pod adresem: eduka-
cja.um.warszawa.pl/szkola-dobrosta-
nu-psychicznego.

Warszawa proponuje także szeroką
ofertę doskonalenia i wsparcia dla na-
uczycieli oraz dyrektorów przygotowa-
ną przez Warszawskie Centrum Inno-
wacji Edukacyjno-Społecznych i Szko-
leń. Uczniowie, rodzice oraz nauczy-
ciele mogą korzystać też z pomocy Psy-
chologicznego Centrum Wsparcia. Spe-
cjaliści pełnią dyżury telefoniczne i
udzielają doraźnych konsultacji. Więcej
informacji pod adresem: eduka-
cja.um.warszawa.pl/psychologiczne-
-centrum-wsparcia.

Pomoc specjalistów 
W 2022 roku łącznie z opieki psy-

chologicznej, psychoterapeutycznej i

psychiatrycznej w miejskich przychod-
niach i szpitalach skorzystało blisko 9
tys. dzieci i młodzieży, którym udzielo-
no ponad 52 tys. porad.

W ramach systemu  w Warszawie
działają ośrodki, gdzie dzieci, mło-
dzież oraz ich bliscy mogą liczyć na
wsparcie psychologów czy terapeutów
środowiskowych.

W miejskich przychodniach funkcjo-
nują także poradnie zdrowia psychicz-
nego dla dzieci i młodzieży m. in. na Żo-
liborzu, Woli, Ursynowie, w Wawrze.
Aby się umówić nie potrzeba skierowa-
nia, a w ramach umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia (NFZ) wizyty są
bezpłatne. Placówki zapewniają kon-
sultacje zgodnie ze współczesnymi stan-
dardami diagnozy i terapii.

Na terenie Warszawy znajdują się
również środowiskowe centra zdro-

wia psychicznego dla dzieci i mło-
dzieży, które zapewniają komplekso-
wą pomoc specjalistów, w tym lekarzy
psychiatrów –placówki działają przy
Szpitalu Wolskim oraz w przychod-
niach na Pradze-Południe, Woli, w
Ursusie.

Szkoły i przedszkola 
dbają o relacje

Na początku marca stołeczni radni
poparli wniosek prezydenta Warszawy
o dofinansowaniu wyjść do kina czy
muzeum dla każdego ucznia oraz
udziału przedszkolaków w wydarze-
niach kulturalnych.

Program „Klasa w Warszawie. War-
szawa z klasą” zakłada 50 zł dofinanso-
wania dla każdego ucznia na udział w
wydarzeniach kulturalnych czy spor-
towych. Z projektu skorzysta ponad 230
tys. dzieci i młodzieży z miejskich pla-
cówek oświatowych. Ważną przesłanką,
aby wznowić ten program po pande-
micznej przerwie, były wyniki badań
przeprowadzone wśród warszawskich
uczniów i uczennic, które pokazały, że
jedną z poważniejszych przyczyn kryzy-
su zdrowia psychicznego był brak kon-
taktów rówieśniczych, wyalienowanie
i trudności w nawiązywaniu nowych
kontaktów.

Z kolei z programu „Kulturalny
przedszkolak”, będą mogły skorzystać
wszystkie samorządowe przedszkola i
oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych, czyli ponad 55 tys. dzieci w
wieku 3-6 lat. Projekt zakłada udział
najmłodszych w koncertach, spotka-
niach z artystami, muzykami czy wi-
zyty w instytucjach kultury.

Warszawa przeznaczy na te progra-
my dla uczniów i przedszkolaków po-
nad 14 mln zł. M B

PKP Polskie Linie Kolejo-
we dokonały – kilka dni
po wprowadzeniu korekty
w rozkładzie jazdy – cięć w
kursowaniu pociągów
Szybkiej Kolei Miejskiej
oraz Kolei Mazowieckich
na terenie aglomeracji
warszawskiej. W połącze-
niu z przebudową Dworca
Zachodniego spowodowa-
ło to chaos komunikacyj-
ny, który uniemożliwia
mieszkańcom stolicy
punktualne i bezpieczne
dojazdy. 

Władze stolicy wzywają PKP
PLK do szybkich i skutecznych
działań mających na celu dobro
podróżnych.

– Minister Andrzej Adamczyk
zapowiadał „najlepiej zorgani-
zowaną kolej w Europie”. Tym-
czasem na torach panuje chaos i
zawieszane są kolejne linie – w
tym nowe połączenia Szybkiej
Kolei Miejskiej, a bardziej punk-
tualne od PKP są koleje w ogar-
niętej wojną Ukrainie. To jest
skandal. Ktoś musi za to odpo-
wiedzieć – mówi Rafał Trza-
skowski. – Przypomnijmy przy
okazji 2010 rok – w związku z
chaosem na kolei stanowiska
stracili prezes PKP i wicemini-
ster infrastruktury. Najgłośniej
kolejnych głów domagali się
rzecz jasna politycy PiS. Czekam
na podobne wezwania dzisiaj. I
czy pasażerowie usłyszą choć
skromne „przepraszam”? – pyta
prezydent Warszawy.

Kolejowy paraliż komunika-
cyjny w stolicy spowodowany
jest przebudową stacji Warszawa
Zachodnia – prowadzoną przez
PKP Polskie Linie Kolejowe. W
związku z pracami większość po-
ciągów pasażerskich przekiero-
wywana jest na tzw. obwodową
linię kolejową – do stacji War-
szawa Gdańska. Z powodu po-
wtarzających się utrudnień w
ruchu PKP PLK zawiesiły kurso-
wanie wybranych pociągów.

Paraliż komunikacyjny 
i informacyjny

Z kolejowego rozkładu jazdy
usuniętych zostało m.in. osiem
połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej
– między Piasecznem a Warsza-
wą Główną (linia S40).

– W wyniku chaosu, który
wprowadza nowy rozkład PKP
PLK poszkodowani są i dojeż-
dżający, i SKM. Bo pasażerowie
nie muszą zawsze wiedzieć, któ-
ra kolejowa spółka odpowiada
za rozkład jazdy. Oni po prostu
oczekują bezpiecznych i zgod-
nych z rozkładem podróży po-
łączeń. Mają do tego pełne pra-
wo – mówi Alan Beroud, prezes
Szybkiej Kolei Miejskiej.

PKP PLK odwołały również 16
pociągów Kolei Mazowieckich, a
w przypadku 7 kolejnych – skró-
ciły ich relacje. Kolejowy chaos
wpływa na punktualność w kur-
sowaniu pociągów miejskich
oraz ogromny tłok.

– W poniedziałek opóźnione
były 94 pociągi Kolei Mazowiec-
kich, które planowo przejeżdżają
przez stację Warszawa Zachod-
nia. We wtorek sytuacja była jesz-
cze trudniejsza – opóźnienia po-

ciągów wynosiły nawet 100 mi-
nut. Dzisiaj jest podobnie. Dlate-
go wysłaliśmy pismo do zarządcy
infrastruktury, czyli PKP PLK, w
celu podjęcia pilnych i zdecydowa-
nych działań, które pozwolą Kole-
jom Mazowieckim realizować
usługi przewozowe, a podróżnym
zagwarantują punktualną i kom-
fortową podróż – mówi Dariusz
Grajda, członek zarządu KM.

Potrzeba zdecydowanych
działań...

W związku z chaosem na ko-
lei władze Warszawy zwołały,
wraz ze spółkami komunikacyj-
nymi działającymi w stolicy i na
terenie Mazowsza, nadzwyczaj-
ną konferencję prasową, która
odbyła się przy dworcu Warsza-
wa Gdańska.

– Kilkadziesiąt pociągów zo-
stało odwołanych, podróżni tło-
czą się na peronach. Tymczasem
wiceprezes PKP PLK Mirosław
Skubiszyński mówi, że to war-
szawski samorząd ponosi odpo-
wiedzialność za zarządzanie in-
frastrukturą kolejową, czyli to-
rami. Dlatego oczekujemy, że w
związku z tą skandaliczną sytu-
acją partia rządząca uruchomi, w

trybie pilnym, działania napraw-
cze – polegające nie na odwoła-
niu kilkudziesięciu pociągów, ale
umożliwiające ludziom spraw-
ne funkcjonowanie. Działania
naprawcze to dobry rozkład jaz-
dy, który przygotują profesjona-
liści. Jeżeli jednak PKP PLK nie
potrafi tego zrobić, to chętnie po-
możemy – mówi wiceprezydent
Warszawy Tomasz Bratek.

Problem komunikacyjny na
kolei dotyczy również mieszkań-
ców większości województwa
mazowieckiego.

– Ponieważ notoryczne spóź-
nianie się pociągów to nie jest
kwestia tylko tego tygodnia, bo-
ją się oni o utratę pracy. Tak by-
ło również w styczniu i lutym,
gdy doszło do awarii trakcji ko-
lejowej z powodu błędu podwy-
konawców prac na stacji Gołąb-
ki. Dlatego Klub Koalicji Oby-
watelskiej będzie chciał zwołać
specjalną sesję Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, na
której złożymy wniosek o re-
kompensatę strat poniesionych
przez mieszkańców z tytułu
opóźnień na kolei – mówi Mar-
cin Podsędek, wiceprzewodni-
czący Sejmiku. J L

Spotkanie z Panią Komendant, przejazd radiowozem
ulicami Warszawy,  udział w akcji holowania pojazdu,
wspólna kontrola z Ulicznym Patrolem Medycznym
oraz prezentacja łodzi patrolowej – to tylko niektóre
atrakcje, które czekały na zwycięzcę licytacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W ramach tegoroczne-
go Finału  WOŚP Dzień ze Strażą Miejską spośród 16
osób licytujących wygrał Pan Paweł z Warszawy. Kwota
1325 złotych trafiła na konto fundacji.

To był intensywny i emocjonujący dzień, w trakcie którego zwycięz-
ca licytacji musiał sprostać niejednemu zadaniu. Wszystkie skrupu-
latnie odnotowywał w otrzymanym notatniku służbowym. Zwycięz-
ca licytacji dzień ze strażą miejską rozpoczął od spotkania z Komen-
dant Straży Miejskiej m.st. Warszawy  Magdaleną Ejsmont, która
opowiedziała o swojej pracy, o zarządzaniu tak dużą formacją, struk-
turze i zadaniach realizowanyzch przez strażników. Pan Paweł, któ-
ry nie krył zdziwienia, że zadań tych jest tak wiele, w kilku dziedzi-
nach zaskoczył nas dużymi umiejętnościami. Na oklaski strażników
zasłużył chociażby wykonując test resuscytacji na fantomie, prze-
prowadzony w ramach regularnego szkolenia z pierwszej pomocy.

Podczas wizyty w Oddziale Ochrony Środowiska spotkał się ze
strażnikami, którzy na co dzień sprawdzają, czym mieszkańcy sto-
licy ogrzewają swoje domy i jak gospodarują odpadami. Pan Paweł
zainteresował się sprzętem, który jest na wyposażeniu strażników.
Kiedy funkcjonariusz zaprezentował mu możliwości drona, nasz
gość powiedział, że jest miłośnikiem tych urządzeń. Nie krył podzi-
wu dla możliwości kamery termowizyjnej i analizatora czystości po-
wietrza, w które statek powietrzny jest wyposażony, z zaintereso-
waniem oglądał nasze mobilne laboratoria – smogowozy. 

Wizytę w Straży Miejskiej m.st Warszawy zamknęła odprawa z
Zastępcą Komendanta Panem Bartłomiejem Zielińskim. Zwycięz-
ca aukcji, tak jak na prawdziwej odprawie, musiał rozliczyć cały
dzień spędzony w Straży Miejskiej m.st Warszawy.

„Zobaczyłem nie tylko, jak wygląda dzień pracy w straży miejskiej
w Warszawie, ale także przekonałem się, jak szeroki jest zakres wa-
szych obowiązków. To nie tylko dbanie o porządek publiczny, ale też
dbałość o jakość życia społecznego. Jestem bardzo zadowolony, że
mogłem spędzić z wami ten dzień” – powiedział na zakończenie Pan
Paweł. R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  M i e j s k i e j  m . s t .  W a r s z a w y

Pomóc dzieciom w kryzysie psychicznym

Cięcia w rozkładach SKM i KM

Dzień ze Strażą Miejską 
w ramach aukcji WOŚP



1 2

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr 
Wiosna - znów nam ubyło lat 

Wiosna - wiosna wkoło, rozkwitły bzy 
Śpiewa - skowronek nad nami 

Drzewa - strzeliły pąkami 
Wszystko - kwitnie wkoło i ja, i ty…

Tak o wiośnie śpiewali niezapomniani Skaldowie. Prawdę mówiąc,  niewiele się od tego cza-
su zmieniło, jeśli chodzi o wiosnę. Po zimnych deszczowych i wietrznych dniach nareszcie do
nas zawitała. Mamy wiosnę zarówno tę astronomiczną, jak też kalendarzową. Już widać ją

za oknem, chociaż na kwitnące bzy i skowronki śpiewające nad nami przyjdzie jeszcze trochę pocze-
kać. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, by wiosna zagościła u nas na dobre. Więcej słońca spra-
wia, że powraca nadzieja i optymizm. Czujemy, że powietrze inaczej pachnie. Po prostu chce się żyć.
W parkach słychać szpaki wygwizdujące swoje złożone kompozycje. Siedzi taki pojedynczy osobnik
na gałęzi i śpiewa tak, jakby to była cała szpacza orkiestra. Najwidoczniej to wiosna tak na nie wpły-
wa, na szpaki, sikory, dzwońce, synogarlice, grzywacze i na innych skrzydlatych wokalistów. Jeszcze
niedawno przylot szpaków był uznawany za znak nadchodzącej wiosny. Dziś znaczna część naszej szpa-
czej populacji w ogóle nie odlatuje na zimę, bo i po co. Jeśli nawet zima okaże się mroźna, można tro-
chę przesunąć się na zachód lub na południe. Pojawiające się w ogródkach i na trawnikach przebiśnie-
gi, pąki krokusów i unoszące się w powietrzu motyle cytrynki podkreślają nieuchronne nadejście tej
pięknej pory roku. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilka tygodni temu brnąłem przez kopny śnieg w
bajkowej scenerii Doliny Kościeliskiej, a tu proszę – wiosna. To nieprawdopodobna odmiana. 

Tegoroczna zima była raczej łagodna, przynajmniej dla mieszkańców Warszawy. Ci którym,
udało się odwiedzić nasze góry, zwłaszcza Tatry i Podhale nie mogli narzekać na brak śniegu. By-
ło go całkiem sporo, najwięcej od wielu dekad. Stolica zimowych sportów – Zakopane –  przypo-
minała alpejskie miejscowości. Stoki pokryte grubą warstwą ubitego śniegu nie wymagały dodat-
kowego dosypywania. To duża oszczędność w czasie zwyżkujących cen energii. Tak czy inaczej, w
górach była prawdziwa zima, taka ,jaką pamiętam z dzieciństwa. Aż trudno uwierzyć, że już oto ma-
my kolejną porę roku. Kiedy to zleciało? Sam nie wiem. 

Jeszcze niedawno wnosiłem do domu aromatyczną choinkę, właściwie jodłę i to całkiem sporą.
Była na tyle ciężka, że kosztowało mnie to niemało wysiłku. Oczywiście, następnie musiałem ją wy-
nieść, ale cóż, czego nie robi się dla podtrzymania tradycji. Choinka to nieodłączny atrybut spotkań
przy świątecznym stole. Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. 

Ot, było, minęło i już zbliża kolejne święto – Wielkanoc. Trzeba rozglądać się za następnymi atry-
butami: baziami, palmami. Trzeba zadbać, aby na świątecznym stole nie zabrakło pisanek, czy jak
mówią w innych regionach – kraszanek albo kroszonek – jak „godoją” na Śląsku. Jak zwał tak zwał
– chodzi o to samo. Nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą czym różnią się jedne od drugich, czy-
li pisanki od kraszanek. Rzecz jest dość prosta, tak jak prosta jest metoda kraszenia, czyli farbowa-
nia jajek na jeden wybrany kolor i stąd kraszanki. Tradycyjnie wykorzystuje się do tego celu barw-
niki naturalne m. in.: łupiny cebuli - kolor brązowy, kwiat nagietka - kolor złoty, żółty, młode pędy
żyta - kolor zielony, kora dębu - kolor czarny, sok z buraków - kolor różowy. Jak widać, całkiem bo-
gatą paletę barw można uzyskać przy pomocy łatwo dostępnych środków. Dziś pojawiły się rozma-
ite barwniki syntetyczne, ale nie wiem, czy są tak samo ekologiczne, jak te używane wcześniej. 

Przyjęło się nazywać wszystkie kolorowe jajka pisankami, ale to określenie nieprawdziwe i nie-
precyzyjne. Pisanki to w tradycji staropolskiej jaja zdobione woskiem a następnie barwione na róż-
ne kolory. Wzory zależą od regionu i od pomysłowości twórców. Można przy tym uzyskać niepraw-
dopodobne efekty artystyczne. Pisanki to specyficzna dziedzina sztuki ludowej, która w Polsce przy-
biera niezwykle spektakularne formy. W wielu regionach popularne jest też naklejanie cekinów, ko-
ralików, sitowia (wewnętrzna tkanka rośliny przypomina białą piankę). Środek sitowia jest elastycz-
ny, co pozwala na wyginanie i formowanie przeróżnych wzorów. Nakleja się je zwykle na wy-
dmuszki, dzięki czemu mogą być przechowywane latami i stanowią trwałe ozdoby świątecznych
stołów przez kolejne święta. 

Pomysłowość w zdobieniu jaj jest niezwykła. Stosuje się różne wymyślne techniki od szydełkowania,
poprzez naklejanie wycinanek aż po rysowanie kredkami świecowymi lub malowanie farbami. No cóż,
pomimo tego całego postępu, jeśli chodzi o technikę – tradycja jest zachowana, a to najważniejsze.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Nareszcie wiosna

P an Stefan Wilmont został ostatnio skazany na dożywocie za zabójstwo
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i będzie odsiadywał mini-
mum 40 lat „w systemie terapeutycznym”. O ile oczywiście Sąd Ape-

lacyjny w swojej łaskawości nie zmniejszy mu wymiaru kary. Sędzia Aleksan-
dra Kaczmarek, powołując się na dwie opinie biegłych, uznała, że zabójca dzia-
łał w stopniu ograniczonej poczytalności. Moim skromnym zdaniem, zabójca prezydenta Ada-
mowicza miał pełną świadomość tego co robi i twierdzenie o rzekomej ograniczonej poczytalno-
ści osobiście mnie obraża, choć nie jestem ani psychiatrą, ani psychologiem. Wiem natomiast, że
poczytalność bądź niepoczytalność to terminy prawnicze, a nie medyczne. Można być psychicz-
nie chorym, a mimo to zostać uznanym za poczytalnego, o ile w trakcie przewodu sądowego zo-
stanie udowodnione, że popełniając czyn zabroniony dana osoba odróżniała dobro od zła. A pan
Stefan zdecydowanie odróżniał dobro od zła, wszystko szczegółowo zaplanował, w tym spryt-
ne zdobycie przepustki uprawniającej do wejścia na scenę. Doskonale wiedział co robi, świado-
mie wybrał miejsce, czas i ofiarę, a jego triumfalny taniec po wbiciu noża w klatkę piersiową pre-
zydenta Gdańska potwierdza w 100 proc. tezę o pełnej poczytalności. Ten tępawy facet z wielo-
ma kompleksami i rozdętym ego udaje wariata w dosyć nieudolny sposób, a mimo to zdołał na-
brać biegłych. Ogrom własnych kompleksów usiłuje przekuć na medialną sławę. Pragnie, by o nim
mówiono i sławiono go, ale nie bierze pod uwagę tego, że jest jak nadruk na kiepskiej jakości pod-
koszulku, który po pierwszym praniu znika. 

J ak wygląda odbywanie kary w systemie terapeutycznym? Polega ono na „stosowaniu środ-
ków leczniczych oraz dostosowaniu do indywidualnych potrzeb skazanych standardowych
metod oddziaływania”. Celem takiej formy kary jest zapobieganie pogłębianiu się pato-

logicznych cech osobowości skazanego oraz przywracanie go do równowagi psychicznej, w tym
przygotowanie do samodzielnego życia po odbyciu kary. Znaczy, wymiar sprawiedliwości bierze
pod uwagę, że ten zimnokrwisty łotr będzie kiedyś oddychał świeżym powietrzem. Dla mnie, za-
deklarowanego zwolennika kary śmierci, najgorsze jest to, że kompletnie zdeprawowany zabój-
ca, nie rokujący nadziei na resocjalizację (nie wykazał odrobiny skruchy i śmiał się podczas
ogłaszania wyroku), będzie przez 4 dekady utrzymywany m. in. z moich podatków. Będziemy
musieli łożyć na jego jedzenie, ubiór, leki i płacić za terapię, która nie rokuje. Przeciwnicy kary
śmierci powiedzą, że jednak jest szansa, by pan Stefan nawrócił się i stał się praworządnym oby-
watelem. Może znajdzie Boga, który napełni go miłością i uczyni wzorowym więźniem zasługu-
jącym na warunkowe zwolnienie? Pragnę przypomnieć, że kat prezydenta Gdańska odbywa ka-
rę za morderstwo popełnione z premedytacją, dlatego nie ma żadnego znaczenia, jak będzie za-
chowywał się w więzieniu. Kilkakrotnie wyrażałem pogląd, że szczególnie zdeprawowani mor-
dercy powinni kończyć życie w celi śmierci z igłą w żyle. Artykuł nr 1 Protokołu nr 13 do Euro-
pejskiej Karty Praw Człowieka znoszący karę śmierci to dla mnie świstek papieru biorący w
obronę sprawców zbrodni zamiast ich ofiary. 

W USA nie patyczkują się z takimi jak pan Stefan. Jest okazja, by napisać kilka słów o tamtejszym
systemie prawnym, który według mnie jest wzorcowy. W roku 1972 Sąd Najwyższy uznał większość
stanowych praw związanych z karą śmierci za niezgodne z konstytucją, co pociągnęło za sobą
zmianę niemal wszystkich dotychczasowych wyroków na dożywotnie, bądź długoletnie pozbawie-
nie wolności. Jednak już cztery lata później SN uznał większością głosów 7-2 przepisy stanowe Flo-
rydy, Teksasu i Georgii za zgodne z konstytucją. Tym samym amerykańskie stany dostały zielone
światło do ponownego wykonywania wyroków śmierci. Obecnie nie wykonuje się ich na Alasce, Ha-

wajach, w Illinois, Iowa, Maine,
Maryland, Massachusetts, Mi-
chigan, Minnesocie, Nowym
Meksyku, New Jersey, Dakocie
Płn., Rhode Island, Vermont,
Wirginii Zachodniej, Wisconsin
i w stanie Waszyngton. W 2015
r. parlament stanowy, wbrew
sprzeciwowi gubernatora, zniósł
karę śmierci w Nebrasce. Jed-
nak w wyniku referendum, któ-
re odbyło się w listopadzie 2016
r., mieszkańcy Nebraski więk-
szością głosów zadecydowali o
przywróceniu najwyższego wy-
miaru kary. Obecnie wyroki w

USA wykonuje się za pomocą zastrzyku, jednak niektóre stany pozwalają skazańcom na wybór al-
ternatywnej metody (np. krzesło elektryczne, powieszenie). Po przywróceniu w 1976 r. stosowa-
nia kary śmierci najwięcej egzekucji (580, czyli aż 37 proc. wszystkich straceń w USA) wykonano
w Teksasie. Jednak w całej historii USA najwięcej wykonanych egzekucji należy do Wirginii. W ko-
lonii Wirginia (wówczas jeszcze miasto Jamestown wraz z okolicami) wykonano też pierwszy wy-
rok śmierci w historii USA (1 grudnia 1607 r.) i stracono pierwszą w historii kobietę (za morderstwo).

Dane liczbowe wykonanych wyroków z 10 marca 2023 r. są następujące: zastrzyk trucizny – 1385
skazanych, krzesło elektryczne (głównie w kilku stanach południa) – 163, komora gazowa – 1, po-
wieszenie – 3 (dwa w stanie Waszyngton, jedno w Delaware), rozstrzelanie – 3 (tylko w stanie Utah). 

Wamerykańskim systemie prawnym istnieje pojęcie voluntary execution (ang. „egzeku-
cja ochotnicza”), kiedy skazany odrzuca możliwość wszelkiej apelacji i ułaskawienia.
Najstarszym straconym skazańcem w historii USA był 83-letni Walter Moody skazany

na śmierć w 1989 r. w Alabamie za zabójstwo sędziego federalnego. Wyrok wykonano w kwietniu
2018 r. Kary śmierci nie wykonuje się w Stanach na osobach, które nie ukończyły 18 roku życia. Mi-
mo iż SN USA zakazał karania śmiercią za gwałt, uznając ją za nieproporcjonalną do winy, niedaw-
no stany Floryda, Karolina Południowa, Alabama, Luizjana i Oklahoma wprowadziły możliwość ska-
zywania na śmierć pedofili – recydywistów (z naciskiem na słowo „recydywistów”). Spotkało się to
z krytyką przeciwników kary śmierci, którzy podnosili możliwość „łatwej pomyłki” w oskarże-
niach o pedofilię oraz ową nieproporcjonalność kary. Natomiast zwolennicy, stanowiący więk-
szość, powitali ją z zadowoleniem jako „radykalne zaostrzenie walki z pedofilią”. Osobiście jestem
za, bo przemoc wobec dzieci, pedofilia, uprowadzenia i gwałty są dzisiaj plagą społeczną i należy
walczyć z tym barbarzyństwem najbardziej radykalnymi metodami.

Tematyka kary śmierci jest jednym z najbardziej  problematycznych zagadnień stawianych przed
współczesnymi społeczeństwami. Wyrażam własną opinię na ten temat, która jest niezmienna od
przynajmniej pół wieku. Można się z nią nie zgadzać, ale nie można odbierać mi konstytucyjnego
prawa do publicznego wypowiadania się i posiadania własnego zdania. Przywrócenie orzekania i
wykonywania kary śmierci w Polsce jest niemożliwe, mimo to byłem, jestem i będę jej zwolennikiem
z tym zastrzeżeniem, że powinna być orzekana wyłącznie na rzecz wyjątkowo brutalnych, zdepra-
wowanych zabójców mordujących z premedytacją, nie mających żadnego poszanowania dla ludz-
kiego życia i nie okazujących po fakcie skruchy. Natomiast wzorem prawa amerykańskiego, za udział
w zmowie mającej na celu pozbawienie kogoś życia powinno w Polsce grozić bezwzględne doży-
wocie. Zgadzam się zapisem w dokumencie o nazwie „General Comment”, wydanym przez Komi-
tet Praw Człowieka, w którym stwierdza się, iż wykonywana kara śmierci musi być przeprowadzo-
na w sposób powodujący jak najmniejsze cierpienia fizyczne i psychiczne skazanego. Zgadzam się
również, iż egzekucja w komorze gazowej czy na krześle elektrycznym jest barbarzyńska, poniża-
jąca i nieludzka, a śmierć przez zastrzyk uważam za jedyną dopuszczalną metodę. Czy opowiada-
jąc się za karą śmierci jestem w mniejszości? Bynajmniej. Według CBOS zwolennicy stosowania ka-
ry śmierci w Polsce dwukrotnie przeważają dzisiaj nad przeciwnikami. Niemal dwie trzecie bada-
nych (63 proc.) akceptuje orzekanie tego rodzaju kary za najcięższe przestępstwa, a tylko niespeł-
na jedna trzecia (31 proc.) jest temu przeciwna.

Nebraska jest świetnym przykładem na to, jak władza powinna szanować wolę ludu. W 2015
r. parlament stanowy zniósł tam karę śmierci. Jednak gubernator zarządził referendum,
uważając, że tak ważna kwestia nie powinna podlegać rozstrzygnięciu przez kilkadzie-

siąt osób. Już rok później obywatele Nebraski większością głosów zadecydowali o przywróceniu naj-
wyższego wymiaru kary.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nie cackać się z mordercami!

„Kilkakrotnie wyrażałem pogląd,
że szczególnie zdeprawowani
mordercy powinni kończyć życie
w celi śmierci z igłą w żyle. 
Artykuł nr 1 Protokołu nr 13 do
Europejskiej Karty Praw Czło-
wieka znoszący karę śmierci 
to dla mnie świstek papieru 
biorący w obronę sprawców
zbrodni zamiast ich ofiary“

PiS się postarał! Mamy Oskara!
Choć, mówiąc szczerze, wciąż w to nie wierzę. 

Chłopak, choć nie jest z branży filmowej,
Skolimowskiego bije na głowę.

Czarnek z Oskarem! Pachnie koszmarem!
A jednak tworzą dobraną parę.

Gość się nie wahał ani przez chwilę,
Obecnej władzy stał się pupilem.

Chce zostać posłem. Wspiera Premiera.
Za to niemałe profity zbiera.
Jako patriota, symbol stolicy,
Stał się nadzieją całej prawicy.

Cwany młodzieniec ma temperament,
Wie bardzo dobrze z kim trzymać sztamę.

Komu pochlebiać, gdzie się podlizać.
Być z PiS-em! Oto jego dewiza.

W pisowskim stylu od ponad roku,
Jest niewątpliwą gwiazdą Tik Toku.
Odkąd aktywnym jest Tik Tokerem,
Nie ma skrupułów. Został hejterem.

W szczuciu i lżeniu jest bardzo dobry.
Lepszy od Dudy, nawet od Ziobry.

Wszystkich przebija. Sądząc z wyników,
Chce być elitą przyszłych prawników.

Wybrał warszawski Uniwersytet,
Co dla uczelni ma być zaszczytem.

Studiuje prawo - niezła pointa,
Bo wstyd takiego kształcić studenta.

Przedtem w Batorym. Chodził do budy,
Jak bohaterzy, Zośka i Rudy.

Zacne liceum. Z tradycją. Stare.
Lecz jak się teraz chwalić Oskarem?

PiS chce, by wzorem był dla młodzieży,
Więc rolę spełnia tak jak należy,

Przez co, szpanując na Forum Młodych,
Ma zapewnione niezłe dochody.

Chociaż popełnił niejedną gafę,
Jest pewny siebie i dziwnym trafem,
Wygrał w konkursie Gigant Historii.

Zdobył nagrodę i chodzi w glorii.

Jeszcze mu mało! Więc się udało!
Ciepłą posadkę się załapało.

Zdołał się wkręcić po znajomości
W Krajowy Zasób Nieruchomości.

Tworzy się w PiS-ie nowy obyczaj:
Mieć za idola Szafarowicza!

Ponoć kto za nim staje dziś murem,
Reprezentuje wyższą kulturę.

To przypomina mi film Barei,
Ale nie traćmy resztek nadziei.

To wszystko jeszcze da się odkręcić,
Potrzeba woli i dobrych chęci.

Pisał poeta: Pieśń ujdzie cało.
Wierzę, że młodzież mamy wspaniałą.
Młodzież na medal. Jak Iga Świątek.

Zdarza się Oskar. Lecz to wyjątek.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Mamy Oskara!

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

MKWD wystąpi gościnnie w programie kabaretu Filip z konopi Filipa Borowskiego 
w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2 

w czwartek, 23 marca o godz. 19. Zapraszam.
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W myśl obowiązującego
prawa Warszawa jest zo-
bowiązana w przyszłym
roku utworzyć strefę czy-
stego transportu, która
ograniczy wjazd do cen-
trum najbardziej zanie-
czyszczającym powietrze
pojazdom. 

Zakaz obejmie jedynie starsze
niż 28-letnie samochody benzy-
nowe i mające ponad 19 lat po-
jazdy z silnikiem Diesla. Według
danych stanowią one dziś ok. 3
proc. aut na stołecznych dro-
gach, a odpowiadają nawet za
ponad 20 proc. komunikacyj-
nych zanieczyszczeń powietrza.

Zarówno obszar strefy czyste-
go transportu w stolicy, terminy
jej wprowadzania, jak i wymogi
czy też wyjątki dla wybranych
grup osób czy pojazdów są
przedmiotem warszawskich
konsultacji społecznych, które
potrwają do 25 kwietnia.

Kraków, Wrocław, 
Warszawa...

Strefa czystego transportu to
wydzielony obszar, po którym
mogą poruszać się wyłącznie po-
jazdy spełniające odpowiednie
normy emisji spalin (tzw. normy
Euro, które są powiązane z datą
produkcji pojazdu). SCT to stoso-
wany w Europie od lat skuteczny
sposób na poprawę jakości powie-
trza w miastach oraz dbania o
zdrowie mieszkańców. W Euro-
pie funkcjonuje już ponad 320
stref czystego transportu. W Pol-
sce uchwałę o utworzeniu SCT na
terenie miasta przyjął już Kraków
– tam strefa w łagodnej wersji za-
cznie obowiązywać od 1 lipca
2024 r. Własny projekt SCT pod
koniec grudnia 2022 r. zaprezen-
towały także władze Wrocławia.

Dwa warianty 
wprowadzenia SCT

Eksperci Międzynarodowej
Rady ds. Czystego Transportu

(ICCT) w nowym opracowaniu
„Warszawska strefa czystego
transportu: potencjalne korzy-
ści dla jakości powietrza i zmia-
ny dla kierowców” przygotowa-
li dwa scenariusze stopniowego
wdrażania strefy czystego trans-
portu w Warszawie na lata 2024-
2032. W obydwu wariantach
warszawska SCT zaczęłaby dzia-
łać w 2024 roku, ograniczając
wjazd samochodom z silnikiem
Diesla niespełniającym normy
Euro 4 (starszym niż 19 lat) i po-
jazdom benzynowym niespeł-
niającym normy Euro 2 (star-
szym niż 28 lat). Zgodnie z sza-
cunkami, strefa w pierwszym

etapie dotknęłaby zaledwie 3
proc. samochodów osobowych
– powodując jednak spadek sa-
mochodowych emisji tlenków
azotu (NOx) do 11 proc. i pyłów
(PM) do 23 procent.

Kolejny etap ograniczyłby
wjazd do niej 8 proc. samocho-
dów osobowych - przełożyłoby
się to na spadek samochodo-
wych emisji tlenków azotu
(NOx) o 29 proc. i pyłów (PM) o
56 proc. w porównaniu z sytu-
acją bez utworzenia SCT. W za-
leżności od wybranego warian-
tu, jego wprowadzenie mogło-
by mieć miejsce w 2025 lub
2026 r. Podobnie wyglądałyby
kolejne kroki wprowadzane
stopniowo do 2035 r., jednak
najbardziej zauważalny byłby
spadek szkodliwych emisji w
pierwszych latach funkcjonowa-
nia strefy czystego transportu.

W kolejnych latach normy
emisyjne byłyby stopniowo za-
ostrzone (w wariancie optymal-
nym co dwa lata, w przyspieszo-
nym co roku), prowadząc do dal-
szych spadków emisji i poprawy
jakości powietrza w Warszawie.

Stare ropniaki 
trują Warszawę

Opublikowany w kwietniu
2022 r. raport TRUE initiative,

oparty na badaniach teledetek-
cyjnych emisyjności blisko 150
tys. pojazdów poruszających się
po ulicach Warszawy jesienią
2020 r. wykazał, że emisje spalin
z samochodów powiązane są
wprost z ich wiekiem. 

Zwłaszcza niewielka grupa
starych aut z silnikiem Diesla
odpowiedzialna była za niepro-
porcjonalnie duże zanieczysz-
czenia. Jednocześnie znaczna
część pojazdów emitowała ich
więcej niż wynikało to z ich spe-
cyfikacji technicznej. Zjawisko
to również występowało naj-
częściej w przypadku starych
samochodów.

Pomiary ICCT z jesieni 2020 r.
wykazały, że pojazdy z silnikiem
Diesla, które obecnie mają 10 lat
lub więcej (posiadające certyfi-
kat Euro 4 i niższy), wykazywał
rzeczywistą emisję zanieczysz-
czeń znacznie wyższą niż limity
określone w przepisach. Były od-
powiedzialne za łącznie ok. 40
proc. emisji tlenków azotu
(NOx) i 60 proc. emisji pyłów
(PM) pochodzących z ruchu sa-
mochodowego. Jednocześnie
pojazdy te stanowiły mniej niż
15 proc. floty wszystkich samo-
chodów osobowych w Warsza-
wie. Dlatego proponowany pro-
jekt SCT zakłada priorytetowo
wycofanie starszych pojazdów z
silnikiem Diesla (poniżej normy
Euro 4), które mają niepropor-
cjonalny wpływ na zanieczysz-
czenie powietrza w Warszawie i
relatywnie łagodne normy emi-
syjne dla pojazdów benzyno-
wych (poniżej Euro 2).

Jak opracowano 
rekomendowane warianty 
Proponowane harmonogra-

my wprowadzenia strefy czy-
stego transportu w Warszawie
zostały przygotowane w opar-
ciu o wskaźniki zanieczyszczeń
pochodzące z pomiarów fak-
tycznych emisji w 2020 roku
oraz – modelowany dla dane-
go roku – skład floty samocho-
dowej w Warszawie. Warto pa-
miętać, że cały czas mieszkańcy
wymieniają pojazdy na nowsze
i mniej emisyjne. Ten proces bę-
dzie zachodził nadal, także pod
wpływem innych czynników niż
wprowadzenie strefy czystego
transportu. Model wykorzysty-
wany do prognozowania przy-
szłego składu floty pojazdów
uwzględnia wpływ wszystkich
czynników.

Czekamy na opinie 
mieszkańców

Wszyscy zainteresowani te-
matem wprowadzenia w stolicy
strefy czystego transportu mo-
gą wziąć udział w konsultacjach
społecznych. To również okazja
do zadawania pytań i rozmowy
na temat ewentualnych obaw i
wątpliwości, które mogą towa-
rzyszyć zapowiadanym w prze-
pisach zmianom. Terminy naj-
bliższych spotkań to:

– 29 marca, godz. 16:00-
20:00 – Centrum Kreatywności
Targowa, ul. Targowa 56;

– 12 kwietnia, godz. 16:00-
20:00 – Centrum Promocji Kul-
tury Praga-Południe, ul. Pod-
skarbińska 2.

Zaplanowane zostały również
spotkania online na YouTube –
można oglądać i dyskutować na
czacie albo połączyć się i zabrać
głos w trakcie. Zapisać można
się pod adresem mailowym
sct@um.warszawa.pl. Link do
spotkania oraz instrukcję prze-
słana zostanie w mailu zwrot-
nym. Najbliższe spotkanie: 22
marca (środa) o godz. 17.30.

Szczegóły na temat konsulta-
cji: https://konsultacje.um.war-
szawa.pl/sct.
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Pięć podmiotów zgłosiło się w przetargu
na przebudowę środkowej części pl. Defi-
lad czyli tzw. placu Centralnego. Przy-
szły wykonawca przeprowadzi tam me-
tamorfozę, której głównym założeniem
jest stworzenie zielonej przestrzeni w sa-
mym centrum Warszawy. Ubędzie beto-
nu i asfaltu, pojawi się ponad 100 no-
wych drzew, tysiące krzewów, trawniki
oraz miejsce z wodą.

Budowa placu Centralnego to kolejny element
zmian w ramach programu Nowe Centrum War-
szawy. Koncepcja przebudowy pl. Defilad na osi
ul. Złotej zakłada, że przed Pałacem Kultury i Na-
uki powstanie miejsce na codzienne spotkania
mieszkańców i organizację wydarzeń kultural-
nych. Z ogromnej przestrzeni zostanie wykrojony
bardziej kameralny plac, który uatrakcyjni ścisłe
centrum miasta.

Nowe zagospodarowanie tej przestrzeni między
Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury
i Nauki przygotowała pracownia A-A Collective.
Koncepcja tego zespołu znalazła się wśród pięciu
najlepszych propozycji wyłonionych w między-
narodowym konkursie. Komisja przy Biurze Archi-
tektury i Planowania Przestrzennego wybrała
zwycięski zespół. Wcześniej odbyły się konsulta-
cje społeczne oraz negocjacje.

Zielona rewolucja
Autorzy z A-A Collective z Zygmuntem Boraw-

skim na czele zaprojektowali przestrzeń, która
połączy centralną część placu Defilad z parkiem w
rejonie ul. Świętokrzyskiej. Nieregularny układ
chodników i zieleni odwzoruje sieć dawnych ulic
i zarys budynków. Trawniki mają przypominać
miejsca, w których stały kamienice. Pozostałości
po starych budynkach zostały wyburzone po II
wojnie światowej, by zrobić miejsce pod Pałac
Kultury i Nauki.

Nawierzchnia placu zostanie wykonana z 6 róż-
nych rodzajów kamienia. Obrysy dawnych ka-
mienic zostaną wykonane z wielkoformatowych
płyt kamiennych w różnych wybarwieniach: sza-
rym i czerwonym. Dawne dziedzińce zostaną wy-
brukowane ponownie wykorzystaną kostką gra-
nitową z placu Defilad oraz uzupełnione płytami
granitowymi z okolic trybuny honorowej. Układ
ulic z 1939 r. przypomną w tym miejscu pasy uło-
żone z kostki granitowej.

Na placu znajdą się trawniki o łącznej po-
wierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych.
Projekt zakłada też posadzenie ponad 40 gatun-
ków roślin cebulowych i gatunków bylin. Do tego
dojdzie 11 gatunków krzewów, a także 109 drzew
takich, jak m. in. robinie akacjowe, jesiony, gledi-
czje, derenie, grujeczniki, miłorzęby i magnolie.

14 miesięcy na wykonanie prac
W przetargu wpłynęło 5 ofert, które mieszczą

się w przedziale od 61,2 do 73,7 mln zł. Zarząd
Dróg Miejskich m.st. Warszawy już rozpoczął ana-
lizę nadesłanych propozycji, a rozstrzygnięcie po-
winno zapaść w ciągu kilku tygodni. Od momen-
tu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie
miał na realizację inwestycji 60 tygodni, czyli oko-
ło 14 miesięcy.

Nowe Centrum Warszawy
Plac Centralny stanowi kolejny etap zmian w

ramach Nowego Centrum Warszawy. Miasto prze-
budowało już pobliskie rondo Dmowskiego. Rosną
tam nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Działają wy-
godne i naziemne przejścia dla pieszych. Coraz
więcej warszawianek i warszawiaków korzysta
też z całkiem nowej przestrzeni, która została urzą-
dzona u zbiegu pięciu ulic: Chmielnej, Szpitalnej,
Zgody, Brackiej i Kruczej. Powstał tam tzw. Plac Pię-
ciu Rogów z 22 drzewami. To nowe miejsce spo-
tkań, wypoczynku i scena różnych wydarzeń.

Warszawa przygotowuje się już do kolejnych
inwestycji. Miasto rozstrzygnęło konkursy archi-
tektoniczne na nowe i bardziej zielone ulice:
Chmielną oraz rejon Złotej i Zgoda. Trwają prace
nad dokumentacją projektową. Zarząd Dróg Miej-
skich wybrał projektanta kompleksowej przebudo-
wy ul. Kruczej na odcinku od Al. Jerozolimskich
do ul. Pięknej.

W przygotowaniu są też projekty kilku etapów
tzw. Zielonej Marszałkowskiej. Poza ukończoną za-
chodnią stroną tej ulicy – od ronda Dmowskiego
do ul. Świętokrzyskiej, na najbardziej zaawanso-
wanym etapie są zmiany fragmentu od ul. Królew-
skiej do pl. Bankowego. Trwa analiza ofert na
przebudowę. W dalszej perspektywie planowane
są prace na centralnym odcinku Al. Jerozolim-
skich – powstają założenia do przebudowy. War-
szawa chce wykorzystać szansę, jaką przyniesie
przebudowa kolejowej linii średnicowej.

J a k u b  D y b a l s k i

Plac Centralny – zielona 
rewolucja w centrum stolicy

Strefa czystego transportu
– rekomendacje naukowców



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

KUPIĘ książki, płyty winylowe.
Dojazd do klienta, tel. 798 631 511

SPRZEDAM stare aparaty
fotograficzne. Tel. 664 571 318

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

KUPIĘ auto w każdym stanie,
606 836 240

KUPIĘ UCZCIWIE
TWOJE AUTO

Tel. 606 607 446

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k. Prażmowa, 602 770 361
DZIAŁKI rekreacyjne leśne,

Prażmów, 602 770 361
KUPIĘ las, Prażmów, 

602 770 361
SPRZEDAM 4,30 ha na granicy

gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

ZATRUDNIMY na 1/2 etatu
osobę do sprzątania hali
garażowej, Ursynów. Tel. 607 698
534 w godz. 9-16.30

ŚLUSARZA spawającego, 
601 237 291

AAA MALOWANIE
tanio, 

remonty, glazurnictwo, 
669 945 460 

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

GAZ, HYDRAULIKA, 
513 965 304

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

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

HYDRAULIKA, mieszkania,
remonty, 602 651 211

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA
pralek 

BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OKNA 
naprawy, 

serwis, 
787 793 700

PRANIE 
dywanów, 
wykładzin, 

kanap, 
mycie okien, 
669 945 460

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

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

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

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

STOLARSTWO, 505 935 627
WIERCENIE, 602 380 218
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Elżbieta Domańska
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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627
passa@passa.waw.pl

Nieletnie ze skradzioną
odzieżą w plecaku i torbie

Kilka dni temu, po godzinie
18:30 w miejscowej galerii poli-
cjanci z Mokotowa interwenio-
wali wobec dwóch nieletnich zło-
dziejek. Jak wynika z ustaleń
funkcjonariuszy dziewczyny we-
szły do markowego butiku, z wie-
szaków zabrały odzież i poszły
do przymierzalni. Tam pozdej-
mowały zabezpieczenia oraz
metki i wyszły. Pracownik sklepu,
którego uwagę od razu zwróciły
nieletnie bacznie je obserwował. 

Pracownik sklepu zaniepoko-
ił się, kiedy “klientki” na miejsce
odłożyły tylko jedną sztukę
ubrania. Drugiej nie zostawiły
wcale w pomieszczeniu, z które-
go wyszły. Tam zostawiły jedy-
nie wieszak i wyrwane metki ze
skradzionej odzieży.

Nieletnie nie uciekły daleko,
szybko trafiły w policyjne ręce.

Z plecaka dziewczyn zabezpie-
czono skradzione dwa swetry,
koszulki koloru czarnego, a
wszystko o wartości około 900
złotych. Jak się okazało, to nie
jedyne naruszenie prawa jakie-
go dopuściły się nieletnie. W
torbie policjanci znaleźli jesz-
cze markową bieliznę wartą po-
nad 500 złotych, którą zabrały
z innego butiku. 

Następnego dnia dziewczy-
ny usłyszały dwa zarzuty kra-
dzieży. Przyznały się do prze-
stępstw i wyraziły skruchę wo-
bec swojego postępowania. Ca-
łość materiałów trafi niebawem
do sądu rodzinnego i nieletnich.
Według polskiego prawa za kra-
dzież grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Pijana matka 
opiekowała się dzieckiem
Kilka minut przed północą

mundurowi zostali wezwani na
interwencję na ulicę Bonifacego.
Z przekazanych informacji wy-
nikało, że znajduje się tam ko-
bieta z dwumiesięcznym dziec-
kiem w sytuacji zagrażającej jej
życiu lub zdrowiu. Kobieta mia-
ła prosić o pomoc swoją matkę
podczas trwającej awantury z
partnerem. Zaniepokojona zgła-
szająca po przybyciu na miejsce
mimo słyszalnych odgłosów

świadczących o obecności lokato-
rów nie mogła wejść do lokalu.
Mając uzasadnione podejrzenie,
że w mieszkaniu mogło dojść do
sytuacji zagrażających życiu lub
zdrowiu dziecka i matki, 53-let-
nia kobieta poprosiła o pomoc
policję i straż pożarną.

W mieszkaniu panował bała-
gan, na parapecie okna stała
otwarta butelka wódki oraz kie-
liszki. Czuć było zapach papie-
rosów. W łóżku leżała kobieta,
której stan wskazywał, iż była
pod wpływem alkoholu, a w łó-
żeczku leżał 2 miesięczny Klau-
diusz. Wezwana na miejsce za-
łoga karetki pogotowia przeba-
dała dziecko, któremu na szczę-
ście nic się nie stało.

Policjanci zbadali stan trzeź-
wości kobiety i okazało się, że
ma ponad 2 promile alkoholu w
organizmie. W takim stanie 30-
latka „opiekowała” się swoim
dzieckiem. Partnera w miesz-
kaniu nie było. Chłopczyk zo-
stał przekazany pod opiekę bab-
ci, a jego matka trafiła do poli-
cyjnego aresztu. Za narażenie
dziecka na utratę życia i zdro-
wia grozi jej do 5 lat więzienia.

Nietrzeźwy doprowadził 
do kolizji i próbował uciec

Pomimo kampanii społecz-
nych i zaostrzeniu kar nadal znaj-

dują się osoby, które decydują się
wsiąść za kierownicę będąc pod
wpływem alkoholu. Tym razem
stołeczna drogówka interwenio-
wała na ul. Sieleckiej, gdzie do-
szło do zdarzenia drogowego.
Jak ustalili policjanci, kierujący
audi najechał na tył pojazdu mar-
ki peugeot, w którym przebywa-
ły dwie osoby. Na szczęście nikt
nie odniósł obrażeń wymagają-
cych pomocy medycznej.

W trakcie czynności okazało
się, że sprawca zderzenia próbo-
wał uciec z miejsca, jednak je-
den ze świadków skutecznie mu
to uniemożliwił. Od ujętego wy-
czuwalna była silna woń alko-
holu z ust, szarpał się i był agre-
sywny. Interweniującym poli-
cjantom odmówił badania na
zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, przy czym był
osobą pobudzoną, agresywną i
prowokującą. Na ulicy ściągał
obuwie jako dowód manifesta-
cji zatrzymania.

Wyniki badania krwi po-
twierdziły, iż mężczyzna miał
prawie 3 promile alkoholu w
organizmie. Po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut kierowania w
stanie nietrzeźwości, zostało też
mu zatrzymane prawo jazdy.
Niebawem mężczyzna odpowie
przed sądem za jazdę pod wpły-
wem i spowodowanie kolizji.

Kronika Stróżów Prawa

KLUB TAŃCA DLA ZDROWIA 
wznawia od 07.03.2023 r. 

zajęcia taneczno-ruchowe dla SENIORÓW 60+ 

w DOMU SZTUKI przy ul. Wiolinowej 14

Wtorki od godz. 12.00 do godz. 13.30

Zajęcia są płatne.

Informacje i zapisy:

mailowo: ttrener7@gmail.com

tel. 790-610-771 (proszę zostawić wiadomość)

osobiście w sekretariacie Domu Sztuki lub

przed zajęciami wtorki - 11.30 do 11.45 lub 

www.taniecwrehabilitacji.pl 
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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

Projekt Warszawa poko-
nał BBTS Bielsko-Biała 3:1
w wyjazdowym meczu 28.
kolejki PlusLigi. Stołeczni
siatkarze niespodziewa-
nie przegrali pierwszego
seta, ale szybko wrócili do
gry i wywożą trzy punkty
do Warszawy. Wygrana w
Hali Pod Dębowcem była
12. zwycięstwem z rzędu
podopiecznych trenera
Piotra Grabana.

Pierwszy całkowicie nie udał
się zawodnikom Projektu War-
szawa. Stołeczni siatkarze po-
pełniali niewymuszone błędy
oraz często mylili się w polu
serwisowym, z kolei ekipa go-
spodarzy prezentowała wyso-
ki poziom gry i dominowała na
boisku. Szczególnie dobrze spi-
sywał się atakujący Daulton Si-
nouski, który punktował za-
równo w ataku jak i serwisie.
Taki przebieg premierowej par-
tii oznaczał, że to BBTS niespo-
dziewanie wygrał i było to zwy-
cięstwo pokaźnych rozmiarów
– 25:15.

Drugi set przyniósł zmiany
po stronie przyjezdnych. Igora
Grobelnego na pozycji przyj-
mującego zastąpił Mateusz Ja-
nikowski, a wyraźnie rozdraż-
nieni przebiegiem pierwszego
seta warszawianie ruszyli z pa-
sją na swoich rywali. Tym ra-
zem role się odwróciły i to sto-

łeczni zdominowali swoich ry-
wali. Świetnie prezentowali się
Artur Szalpuk oraz wspomnia-
ny Janikowski, a punkty dokła-
dał również Niels Klapwijk. Do-
bra gra Projektu pozwoliła roz-
strzygnąć losy drugiego seta
przy wyniku 13:25.

Trzeci set to już znacznie bar-
dziej wyrównana rywalizacja
obu ekip. Trener Piotr Graban
wciąż rotował składem, a na par-
kiecie zameldowali się Linus We-
ber i Jurij Semeniuk. Oba zespo-
ły toczyły równą walkę przez
większość trzeciej partii, ale koń-
cówka należała do Projektu War-
szawa. BBTS popełniał sporo
błędów przy zagrywce Jana Fir-
leja, a ostatni punkt należał do
Szalpuka, który popisał się efek-
townym atakiem.

W czwartym secie dominacja
Projektu zarysowała się jeszcze
mocniej. Wypracowana od po-
czątku przewaga pozwalała ry-
zykować w każdym elemencie
oraz zaprezentować najbardziej
widowiskową siatkówkę. Ofen-
sywne zapędy rywali efektow-
nie hamował na środku Seme-
niuk, a z kolei w ataku brylował
Weber. Po drugiej stronie jaki-
kolwiek kontakt z rywalem sta-
rał się utrzymywać doświadczo-
ny Konstantin Cupković, ale to
było zbyt mało na rozpędzony
Projekt. Stołeczna drużyna wy-
grała 3:1 i utrzymała niesamowi-

tą serię zwycięstw z rzędu, któ-
ra aktualnie wynosi 12 spotkań
bez porażki.

W ostatnim meczu domowym
warszawian w rundzie zasadni-
czej w niedzielę 26 marca o
godz. 20.30 w hali COS Torwar
Projekt Warszawa podejmie PSG
Stal Nysę. Zapowiada się emo-
cjonujące spotkanie, bo oba ze-
społy mają o co walczyć – Projekt
o rozstawienie w play off, a Ny-

sa o awans do tej fazy rozgry-
wek. Bilety są jeszcze dostępne
na eBilet.pl. 

BBBBTTSS BBiieellsskkoo-BBiiaałłaa –– PPrroojjeekktt
WWaarrsszzaawwaa 11::33 ((2255::1155,, 1133::2255,,
2211::2255,, 1177::2255))

MMVVPP:: Jan Firlej
BBBBTTSS BBiieellsskkoo-BBiiaałłaa:: Konrad

Formela, Wojciech Siek, Daul-
ton Sinoski, Konstantin Cupko-
vic, Dawid Woch, Arshdeep Do-
sanjh - Bartosz Fijałek (libero) -

Bartosz Fijałek (libero), Rado-
sław Puczkowski, Adrian Hu-
nek, Ovidiu-Costi Darlaczi, Ra-
dosław Gil

PPrroojjeekktt WWaarrsszzaawwaa:: Jan Firlej,
Igor Grobelny, Piotr Nowakow-
ski, Niels Klapwijk, Artur Szal-
puk, Andrzej Wrona - Dominik
Jaglarski (libero) - Jakub Kowal-
czyk, Mateusz Janikowski, Jurij
Semeniuk, Linus Weber

S ł a w e k  R y k o w s k i

Jest okazja zobaczyć najnowsze prace dyplomowe – Ju-
styny Montusiewicz i Weroniki Minias – obronione w
ubiegłym roku na warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. „Zdarzenia zbieżne” to w istocie dwie indywidu-
alne wystawy tych młodych i świetnie zapowiadają-
cych się artystek; wystawy tworzące łącznie rodzaj cie-
kawego dialogu. 

Justyna Montusiewicz w swojej pracy dyplomowej „Nasz gród”
podjęła temat postaw plemiennych, których źródła tkwią w odle-
głej przeszłości. Dlatego jej prace przypominają eksponaty arche-
ologiczne lub znaki pochodzące z archaicznych kultur. Już sam
źródłosłów nazwy „gród” wskazuje na odgradzanie się od innych
dla zapewnienia bezpieczeństwa grupy plemiennej, ale takie zabez-
pieczanie się prowadzi często też do tworzenia głębokich podzia-
łów na swoich i obcych, skłonności do izolowania się i wrogości wo-
bec innych. Artystka przedstawiając symboliczne znaki płotów,
palisad czy słupów granicznych kieruje naszą uwagę na odwiecz-
ny proces wizualnego wytyczania granic. Wyraźnie sugeruje, że pro-
ces ten trwa nadal, choć współcześnie realizowany jest już w inny
sposób – dziś polega na tworzeniu nieprzekraczalnych podziałów
przynależności do ugrupowań politycznych czy środowiskowych ‘ba-
niek informacyjnych’. 

Weronika Minias zajmuje się emocjami ujawniającymi się w
trakcie procesu twórczego. Na jej obrazach pulsujące i poskręcane
obłe linie wyrażają fascynacje, obawy, poczucie niemocy, ale też
przychodzącą w końcu satysfakcję z wykonanej pracy kreacyjnej.
Intrygujące efekty wizualne osiąga dzięki wykorzystaniu w swoich
pracach nietypowych narzędzi malarskich – aerografu i pistoletu la-
kierniczego. Na wystawie prezentuje też przestrzenne organiczne
formy wykonane z modyfikowanej gorącym powietrzem i malowa-
nej pleksi. Te ażurowe obiekty lewitują w powietrzu ukazując emo-
cje krążące nad powierzchnią codziennego życia.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w piątek,  24 mar-
ca 2023  o godz. 19 w Galerii Działań SMB Imielin, ul. Marco Polo
1. Wystawy zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m. st.
Warszawy dla Dzielnicy Ursynów. G r z e g o r z  B o r k o w s k i

15 marca minęła 45 rocz-
nica śmierci profesora
Aleksandra Kamińskiego,
naukowca i pedagoga, ak-
tywnego działacza harcer-
skiego, twórcy metodyki
zuchowej, jednego z głów-
nych organizatorów kon-
spiracyjnych grup Szarych
Szeregów, autora książki
Kamienie na szaniec.

Ursynowskie LXX Liceum
Ogólnokształcące, które słynne-
go Kamyka przyjęło za patrona,
jest szkołą, która w praktyce re-
alizuje i wciela w życie harcerskie
ideały i wartości, stawiając so-
bie tę wybitną postać za wzór. 

W piątek 17 marca liceum by-
ło gospodarzem uroczystych ob-
chodów rocznicy, organizowa-
nych pod patronatem Ogólno-
polskiego Ruchu Kamykowego
i Muzeum Harcerstwa w War-
szawie z udziałem harcerzy
Szczepu 432 WDHiGZ Dąbrowa
im. Aleksandra Kamińskiego.

Uroczystość, zarówno prezen-
tacje jak i część artystyczna przy-
gotowane zostały przez mło-
dzież starannie i na najwyższym
poziomie. Trzeba przyznać, że
słowa Kamyka, które stały się
mottem przewodnim spotkania
Trzeba umieć różnić się pięknie,
jak i hasła znajdujące się na
szkolnym sztandarze (dobroć,
uczynność, mądrość, życzliwość,
tolerancja) nie są dla uczniów
LXX LO pustymi sloganami,
szkoła potwierdza to swoim co-
dziennym działaniem i imponu-
jącym dorobkiem. 

W sobotę 18 marca w Domu
Kultury na Stokłosach nastąpiło
otwarcie wystawy harcerskiej o
tematyce pokoju. Organizatorem
była 234 WDH Forteca, działa-
jąca na Ursynowie przy Szkole
Podstawowej nr 319 im. Marii
Kann przy ul. Wokalnej 1. Harce-
rze pod kierunkiem drużynowej
Julii Sało wykonali samodziel-
nie i zebrali wśród artystów ob-
razy, mozaiki i abstrakcyjne pra-

ce plastyczne. Podczas wernisa-
żu odbyła się aukcja, z której do-
chód przeznaczono na fundusz
solidarności z walczącą Ukrainą.
Jak poinformował nas zastępowy
Kamil Ostaś, obecnie uczeń Li-
ceum im. Mikołaja Reja, zebrano
ponad 7500 złotych. Na uznanie
zasługuje ogromne zaangażowa-
nie młodzieży przy realizacji te-
go projektu.

Na kolejny medal zasłużyły li-
cealistki z XXII LO im. Jose Mar-
ti na Bielanach: Sylwia Gil, Julia
Kaliś, Dominika Kwiatkowska,
Aleksandra Poślada, Klara Po-
rębska (autorka projektu logo),
Maria Stykowska oraz Julia
Wańska. 

W październiku ub. roku zafa-
scynował je temat ogólnopol-
skiej olimpiady Zwolnieni z Teo-
rii, której celem jest populary-
zowanie wiedzy na temat przy-
czyn i skutków choroby Alzhe-
imera, upowszechnianie wiedzy
profilaktycznej, która może
zmniejszyć ryzyko jej wystąpie-
nia oraz pomoc ludziom do-
tkniętym tą chorobą. 

Postanowiły przystąpić do
działania. Utworzyły własny ze-
spół realizujący projekt społecz-
ny o nazwie Rozdając radość i
podjęły współpracę z Centrum
Alzheimera w Warszawie, gdzie
w formie wolontariatu prowa-
dziły zajęcia dla jego podopiecz-

nych, organizowały z własnej ini-
cjatywy zajęcia z malowania, de-
korowanie pierników, występy
grupy teatralnej i wspólne kolę-
dowanie, a ostatnio koncert mu-
zyki nowoczesnej w klasycznej
aranżacji, stwarzając chorym
możliwość do aktywności i wza-
jemnego dzielenia się radością
poprzez artystyczną formę wyra-
żania siebie. W ten sposób jedno-
znacznie protestowały przeciwko
wykluczeniu ze społeczeństwa
osób cierpiących na tę chorobę.

Równocześnie prowadziły za-
jęcia w placówkach edukacyj-
nych (szkołach podstawowych
oraz liceach) gdzie dzieliły się
wiedzą na temat tej choroby, kła-
dąc nacisk na to, żeby nie baga-
telizować objawów choroby u
bliskich, gdyż wczesne wykry-
cie choroby najczęściej zapew-
nia jej łagodny przebieg. Upo-
wszechniając pogląd, że nie mo-
żemy być bezradni w obliczu tej
choroby, szerzyły wiedzę o pro-
stych działaniach jak regularna
aktywność, zdrowa dieta czy sa-
morozwój, które pozwolą żyć
zdrowo i szczęśliwie nie tylko w
młodości, ale pomogą zachować
zdrowie na długie lata.

Podsumowanie działań odbę-
dzie się podczas uroczystej gali
na Torze Wyścigów Konnych na
Służewcu w piątek 21 kwietnia.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Młodzież na medal

Artystyczne „Zdarzenia
zbieżne” w Galerii Działań

Projekt Warszawa przedłuża serię zwycięstw
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