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J ako absolutny zwolennik
człowieczej wolności w cywi-
lizowanym świecie i obieży-

świat obeznany ze specyfiką róż-
nych kultur – nie bez zdziwienia
obserwuję coraz głębiej sięgające
próby autokratyzacji władzy w
Polsce i nie dziwię się, że moje zdzi-
wienie podzielają instancje Unii
Europejskiej. Już wtedy, gdy wy-
brany prezydentem Rzeczypospo-
litej Andrzej Duda płaszczył się w
podzięce za umożliwienie mu ta-
kiego awansu – przed przewodni-
czącym swojej ukochanej partii,
wynosząc go pod niebiosa, odnio-
słem wrażenie, że oto szykuje nam
się jakby nowa wersja pamiętnego
hasła naszych sąsiadów: Ein Volk,
ein Reich, ein Führer. Jeszcze przed
nastaniem Dudy zawsze ceniony
przeze mnie, najporządniejszy w
świecie człowiek Lech Kaczyński
zdumiał mnie, bo po wygraniu wy-
borów prezydenckich zwrócił się
do kręcącego od lat polityczne lody
swego brata bliźniaka słowami:
„Melduję wykonanie zadania!” Stu
innych na jego miejscu podzięko-
wałoby po prostu wyborcom za za-
ufanie, ale Lech wolał w tej sytuacji
trzasnąć przed Jarkiem obcasami. 

Autokratyzacja w Polsce stop-
niowo się pogłębia i coraz bar-
dziej przypomina to dawny

krajobraz kraju ościennego. Zapew-
ne nadejdzie taki moment, że kogoś
trzeba będzie pociągnąć do odpowie-

dzialności za jawne łamanie prawa,
za nadużycia finansowe, a także nie-
liczenie się z trójpodziałem władzy i
winowajcy będą się najprawdopo-
dobniej tłumaczyli wedle znanego
schematu: ja tylko słuchałem poleceń
i wykonywałem rozkazy... 

Od chwili, gdy obecny Wiel-
ki Wódz zaczął traktować
policję państwową niczym

prywatną gwardię, zmuszając nie-
jako funkcjonariuszy do poniża-
jących często zachowań, a nas,  po-
datników – do opłacania tej gwar-
dii, szeregi chętnych do przywdzia-
nia policyjnego uniformu mocno
się przerzedziły. Mówi się o braku
co najmniej 13 000 pracowników
w siłach porządku, co powoduje, że
na co dzień bezpieczeństwo oby-
wateli RP jest narażone na szwank.
Jakby różnego rodzaju ekscesów
ze strony zwykłych policjantów z
pałkami było za mało, doczekali-
śmy się tego, że szef policji omal
nie wysadził w powietrze kwatery
Komendy Głównej na Mokotowie,
przyniósłszy tam pocisk z granat-
nika przeciwpancernego, który
eksplodował. Na takim stanowi-
sku dowodzenia był to najpraw-
dopodobniej rekord świata w kom-
promitacji, ale pan komendant na-
wet nie podał się do dymisji. Zwy-
kle dość często przejeżdżałem koło
owej Komendy, ale teraz wybieram
inne drogi. Bo kto wie, czym nas
jeszcze główny szef bezpieczeństwa
uraczy? Może ma tendencję do sa-
mobójstwa, ale ja nie zamierzam
mu w tym towarzyszyć. 

I tak dużo groźniejszym przeja-
wem samobójczych skłonności
– akurat w politycznym i go-

spodarczym sensie – jest coraz
ostrzejsze przeciwstawianie się rzą-
du polskiego Unii Europejskiej.
Wprawdzie nie uważam, że abso-
lutnie wszystkie posunięcia unijne

są strzałem w dziesiątkę, ale nasz
obecny establishment przypomina
strusia, uważając, że uniknie wszel-
kich kłopotów poprzez chowanie
głowy w piasek. A jednym z naj-
większych, jeśli w ogóle nie najwięk-
szym kłopotem globalnym jest co-
raz szybsze ocieplanie klimatu na
Ziemi i postępująca degeneracja
środowiska naturalnego. Skutki
już widać gołym okiem, ale my
chcemy być najmądrzejsi w swojej
wsi, jakby nie sięgając wzrokiem
poza koniec własnego nosa. Dlate-
go chociażby pozwala się u nas na
brutalną wycinkę lasów, stanowią-
cych płuca kraju. Spacerując często
po Lasach Chojnowskich, widzę ów
pospieszny wyrąb i łysiny zamiast
gęstwiny. Niedługo w tym Parku
Krajobrazowym sarny, jelenie, dzi-
ki, lisy i łosie nie będą miały gdzie się
podziać, tak gwałtownie przerze-
dza się tam drzewostan. 

T ymczasem zaś władze krajo-
we zacięcie walczą o utrzy-
manie atmosfery w stanie

zatrucia spalinami samochodowy-
mi. Polska, która w czasach moje-
go dzieciństwa i młodości była za-
cofana pod względem motoryza-
cyjnym, teraz zalicza się do grupy
krajów o największej liczbie aut er
capita. W związku z tym  nasz kraj
w ogromnym stopniu przyczynia
się do zanieczyszczenia powietrza.
Jeszcze w połowie lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku nieprzypad-
kowo powstał przebój o koniku, co
człapał skrajem szosy. Trakcja kon-
na wciąż jeszcze odgrywała u nas
poważną rolę, bo mało kto był pry-
watnym właścicielem samochodu.
Nawet dużo później, bo w 1971 ro-
ku wiezieni przeze mnie Fiatem
125p Amerykanie byli zaszokowa-
ni widokiem wozów konnych na
naszych drogach międzymiasto-
wych i filmowali te pojazdy z pod-
sypiającymi na nich woźnicami ni-
czym atrakcję z czasów Dzikiego
Zachodu. Produkcja Fiata 126p,
mającego zmotoryzować społe-
czeństwo polskie, jeszcze wtedy nie

ruszyła i trudno się było spodzie-
wać, że 50 lat później z Polski zro-
bi się samochodowa Ameryka. Te-
raz jednak motoryzacyjny trend
trzeba stopniowo hamować, cze-
mu – jakżeby inaczej – przeciwsta-
wia się nasz rząd. Gdy więc ostat-
nio przyjmowano na forum unij-
nym zmianę rozporządzenia w
sprawie poziomu emisji dwutlenku
węgla w nowych autach, 23 spo-
śród 27 państw Unii głosowało za
jej przyjęciem, 3 się wstrzymały od
głosu i tylko jedno państwo – Pol-
ska (a konkretnie minister Anna
Moskwa) wypowiedziało się prze-
ciw. Całkiem przypadkowo miało
to wydźwięk symboliczny, bo po-
niekąd  znowu przemówiliśmy gło-
sem Moskwy. Premier Mateusz
Morawiecki straszył potem demo-
toryzacją naszego pięknego kraju
poprzez wyeliminowanie aut z tra-
dycyjnymi silnikami spalinowymi.
Tymczasem Unia zaplanowała nie
tyle wycofywanie starych (jak nie-
którzy sądzili), ile niewprowadza-

nie na rynek nowych aut ziejących
trującym wydechem. 

N a koniec powiem, że wi-
dząc nieustanny trend do
państwowego jedyno-

władztwa, nie bez ulgi przyjąłem
wiadomość, iż sejmowa komisja
cyfryzacji odrzuciła projekt ustawy
nazwanej symbolicznie „lex pilot”,
mającej zmusić wszystkich telewi-
dzów w Polsce do posiadania pilo-
tów wyłącznie z programami TVP
na pierwszych miejscach. Będąc
dzieckiem w czasach stalinowskich,
widziałem rozmieszczane w do-
mach wiejskich obowiązkowo pry-
mitywne odbiorniki radiowe zwa-
ne „kołchoźnikami”, bowiem
nadawano przez nie wyłącznie ko-
munistyczną propagandę. Ewentu-
alne uchwalenie ustawy „lex pi-
lot”, poza komplikacjami organi-
zacyjnymi i niemałymi kosztami,
wprawdzie nie zmuszałoby do
oglądania jedynie słusznych audy-
cji, ale w pewnym sensie na nie na-
prowadzało. I poniekąd byłoby na-
turalnym uzupełnieniem propa-
gandy płynącej z toruńskiego Ra-
dia Maryja – z jego potężnymi na-
dajnikami, umieszczonymi podob-
no na Uralu.

A swoją drogą aż się dziwię, że
to radio, a także Telewizja
Trwam nie transmitowały

rekolekcyjnego performance’u dla
dzieci i młodzieży w jednym z ko-
ściołów w Toruniu. Bo widok wy-
stępującej tam półnagiej kobiety,
szarpanej i wyzywanej przez męż-
czyznę musiał być budujący w war-
stwie moralnej, umacniający w re-
ligijnej, no i bardzo atrakcyjny ja-
ko sado-maso show. A poza wszyst-
kim pokazywał osobom płci żeń-
skiej, gdzie ich miejsce w szyku.

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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Czy e-papierosy powinny być przepisywa-
ne na receptę? Z takiego założenia wy-
chodzą Brytyjczycy, którzy traktują
wspominane urządzenia, jako jedno z
narzędzi pomocy osobom uzależnionym
od papierosów. Czy to właściwa droga?

Obecnie Wyspiarze mogą poszczycić się dość ni-
skim odsetkiem osób palących papierosy: udało im
się zejść poniżej 15 proc. Dla porównania w Pol-
sce statystyka ta utknęła na poziomie 21 proc. i od
jakiegoś czasu stoi w miejscu.

W jaki sposób Brytyjczycy dotarli do tego punk-
tu? Odpowiedź jest złożona: z jednej strony posta-
wili na politykę redukcji szkód, z drugiej - zaanga-
żowali naprawdę spore nakłady w rozwój sieci
poradni dla palaczy.

E-papierosy na receptę i zaawansowane
poradnictwo

W Wielkiej Brytanii przeszkolenie w kwestii pre-
wencji palenia posiadają zarówno lekarze pierw-
szego kontaktu, jak i farmaceuci czy pielęgniarki.

Palacze mogą więc zgłosić się do dowolnego
punktu opieki zdrowotnej i mogą liczyć na to, że
otrzymają wsparcie w postaci porady medycznej
oraz środków, które pomogą im rzucić palenie - od
leków, przez gumy - po e-papierosy.

W UK działają programy, w ramach których re-
alizowana jest polityka redukcji szkód właśnie z
udziałem tego typu urządzeń. Co więcej, już nie-
długo można spodziewać się, że e-papierosy będą
przepisywane na receptę - rejestracja e-papier-
osów jako produktów medycznych to jeden z kro-
ków podejmowanych w celu wdrożenia planu
prowadzącego do “bezdymnej przyszłości”. Wiel-
ka Brytania chce skończyć z dymem papieroso-
wym do 2030 roku.

Redukcja szkód
Polska ma podobne cele, jednak decyzja o pod-

jęciu leczenia czy zastosowania produktów bez-
dymnych w celu redukcji szkód wywołanych pa-
leniem jest pozostawiana do indywidualnej rozwa-
gi. Na naszym rynku dostępne są różne kategorie
alternatywnych produktów nikotynowych. Ma-
my e-papierosy działające w systemach otwar-
tych (do samodzielnego napełniania pojemnika z
liquidem) lub zamkniętych, z gotowymi, wymien-
nymi kartridżami, jak np. Vuse ePod, są podgrze-
wacze tytoniu oraz najkrócej dostępne na naszym
runku saszetki nikotynowe. Każda z tych alter-
natyw jest o ok. 95-99% mniej szkodliwa od tra-
dycyjnego papierosa. Warto o tym pamiętać i po-
myśleć o zdrowiu i kondycji na wiosnę!

REKLAMA

E-papierosy na receptę to nie mit
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W piątek rano w Aqua Spa
Kabaty przy ulicy Wąwo-
zowej 18 wybuchł pożar. Z
początku płonęła sauna,
niestety ogień wdarł się
na kolejne miejsca i pozo-
stawił po sobie olbrzymie
zniszczenia. Pływalnia na
razie wstrzymała działa-
nie. Pożar zniszczył moc-
no infrastrukturę obiektu.
Całkowicie spłonęły sau-
ny, ale to nie jedyne znisz-
czenia. 

Uszkodzone szatnie
I łazienki...

Zniszczeniu uległa między in-
nymi hala basenowa, nadpalone
lub uszkodzone zostały: płytki,
sufit, szyby, instalacje technicz-
ne. Uszkodzone zostały także
szatnie, łazienki i inne pomiesz-
czenia. Z kolei podczas akcji ra-
towniczej zalane zostało podba-
senie, co wymagać będzie do-
datkowych prac. Na razie nie po-
dano do informacji publicznej
przyczyny pożaru.

Właściciele Aqua Spa Kabaty
pokazali na Facebooku zdjęcia
szkód wywołanych przez ogień.
By móc marzyć o ponownym
otwarciu basenu, potrzebne jest
co najmniej 120 tysięcy złotych.
Trwa sprzątanie obiektu i sza-
cowanie zakresu prac potrzeb-
nych do uruchomienia obiektu. 

– Spotkało nas wielkie nie-
szczęście, w saunie w pływalni
Aqua Spa Kabaty wybuchł po-
żar, który rozprzestrzeniając się
zniszczył ogromną część infra-

struktury naszego obiektu.
Zniszczeniu uległa hala baseno-
wa - płytki, sufit, szyby, instala-
cje techniczne. Uszkodzone zo-
stały szatnie, łazienki i inne po-
mieszczenia. W wyniku akcji ra-
towniczej zalane zostało podba-
senie. Pożar odebrał miejsce pra-
cy wielu wspaniałym instrukto-
rom i innym pracownikom na-
szej pływalni. Szkody są ogrom-
ne, a proces uzyskania odszko-
dowania długi, dlatego chcieliby-
śmy poprosić Was o wsparcie –
piszą na Facebooku właściciele
obiektu Hanna i Piotr Kędzia-
-Stępkowscy. 

– Obecnie potrzebujemy róż-
nego rodzaju wsparcia. „Zrzut-
ka” utworzona przez naszych

przyjaciół może pokryć około
25% naszych potrzeb, ale bar-
dziej pomoże nam korzystanie
z naszych usług Bodyshape
(Aquaspa Klub, KEN 11) oraz z
basenu Aquaspa w Wilanowie
(na Sarmackiej 5). W ten spo-
sób będzie nam łatwiej zapła-
cić za remonty. Będziemy orga-
nizować cegiełki i sprzedawać
karnety do wykorzystania w
przyszłości. Chcielibyśmy jak
najszybciej wrócić do funkcjo-
nowania, bo poza tym, że
mieszkańcy stracili fajne miej-
sce do relaksu, pracę straciło
też około 30 osób. Chcielibymy
wyrobić się z podstawowymi re-
montami do pierwszego maja
– dodają. 

Podczas zamknięcia tego wy-
dania zebrano prawie 33 tysiące
złotych. Właściciele deklarują
również, że: „jeśli uzyskane od-
szkodowanie pokryje koszty re-
montu basenu, całą kwotę rozli-
czymy, organizując bezpłatne za-
jęcia na naszej pływalni”. Swoje
wsparcie można przekazać po-
przez portal www.zrzutka.pl. 

Basen bez 
chlorowania wody

Basen przy Wąwozowej to
tzw. basen solankowy. Woda w
pływalni Aqua Spa Kabaty
uzdatniana jest za pomocą so-
li oraz lamp UV. Technologia
wyklucza konieczność stosowa-
nia chloru innego niż ten za-
warty w NaCl. Kąpiele w base-
nie solankowym to doskonały
sposób na odnowę biologicz-
ną. Minerały zawarte w wodzie
działają kojąco na skórę, redu-
kują zmarszczki i wspomagają
leczenie chorób dermatologicz-
nym. Solanka likwiduje obrzę-
ki, wspiera walkę z otyłością i
nadmierną potliwością. Pełna
oferta solankowego Spa na Ka-
batach to również zajęcia aqua
aerobiku, nauka pływania i je-
dyne w Warszawie zajęcia flo-
at fitness. Rozwijana jest współ-
praca z najlepszymi fizjotera-
peutami, do dyspozycji gości
oddano profesjonalnie wypo-
sażony gabinet masażu. Ponad-
to obiekt dysponuje dwiema
saunami oraz jacuzzi.

P i o t r  C e l e j
F o t .  P i o t r  K ę d z i a - S t ę p k o w s k i

Za tydzień, 5 kwietnia, miną dwa
lata od śmierci Krzysztofa Krawczy-
ka, jednego z najpopularniejszych i
bardzo lubianych piosenkarzy, na-
zywanego polskim Elvisem i pol-
skim Tomem Jonesem.

Pod koniec lat siedemdziesiątych był
naszym ursynowskim sąsiadem. Mieszkał
na osiedlu Jary przy ul. Pięciolinii 10 i na-
grał wówczas na płytę piosenki „Witamy

na Ursynowie” i „Znalazłem ciebie na 
Ursynowie”.

Zaraz po jego śmierci pojawiła się inicja-
tywa upamiętnienia piosenkarza muralem
i oto po dwóch latach pomysł doczekał się re-
alizacji. Oficjalne odsłonięcie przewidziane
jest 12 kwietnia. Zastrzegam się od razu, że
jestem jak najbardziej zwolennikiem tej idei
i fakt odsłonięcia muralu chciałbym pochwa-
lić i przyjąć z entuzjazmem.

Zwycięzcą konkursu na mural jest Agen-
cja Nietak – Malowanie artystyczne, rekla-
mująca się jako pierwsza w Polsce firma
upowszechniająca sztukę uliczną graffiti.
Nie zamierzam oceniać pracy, nie wszystkie
twory plastyczne muszą mi się podobać,
ale… umieszczenie muralu na ścianie bu-
dynku przy ulicy Barwnej uważam za absur-
dalne. Tam mieści się Ursynoteka i Muzeum
Patrona Ursynowa Juliana Ursyna Niemce-
wicza i to jego postać powinna witać ursy-
nowskich gości i zapraszać do zwiedzania
muzeum. Wchodzenie do tego muzeum
przez mural z Krawczykiem jest nieporozu-
mieniem. Nikt z mieszkańcami i pracowni-
kami Ursynoteki tego nie konsultował.

Pierwotnie proponowano umieszczenie
muralu na ścianie budynku przy ul. Pięcio-
linii, dobrze widocznej od strony ulicy Suro-
wieckiego, w pobliżu miejsca gdzie Kraw-
czyk mieszkał, w dodatku ulica mająca mu-
zyczną nazwę nadawałaby się do tego celu
znacznie lepiej. Ale jak widać wśród decy-
dentów przeważają… (tu redakcyjna cenzu-
ra nie pozwala mi na precyzyjne wyrażenie
swoich myśli). Ponieważ jednak mieszkam
w pobliżu i będę musiał, chcąc nie chcąc,
mijać ten mural wielokrotnie, za każdym
razem będę głośno wypowiadał pod adre-
sem realizatorów pomysłu kilka niecenzural-
nych słów.

A można było uhonorować Krawczyka
bez zgrzytu.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Rosyjskie wagony serii 81 woziły pasażerów w Warsza-
wie niemal 28 lat, czyli od otwarcia pierwszej linii me-
tra. Teraz kończą swoją służbę w stolicy i trafią do Ki-
jowa, gdzie uzupełnią tabor tamtejszej kolei podziem-
nej. Z tej okazji warszawskie metro zaprasza na poże-
gnalny kurs składem 07 na linii M1. 

W styczniu br. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się
z merem Kijowa Witalijem Kliczką i podpisał list intencyjny w sprawie
przekazania do stolicy Ukrainy części taboru warszawskiego metra.

– W rozmowie telefonicznej, jeszcze przed spotkaniem, mer Wi-
talij Kliczko mówił mi, że kijowskie metro może stanąć z powodu
braku części zamiennych. Dzięki temu, że przekazujemy Ukrainie
starsze, rosyjskie, ale nadal sprawne pociągi – łącznie aż 60 wago-
nów – metro w Kijowie będzie mogło dalej funkcjonować. To gest
naszej solidarności wobec naszych przyjaciół z Ukrainy – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy.

Strona ukraińska otrzyma rosyjskie wagony serii 81 bezpłatnie – łącz-
nie będzie to 60 wagonów o wartości ponad 40 milionów złotych. Po
stronie naszych wschodnich sąsiadów jest m.in. ubezpieczenie i orga-
nizacja transportu. Metro kijowskie zakończyło postępowanie przetar-
gowe na wybór firmy, która będzie transportować wagony. Trwają
ostatnie przygotowania do organizacji tego przedsięwzięcia.

Radzieckie, a później rosyjskie pociągi serii 81 były produkowa-
ne dla Warszawy od 1989 roku w zakładach w Sankt Petersburgu
i Mytiszczi pod Moskwą. Służyły one pasażerom od otwarcia linii
M1, czyli w 1995 roku, a nawet wcześniej, gdy organizowano dni
otwarte z przewozami okolicznościowymi.

Pierwszy na trasę ruszył linii M1 ruszył – ze stacji Wilanowska w
kierunku Politechniki – pojazd numer 03. Składał się on z trzech wa-
gonów o numerach 005, 406, 006, a inauguracyjny przejazd tego
składu odbył się 7 kwietnia 1995 roku.

Po uruchomieniu metra pociągi były trzywagonowe, następnie
składy zostały wydłużone do czterech, a ostatecznie do sześciu
wagonów. Obecnie warszawskie metro posiada 22 takie pociągi –
w tym 10 wagonów radzieckich, wyprodukowanych jeszcze w
1989 roku.

W sezonach zimowych wysłużone wagony metra serii 81 zmie-
niały się w pociągi świąteczne – w ostatnich latach były to składy
o numerach 10 i 13. Wielokrotnie brały też udział w ćwiczeniach
strażaków i jednostek antyterrorystycznych – zarówno na stacjach,
jak też w tunelach warszawskiego metra.

Na pamiątkę zachowany zostanie skład o numerze 02, który ja-
ko jedyny jest w całości skonfigurowany z najstarszych wagonów.

Wszystkie z przygotowywanych do wysyłki do Kijowa wagonów
posiadają aktualne świadectwa sprawności technicznej. Ostatnie na-
prawy tego typu wagonów odbywały się w latach 2017-2022. Po-
szczególne pociągi tej serii mają przejechane od ponad miliona do
prawie 2,5 milionów km. Skład 07, który w ostatni kurs wyjechał
w środę, złożony jest z wagonów wyprodukowanych w 1994 i 1997
roku, pokonał aż 2,4 mln km.

Przed podróżą do Kijowa z wagonów zdemontowane zostaną m.
in. urządzenia Systemu Ograniczenia Prędkości, rejestratory zda-
rzeń, aparatura do radiołączności i inne mechanizmy, które nie są wy-
korzystywane w kijowskim metrze. Na czas przejazdu zostaną zdję-
te również lusterka i odbieraki prądu, aby nie uległy uszkodzeniu.

A n n a  B a r t o ń

„Yes, I KEN” – to będzie już 15. Bieg Ursynowa! W 2023
roku powraca do swojego tradycyjnego czerwcowego
terminu. W niedzielę, 4 czerwca, biegacze przemkną
szybką, doskonałą do bicia rekordów życiowych 5-kilo-
metrową trasą, wiodącą główną arterią dzielnicy, czyli
aleją Komisji Edukacji Narodowej. Start o godz. 10.00.
Obowiązują zapisy.

- Spotykamy się ponownie w czerwcu, mam nadzieję, że w jak
najliczniejszym gronie entuzjastów biegania. Nasza ursynowska
„szybka piątka” daje doskonałą okazję zarówno do rozpoczęcia
przygody z bieganiem, jak i sprawdzania własnych możliwości
oraz bicia rekordów życiowych. To także po prostu możliwość spo-
tkania się w radosnym, naładowanym pozytywną energią towarzy-
stwie. Do zobaczenia na starcie i mecie! – mówi burmistrz Ursyno-
wa, Robert Kempa.

Opłata za udział w biegu jest taka sama jak w poprzedniej edy-
cji i wynosi 55 zł. Uczestnicy poniżej 18. i powyżej 65. roku życia za-
płacą 30 zł. Zawodnicy i zawodniczki w wieku 75 lat i starsi zwol-
nieni są z opłat. Zapisy na stronie https://biegursynowa.waw.pl.

Pożar basenu na Kabatach

Mural z Krawczykiem na Ursynowie

Ostatni kurs składu 07

Bieg Ursynowa już 4 czerwca
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Ursynowska restauracja „Ku-
charek Sześć” mająca swoją sie-
dzibę przy ulicy Dereniowej 6 na
Ursynowie po raz kolejny zosta-
ła wyróżniona w corocznym
konkursie Pyszne.pl Awards. 

„Kucharek Sześć” to restauracja, któ-
ra od lat cieszy się opinią jednej z najlep-
szych w Polsce. Specjalizująca się w tra-
dycyjnej kuchni polskiej, zyskała uznanie
nie tylko lokalnej społeczności, ale rów-
nież krytyków kulinarnej sceny. Knajpa
została wybrana najlepszą restauracją
serwującą domową kuchnię polską i to
już po raz szósty, co samo w sobie stano-
wi chyba najlepszą rekomendację. 

W plebiscycie organizowanym od lat
przez popularny serwis do zamawia-
nia jedzenia Pyszne.pl wyłoniono naj-
lepsze restauracje w kraju i w poszcze-
gólnych województwach. Co ważne,
zwycięzców wskazali sami klienci. 

W poprzednich latach „Kucharki”
również były wyróżniane w różnych
kategoriach. Wygląda więc na to, że
konsumenci doceniają tradycyjne dania
jak z domowej kuchni – pomidorową,
schabowego czy pierogi – a właściciele
restauracji nie osiadają na laurach i nie-
przerwanie serwują nam najlepsze
obiady jak u mamy. 

Nagrody dla „Kucharek” za lata 2015,
2016, 2017, 2020, 2021 i 2022 to wyraz
uznania dla całego zespołu i potwier-
dzenie, że praca i zaangażowanie wło-
żone w rozwój restauracji zostały doce-
nione. Klienci, którzy odwiedzają ur-
synowską jadłodajnię, mogą liczyć na
najlepsze wrażenia smakowe, świetną
obsługę i przyjemny klimat.

– Pragniemy podziękować naszym
klientom za to wyróżnienie. Jest to dla
nas ogromne osiągnięcie i uhonorowa-
nie naszej ciężkiej pracy. Dzięki tym
wygranym uświadamiamy sobie, że na-
sza filozofia, którą się kierujemy czyli
zero kompromisów, produkty najwyż-
szej jakości i zero konserwantów jest
słuszna, oraz że robimy to, czego ocze-
kują od nas nasi klienci. Cały czas pod-
kreślamy, że nasz sukces jest efektem
pracy całej załogi i wzajemnych inspira-
cji, aby tworzyć kuchnię uczciwą i
smaczną. Nasze motto to: gotujemy ta-
kie obiady, jakie sami chcielibyśmy jeść
– mówią właściciele restaruracji.

Restauracja „Kucharek Sześć” mie-
ści się na Ursynowie, przy ul. Derenio-
wej 6. Można tam zamówić potrawy w
sosie – np. gulasz, zrazy wołowe, czy też
gołąbki; potrawy smażone – klasyczne
schabowe, mielone, a także kotlety
szwajcarskie czy sznycle; dania z grilla
– wyśmienitą karkówkę, łososia, pierś z
kurczaka, czy dania z ryby albo coś na
słodko, z kultowymi już leniwymi na
czele. W bogatym menu znajdziemy
też ciekawą ofertę śniadaniową. Wy-
bór nie jest ograniczony do tradycyjnej
jajecznicy, omletu, czy parówek. Ofer-
ta jest bardzo szeroka i z całą pewnością
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Mamy
do wyboru śniadania klasyczne, czyli
między innymi jajecznicę z zestawem
wędlin, serem, mini sałatką oraz pie-
czywem albo tradycyjne jaja na twardo
z majonezem i szczypiorkiem. Może-
my też liczyć na tosty bądź naleśniki.
Efekt jest zawsze ten sam – wszystko
smakuje doskonale. 

Jednak to nie tylko karta dań przycią-
ga do „Kucharek Sześć” klientów, ale rów-
nież ich podejście do jakości produktów.
W restauracji nie ma miejsca na kompro-
misy, dlatego produkty używane do przy-
gotowywania posiłków są zawsze naj-
wyższej jakości i pozbawione jakichkol-
wiek konserwantów. To dzięki temu da-
nia serwowane w restauracji „Kucharek
Sześć” zachowują swoje unikalne smaki
i aromaty, co doceniają klienci.

Dania serwowane są zarówno na
miejscu, jak również na wynos, z do-
wozem i tu tkwi kolejny atut restaura-
cji. Często zdarza się, że knajpy oferu-
ją bardzo dobre jedzenie, jednak ich

czar pryska zaraz po zapakowaniu ich
w pudełko. Nie w tym przypadku. Se-
kretem „Kucharek” jest opakowanie.
Aby nie uronić ani odrobiny ze smaku
i aromatu oferowanych potraw, używa-
ne są jedynie hermetycznie i termicznie
zamykane opakowania firmy Duni. Na-
stępnie dostawcy przewożą dania w
specjalnych termosach produkowanych
przez firmę Furmis, których funkcją jest
nie tylko izolowanie ciepłych posiłków
od warunków zewnętrznych, ale wręcz
ich dogrzewanie – termos zapewnia
możliwość utrzymania temperatury do
85 °C. Dzięki temu, produkty wycho-
dzące z restauracyjnej kuchni są za-

wsze gorące i apetyczne. Zupełnie tak,
jakby były przyrządzone w domu. Wy-
starczy więc tylko chwycić za telefon,
wybrać numer 22 855 00 55 i zamówić,
albo złożyć zamówienie przez internet
na www.kucharekszesc.pl, aby po kilku-
nastu minutach cieszyć się doskonałym
obiadem.

Bar „Kucharek Sześć” był w zasadzie
pierwszym tego typu miejscem na ku-
linarnej mapie Ursynowa. Hasłem prze-
wodnim restauracji jest: „Gdzie kucha-
rek sześć, tam jest co zjeść” i w tym kon-
kretnym przypadku naprawdę nie moż-
na się z takim stwierdzeniem nie zgo-
dzić. Tak trzymać!

Najlepsze dania kuchni 
polskiej tylko na Ursynowie!
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Koncert Requiem d-moll oraz pieśni pasyjnych 
Zapraszamy 30 marca o godz. 20.30 na koncert Requiem d-moll

W.A. Mozarta oraz pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru i orkie-
stry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “Mazowsze”.
W koncercie, pod batutą Jacka Bonieckiego, udział wezmą:

Katarzyna Miąsik - sopran
Agnieszka Zińczuk - alt
Andrei Baravik - tenor
Łukasz Karauda - bas
chór i orkiestra PZLPiT “Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Miejsce: kościół św. Dominika przy ul. Dominikańskiej 2
Wstęp wolny!

Spotkanie informacyjne w EC Siekierki
PGNiG TERMIKA SA zaprasza na spotkanie dotyczące od-

działywania na środowisko planowanej na lata 2026-2030 inwe-
stycji w elektrociepłowni Siekierki. Do 31 marca można przesy-
łać pytania na adres email: pytania@termika.pgnig.pl. Konsul-
tacje będą miały charakter spotkania z mieszkańcami, bez ko-
nieczności wcześniejszej rejestracji. Terminy:

3.04.2023 (poniedziałek), godz. 17-19
4.04.2023 (wtorek), godz. 17-19
Miejsce: Centrum konferencyjne Elektrociepłownia Siekierki,

ul. Augustówka 30. Szczegóły na: https://mokotow.um.war-
szawa.pl/-/zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne 

Konkurs  “Pszczoły w mieście”
Zapraszamy uczniów i uczennice ze szkół ponadpodstawo-

wych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Mokotów do udzia-
łu w konkursie na projekt tablicy edukacyjnej o pszczołach miod-
nych pn. „Pszczoły w mieście”! Konkurs trwa do 8 maja. Dla
laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rze-
czowe. Więcej na https://mokotow.um.warszawa.pl/-/konkur-
s-pszczoly-w-miescie.

Bezpłatne zajęcia na dziennym oddziale rehabilitacyjnym
Oddział XV Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 zapra-

sza mieszkańców dzielnicy Mokotów borykających się z niepeł-
nosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim lub umiarkowa-
nym - osoby pełnoletnie) oraz z osoby powyżej 65 roku życia cho-
rujące na chorobę Alzheimera (w stopniu łagodnym, umiarko-
wanym) na bezpłatne zajęcia z psychologami, terapeutami za-
jęciowymi oraz fizjoterapeutą.

Szczegóły na https://mokotow.um.warszawa.pl/-/dzienny-
-oddzial-rehabilitacyjny 

Zmiana godzin załatwiania spraw 31 marca
31 marca będą prowadzone prace techniczne w Rejestrze

Dowodów Osobistych. Załatwianie spraw z zakresu dowodów
osobistych oraz nadawania numeru PESEL ze statusem UKR w
tym dniu będzie odbywało się do godz. 13.30. Za utrudnienia
przepraszamy!

Już w najbliższy weekend
kolejne zmiany w organi-
zacji ruchu na Mokotowie
– w związku z budową
tramwaju do Wilanowa.
Od niedzieli, 2 kwietnia,
zmiany w ruchu będą
wprowadzone na odcin-
kach ulic Belwederskiej,
Spacerowej i Gagarina.
Obowiązywać będą do
pierwszych tygodni maja.

Prace przygotowawcze do
wprowadzenia zmian w organi-
zacji ruchu rozpoczną się już w
czwartek, 30 marca. Lokalne
zwężenia ul. Belwederskiej poja-
wią się: na jezdni w stronę Wila-
nowa przed skrzyżowaniem ze
Spacerową (na wysokości hote-
lu) i za ulicą Grottgera; na jezd-
ni w stronę centrum przed skrzy-
żowaniem z ul. Lądową – na tym
fragmencie dostępny będzie je-
den pas ruchu (zlikwidowany
zostanie buspas); za ulicą Lądo-
wą kierowcy i autobusy wrócą
na swoje dotychczasowe pasy.

Docelowa organizacja ruchu
zacznie obowiązywać od nie-
dzieli 2 kwietnia.

Zmiany na Belwederskiej
Wschodnia jezdnia ul. Belwe-

derskiej zostanie wyłączona z
ruchu – od ul. Sułkowickiej do
Parkowej. Kierowcy jadący w
stronę centrum, podobnie jak na
wcześniejszym odcinku ul. Bel-
wederskiej, będą poruszali się
jezdnią zachodnią, którą będą
dzielili z podróżującymi w kie-
runku Wilanowa. Na właściwą
jezdnię wrócą przed ul. Lądową.

Kierujący się do centrum na
skrzyżowaniu ze Spacerową i
Gagarina będą mieli do dyspozy-
cji lewoskręt oraz pas do jazdy
prosto lub w prawo. Za skrzyżo-
waniem pojadą już jednym pa-
sem ruchu.

Kierowcy udający się w stronę
Wilanowa na skrzyżowaniu z
jednego pasa będą mogli poje-
chać w lewo, a z drugiego prosto
lub w prawo. Za skrzyżowaniem
– dla zmierzających na południe
– zarezerwowano jeden pas ru-
chu. Kolejny zyskają za ulicą
Grottgera.

Wyjazd z drogi łączącej ulicę
Belwederską z Parkową oraz z
ul. Lądowej będzie możliwy na

Belwederską wyłącznie w pra-
wo. Jadący w dół nadal będą
mogli skręcić z Belwederskiej – w
lewo w ul. Lądową.

Parkowa i Spacerowa
Zamknięte zostanie połącze-

nie ul. Parkowej z Gagarina – na
tej pierwszej wprowadzony zo-
stanie ruch dwukierunkowy. Po
stronie Łazienek Królewskich
obowiązywać będzie zakaz par-
kowania, także na wyznaczo-
nych miejscach postojowych.

Na ul. Spacerowej do już obo-
wiązujących ograniczeń doda-
ne zostanie wyłączenie z ruchu
skrajnego prawego pasa w kie-
runku Belwederskiej. Zostanie
on wygrodzony od ul. Zającz-
kowskiej. Kierowcy na skrzyżo-
waniu z Belwederską i Gagarina
będą mogli skorzystać z prawo-
skrętu lub jednego pasa do jazdy
prosto. Pod górę, w stronę Pu-
ławskiej, pojadą jednym pasem.

Na Gagarina tylko 
południową jezdnią

Drogowcy zajmą także pół-
nocną jezdnię Gagarina na

skrzyżowaniu z ul. Belwederską
i Spacerową. Cały ruch będzie
się tu już odbywał jezdnią połu-
dniową. Na samym skrzyżowa-
niu dostępny będzie lewoskręt
w Belwederską w stronę Wila-
nowa oraz pas do jazdy prosto w
Spacerową lub w prawo do cen-
trum. W stronę Czerniakowskiej
kierowcy będą się poruszać jed-
nym pasem.

Skrzyżowanie Gagarina 
z Czerniakowską

Niemal w tym samym czasie,
bo w piątek, 31 marca, o godz.
23:30 wprowadzona zostanie
zmiana na skrzyżowaniu ul. Ga-
garina z Czerniakowską. Tu tak-
że zamknięta zostanie północna
jezdnia ul. Gagarina, a ruch zosta-
nie skierowany na południową.
W stronę Belwederskiej prowa-
dzić będzie jeden pas ruchu. Wy-
jazd na Czerniakowską możliwy
będzie tak jak dotychczas trzema
pasami: do skrętu w lewo, jazdy
prosto lub prosto i w prawo.

Jadący ul. Czerniakowską w
stronę Wilanowa będą mieli je-
den pas do jazdy prosto lub w
prawo w Gagarina, dwa pasy do
jazdy prosto oraz osobno wydzie-
lony lewoskręt w al. Polski Wal-
czącej. Cały czas obowiązuje tak-
że awaryjne zajęcie prawego pa-
sa tej jezdni Czerniakowskiej.

Dla jadących w przeciwną
stronę nic się nie zmieni. Tu
nadal będą dostępne cztery pa-
sy ruchu: lewoskręt, dwa do jaz-
dy prosto i jeden prosto lub w
prawo.

Wyjeżdżający z al. Polski Wal-
czącej będą mogli skorzystać z
trzech pasów: do skrętu w lewo,
jazdy prosto i prawoskrętu.
Skrajny prawy pas zostanie wy-
grodzony i wyłączony z ruchu.

Takie zmiany, zarówno na
skrzyżowaniu z Belwederską i
Spacerową, jak i Czerniakowską
będą obowiązywać do początku
maja. M a c i e j  D u t k i e w i c z

Tramwaj do Wilanowa, a utrudnienia na Mokotowie

W niedzielę 26 marca obchodziliśmy 80. rocznicę Akcji
pod Arsenałem. Okolicznościowy wieniec pod głazem
upamiętniającym odbicie z rąk niemieckich Jana Byt-
nara ps. „Rudy” - bohatera Szarych Szeregów, złożyli
burmistrz dzielnicy Mokotów - Rafał Miastowski i za-
stępca burmistrza - Krzysztof Skolimowski. 

Jan Bytnar ps. Rudy został aresztowany w nocy z 22 na 23 mar-
ca 1943 r. w mieszkaniu przy al. Niepodległości 159 na warszaw-
skim Mokotowie. Podczas przewożenia do więzienia na Pawiaku
26 marca 1943 roku został uwolniony w zaplanowanej przez oddział
Grup Szturmowych Szarych Szeregów Akcji pod Arsenałem. Zmarł
w wieku 21 lat, 30 marca 1943 roku w Szpitalu Wolskim w wyni-
ku rozległych obrażeń, jakich doznał podczas śledztwa. Jan Bytnar
został w 1943 roku pośmiertnie mianowany harcmistrzem, po-
rucznikiem i odznaczony Krzyżem Walecznych. Jest pochowany w
kwaterze Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach w Warszawie.

Co roku przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Mokotów
składają wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą bohatera
Szarych Szeregów. 30 marca 2023 r. o godz. 11.00 pod tablicą
mieszczącą się na elewacji budynku przy Alei Niepodległości 159
złożona zostanie wiązanka kwiatów w imieniu mieszkańców i sa-
morządu Mokotowa.

80. rocznica Akcji
pod Arsenałem

Piętnaście lat temu mieszkańcy południowych krań-
ców Mokotowa odetchnęli z ulgą: rozstrzygnięto kon-
kurs na siedzibę Służewskiego Dom Kultury. 

Zwycięzcami konkursu zostały pracownie WWAA oraz 137 kilo
(reprezentowane odpowiednio przez Natalię Paszkowską i Marci-
na Mostafę oraz Jana Sukiennika). Zajęcia ekologiczne, kultural-
ne i rozwojowe, odbywające się do tej pory w barakach pozostawio-
nych przez budowniczych metra miały niebawem przenieść się
do… drewnianego wiejskiego siedliska. Właśnie taką formę i taki
- nawiązujący do dawnej zabudowy tych okolic – materiał wybra-
li architekci. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, a otwarty jesie-
nią 2014 roku kompleks zdobył nie tylko masę nagród architekto-
nicznych, ale też podbił serca mieszkańców Warszawy (nie tylko z
naszej dzielnicy).

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

Kartka z kalendarza

Jak w skali lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śledzenia na
naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! W załączniku
zdjęcie przedstawiające  Al. Witosa w kierunku Czerniakowskiej.

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

Mokotów wczoraj i dziś
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KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA:: KKttóórraa zz
zzaappllaannoowwaannyycchh nnaa tteenn rrookk nnaa UUrrssyynnoo-
wwiiee iinnwweessttyyccjjii ookkaazzaałłaa ssiięę nnaajjwwiięękksszzyymm
wwyyzzwwaanniieemm ii ddllaacczzeeggoo??

TTOOMMAASSZZ SSIIEERRAADDZZ ((pprrzzeewwooddnniicczząą-
ccyy KKoommiissjjii MMoobbiillnnoośśccii,, TTrraannssppoorrttuu ii IInn-
wweessttyyccjjii nnaa UUrrssyynnoowwiiee)):: W czasie sza-
lejącej drożyzny planowanie inwestycji
jest szczególnym wyzwaniem. Pamię-
tam rok 2015, kiedy inflacja była ujem-
na i o wiele łatwiej przychodziło pla-
nowanie budżetu poszczególnych in-
westycji. Obecnie przy prawie 20% nie-
pewność co do powodzenia jest znako-
micie większa. 

Z inwestycji realizowanych przez
urząd dzielnicy warto wymienić dwie
skierowane do osób najsłabszych. To
budowa Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego przy Belgradzkiej oraz kom-
pleksowa modernizacja Przedszkola
Specjalnego przy ul. Teligi. Mnie szcze-
gólnie cieszy inwestycja w przyszłość,
jaką niewątpliwie jest zaplanowane na
lata 2023-24 utworzenie FabLab Ursy-
nów przy Liceum im. Kamińskiego. Fa-
bLab to miejsce pełne nowych techno-
logii, z których użytkownicy będą mo-
gli twórczo skorzystać.  To rodzaj pra-
cowni lub małego laboratorium,  mają-

cego dawać możliwość realizacji wła-
snych projektów i pomysłów osobom
chcącym realizować swoje marzenia,
hobby, naukę lub pracę, a potrzebują
narzędzi i przestrzeni oraz wiedzy tech-
nicznej. W tej pracowni znajdą się urzą-
dzenia do cyfrowej produkcji i fabry-
kacji takie jak drukarki, skanery czy ob-
rabiarki 3D, wycinarki laserowe, plote-
ry laserowe, maszyny do szycia i wiele
innych urządzeń dzięki którym możli-
we jest stworzenie praktycznie dowol-
nego przedmiotu czy urządzenia.

Natomiast dwie największe warto-
ściowo inwestycje najbliższych lat w
naszej dzielnicy to budowa tzw. parku
linearnego nad tunelem POW oraz bu-
dowa ulicy Karczunkowskiej. O parku
mówiło się w ostatnich tygodniach
wiele i jestem przekonany, że czytelni-
cy „Passy” śledzili te rewelacyjne do-
niesienia, stąd pozwolę sobie zwrócić
uwagę na  budowę Karczunkowskiej.
To chyba najbardziej oczekiwana przez
mieszkańców na Zielonym Ursynowie
inwestycja drogowa. A na pewno naj-
dłużej, bo pierwsze rozmowy na te-
mat jej budowy miały miejsce jeszcze
pod koniec lat 90-tych. Stąd bardzo
się cieszę, że jako dzielnica przekaza-
liśmy pieniądze na dokumentację pro-
jektową do Stołecznego Zarządu Roz-
budowy Miasta, który jest inwestorem
w tym zadaniu. SZRM ogłosił przetarg
na projekt. Termin składania ofert to
21.04.2023 r. Oczywiście, wszyscy
trzymamy kciuki za rozstrzygnięcie te-
go postępowania. To bardzo ważny
dla nas projekt. Przy tej okazji warto
przypomnieć o remontach i moderni-
zacjach dróg, na które w 2023 roku
zaplanowano w budżecie Ursynowa
ponad 10 mln złotych i to tylko na dro-
gi lokalne, bo za część dróg odpowia-
da Zarząd Dróg Miejskich.

WW ddaallsszzyymm cciiąągguu,, ttaakk jjaakk ii ww mmiinniioo-
nnyycchh kkiillkkuu llaattaacchh,,  mmooddeerrnniizzaaccjjaa ppllaa-
ccóówweekk oośśwwiiaattoowwyycchh jjeesstt jjeeddnnyymm zz pprriioo-
rryytteettóóww ww tteeggoorroocczznnyymm uurrssyynnoowwsskkiimm
bbuuddżżeecciiee.. UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww nnaajj-
wwiięęcceejj ppiieenniięęddzzyy pprrzzeezznnaacczzyy nnaa ttrrwwaajjąą-
ccąą jjuużż mmooddeerrnniizzaaccjjęę bbuuddyynnkkuu PPrrzzeedd-
sszzkkoollaa SSppeeccjjaallnneeggoo nnrr 221133.. JJaakkiiee pprraaccee
zzoossttaałłyy zzaappllaannoowwaannee ww rraammaacchh tteejj mmoo-
ddeerrnniizzaaccjjii ii kkiieeddyy ppllaannoowwoo ppoowwiinnnnyy ssiięę
zzaakkoońńcczzyyćć??

Tak, rzeczywiście największym wy-
zwaniem Urzędu Dzielnicy Ursynów i
jednocześnie największą pozycją w bu-
dżecie naszej dzielnicy jest oświata. W
tym roku na remonty i inwestycje zapla-
nowanych zostało grubo ponad 30 mln
złotych. A jak znam zaangażowanie
burmistrza Roberta Kempy w sprawy
oświaty, to mogę być pewien, że nie
jest to kwota ostateczna. 

Najlepszym przykładem jest wspo-
mniane Przedszkole Specjalne przy ul.
Teligi. Na marcowej sesji budżetowej
nakłady na tę inwestycję zostały zwięk-
szone o ponad 1,8 mln złotych m. in. na
modernizację windy zgodnie z oczeki-
waniami rodziców, a także na moderni-
zację elewacji. Z tego, co wiem, to na se-
sję majową są planowane kolejne
zwiększenia, tak aby wszystkie prace
remontowe i wyposażeniowe zakoń-
czyć w wakacje.

JJaakkiiee iinnnnee ppllaaccóówwkkii oośśwwiiaattoowwee bbęęddąą
mmooddeerrnniizzoowwaannee jjeesszzcczzee ww ttyymm rrookkuu ii ww
jjaakkiimm zzaakkrreessiiee??

Poza Przedszkolem Specjalnym nr
213 przy ul. Teligi do większych, już
aktywnych zadań zaliczyłbym moder-
nizację budynku B Szkoły Podstawo-
wej nr 340 przy ul. Lokajskiego, budo-
wę hali szermierczej przy Szkole Podsta-
wowej nr 340 , modernizację  budyn-
ków Szkoły Podstawowej nr 336 (przy
ul. Małcużyńskiego i przy ul. Na Ubo-
czu). Na ten rok zaplanowano także
modernizację Szkoły Podstawowej nr
16 na Wilczym Dole i modernizację
Szkoły Podstawowej nr 96  przy Sara-
bandy. Świeżym tematem (z marca)
jest  termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego
oraz utworzenie FabLabu przy LXX LO
przy ul. Dembowskiego. To oczywiście
tylko te większe modernizacje i remon-
ty. Ponadto wiele mniejszych projek-
tów. W sumie ponad trzydzieści pozycji.
Wykaz wszystkich oczywiście dostępny
jest na stronie dzielnicy i w mediach
społecznościowych. 

WWeeddłłuugg ppllaannóóww,, pprraaccee zzwwiiąązzaannee zz
uuttwwoorrzzeenniieemm ppaarrkkuu lliinneeaarrnneeggoo nnaadd PPoo-
łłuuddnniioowwąą OObbwwooddnniiccąą WWaarrsszzaawwyy ppoo-
wwiinnnnyy zzaakkoońńcczzyyćć ssiięę ww 22002255 rrookkuu.. NNaa
ddłłuuggoośśccii bblliisskkoo 22 kkmm mmaa ppoowwssttaaćć ppiięękk-
nnyy ppaarrkk zz mmnnóóssttwweemm rroośślliinnnnoośśccii ((ookkoo-
łłoo ttyyssiiąąccaa ddrrzzeeww,, ppoonnaadd 110000 ttyyssiięęccyy
kkrrzzeewwóóww,, ppnnąącczzyy,, bbyylliinn ii ttrraaww oozzddoobb-
nnyycchh)).. ZZaappllaannoowwaannee ssąą lliicczznnee cchhooddnnii-
kkii ii śścciieeżżkkii ssppaacceerroowwee,, aa ggłłóówwnnyymm eellee-
mmeenntteemm bbęęddzziiee bbiieeggnnąąccaa pprrzzeezz ccaałłąą ddłłuu-
ggoośśćć ppaarrkkuu pprroommeennaaddaa.. PPrroosszzęę ppoowwiiee-
ddzziieećć jjaakk bbęęddąą wwyygglląąddaałłyy ppoosszzcczzeeggóóllnnee
eettaappyy iinnwweessttyyccjjii ii ccoo PPaannuu nnaajjbbaarrddzziieejj
ppooddoobbaa ssiięę ww ttyymm pprroojjeekkcciiee??

W połowie marca br. odbyło się w
Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st.
Warszawy otwarte spotkanie z miesz-
kańcami, podczas którego inwestor
zadania Zarząd Zieleni przedstawił
najważniejsze informacje dotyczące
realizacji tej inwestycji. Stało się to
możliwe dzięki zabezpieczeniu w bu-
dżecie miasta st. Warszawy niezbęd-
nych środków finansowych w kwocie
44 mln złotych. Mówimy tu oczywi-
ście o wieloletniej prognozie finanso-
wej, bowiem zadanie jest wieloletnie.
Po zapewnieniu finansowania drugim
bardzo ważnym etapem jest sam prze-
targ. Od jego rezultatu tzn. wyboru
wykonawcy, a wcześniej złożenia przez
oferentów dobrych ofert zależy między
innymi po podpisaniu umowy harmo-
nogram realizacji i oczywiście jakość
wykonywanych robót. Założenie jest
takie, żeby dwa odcinki od ul. Stry-
jeńskich do Al. KEN wykonać do poło-
wy 2024 roku. Kolejne dwa odcinki
pomiędzy Al. KEN i ul. Rosoła zakoń-
czyć na przełomie 2024 i 2025 roku.
Natomiast pozostałe, tj. na wysokości
Osiedla Kazury i za ul. Rosoła, zreali-
zować w 2025 roku.

W mojej ocenie najważniejsza w tzw.
parku linearnym nad tunelem POW jest
zieleń i liczby, które Pani przytoczyła,
wskazują, że dokładnie tak jest, a tego
przede wszystkim oczekiwali miesz-
kańcy. Pozwolę sobie na drobną korek-
tę odnośnie liczby drzew – zaplanowa-

no dokładnie 1008 drzew, a uwzględ-
niając fakt, że także w częściach sporto-
wej i bazarkowej będą drzewa, ich osta-
teczna liczba wyniesie ok. 1100 !

NNaa ppoocczząąttkkuu mmaarrccaa SSppóółłkkaa MMuullttiikkiinnoo
sspprrzzeeddaałłaa ddzziiaałłkkęę zz MMuullttiikkiinneemm UUrrssyy-
nnóóww ((rróógg aalleeii KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoo-
wweejj ii uulliiccyy IInnddiirryy GGaannddhhii)) SSppóółłccee GGHH
DDeevveellooppmmeenntt 1111.. KKiinnoo bbęęddzziiee ddzziiaałłaałłoo
jjeesszzcczzee pprrzzeezz ppóółł rrookkuu.. PPoo ttyymm cczzaassiiee zzoo-
ssttaanniiee zzaammkknniięęttee.. PPrrzzyyppoommnniijjmmyy,, żżee
jjeesstt ttoo nnaajjssttaarrsszzee zz kkiinn MMuullttiikkiinnaa ww WWaarr-
sszzaawwiiee,, kkttóórree ww ttyymm mmiieejjssccuu zzoossttaałłoo
oottwwaarrttee ww 11999999 rrookkuu.. TToo nniieewwąąttpplliiwwiiee
wwiieellkkaa ssttrraattaa ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyy-
nnoowwaa.. CCzzyy zznnaannee ssąą jjuużż ppllaannyy nnoowweeggoo
wwłłaaśścciicciieellaa ddzziiaałłkkii ooddnnoośśnniiee ssppoossoobbuu
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa tteeggoo tteerreennuu?? 

To rzeczywiście strata dla mieszkań-
ców, którzy przyzwyczaili się do Mul-
tikina. Mówimy przecież o najstarszym
kinie w ramach tej sieci w mieście. Z
komunikatu Multikino S.A. wynika,
że Multipleks będzie jeszcze funkcjo-
nował przynajmniej 18 miesięcy –
umowa sprzedaży została podpisana w
dniu 8 marca br.. Głównymi powoda-
mi transakcji były trudna sytuacja Mul-
tikina i całej branży w wyniku pande-
mii covid-19 i brak wsparcia rządowe-
go dla największych podmiotów w tym
sektorze. Do tego dochodzą nasze
zmieniające się przyzwyczajenia. Jesz-
cze kilka lat temu, chcąc obejrzeć film,
udawaliśmy się do kina. Obecnie, w
dobie platform streamingowych, jak
Netflix  i wiele innych, miejsca takie,
jak nasze multikino, powoli odchodzą
w przeszłość. Co do planów inwestora,
to jeszcze ich nie znamy. Przynajmniej
ja nie posiadam w tym zakresie żadnej
wiedzy. Mam nadzieję, że dewelopero-
wi uda się pogodzić w ramach plano-
wanej inwestycji różne funkcje, które
przewiduje plan zagospodarowania
tej części Ursynowa (mpzp został
uchwalony przez Radę Warszawy w
czerwcu 2021 roku).

CCzzyy pprraaccee zzwwiiąązzaannee zz zzaaggoossppooddaarroo-
wwaanniieemm ddzziiaałłkkii,, nnaa kkttóórreejj zznnaajjddoowwaałłoo
ssiięę TTEESSCCOO nnaa KKaabbaattaacchh,, pprrzzeebbiieeggaajjąą
zzggooddnniiee zz ppllaannaammii,, kkttóórree ddeekkllaarroowwaałł
nnoowwyy wwłłaaśścciicciieell tteerreennuu,, cczzyyllii ddeewweellooppeerr
EEcchhoo IInnvveessttmmeenntt SS..AA..??  PPrrzzyyppoommnniijjmmyy,,
żżee ddeewweellooppeerr oobbiieeccyywwaałł uuttwwoorrzzeenniiee nnaa
tteejj ddzziiaałłccee bbuuddyynnkkóóww mmiieesszzkkaallnnyycchh
((oossiieeddllee „„RRyyttmm””)) oorraazz llookkaallnneeggoo cceenn-
ttrruumm ookkoolliiccyy oo rróóżżnnoorrooddnnyycchh ffuunnkkccjjaacchh.. 

Widzimy postępujący proces wzno-
szenia budynku od strony wschodniej
działki, tj. ul. Jerzego Zaruby. Powsta-
ją „Apartamenty Rytm na Kabatach”.
Planowane jest, że budynek oddany zo-
stanie do użytkowania na przełomie
III/IV kw. 2023 roku.  W jednym budyn-
ku znajduje się 288 lokali mieszkalnych
o zróżnicowanym metrażu. Na pozo-
stałej, większej terenie mają powstać
znacznie mniejsze budynki z zachowa-
niem otwartej przestrzeni. Szczegółów,
niestety, nie znam poza zapewnieniami
inwestora, że cała przestrzeń będzie
przyjazna dla mieszkańców.

PPaanniiee TToommaasszzuu uupprrzzeejjmmiiee ddzziięękkuujjęę
zzaa rroozzmmoowwęę ii ssppoorroo iinnffoorrmmaaccjjii bbaarrddzzoo
wwaażżnnyycchh ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa..

Z Tomaszem Sieradzem o inwestycjach na Ursynowie

Park linearny i Karczunkowska na miarę oczekiwań

TToommaasszz SSiieerraaddzz – radny dzielnicy Ursynów i przewodniczący Komisji Mobil-
ności, Transportu i Inwestycji. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej. W latach
1993 - 1999 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwach Transportu i Gospodar-
ki Morskiej oraz Łączności. Od ponad 20 lat związany jest z samorządem War-
szawy i Mazowsza. W latach 1999-2002 był wiceprezydentem stolicy. W tym
okresie pełnił również funkcję Przewodniczącego Zarządu Budowy Trasy i Mostu
Siekierkowskiego - zadania, które w kadencji 98-22 zakończyło się wybudowa-
niem mostu Siekierkowskiego z pierwszym odcinkiem Trasy Siekierkowskiej. W
wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. Był także burmistrzem Ursynowa. W latach 2003-
2006 został członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzial-
nym za wdrażanie programów finansowanych ze środków UE. Od 2008 jest eks-
pertem oceniającym projekty finansowane ze środków UE w ramach RPO WM
2007-2013 i RPO WM 2014-2020. W roku 2018 został ponownie wybrany na rad-
nego Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Od 1 września 2011 kieruje Woje-
wódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Jaką trasę pokonają war-
szawskie odpady, które
pozwolą wyprodukować
energię dla kilkunastu ty-
sięcy gospodarstw domo-
wych? 

Odpowiedzi dostarcza ZU-
SOK czyli instalacja przetwarza-
nia odpadów na ul. Zabraniec-
kiej. Kolejne obiekty zakładu pną
się w górę, a w najbliższych tygo-
dniach zakończą się prace przy
estakadzie, którą pojazdy MPO
będą transportować odebrane
śmieci.

Prace nad rozbudową i mo-
dernizacją Zakładu Unieszkodli-
wiania Stałych Odpadów Komu-
nalnych (ZUSOK) na Targówku

postępują. Właśnie kończy się
kolejny etap prac nad trasą, któ-
rą warszawskie odpady zmie-
szane pokonają od momentu ich
dostarczenia na ul. Zabraniec-
ką, aż do termicznego prze-
kształcenia oraz wytworzenia
energii cieplnej i elektrycznej dla
mieszkańców stolicy.

– W drugim roku rozbudowy
i modernizacji ZUSOK powstaje
ścieżka, którą przejdą odpady w
budynkach wyposażonych w no-
we instalacje i najnowocześniej-
sze rozwiązania. Trwają budow-
lane roboty wykończeniowe,
rozpoczęliśmy też prace techno-
logiczne –  informuje Henryk
Mleczko, kierownik budowy.

Śmieciarki Miejskiego Przed-
siębiorstwa Oczyszczania będą
transportować odpady estaka-
dą o długości 120 m. Trasa wła-
śnie powstaje. W najbliższych
tygodniach kładziona będzie na-
wierzchnia.

Po dotarciu do hali rozładun-
ku pojazdy MPO zrzucą odpady
przez specjalne luki do tzw. bun-
kra. Stamtąd śmieci będą łado-
wane chwytakami do zsypów
nowych linii K2 i K3. Następnie
zostaną termicznie przetworzo-
ne. Powstałe w ten sposób ciepło
i energia elektryczna pozwolą
zaspokoić potrzeby kilkunastu
tysięcy warszawskich gospo-
darstw domowych.   

Rozbudowa i modernizacja
ZUSOK to kluczowa inwestycja
dla stołecznego rynku odpadów.
Powstanie tu nowoczesna, au-
tomatyczna sortownia na 30 tys.
ton odpadów z selektywnej
zbiórki. Śmieci, których nie moż-
na poddać recyklingowi, zostaną
przetworzone. Towarzyszyć bę-
dzie temu produkcja energii
cieplnej i elektrycznej, które za-
silą nawet kilkanaście tysięcy
warszawskich gospodarstw do-
mowych. Obiekt będzie w sta-
nie przetworzyć ponad 300 ton
odpadów, czyli ponad siedem
razy więcej niż obecnie. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest
na 2024 rok. J a k u b  Tu r o w i c z

Od odpadów do ener gii . . .
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Wybrano wykonawcę, który zrealizuje inwestycję pn.
„Zagospodarowanie ul. Oś Królewska na odcinku po-
między ul. Sarmacką, a Al. Rzeczypospolitej”.

– To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców – mó-
wi burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. – Już wkrótce rozpocz-
niemy realizację tak oczekiwanej inwestycji związanej z zielenią. Po-
między ulicami Oś Królewska i Sarmacka, na powierzchni około
4500 m kw., powstanie teren zielony o charakterze niedużego par-
ku. Łączny koszt inwestycji to blisko 4 mln zł – dodał.

– Powierzchnia działki pozwala, aby zaoferować mieszkańcom
funkcjonalność parku – zaznaczył Bartosz Wiśniakowski zastępca
burmistrza Dzielnicy Wilanów. – Wiodącym elementem architek-
tonicznym będzie układ dwóch ścieżek przeplatających się wokół
trzech niewielkich zbiorników z wodą płynącą. Mieszkańcy będą
mogli wypocząć na siedziskach zlokalizowanych nad wodą lub
przejść pomostami nad nią – dodaje.

Staraliśmy się, aby zaproponowana zieleń oraz jej układ jak naj-
lepiej odwzorowywał naturalne przestrzenie parkowe. Nasadzenia
drzew podkreślą układ ścieżek, akcentują istotne elementy kompo-
zycyjne oraz stworzą przesłony widokowe. Szpalery istniejących lip
zostaną uzupełnione i miejscami zagęszczone. Kwitnące wiśnie
‘Kanzan’ i śliwy będą mocnym wiosennym akcentem kolorystycz-
nym. Koniec osi zostanie zaakcentowany dużym tulipanowcem
rosnącym w kolistym klombie. Teren otoczą grupy wyższych krze-
wów i drzew, osłaniając projektowane place oraz tworząc tło dla niż-
szych kompozycji. Uzupełniające całość byliny i rabaty trawiaste –
tworzyć będą barwne akcenty poczynając od wiosny, aż do jesie-
ni. Przy doborze gatunkowym wzięto pod uwagę walory kolory-
styczne roślin (kwitnienie i barwa ulistnienia) o każdej porze roku.
Projektowana zieleń spełni funkcje ozdobne i osłonowe, zapewnia-
jąc kameralność przestrzeni. Zakończenie prac planowane jest na
jesień tego roku. E w a  K o w a l c z y k

Prezydent m. st. Warsza-
wy podpisał zarządzenie,
dzięki któremu pracowni-
cy urzędu zostaną objęci
Planem równości płci.
Władzom stolicy zależy na
tym, by osoby zatrudnio-
ne w ratuszu czuły, że pra-
cują w bezpiecznym i
otwartym środowisku, a
relacje pracownicze opar-
te są na wzajemnym sza-
cunku, zaufaniu i uczci-
wości. 

Zaplanowano przeprowadze-
nie szkoleń i badań oraz opra-
cowanie polityki zarządzania
różnorodnością.

– W stołecznym ratuszu, któ-
ry jest jednym z największych
pracodawców w naszym mie-
ście, traktujemy sprawę równo-
ści płci bardzo poważnie. W
urzędzie zatrudnionych jest 9
tys. osób, z czego większość sta-
nowią kobiety. Na stanowiskach
dyrektorskich mamy w zasadzie
po połowie mężczyzn i kobiet.
Dokładnie na tym polega rów-
ność płci. Ale my idziemy dalej,
mamy bardzo dokładny plan
działań – mówił Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy.
– Równość to również komfort i
prawdziwie identyczne trakto-
wanie. To dążenie do wprowa-
dzenia równości w polityce ka-
drowej i upowszechnianie wie-
dzy wśród pracowników o ko-
rzyściach płynących z pracowa-
nia z osobami, które się między
sobą różnią, zarówno jeśli chodzi
o cechy osobiste, przekonania
czy kontekst kulturowy. W ta-
kim różnorodnym środowisku
podejmuje się najlepsze decyzje
– dodał prezydent.

„Plan równości płci” to zestaw
spójnych działań, które mają
promować w organizacji rów-

ność płci poprzez zmiany insty-
tucjonalne, strukturalne i kultu-
rowe. Jest to także strategia, któ-
ra opiera się na włączaniu oraz
wspieraniu pracowników – nie-
zależnie od płci i innych cech
osobistych.

Według danych z 1 stycznia
2022 r. w Urzędzie m. st. War-
szawy było zatrudnionych ponad
9 tys. osób, w tym ponad 6 tys.
kobiet (72%) i ponad 2 tys. męż-
czyzn (28%). Także na stanowi-
skach kierowniczych wyższego
szczebla dominują kobiety. Naj-
bardziej sfeminizowane stanowi-
ska w tej grupie to stanowisko
głównego księgowego i zastępcy
głównego księgowego – ponad
80% zatrudnionych to kobiety. Z
kolei rozkład płci na stanowisku
dyrektora biura jest równomier-
ny. Mężczyźni stanowią tutaj nie-
wielką przewagę – 53%. Podob-
nie jest na stanowisku zastępcy
dyrektora biura – 51%.

– Urząd Miasta jest w moim
odczuciu niemal wzorcowym
miejscem pracy, w którym są
wdrażane i realizowane mecha-
nizmy, instrumenty i programy
na rzecz kobiet. Możemy być
przykładem dla innych praco-
dawców w Warszawie i nie tylko.
Nieustannie staramy się wdra-
żać programy rzutujące na moż-
liwości rozwoju zawodowego ko-
biet na równi z mężczyznami,
wprowadzając m. in. opiekę
żłobkową. A ostatni raport Euro-
pejskiego Instytutu Równości
Kobiet i Mężczyzn wskazuje, że
w Unii Europejskiej stopień rów-
ności w życiu zawodowym, spo-
łeczno-politycznym i prywatnym
wynosi 68,6 proc. W Polsce 57,7
proc. Jest jeszcze dużo do zrobie-
nia – mówiła zastępczyni prezy-
denta m. st. Warszawy Aldona
Machnowska-Góra.

Plan równości płci skupia się
na pięciu celach: upowszechnia-
niu wiedzy wśród pracowników
urzędu o równości płci, rozwija-
niu systemu przeciwdziałania
mobbingowi i dyskryminacji,
dążeniu do zapewnienia pra-
cownikom możliwości łączenia
pracy i życia prywatnego oraz
do prowadzenia równościowej
polityki kadrowej, a także upo-
wszechnianiu wiedzy wśród
pracowników o korzyściach ze
współpracy z osobami różnią-
cymi się pod względem cech
osobistych, przekonań i kontek-
stów kulturowych.

By te cele zrealizować, na
najbliższe trzy lata zaplanowa-
no m.in. szkolenia dla pracow-
ników i rzeczników zaufania,
badania m.in. poziomu wyna-
grodzeń kobiet i mężczyzn oraz
opracowanie polityki zarządza-
nia różnorodnością w miejscu
pracy.

– To dokument wzorcowy, z
którego wszystkie nasze podle-
głe jednostki mogą korzystać na
zasadzie dobrych praktyk. Mam
nadzieję, że nasz urząd stanie
się dzięki niemu jeszcze bardziej
atrakcyjnym miejscem pracy.
Chciałabym, żeby wszyscy do-
brze się tu czuli, zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety – mówiła
Elżbieta Markowska, dyrektor-
ka magistratu.

Za realizację planu odpowia-
da Biuro Zarządzania Zasobami
Ludzkimi. Na różnych etapach
jego wdrażania biuro to będzie
współpracowało z pełnomocni-
kami Prezydenta m. st. Warsza-
wy i innymi komórkami urzędu,
przede wszystkim z Pełnomoc-
niczką Prezydenta ds. kobiet,
Pełnomocniczką ds. równego
traktowania, z Centrum Komu-
nikacji Społecznej, a także z pod-
miotami zewnętrznymi.

M B
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Warszawa wprowadza plan równości płci

Zielony projekt w Wilanowie
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Mimo że, ostatnimi dniami
trudno nam to odczuć, to mamy
już kalendarzową wiosnę. Dni
są coraz dłuższe, co z pewnością
zachęca do spacerów na świe-
żym powietrzu, podczas których
możemy się cieszyć widokiem
pierwszych krokusów i przebi-
śniegów. Dzisiaj zapraszamy na
spacer do Ogrodu Botanicznego
Polskiej Akademii Nauk w Po-
wsinie, gdzie również zawitała
już wiosna. O tym, co w najbliż-
szych miesiącach będzie się
działo w ogrodzie rozmawiam z
Panią Małgorzatą Szymańczyk,
Kierownikiem Działu Promocji i
Informacji Ogrodu Botaniczne-
go Polskiej Akademii Nauk, a
jednocześnie rzecznikiem praso-
wym tejże placówki.

KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA:: PPaannii MMaałł-
ggoorrzzaattoo,, jjaakkiiee rroośślliinnyy ii kkwwiiaattyy zzaakkwwiittaa-
jjąą oo tteejj ppoorrzzee rrookkuu ww OOggrrooddzziiee??

MMAAŁŁGGOORRZZAATTAA SSZZYYMMAAŃŃCCZZYYKK:: W
wielu miejscach kwitnie właśnie pięk-
nie pachnący wawrzynek wilcze łyko.
Z rodzimych gatunków oprócz śnie-
życzki przebiśnieg i jej odmian mamy
śnieżycę wiosenną, przylaszczki i pier-
wiosnek bezłodygowy. Poza tym w
Ogrodzie jest też śnieżyczka Worono-
wa z Turcji i Kaukazu. Wśród krze-
wów można zobaczyć kwitnące dere-
nie jadalne i różaneczniki ostrokoń-
czyste. A na kilka cieplejszych dni cze-
kają już nabrzmiałe pąki pigwowców.
Pojawiają się pierwsze kwiaty wrzoś-
ców i mahonii.

MMaarrzzeecc ii kkwwiieecciieeńń ttoo cczzaass pprrzzyyggoottoo-
wwaańń ddoo nnaajjcciieekkaawwsszzyycchh cchhyybbaa mmiieessiięę-
ccyy ww ooggrrooddzziiee.. JJaakkiiee pprraaccee ssąą tteerraazz pprroo-
wwaaddzzoonnee ww PPaańńssttwwaa ppllaaccóówwccee??

Intensywnie pracujemy nad usuwa-
niem osłon zimowych z wrażliwych ro-
ślin, sprzątamy suche gałęzie i wykonu-
jemy wiosenne cięcia sanitarne i for-
mujące. Czas cięć szczególnie inten-
sywnie widać w kolekcji róż i roślin sa-
downiczych. Przygotowujemy rozsady
warzyw, ziół i roślin ozdobnych. Część
już jest przepikowana, inne właśnie ma-
ją porę siewu. Wszystkie młode rośliny
wymagają codziennej kontroli i opie-
ki. Wykonujemy także sporo prac zwią-
zanych z infrastrukturą: czyszczenie
oczka wodnego, naprawy ubytków w
ścieżkach, ogrodzeń, podpór i wiele
wiele innych pozornie drobnych zadań,
które składają się potem na piękny wy-
gląd wiosennego Ogrodu.

MMiieessiiąącc JJaappoońńsskkii ttoo zzaawwsszzee bbaarrddzzoo
cciieekkaawwyy cczzaass ii pprrzzyycciiąąggaa ddoo ooggrroodduu lliicczz-
nnyycchh ggoośśccii.. CCoo bbęęddzziiee ssiięę ddzziiaałłoo ww ttyymm
rrookkuu ?? JJaakkiiee wwyyssttaawwyy nnaass cczzeekkaajjąą,, jjaakkiiee
wwaarrsszzttaattyy ii wwyyddaarrzzeenniiaa??

Na ten rok zaplanowaliśmy trzy wy-
stawy – dwie wielkoformatowe, któ-
re będzie można oglądać w alei Dębo-

wej w arboretum: „Matsuri” ekspo-
zycja ilustracji przygotowanych do
książki o tym samym tytule przez Ka
Mochi, która będzie naszym gościem
22 kwietnia. Odbędzie się autorskie
zwiedzanie wystawy i warsztaty pla-
styczne z artystką. Na drugą wystawę
złoży się 20 portretów gejsz. A w bu-
dynku przy wejściu głównym, tam,

gdzie jest kawiarnia, będzie można
zobaczyć wystawę prac malarskich
„Wiosna w ogrodzie” wykonanych
przez uczennice Szkoły Malarstwa Ja-
pońskiego Małgorzaty Olejniczak. Pa-
nie te w kilka kwietniowych weeken-
dów poprowadzą również warsztaty
malarstwa i pisania haiku. Jak co ro-
ku ogłoszony będzie konkurs na zdję-
cie sakury z naszego ogrodu, a uwień-
czeniem Miesiąca Japońskiego będzie

całodzienny festiwal Kultury Japoń-
skiej Hanami organizowany wspól-
nie z Fundacją Ikigai 29 kwietnia. Peł-
ny harmonogram wydarzeń znajduje
się na stronie www.ogrod-po-
wsin.pl/Dla zwiedzających/Wydarze-
nia, a w mediach społecznościowych
na bieżąco zamieszczane są szczegó-
łowe informacje. 

JJaakk bbęęddąą wwyygglląąddaałłyy kkoonncceerrttyy ffoorrttee-
ppiiaannoowwee „„FFlloorraalliiaa MMuuzzyycczznnee”” ii kkiieeddyy
bbęęddąą ssiięę ooddbbyywwaałłyy??

Tradycyjnie, od 27 lat, ten między-
narodowy festiwal fortepianowy od-
bywa się w majowe i czerwcowe nie-
dziele. Inauguracja planowana jest na
21 maja, kiedy to wystąpi pomysło-
dawczyni festiwalu i jego dyrektor ar-
tystyczna Anna Maria Stańczyk. A w
kolejną niedzielę i wszystkie czerwco-

we niedziele wystąpią pianiści z Japo-
nii, Włoch, Chin i Polski. Tradycyjnie
wystąpi również młodzież w ramach
Estrady Młodych. Szczegółowy har-
monogram lada moment pojawi się
na naszej stronie internetowej.

CCzzyy nnaa kkoonncceerrttyy ppoottrrzzeebbnnee bbęęddąą ddoo-
ddaattkkoowwee bbiilleettyy??

Jak zawsze, koncerty nie są dodatko-
wo biletowane – obowiązują bilety
wstępu do Ogrodu lub całoroczne/pół-
roczne karnety.

CCoo zzaappllaannoowwaallii PPaańńssttwwoo nnaa NNoocc MMuu-
zzeeóóww,, kkttóórraa ww ttyymm rrookkuu bbęęddzziiee mmiiaałłaa
mmiieejjssccee 1122 mmaajjaa??

W tym roku odbędzie się wydarze-
nie pn. „Tropiki nocą” – czyli zwiedza-
nie szklarni po zmroku z dodatkowy-
mi atrakcjami, które już teraz przygo-
towują pracownicy Zespołu Kolekcji
Roślin Ozdobnych ze swoją szefową
na czele panią Kamilą Rakowską-Szlą-
zkiewicz.

PPrroosszzęę ooppoowwiieeddzziieećć,, cczzyymm jjeesstt TTuurr-
nniieejj DDeebbaatt EEkkoollooggiicczznnoo-KKlliimmaattyycczznnyycchh
ii kkttoo mmoożżee wwzziiąąćć ww nniimm uuddzziiaałł??

Turniej organizujemy od 2019 ro-
ku, aby zachęcać młodzież licealną i
akademicką do włączania się w ogól-
noświatowe dyskusje nt. problemów
środowiskowych, ekologii i zdrowia.
Tematy te są bowiem często zaniedby-
wane podczas edukacji formalnej w
szkołach – uczniowie niewiele mogą
się dowiedzieć o ważnych problemach
ekologicznych świata, a głównym źró-
dłem wiedzy jest internet pełen fał-
szywych informacji, półprawd i nie-
dopowiedzeń. Mimo olbrzymiej wagi
zagadnień, takich jak zanieczyszczenia
ziemi i powietrza, globalne ocieplenie
czy choroby cywilizacyjne spowodo-
wane zaniedbaniami społeczeństwa,
w polskim dyskursie są często pomija-
ne i nie otrzymują wystarczającej uwa-
gi społecznej. Istotnym problemem jest
również sam brak dobrej jakości de-
bat, gdzie kluczowymi są argumenty,
a nie emocje, jak to ma bardzo często
miejsce.  W tym roku eliminacje odbę-
dą się w formule online pod koniec
maja, a finał na miejscu w Ogrodzie 10
czerwca. Jest to wydarzenie otwarte,
więc każdy, kto ma ochotę posłuchać,
jak współczesna młodzież dyskutuje
na ważne tematy, za oręż mając argu-
menty, a nie emocje, może czuć się za-
proszony. 

NNaa ppoocczząąttkkuu kkwwiieettnniiaa ww FFaannggoorróóww-
ccee ooddbbęęddzziiee ssiięę uurroocczzyyssttee ooddssłłoonniięęcciiee
ppllaaffoonnuu „„PPlleejjaaddyy”” WWoojjcciieecchhaa FFaannggoorraa
ppoo rreennoowwaaccjjii?? JJaakk ddłłuuggoo ttrrwwaałłyy pprraaccee
rreennoowwaaccyyjjnnee ii kkttoo jjee pprroowwaaddzziiłł??

To rzeczywiście będzie dla nas bar-
dzo ważny moment. Aby do niego do-
szło, musiało zostać podjętych wiele
starań związanych głównie z pozyska-
niem funduszy na renowację. W 2020

odbyła się aukcja obrazów podarowa-
nych przez artystów, którzy mieli swo-
je wystawy w Fangorówce w okresie
ostatnich 30 lat, a w kolejnym roku
otrzymaliśmy dotację od Polskiej Aka-
demii Nauk i Wojewódzkiego Mazo-
wieckiego Konserwatora Zabytków.
Prace rekonstrukcyjne trwały od lipca
do listopada zeszłego roku. Zakres prac
obejmował zabiegi techniczne, mają-
ce na celu wyeliminowanie grzybów i
owadów szkodników drewna, zabez-
pieczenie dzieła przed zniszczeniem
oraz przywrócenie pierwotnych warto-
ści estetycznych i użytkowych. Szcze-
gólnie istotne były prace związane z
naprawieniem i wzmocnieniem podło-
ża nośnego plafonu. Przed rekonstruk-
cją na obrazie widoczne były ślady po
zawilgoceniu, liczne spękania i ubytki
malatury, powierzchnia była mocno
zabrudzona oraz spatynowana, powo-
dując zafałszowanie pierwotnej kolo-
rystyki. Teraz możemy podziwiać dzie-
ło w pełnej krasie, oddając przez to
hołd wybitnemu artyście, jakim nie-
wątpliwie od samego początku twór-
czości był Wojciech Fangor. 

CCoo bbęęddzziiee ssiięę ddzziiaałłoo ww FFaannggoorróówwccee ii
ww jjaakkiiee ddnnii ii ww jjaakkiicchh ggooddzziinnaacchh ww
kkwwiieettnniiuu FFaannggoorróówwkkaa bbęęddzziiee oottwwaarrttaa
ddllaa ooddwwiieeddzzaajjąąccyycchh ooggrróódd??

Na ten rok zaplanowaliśmy kilka bar-
dzo ciekawie zapowiadających się wy-
staw. Odsłonięciu plafonu po renowa-
cji towarzyszyć będzie wystawa pt.
„Młodzieńcze lata Wojciecha Fangora.
Historia willi Janówek”, którą będzie
można zwiedzać od 2 kwietnia do 7
maja od środy do niedzieli. Pomysło-
dawczynią i kuratorką wystawy jest pa-
ni Mira Walczykowska, historyk sztuki,
a także przyjaciółka rodziny Fangorów
i jednocześnie wielka orędowniczka re-
nowacji plafonu, co należy mocno pod-
kreślić. Bez jej ogromnego zaangażo-
wania nie doszłoby to tego, a już na
pewno nie tak szybko. 

Około połowy maja nastąpi otwarcie
wystawy bardzo interesującej artystki
Joanny Sierko-Filipowskiej, która za-
chwyca niezwykle poetyckimi i lite-
rackimi obrazami nawiązującymi do
XIX-wiecznej sztuki symbolistów. W
czerwcu będziemy mogli podziwiać
sztukę, jakiej jeszcze w Fangorówce
nie było – obrazy ceramiczne Stefanii
Michałowskiej, które, jak sama to okre-
śla, powstają w ogrodzie jej wyobraź-
ni. Formą wiodącą jest mozaika, klu-
czowym zaś bodźcem jej twórczości
jest obserwacja natury w jej czystej
postaci niezakłóconej działalnością
człowieka. Od sierpnia z kolei będzie-
my mogli zanurzyć się w świecie róża-
nym malarstwa Kariny Jóźwińskiej,
której wystawa będzie towarzyszyć
międzynarodowemu konkursowi oce-
ny róż The Warsaw Rose Trials, który
odbędzie się już po raz trzeci pod ko-
niec sierpnia.

Mnóstwo atrakcji w Ogrodzie Botanicznym PAN

Zapach kwiatów, plafon Fangora i muzyka Chopina!

MMaałłggoorrzzaattaa SSzzyymmaańńcczzyykk – od 7 lat pracuje w Ogrodzie Botanicznym Polskiej
Akademii Nauk w Powsinie, kierując Działem Informacji i Promocji. Jest rzecz-
nikiem prasowym i odpowiada za organizację wydarzeń zarówno o charak-
terze naukowym i edukacyjnym, jak i kulturalnym. Z wykształcenia jest dzien-
nikarką, ale po latach pracy w zawodzie postanowiła przejść na drugą stronę
i reprezentować instytucję w mediach. Jest współautorką książek wydanych
przez Ogród Botaniczny: „Jabłoń w Ogrodzie” i „Janówek czy Fangorówka”.
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Już przez 58 skrzyżowań w sto-
licy autobusy mają przejazd
priorytetowy. Dzięki algoryt-
mowi, który dynamicznie ste-
ruje sygnalizacją świetlną, po-
jazdy transportu publicznego
krócej czekają na światłach, a
pasażerowie mogą szybciej do-
trzeć do celu.

Autobusy Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego korzystają z tej samej,
wspólnej dla wszystkich uczestników
ruchu infrastruktury drogowej. Kilka-
dziesiąt kilometrów buspasów ułatwia
im przejazd, ale to wybrane odcinki tras
– poza tym sygnalizacja świetlna jest
wspólna dla wszystkich pasów ruchu.
Dlatego w Warszawie coraz więcej
skrzyżowań ma priorytety dla autobu-
sów, które w taki sposób sterują ru-
chem, by zapewnić jak najlepszą płyn-
ność i sprawny przejazd na światłach
dla jak największej liczby autobusów.

Jak działa priorytet?
Każdy z warszawskich autobusów na

bieżąco wysyła do centralnego syste-
mu różne dane – m. in. swoją pozycję,
prędkość, numer linii, liczbę pasaże-
rów. Przygotowana w Zarządzie Trans-
portu Miejskiego aplikacja zbiera dane
z pojazdu, analizuje parametry jego ru-
chu na drodze i przekazuje odpowied-
nie informacje do systemu sygnalizacji
świetlnej i sterownika na konkretnym
skrzyżowaniu. Wszystko odbywa się w
czasie rzeczywistym.

Priorytet zależy od wielu czynników
– takich, jak np. natężenie ruchu wszyst-
kich pojazdów czy liczba autobusów na
ulicach poprzecznych. Jeśli dzięki prio-
rytetowi autobus przejedzie przez skrzy-
żowanie o jeden cykl wcześniej, zyska
do dwóch minut na czasie przejazdu.

Istotne jest również to, że można go
przygotować nawet dla jednej wybranej
linii i na konkretnym skrzyżowaniu.

Algorytm steruje ruchem
Warszawa wprowadza priorytety au-

tobusowe sukcesywnie na coraz więk-
szej liczbie skrzyżowań – rozwiązanie to
testowane było najpierw na ulicy Pu-
ławskiej (dla skrzyżowań z al. Lotni-
ków i ul. Niedźwiedzią) oraz na Wale
Miedzeszyńskim (przy ul. Przewodo-
wej i Ogórkowej). Wyniki były zgodne
z oczekiwaniami – dzięki priorytetowi
autobusy komunikacji miejskiej traciły
mniej czasu, rzadziej lub krócej stały
na czerwonym świetle.

212 na fali
Jak zastosowanie algorytmu steru-

jącego ruchem wygląda w praktyce?
Bardzo ciekawe rozwiązanie działa na
skręcie z ulicy Radzymińskiej w Jór-
skiego. Skręcający tam w lewo autobus
linii 212 jest wykrywany przez system
już na ulicy Trockiej. Jeśli w tym czasie
na Radzymińskiej tworzy się kolejka sa-
mochodów do skrętu w lewo, to równo-
cześnie dostaje ona dodatkowe zielone
światło, żeby „wyczyścić” miejsce dla
autobusu, który przejedzie dopiero w
trakcie następnego cyklu. Nawet jeśli
kolejka nie zniknie zupełnie, to będzie
krótsza. Autobus pokona wtedy newral-
giczny moment w trakcie jednego cyklu
zmiany świateł.

Dzięki temu rozwiązaniu korzystają
także kierowcy aut. Po wdrożeniu roz-
wiązania ZTM prowadził obserwacje
ruchu na tamtym odcinku ulicy Radzy-
mińskiej. Wcześniej regularnie zdarza-
ło się, że kierowcy samochodów zjeż-
dżali ze środkowego pasa, żeby wje-
chać na pas do lewoskrętu. Już kilka

dni po uruchomieniu priorytetu zauwa-
żyli, że od razu warto jechać lewym pa-
sem. Warto dodać, że to rozwiązanie
nie funkcjonuje przez cały czas, ale tyl-
ko w momentach, gdy zbliża się auto-
bus – chodzi o to, by utrzymać płyn-
ność ruchu samochodów jadących od
strony Marek.

Nocą przy Centralnym
Autobusy nocne to ważny element

sieci WTP, dlatego powinny kursować
sprawnie i punktualnie. Chociaż jeżdżą
po raczej pustych ulicach, to mają tak
ułożone trasy, że pokonują wiele zakrę-
tów i skrzyżowań, na których tracą
cenny czas. Dodatkowo zdarza się, że
muszą czekać na czerwonym świetle,
nawet jeśli na poprzecznej ulicy jest
pusto i jedyny samochód dawno już
zjechał ze skrzyżowania. Dlatego ZTM
zajął się organizacją ruchu w okoli-
cach Dworca Centralnego. Stąd we
wszystkie strony miasta wyruszają
nocne autobusy.

Godzina startu dla wszystkich linii
jest wspólna, a po drodze, jeszcze zanim
autobusy wjadą w ulicę Emilii Plater,
napotykają przejście dla pieszych z sy-
gnalizacją świetlną. Po chwili trafiają na
kolejne skrzyżowanie i światła przy Ale-
jach Jerozolimskich. W takiej sytuacji –
bez wsparcia ze strony priorytetu – trud-
no im sprawnie wyruszyć w trasę.

Obecnie system reaguje na pozycję
autobusów oraz rozkład jazdy. Gdy ru-
szają pierwsze, to system sygnalizacji
świetlnej przygotowuje się i „wypusz-
cza” je z pętli. Dopiero w momencie,
gdy wyjeżdżające pojazdy dojadą do
skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi
i muszą się zatrzymać, algorytm zmie-
nia – przy wyjeździe z pętli – z powro-
tem światło na czerwone.

Obie sygnalizacje – ta przy pętli i ta
przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozo-
limskimi –współpracują ze sobą.
Zwłaszcza, że dodatkowo jest tu jeszcze
priorytet tramwajowy. Nocą, czyli kie-
dy tramwajów jest mało lub w ogóle
nie jeżdżą to światło zielone, regulują-
ce wyjazd z ulicy Emilii Plater w stronę
Alej Jerozolimskich, świeci nawet przez
65 sekund (standardowo ok. 25-30 se-
kund) i autobusy nocne mogą sprawnie
wjechać w Aleje, następnie jechać w
„zielonej fali”, bez zatrzymania – aż za
skrzyżowanie z ul. Marszałkowską.

Kolejne skrzyżowania 
z zieloną falą

System priorytetu dla autobusów
funkcjonuje też w dzień, ale musi dzia-
łać inaczej niż nocą – Aleje Jerozolim-
skie to arteria z dużym ruchem tramwa-
jowym, autobusowym i pojazdów pry-
watnych. Dlatego jego działanie sku-
pia się na wyjeździe z pętli na ulicę Emi-
lii Plater. W uproszczeniu można po-
wiedzieć, że światło „sprawdza”, jak
wiele pojazdów czeka do wyjazdu w

Aleje Jerozolimskie. Na tej podstawie
puszcza autobus. Jeśli końcowy frag-
ment ul. Emilii Plater jest zapełniony
pojazdami, to algorytm „przytrzyma”
autobus, aby po ruszeniu z pętli nie sta-
nął w poprzek ulicy.

Efekty działania tego systemu już wi-
dać. Punktualniej startują spod Dworca
Centralnego autobusy linii N37. Z kolei
N25, czy N43, które oczekując na wy-
jazd „łapały” po minucie opóźnienia,
teraz wyruszają na trasy punktualnie.
Sprawniej wyruszają na trasę w poran-
nym szczycie również autobusy linii
131 – teraz zajmuje im to średnio ponad
dwie minuty mniej.

Dziś na liście skrzyżowań współpra-
cujących z systemem priorytetu ZTM i
reagujących na ruch autobusów jest 58
miejsc w Warszawie. To m.in. skrzyżo-
wanie al. gen. W. Sikorskiego i Czar-
nomorskiej, Łopuszańskiej z Orzechową
i Przedpole czy nocny priorytet na skrzy-
żowaniu Czerniakowskiej z J. Gagarina.
ZTM ma w planach objęcie prioryte-
tem kolejnych skrzyżowań w stolicy.

z t m . w a w . p l

Pod nazwą „Zieleń a zabytki” można oglądać wystawę
przed siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków przy ul. Nowy Świat 18/20. Wydarzenie związane
jest z dyskusją wprowadzania zieleni do przestrzeni
miejskich, znajdujących się pod opieką konserwatorską.

– W dobie zachodzących szybko zmian klimatycznych coraz
ważniejsze staje się przystosowanie do nich przestrzeni miejskich.
W centrach miast, szczególnie latem, dotkliwe są wyspy ciepła,
które nie pozwalają na dłuższe przebywanie na zewnątrz. Historycz-
ne place i ulice stają się przez to trudne to życia. Tym, co może te-
mu przeciwdziałać, są drzewa dające upragniony cień – powie-
działa zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.

– Przygotowując wystawę, zwróciliśmy uwagę, że problem do-
tyczy całego Mazowsza. Po 1989 roku w wielu lokalizacjach drze-
wa zostały usunięte, wprowadzono nowe nawierzchnie. Miejsca te
stały się nieprzyjazne dla mieszkańców i to jest dość powszechnie
zauważane. Wszystkie te przestrzenie wymagają zmian – powiedział
mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Le-
wicki, dodając: Podkreślam, zabytki i zieleń to nie są wrogowie, one
muszę ze sobą współistnieć.

Zmiany klimatu to jeden z najpoważniejszych problemów współ-
czesnej ludzkości. Przestrzeń publiczna miast i miasteczek musi od-
powiadać potrzebom społecznym. Dotychczasowe realizacje w prze-
strzeniach publicznych, określane błędnie jako programy rewitaliza-
cyjne, spełniały głównie potrzeby infrastruktury. Były też nastawia-
ne na szybki efekt. Wyznacznikiem zmian i potrzeb przestrzeni miej-
skiej staje się zieleń, jako element  podnoszący jego estetykę, oczysz-
czający powietrze, obniżający temperaturę powietrza w czasie upa-
łów i wchłaniający wodę z opadów, dający schronienie i relaks.

Przez dłuższy czas mówiono, że to konserwatorzy nie pozwala-
ją na sadzenie drzew. Ostatnie projekty realizowane przez m. st.
Warszawa, we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konser-
watorem zabytków pokazują, że ten trend można odwrócić. Takie
miejsca, jak ulica Chmielna, ulica Środkowa, plac Trzech Krzyży za-
zielenią się właśnie także dzięki pozytywnej decyzji wojewódzkie-
go konserwatora.

Otwarta wystawa pokazuje nie tylko miejsca warszawskie. Nie-
które z plansz poświęcone są innym miejscowościom na Mazowszu,
np. Węgrowowi czy Zakroczymowi. Wystawa udowadnia, że nowe
podejście konserwatorskie, które promuje zieleń w obrębie histo-
rycznych układów miejskich, ma szansę się stać długoterminową
zmianą. Ekspozycja czynna będzie do 7 kwietnia br.

Koszt biletów w transpor-
cie publicznym w stolicy
jest dla pasażerów jednym
z najniższych na świecie.
Stawki w Londynie, Nowym
Jorku czy Dublinie są na-
wet dziesięciokrotnie wyż-
sze. Modernizowana flota
pojazdów, kolejne stacje
metra, nowe linie tramwa-
jowe i kolejowe – wszystko
to sprawia, że komunika-
cja publiczna w Warszawie
jest coraz bardziej atrak-
cyjna i dostępna.

– Transport publiczny to nie
tylko oszczędność dla domowe-
go budżetu, dbałość o środowi-
sko naturalne, ale także coraz
większa wygoda podróżowa-
nia. Sam chętnie korzystam z
komunikacji miejskiej i gorąco
zachęcam do korzystania z niej
na co dzień. Zwłaszcza, że sto-
łeczna komunikacja publiczna
jest na jednym z najwyższych
europejskich poziomów – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent
m. st. Warszawy.

Warszawa bardzo dobrze na
tle innych stolic wypada pod
względem cen za bilety dzien-
ne i miesięczne – zwłaszcza w
relacji do zarobków – zarówno
Europie, jak w kraju. Międzyna-
rodowy serwis Picodi.com zba-
dał ceny biletów w 45 dużych
miastach Europy i świata, a wy-
datki mieszkańców na transport
porównał z lokalnymi wynagro-
dzeniami.

Z badania wynika, że naj-
droższe bilety jednoprzejazdo-
we są w Londynie (4,85 euro),
Zurychu (4,44  euro) i Oslo
(3,65 euro); najtańsze – w Asta-
nie (Kazachstan; 0,19 euro) i
Kijowie (0,20 euro). W Warsza-
wie jest to niecałe euro (4,40
zł). W Tallinnie, Valettcie i Luk-
semburgu komunikacja pu-
bliczna jest bezpłatna.

Z kolei najwyższe ceny za mie-
sięczny bilet płacą mieszkańcy
Londynu (253 euro), Dublina
(155 euro) i Nowego Jorku (119

euro). Dla porównania w War-
szawie miesięczny bilet to koszt
zaledwie 21 euro (98 zł). Jed-
nak jeśli zestawimy ceny biletów
miesięcznych z wynagrodzenia-
mi w poszczególnych miastach,
to Warszawa w tym rankingu
znajduje się w gronie najtań-
szych miast – 30-dniowy bilet
Warszawiaka, który kosztuje 98
zł, to zaledwie 1,8 proc. średniej
warszawskiej pensji netto. Jest
to wynik zbliżony do Pragi (1,7
proc.) oraz Brukseli i Reykjavíku
(również po 1,8 proc.). Dla po-
równania mieszkaniec S?o Pau-
lo za miesięczny bilet zapłaci 61
euro (aż 14,3% średniego wy-
nagrodzenia), a Londynu i Stam-
bułu 253 i 38 euro (odpowiednio
7,5 i 7,4 proc. pensji).

Spośród 18 miast wojewódz-
kich najdroższy bilet jednoprze-
jazdowy jest w Krakowie, Szcze-
cinie i Poznaniu – po 6 zł. Na
drugim końcu rankingu są Go-
rzów Wielkopolski i Zielona Gó-
ra – 3 zł. Warszawa z ceną bile-
tu w wysokości 4,40 zł za nor-

malny, 75-minutowy bilet prze-
siadkowy plasuje się w środku
zestawienia.

W wielu polskich miastach w
ciągu ostatnich lat zmieniano
stawki, toczą się także pracy
nad zmianą cen z powodu ro-
snących kosztów. Natomiast sto-
łeczny ratusz i radni miejscy nie
mają w planach podwyżek, naj-
ważniejsze jest żeby do korzy-
stania z WTP zachęcić jak naj-
więcej pasażerów.

– Już dziś 59 proc. mieszkań-
ców Warszawy wykorzystuje
transport zbiorowy w codzien-
nych podróżach i – co nas bardzo
cieszy – aż 94 proc. ocenia do-
brze funkcjonowanie komuni-
kacji miejskiej w stolicy – doda-
je prezydent Trzaskowski.

W trakcie obecnej kadencji
prezydenckiej stolica sukcesyw-
nie rozbudowuje m. in. II linię
metra – w latach 2019-2022 po-
wstało 11 nowych stacji, z tego
pięć w 2022 roku. Obecnie po-
dróżni mogą korzystać w War-
szawie z 39 stacji Metra, a łącz-

na długość tras to prawie 40
km. W najbliższych latach przy-
będą kolejne trzy stacje na linii
M2. A według masterplanu ko-
munikacyjnego dla Warszawy
do 2050 roku powstaną w mie-
ście trzy nowe linie metra. Dzię-
ki temu 17 z 18 dzielnic będzie
miało dostęp do metra, a po-
nad połowa mieszkańców sto-
licy – zgodnie z ideą miasta 15-
minutowego – będzie mieszkać
w zasięgu dojścia piechotą do
stacji metra.

Stale rozwijana jest również
sieć połączeń tramwajowych i
Szybkiej Kolei Miejskiej. Po-
wstają linie tramwajowe do Wi-
lanowa oraz na Kasprzaka, a w
planach jest podziemna trasa
na Dworzec Zachodni. Tram-
waje Warszawskie pracują nad
przygotowaniem kolejnych tras
– na Gocław, wzdłuż Pola Mo-
kotowskiego, na Zieloną Biało-
łękę i wzdłuż Modlińskiej. Z ko-
lei pociągami SKM można od
niedawna dojechać z Piasecz-
na do Warszawy. M B

Uwaga, autobus jedzie!

Tania i nowoczesna komunikacja publiczna

Zieleń w miastach
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Po występach naszych piłkarzy w eliminacjach do Euro 2024 emocje nie-
co opadły. Nadszedł czas na refleksje i oceny. Zarówno gra zespołowa jak
i umiejętności poszczególnych zawodników pozostawiają wiele do życze-

nia. Mamy jeszcze przed oczami akcje Czechów, którzy byli zdecydowane bardziej
skuteczni w starciach jeden na jednego. Wygrywali większość potyczek z naszy-
mi obrońcami. O dziwo, działo się tak w meczu, w którym to my byliśmy faworytami. No cóż, eks-
perci od piłki nożnej tym razem zawiedli. Pomylili się wyraźnie, stawiając na naszych. Obraz pol-
skiej drużyny w meczu z Czechami nie wyglądał dobrze. 

Wprawdzie kolejne eliminacyjne spotkanie z Albanią nieco osłodziło gorycz porażki z naszymi
południowymi sąsiadami, ale trzeba przyznać, że zespół Albanii nie pokazał wiele na PGE Narodo-
wym. Mimo to i tak stworzyli kilka groźnych dla nas sytuacji. Gdyby nie odrobina szczęścia wynik
1:0 dla biało-czerwonych mógł być inny. Widzowie na trybunach Stadionu Narodowego i przed te-
lewizorami odczuli wielką ulgę, gdy sędzia odgwizdał wreszcie koniec meczu. Udało się nam „do-
wieźć” jednopunktową przewagę do końca spotkania. Tym samym wygraliśmy z maleńką Albanią.
Mamy sukces… 

To także pierwszy sukces selekcjonera
reprezentacji Polski Fernando Santosa. Czy
68-letni Portugalczyk potrafi zmotywować
naszych zawodników do lepszej gry? To py-
tanie, na które wkrótce otrzymamy odpo-
wiedź. Fernando Santos z pewnością jest
wysokiej klasy fachowcem, ale to praktyka
pokaże, czy okaże się on wart wydanych
na niego pieniędzy. 

I tu dochodzimy do sedna - wciąż nie
wiemy najważniejszego. Mamy sukces, czy też nie? Czy wygrana z Albanią to już to, na co czekali-
śmy? Zostawmy ocenę fachowcom od piłki nożnej, czy też jak niektórzy mówią - kopanej. Tymcza-
sem warto odpowiedzieć sobie na inne pytanie - co właściwie dla nas jest celem? Czy samo wyjście
z grupy to szczyt naszych piłkarskich oczekiwań i kres możliwości drużyny z orłem na koszulkach? 

Znane powiedzenie mówi: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście, chcieliby-
śmy wrócić z mistrzostw z tarczą, ale droga do tego jest długa i niełatwa. Wyjście z dość słabej gru-
py w eliminacjach to jeszcze nie to na co czeka większość kibiców. To odwieczny dylemat - czy za-
dowolić się tym, co przyniesie los, czy sięgać po więcej. Dla jednych sukces to impuls do dalszego
działania, dla innych to powód do zadowolenia i szczyt aspiracji. Obyśmy nie mieli do czynienia z
tym ostatnim w piłkarskich zmaganiach biało-czerwonych pod wodzą Fernando Santosa. 

Na szczęście, w eliminacjach znaleźliśmy się w grupie trzeba przyznać nie najmocniejszej. Oprócz
nas są w niej Albania, Czechy, Wyspy Owcze i Mołdawia. To szczęśliwy zbieg okoliczności, który jest
dla nas wielką szansą do dalszej gry. Obyśmy potrafili to wykorzystać. 

Czy wygrana z Albanią oznacza, że otrząsnęliśmy się już po porażce z Czechami? W jakiejś mie-
rze na pewno. Nie należy rozdzierać szat nad kondycją naszej reprezentacji. Zamiast tego trzeba prze-
analizować przyszłe możliwe ustawienia, postawę zawodników, ich atuty i słabości. Nie należy za-
pominać że obok drużyn słabych będziemy musieli zmierzyć się z prawdziwymi potęgami, notowa-
nymi wysoko w rankingach. I tu kończy się zabawa, a zaczynają się dla nas prawdziwe schody. 

No cóż, postawa naszych piłkarzy i to, co dotąd zaprezentowali, to dla jednych powód do rado-
ści, dla innych żenujące i rozczarowujące widowisko. Pytanie - czy to dobrze, czy źle, że tak wyglą-
dał początek rozgrywek? Otóż i tak, i nie. Może taki zimny prysznic okaże się zbawienny dla naszej
drużyny i dla selekcjonera. 

Nie mamy szklanej kuli, w której moglibyśmy zobaczyć przyszłość. Tym bardziej, że jak mawiał
zasłużony dla naszego futbolu klasyk Kazimierz Górski - „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Na-
sza drużyna ma niewątpliwy potencjał. Trzeba jednak umiejętnie go wykorzystać. Czy portugalski
trener znajdzie klucz do sukcesu? Podążając za innym wielkim klasykiem, można powiedzieć - „Oto
jest pytanie…”

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Piłka jest okrągła…

Dzisiejsze czasy to prawdziwe eldorado dla wydrwigroszów i oszustów, cza-
sy ocierającej się o patologię pazerności, która, niestety, jest legalna. Pró-
bują orżnąć nas praktycznie wszędzie. Niedawno padłem na kilkaset zło-

tych za ubezpieczenie…, którego nie było. Ubezpieczyciel powołał się na rzekomo
niewypowiedzianą przeze mnie umowę OC na samochód, która przedłużyła się au-
tomatycznie na kolejne 12 miesięcy. Nie potrafiłem znaleźć kwitu i udowodnić, że żądanie jest dęte.
Sąd i nakaz zapłaty prawie tysiąca zł na rzecz ubezpieczyciela. Dopiero wtedy doszło do mnie, że mój
własny rząd wprowadził w życie przepis, który dobrze robi ubezpieczycielom (w większości zagranicz-
nym) zamiast mnie – obywatelowi RP. Przepis ten to art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych z maja 2003 r. (rząd SLD-PSL), który powiada, że jeśli posiadacz danego pojazdu mechanicz-
nego najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy ubezpieczenia OC zawartej na 12 mie-
sięcy nie złoży do towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiedzenia, umowa ta zostaje automatycz-
nie przedłużona na okres kolejnego roku. Daje on ubezpieczycielom zielone światło umożliwiające że-
rowanie na zaganianych, zapominalskich i rzadko czytających zawierane umowy Polakach. Mecha-
nizm ten dotyczy także umów zawieranych z operatorami sieci komórkowych. Art. 28 ust. 1 powinien
zostać niezwłocznie zniesiony, ponieważ zbyt często powoduje ludzką krzywdę.

W prawie cywilnym, aby doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy, potrzebna jest zgodna wola
obu stron. W przypadku umowy ubezpieczenia OC oraz właścicieli telefonów komórkowych rząd
SLD i PSL wprowadził fikcję prawną, według której zgodna wola stron została zastąpiona tzw. klau-
zulą prolongacyjną, czyli automatycznym zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia. Cel wprowa-
dzenia klauzul prolongacyjnych do umów ubezpieczeń obowiązkowych na kilometr pachnie obłu-
dą: rzekomo mają one zwiększyć prawdopodobieństwo nieprzerwanego trwania ochrony ubezpie-
czeniowej i zapewnić ochronę posiadaczom pojazdów mechanicznych, którzy nie kontrolują termi-
nów zakończenia trwania ochrony ubezpieczeniowej. He, he, he… Akurat. Zupełnie odwrócono ro-
le: to ubezpieczyciel – skoro chce zatrzymać klienta i zarabiać na nim – powinien zawczasu infor-
mować go o zbliżającym się końcu umowy oferując zniżki, rabaty oraz promocje. To wyłącznie ja
powinienem decydować, czy nadal chcę być z danym ubezpieczycielem, czy też nie. Firmy ubez-
pieczeniowe stosują podstępną taktykę: po 2-3 latach nagle przysyłają żądanie kilkusetzłotowej opła-
ty za ubezpieczenie, które de facto nie działało. I biada ci, kierowco, jeśli nie znajdziesz potwierdze-
nia, że wypowiedziałeś umowę w terminie. Ofiarami bezwzględnych wydrwigroszów najczęściej
padają seniorzy, osoby w wieku podeszłym, dotknięte schorzeniami.

Ostatnio miałem do czynienia z wieloma historyjkami dotyczącymi warszawskiego Zarzą-
du Dróg Miejskich, którego podstawowym zadaniem ma być utrzymanie infrastruktury
drogowej, czyli modernizowanie, przebudowywanie i naprawianie stołecznych ulic.

Obecne kierownictwo ZDM składa się z ludzi młodych i gniewnych posiadających własne wizje, nie-
stety często sprzeczne z interesem mieszkańców. To pod ich rządami Warszawa stała się światową
stolicą żeliwnych słupków. „Warszawa jest miastem, gdzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca
jest najwięcej na świecie żeliwnych słupków na chodnikach” – informuje Gazeta Wyborcza. „Są one
ustawiane w tak dziwnych miejscach i w takich zagęszczeniach, że już nawet Mrożek z Bareją ła-
pią się za głowy”. Z rozmów i opowieści wynika, że utrzymywanie infrastruktury drogowej wcale
nie jest już „podstawowym zadaniem statutowym” ZDM. Wydaje się, że obecnie podstawowym za-
daniem tego zakładu budżetowego miasta – poza  masowym stawianiem wyżej wymienionych słup-
ków – jest sztukowanie kulejącego miejskiego budżetu, poprzez łupienie coraz wyższymi opłatami
kierowców w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Łupienie ma mieć znacznie większy wy-
miar – analizowano ostatnio przedłużenie płatnego parkowania także na soboty i niedziele. Z ana-
lizy ZDM wynika, że weekendowe opłaty powinny zostać wprowadzone w obszarze ulic Słomiń-
skiego, Wisłostrada, Książęca, Ludna, Al. Ujazdowskie, pl. Na Rozdrożu, Trasa Łazienkowska, al. Nie-
podległości, Al. Jerozolimskie do pl. Starynkiewicza, Żelazna, Prosta, Towarowa, al. Solidarności
do pl. Bankowego i Andersa. Na razie to tylko projekt, ale stare polskie przysłowie powiada, że co
się odwlecze to nie uciecze.

ZDM wykonuje swoje zada-
nie z wyjątkową bezwzględno-
ścią. Z jednej strony jest to god-
ne uznania, ponieważ w 1989 r.
zakończył się okres komunistycz-
nej „darmochy” i miasto nie mo-
że już być instytucją dobroczyn-
ną. Problem w tym, że urzędni-
cy nie mają żadnej litości także
dla niepełnosprawnych senio-
rów, na których władze Warsza-
wy rzekomo chuchają i dmucha-
ją. Jak w rzeczywistości wygląda
to chuchanie i dmuchanie moż-
na łacno przekonać się odwie-
dzając wyposażony w szereg ba-
rier architektonicznych(!) budy-
nek przy ul. Andersa 5, gdzie
mieści się Miejski Zespół Orzeka-

nia o Niepełnosprawności. W deszczu, śniegu, słocie lub upalnym słońcu kolejka starszych, często
okulawionych ludzi cierpliwie czeka pod gołym niebem aż ochroniarz wpuści ich do wnętrza, by
mogli stanąć przed obliczem urzędniczki i złożyć stosowny wniosek do lekarza orzecznika. Takie
traktowanie niepełnosprawnych przynosi hańbę naszemu miastu. Żaden z miejskich radnych nie
podniósł tego wstydliwego tematu podczas sesji Rady Warszawy. 

W racając do traktowania staruchów przez ZDM. Przykład nr 1. Senior po 70. posiada orze-
czenie o niepełnosprawności, tzw. niebieską kartę parkingową i dodatkowo Kartę N+
uprawniającą do bezpłatnego parkowania w SPPN. Wymienia jednak auto na inne i za-

pomina, by udać się do ZDM i przerejestrować swoją Kartę N+. To w tym wieku norma – staruchy
często zapominają nawet o wykupieniu leków ratujących im życie, a mają pamiętać o przerejestro-
waniu jakiejś karty? Dostaje dwa mandaty na łącznie 600 zł. Ewidentnie jego wina, ale niezamie-
rzona, poparta ważnymi argumentami. Znaczy, zachodzi tzw. okoliczność łagodząca, dająca moż-
liwość anulowania kary, bądź jej złagodzenia. Okoliczności łagodzące stosuje się często w sądach.
Ale nie w stołecznym ZDM. Staruch dzwoni tam i usiłuje tłumaczyć się, pyta o możliwość złożenia
reklamacji, biadoli, że ma groszową emeryturę i katalog chorób, ale urzędniczka z Wydziału Par-
kowania jest twarda jak żelazo: „Musi pan zapłacić, Karta N+ to przywilej, z którego trzeba umieć
korzystać”. Paniusia kończy procedurę odwoławczą zanim się ona zaczęła. Trochę mną tąpnęło. Ja-
ki znów przywilej? Przywileje to akty łaskawości nadawane przez monarchę określonej grupie
społecznej, natomiast niepełnosprawni nabyli swoje PRAWA dzięki zapisom Konwencji ONZ o Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych z 2006 r. Poszczególne rządy oraz samorządy po prostu realizują
postanowienia konwencji (na różny sposób) i nie może być mowy o żadnej łasce ze strony władzy.
Na przykład w Belgii, Finlandii, Niemczech, na Malcie i w Paryżu osoby niepełnosprawne mogą par-
kować za darmo w strefach z parkomatami (bez żadnych dodatkowych Kart N+).  

Wszystko wskazuje na to, że ZDM stał się zbrojnym w mandaty ramieniem władz Warsza-
wy, którego zadaniem jest efektywne ściąganie opłat za parkowanie (co w założeniu jest
słuszne), bez względu na okoliczności (co jest założeniem chybionym i krzywdzącym

wielu ludzi). Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że reklamacje składane w Wydziale Parko-
wania ZDM w ogóle nie są czytane. Przykład nr 2. Kierowca ląduje w szpitalu i zostawia swój sa-
mochód na płatnym parkingu. Po opuszczeniu szpitalnych murów znajduje za wycieraczkami kil-
ka mandatów. Nic dziwnego. Składa reklamację dołączając zaświadczenie ze szpitala. Reklamacja
zostaje… odrzucona. Dopiero po kilku miesiącach Komisja Odwoławcza przy prezydencie Warsza-
wy łaskawie anuluje nałożone mandaty. Żenada. Tak więc strzeż się, warszawski kierowco – staru-
chu, bo nawet najdrobniejszą twoją przewinę niechybnie dosięgnie karząca ręka urzędnika ZDM. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Staruchu, miej się na baczności!

„W prawie cywilnym, aby doszło
do zawarcia jakiejkolwiek umo-
wy, potrzebna jest zgodna wola
obu stron. W przypadku umowy
ubezpieczenia OC oraz właści-
cieli telefonów komórkowych
rząd SLD i PSL wprowadził fikcję
prawną, według której zgodna
wola stron została zastąpiona
tzw. klauzulą prolongacyjną,
czyli automatycznym zawarciem
kolejnej umowy ubezpieczenia“„Nasza drużyna ma 

niewątpliwy potencjał. 
Trzeba jednak umiejętnie 
go wykorzystać. Czy 
portugalski trener znajdzie
klucz do sukcesu?“

Jedna lista czy dwie listy?
Polska w marnej jest kondycji.

Wybór raczej oczywisty.
Dajmy szansę opozycji!

Czas na zmiany, nie na spory.
Opozycjo, pomyśl o nas.

Najważniejsze są wybory,
Dobro Polski, nie Szymona.

Już raz mieliśmy Kukiza.
Nie powtórzmy tego błędu,

Bo znów spotka nas siurpryza:
PiS w kadencji trzeciej z rzędu.

Trudno wierzyć w obietnice,
Komuś kto na wszystkim zna się,

Kto prywatną ma kaplicę
I o swojej myśli kasie.

Jaki mamy w tym interes,
By głosować na Hołownię?

Czyżby miał intencje szczere?
Działał bezinteresownie?

Raczej nie! W sekrecie zdradzę,
Że gra raczej na dwa fronty,
Woli, by PiS oddał władzę…

W dwa tysiące pięćdziesiątym.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

W o j t e k  D ą b r o w s k i

JEDNA LISTA CZY DWIE LISTY?

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIEE CCEENNTTRRUUMM SSPPOORRTTUU II RREEKKRREEAACCJJII 
poszukuje osoby na stanowisko:  sprzątaczka/sprzątacz. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  telefoniczny pod nr 605 057 596. 
Aplikacje przyjmujemy pod adresem: kadry@ucsir.pl.
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Sondaż przeprowadzony przez
Kantar Public dla Fundacji Fo-
rum Długiego Stołu, sfinanso-
wany ze społecznej zbiórki, nie
pozostawia złudzeń: tylko
wspólna lista pozwoli opozycji
na wygranie jesiennych wybo-
rów do Sejmu z wymaganym
minimum 231 mandatów nie-
zbędnych do samodzielnego
rządzenia. 

C zęść obserwatorów politycz-
nej sceny uważa, iż badanie
Kantar Public, przeprowadzo-

ne na czterech tysiącach responden-
tów, to bardziej prognoza niż sondaż.
Nie ma to chyba większego znaczenia,
ponieważ rozważano aż cztery scena-
riusze. W pierwszym wszystkie partie
opozycyjne idą do wyborów osobno.
Koalicja Obywatelska uzyskałaby wów-
czas 30,2 proc. głosów, Lewica - 11,8
proc., a Polska 2050 - 8,9 proc. Nato-
miast PiS otrzymałoby 35,8 proc. popar-
cia, a Konfederacja aż 13,4 proc. Da-
wałoby to możliwość utworzenia rządu
koalicji PiS – Konfederacja z 235 „sza-
blami”. W drugim scenariuszu do wybo-
rów idą osobno dwa bloki opozycyjne
(KO i Lewica) oraz Polska 2050 z PSL.
W takim przypadku koalicja PiS z Kon-
federacją mogłaby liczyć aż na 252
mandaty. Trzeci scenariusz zakłada po-
wstanie dwóch bloków opozycyjnych:
KO, PL2050 i PSL oraz samodzielnie
idącą do wyborów Lewicę. To także
układ bardzo korzystny dla PiS i Konfe-
deracji, bo dawałby tej koalicji 245 man-
datów w Sejmie. Zdaniem niezależnych
analityków, każdy z tych trzech scena-
riuszy to dla Polski katastrofa. Oba
ugrupowania są wyraźnie antyunijne, a
Konfederacja dodatkowo antysystemo-
wa. Byłaby to wyjątkowo groźna i wy-
buchowa mieszanina. Jedynie czwarty
scenariusz daje opozycji władzę w pań-
stwie. Wspólna lista wyborcza mogłaby
liczyć na bezpieczną większość w Sej-
mie – czyli 245 mandatów. PiS z Konfe-
deracją miałyby w tym scenariuszu łącz-
nie tylko 215 mandatów. Marek Borow-
ski z Lewicy liczy nawet na 278 manda-
tów, a do obalenia weta prezydenta po-
trzebnych jest 276 głosów. 

S ondaż (prognoza) Kantar Pu-
blic to wyraźny sygnał, że opo-
zycyjni wyborcy są coraz bar-

dziej zniecierpliwieni sporami liderów.
Chcą jedności i odejścia od partykular-
nych partyjnych interesów, bo tylko
jedność zdaje się dawać szansę na od-
sunięcie PiS od władzy. W sytuacji kie-
dy liczenie wyborczych głosów odbywa
się metodą d`Hondta wspólna lista
opozycji wydaje się być jedynym środ-
kiem dającym realne szanse na zwy-
cięstwo. Ten system wyborczy jest ko-
rzystny dla ugrupowań, które otrzy-
mują największe poparcie w wyborach.
Partie te dostają bowiem więcej man-
datów niż wynikałoby to ze ściśle pro-
porcjonalnego przeliczenia oddanych

na nie głosów. Tłumaczy socjolog prof.
Jarosław Flis, ekspert Fundacji Bato-
rego: „System d`Hondta jest korzystny
dla partii, które uzyskują duże popar-
cie w wyborach. Jednak wysokość „pre-
mii” zależy od dwóch czynników: licz-
by ugrupowań, które dostały się do
parlamentu oraz liczby głosów „zmar-
nowanych”, czyli oddanych na partie,
które nie przekroczyły progu wybor-
czego. Dobrym przykładem mogą być
wybory z roku 2015. Do Sejmu weszło
5 ugrupowań, ale równocześnie aż 16,6
proc. głosów oddano na siły, które nie
przekroczyły progu. To pozwoliło PiS
uzyskać większość w Sejmie, mimo że
w wyborach ugrupowanie to dostało
tylko 37,6 proc. głosów”.  

C zy wyniki sondażu Kantar Pu-
blic pokazujące, że aż 91 proc.
wszystkich wyborców partii

opozycyjnych popiera wspólną listę i
ostrzegające przed rozbiciem opozycji
w wyborach dotrą do Władysława Ko-
siniaka – Kamysza, Szymona Hołowni
oraz niektórych polityków Lewicy? Wy-
niki sondażu pokazują też, że dwa blo-
ki (KO-Lewica i PSL-Polska 2050) zmo-
bilizują o ponad milion dwieście tysię-
cy głosów mniej wyborców opozycji
niż wspólna lista wyborcza, za to dru-
gie tyle więcej wyborców PiS i Konfede-
racji.  Z dotychczasowych wypowiedzi
panów Hołowni i Kosiniaka – Kamy-
sza wynika, że wspólna lista to raczej
nie ich wyborcza bajka. Powielając sta-
rą śpiewkę „bo my mamy własne bada-
nia”, upierają się, że start w podzielo-
nych konfiguracjach jest lepszy. Coraz
większa liczba analityków twierdzi, że
jak nie wiadomo o co Hołowni i Kosi-
niakowi – Kamyszowi chodzi, to chodzi
o… pieniądze. Małym partiom nie
opłaca się bowiem startować w koali-
cjach, otrzymują większą subwencję
od państwa idąc do wyborów samo-
dzielnie. A na stole leży corocznie 70
mln złotych do podziału dla partii, któ-
re przekroczyły próg 3 i koalicji, które
przekroczyły próg 6 procent. Koalicjan-
ci dzielą się subwencją między sobą,
najwięcej dostają partie, które zdoby-
ły najwięcej mandatów. Jeśli Polska
2050 i PSL przekroczą wymagany próg
3 proc. startując samodzielnie, dostaną
więcej niż będąc w koalicji, ponadto
nie będą musiały z nikim dzielić się
wyborczym łupem. Zatem o losach Pol-
ski w latach 2023-2027 może przesą-
dzić kilka milionów złotych pochodzą-
cych z wyborczej subwencji.

Polaryzacja w Polsce osiągnęła
tak skrajny wymiar, że o zwy-
cięstwie przesądzi skala mobi-

lizacji wyborców każdej ze stron. Kolej-
na porażka opozycji to znowu cztery
lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i
bardziej wroga niż dotychczas posta-
wa Polski wobec Unii Europejskiej. Ja-
kie jest największe niebezpieczeństwo
dla Polski, związane z ewentualnymi
rządami ultraprawicowej koalicji PiS –

Konfederacja, której zawiązanie się jest
coraz bardziej prawdopodobne? Mo-
im zdaniem, wyprowadzenie naszego
kraju z Unii Europejskiej. Konfederacja
nie kryje swojego obrzydzenia Brukse-
lą i tamtejszymi biurokratami. PiS jest

nieco ostrożniejsze, ale i w szeregach tej
partii roi się od eurosceptyków. Minister
Anna Moskwa na spotkaniu z wyborca-
mi w Kozienicach powiedziała wręcz:
„Nie możemy odebrać paszportów tym,
którzy w Brukseli kłamią i działają prze-
ciwko Polsce. Nie ma takiego narzę-
dzia, ono byłoby niezgodne z prawem

europejskim. Chociaż wielu z nas pew-
nie taką pokusę by miało”. Wiadomo, co
zrobiliby ze „zdrajcami” minister Mo-
skwa oraz jej kolega Ziobro, gdybyśmy
nie byli członkiem Wspólnoty. 

O statni raport Departamen-
tu Stanu USA potwierdza
naruszenia praw człowieka

w Polsce. A nie jest to raport Kremla
czy Victora Orbana, tylko najstarszej
demokracji na świecie i wielkiego
przyjaciela PiS oraz Polski. Amery-
kański MSZ martwi m. in. sytuacja
mediów i wolności słowa w naszym
kraju. Ewentualne rządy koalicji PiS –
Konfederacja to z pewnością kolejne
próby nakładania wolnym mediom
kagańca, poprzez zalew pozwów o
zniesławienie i szantażowanie niepo-
kornych stacji telewizyjnych nieprze-
dłużeniem koncesji.  

N ależy przypomnieć, że w od-
różnieniu od Wielkiej Bryta-
nii, nasz rząd nie musi prze-

prowadzać ogólnonarodowego refe-
rendum. Wystarczy uzyskanie zgody
wyrażonej w ustawie i przedłożenie
prezydentowi RP projektu decyzji o
wystąpieniu z UE. Dzisiaj „Brexit” prze-
klina ponad 70 proc. Brytyjczyków.
Przed czerwcem 2016 r. brytyjskie me-
dia i czołowe sondażownie były w 100
proc. pewne, że referendum w sprawie
wyjścia UK ze Wspólnoty zakończy się
druzgocącym zwycięstwem zwolen-
ników pozostania w Unii. Do urn po-
szło ponad 72 procent uprawnionych
wyborców, co jest bardzo dobrym wy-
nikiem. Jednakowoż okazało się, że w
większych miastach frekwencja była
dużo niższa – widać wielu miejskich
wyborców wybrało piknik zamiast
urny, tkwiąc w błogim przeświadcze-
niu, że nawet bez ich udziału nie mo-
że być mowy o wyjściu Wielkiej Bryta-
nii z UE. Pomylili się w rachubach. An-
gielski zaścianek karnie ruszył do wy-
borów i stało się. O wyniku zadecydo-
wały niecałe dwa procenty (51,89)
głosujących. Dzisiaj brytyjskie media
trąbią: „Nikt żyjący nie widział wcze-
śniej czegoś takiego”. Czego? Tego, że
Wielka Brytania zmaga się z coraz
głębszym kryzysem gospodarczym, a
potężna od wieków brytyjska gospo-
darka  drepcze w miejscu. W marco-
wych strajkach wzięło udział ponad
pół miliona Brytyjczyków, protestują
młodzi stażem lekarze, nauczyciele,
urzędnicy służby cywilnej, pracowni-
cy londyńskiego metra i lokalnych roz-
głośni BBC. „Aby każdy mógł kupić to,
czego potrzebuje, limit trzech ogór-
ków na klienta” – takie tabliczki poja-
wiły się ostatnio przy stoiskach z wa-
rzywami. Brytyjczycy otrzymali także
kilka bezcennych rad od konserwa-
tywnej polityk Selaine Saxby, która
zachęciła rodaków do jedzenia sezono-
wych produktów i wspierania rodzi-
mych farm: „Jedzcie rzepę, zamiast
myśleć o sałatach i pomidorach”. 

Po opuszczeniu UE Polacy otrzy-
mywaliby podobną „zachętę”
od naszych ultraprawicowych

polityków, którzy są znacznie bezczel-
niejsi niż ich koledzy po fachu na Wy-
spach. Skąd tak nagły, dwucyfrowy skok
poparcia dla Konfederacji, partii zade-
klarowanych eurosceptyków? Zdaniem
prof. dr hab. Radosława Markowskiego,
politologa i socjologa z Uniwersytetu
SWPS, nie jest to groźne, ponieważ aż
80 proc. Polaków to zwolennicy UE. W
opinii profesora, ponad 80 proc. Pola-
ków chce pozostać w Unii Europejskiej
i gdyby rządzący ośmielili się zwołać
referendum w sprawie „Polexitu”, zain-
teresowanie Polaków UE natychmiast
poszybowałoby w górę. Dwie instytucje
odpowiadają za to, że Polacy są dezin-
formowani w kwestiach unijnych. To
TVP, którą od siedmiu lat trudno nazy-
wać telewizją publiczną, oraz Kościół
katolicki tępiący od wieków racjonal-
ność, wyrażający pogardę dla postępu,
przyczynowości i nowoczesnej medy-
cyny (m. in. in vitro). Te dwie instytu-
cje nie pozwalają Polakom dotrzeć do
prawdziwej wiedzy, która zachęciłaby
ich do Unii Europejskiej, najlepszego –
bo zapewniającego na lata Europejczy-
kom pokój i dobrobyt – projektu poli-
tycznego w historii Starego Kontynen-
tu. Jeśli teza profesora Markowskiego o
80 proc. Polakach – zwolennikach UE –
jest prawdziwa, można być spokojnym
o los naszego kraju. Bez względu na to,
kto będzie nim rządził. UE jest instytu-
cją – opoką gwarantującą nam wolność
i broniącą Polaków przed politykami o
zapędach dyktatorskich. Ale co będzie,
jeśli teza profesora okaże się chybiona
i pewnego dnia ultraprawicowa koali-
cja przedstawi prezydentowi RP gotowy
projekt „Polexitu”?  

W tedy dla postępowych i po-
litycznie świadomych Pola-
ków w przedziale wieko-

wym 18-50 lat pozostaną dwa rozwią-
zania – wyjście na ulice z kosami na
sztorc, bądź masowa emigracja na Za-
chód. Pierwsze rozwiązanie, to wojna
domowa i krew na ulicach, drugie, nie-
zbyt kusząca perspektywa powrotu do
statusu żebraków Europy, jak to drze-
wiej bywało, czyli do mycia na Zacho-
dzie garów i czyszczenia tamtejszych
toalet. Polska to (jeszcze) wolny kraj,
gdzie głosuje się zgodnie z własną wo-
lą. W sytuacji występowania bardzo
niebezpiecznego dla państwa zjawi-
ska, jakim jest skrajna polaryzacja spo-
łeczna, miernikiem troski obywateli o
los ojczyzny, jak również poziomu ich
świadomości politycznej, zewnętrznej
oraz narodowej, jest frekwencja wy-
borcza. Moim zdaniem, frekwencja w
jesiennych wyborach parlamentarnych
poniżej poziomu 70 proc. będzie świad-
czyć o tym, że nie zasługujemy jako
naród na lepszy los.

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

Wyborcza wspólna lista (nie)oczywista?



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
TWOJEW 

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

ŚLUSARZA spawającego, 
601 237 291

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI poszukuje
osoby na stanowisko:
sprzątaczka/sprzątacz. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 605 057 596.
Aplikacje przyjmujemy pod
adresem: kadry@ucsir.pl

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

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

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 Mariusz Wawrzyniak
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

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

Droga Krzyżowa jest dla
twórców bardzo ważnym
tematem osobistej wypo-
wiedzi, gdzie coraz czę-
ściej ogranicza się formę
realistycznej warstwy tego
zdarzenia na rzecz
uproszczonego znaku czy
symbolu. 

Tak też podeszli do tego te-
matu zaproszeni artyści plastycy,

uczestniczący w tegorocznej wy-
stawie „XIV autorów Drogi Krzy-
żowej” prezentowanej w Galerii
na Emporach mieszczącej się we
wnętrzu kościoła św. Tomasza
Ap. na warszawskim Ursynowie.

Tegoroczna wystawa – swo-
im tytułem i założeniami – na-
wiązuje do tej  prezentowanej w
2005 roku. Wówczas  czterna-
stu artystów inaugurowało ist-

nienie Galerii na Emporach.
Warto wymienić nazwiska arty-
stów którzy uczestniczyli w tam-
tej wystawie: Sąd – Jerzy Der-
kacz, Oto Człowiek – Katarzyna
Derkacz-Gajewska, Pierwszy
Upadek – Dorota Grynczel, Mat-
ka – Mieczysław Wasilewski, Cy-
renejczyk – Marian Nowiński,
Weronika – Irena Moraczewska,
Drugi upadek – Feliks Mosto-
wicz, Płaczące kobiety – Teresa
Plata, Trzeci Upadek – Piotr No-
wiński, Obnażenie – Mieczysław
Misiurski, Krzyżowanie – Apo-
loniusz Węgłowski, Umieranie –
Kazimierz Furga, Pieta – Wło-
dzimierz Dawidowicz, Grób –
Fredo Ojda.

Osiemnaście lat w historii
sztuki to krótki okres. W życiu
artysty to kawałek drogi, którą
wraz ze swoją sztuką przebywa.
Teresa Plata, Marian Nowiński,
Dorota Grynczel, Mieczysław
Misiurski, Kazimierz Furga, Fe-
liks Mostowicz, wybitni artyści
plastycy mieszkający na Ursyno-
wie, swoją ziemską drogę zakoń-
czyli. Pozostawili  na szczęście
po sobie swój dorobek twórczy.

Droga Krzyżowa jako temat
w sztuce, jest dla artysty tema-
tem trudnym. Trzeba bowiem
spleść ze sobą dwa elementy:
własną postawę religijną ze zdol-
nościami plastycznego wyraża-
nia cierpienia Chrystusa. Warsz-
tat, jakim posługują się artyści
w przedstawianiu Drogi Krzyżo-
wej, jest bardzo różny, od prac
olejnych poprzez grafikę, batik,
jedwab, rzeźbę – aż po instalację
artystyczną. Takie obrazowanie
Męki Pańskiej posiada charak-
ter dydaktyczny i pasyjny, gdzie
wybór wartości dokonuje się naj-
pierw w sumieniu artysty, a po-

tem u odbiorcy sztuki. Nieobojęt-
ne dla artystów uczestniczących
w wystawie są bieżące wydarze-
nia, wplecione w dramat Chry-
stusa: wbity w ziemię dron, czy
upadający Chrystus osłaniający
rękami krwawiącą Ukrainę.
Czternastu autorów Drogi Krzy-
żowej zostało imiennie zapro-
szonych do realizacji jednej ze
stacji, w sposób charakterystycz-
ny dla swojej twórczości. Tak
zróżnicowana artystycznie wy-
stawa stała się spójna poprzez
temat Męki Pańskiej. 

J e r z y  D e r k a c z
K u r a t o r  w y s t a w y

Fenomenalny rekord trasy
kobiet – 1:07:08 – ustano-
wiony przez Etiopkę Ami-
net Ahmed Abde. I ponad
10 tys. osób na mecie – jak
w najlepszych czasach bie-
gania przed pandemią. To
bilans niedzielnego 17. Na-
tionale-Nederlanden Pół-
maratonu Warszawskiego.

W niedzielę rano biegaczy
przywitała prawdziwie marco-
wa pogoda. Na przemian padał
deszcz i świeciło słońce, wiał też
porywisty wiatr.

Na starcie przy ul. Konwiktor-
skiej pojawiła się ogromna rzesza
biegaczy niewidziana w Polsce
od złotej epoki biegania przed
wybuchem pandemii. Do mety
półmaratonu dotarło aż 10 049
zawodników. To blisko o tysiąc
więcej niż w jesiennym stołecz-
nym Biegu Niepodległości na ła-

twiejszym dystansie 10 km, naj-
większej imprezie biegowej ubie-
głego roku.

– Powrót warszawianek i war-
szawiaków do aktywności cie-
szy. Jesteśmy dumni z tej impre-
zy i z faktu, że przyciąga ona tak-
że biegaczki i biegaczy z innych
miast Polski oraz ze świata.
Ogromną przyjemność sprawiło
mi wystartowanie tego biegu, a
jeszcze większą udekorowanie
medalem zwyciężczyni biegu,
która pobiła też rekord półmara-
tonu. To wspaniale, że kobiety
były głównymi aktorkami tego
wydarzenia – mówi zastępca
prezydenta Warszawy Renata
Kaznowska.

Miasto stołeczne Warszawa
było głównym partnerem biegu.
Jak podkreślali organizatorzy –
Fundacja Maraton Warszawski –
urzędnicy zadbali o widowisko-

wą trasę: z Konwiktorskiej na
Bielany, Pragę i przez Powiśle
do mety w Multimedialnym Par-
ku Fontann.

Dotychczasowy kobiecy re-
kord imprezy – Etiopki Tiruye
Mesfin Aman (1:08:55) – prze-
szedł do historii. W niedzielę wy-
grała inna Etiopka Aminet Ah-
med Abde z fenomenalnym wy-

nikiem 1:07:08. Poniżej dotych-
czasowego rekordu pobiegły
jeszcze cztery biegaczki! Naj-
szybsza z Polek, Iwona Bernar-
delli (1:16:03) zajęła 9 miejsce.

Wśród mężczyzn wygrał Ke-
nijczyk Abraham Kasongwor
Akopesha z czasem 01:00:55.
Finisz był emocjonujący – pierw-
sza trójka wpadła na metę w cią-

gu 5 sekund. Najlepszy z Pola-
ków, Mateusz Kaczor, z czasem
01:05:16 zajął 18. miejsce.

Biegowi głównemu towarzy-
szył New Balance Bieg na Piąt-
kę. Bieg ukończyło ponad 3 tys.
biegaczy – o tysiąc więcej niż w
ubiegłym roku. Zwyciężyli Se-
bastian Nowicki, z czasem
14:22 i Monika Dubiella z wyni-
kiem 16:27.

Uczestnicy półmaratonu i bie-
gu towarzyszącego mogli zapisy-
wać się na bieg ścieżką charyta-
tywną #BiegamDobrze. W ra-
mach tej akcji każdy biegacz
mógł wspomóc jedną z dziewię-
ciu organizacji dobroczynnych
organizując zbiórkę na jej rzecz.
Na półmaratonie było to 777
osób, zaś na „piątce” – 151. Ze-
brali już blisko pół miliona zło-
tych. Zbiórki tej edycji trwają do
5 kwietnia.

W ostatnim domowym meczu fa-
zy zasadniczej PlusLigi Projekt
Warszawa po zaciętym pojedyn-
ku pokonał na Torwarze 3:2
(25:17, 16:25, 18:25, 25:17, 15:8)
PSG Stal Nysa. Tym samym od-
niósł 13. z rzędu zwycięstwo, co
jest rekordową serią fazy zasad-
niczej PlusLigi w tym sezonie.
Najbardziej wartościowym gra-
czem meczu wybrano libero war-
szawian Damiana Wojtaszka. 

Z pierwszego meczu tych drużyn 6
grudnia 2022 roku Projekt wrócił z Nysy
z kompletem punktów. Było to pierwsze
wyjazdowe zwycięstwo warszawian z
Piotrem Grabanem w roli pierwszego tre-
nera. Od tego czasu zespół ze stolicy idzie
jak burza triumfując w 16 z 17 meczów. 

W ostatnim spotkaniu oba zespoły
miały o co walczyć – Projekt o rozsta-
wienie w play off, a Nysa o awans do tej
fazy rozgrywek. Podział punktów prze-
sądził o tym, że szanse na ósme miejsce
mają już tylko PSG Stal Nysa i PGE Skra
Bełchatów, a w walce o czwarte miejsce
Projekt musi w ostatniej kolejce poko-
nać za trzy punkty Trefl Gdańsk i liczyć
na potknięcie ZAKS-y w meczu z Ja-
strzębskim Węglem.

Pierwsza partia to zdecydowana prze-
waga Projektu Warszawa. Stołeczni siat-
karze zdominowali swojego rywala w
każdym elemencie, a zwłaszcza w ataku.
Wysoką skuteczność prezentował środ-

kowy Projektu – Piotr Nowakowski, a
duży ciężar gry brał na siebie dotych-
czasowy lider Artur Szalpuk. To do nie-
go należała ostatnia akcja tego seta i
zwycięstwo 25:17 w pierwszej partii sta-
ło się faktem.

Drugi set to znacznie bardziej wyrów-
nana gra obu ekip. Tak było jednak tylko
do stanu 6:6 i wejścia w pole serwisowe
Wassima Ben Tary. Skoczny atakujący
popisał się niesamowitą serią i nagle zro-
biło się 6:12. Wypracowana przewaga
utrzymała się do samego końca drugiej
partii i to siatkarze Stali triumfowali w
tym secie przy wyniku 16:25.

W trzeciej partii ponownie lepiej na
boisku wyglądali podopieczni trenera
Daniela Plińskiego. Znów liderem swoje-
go zespołu był Ben Tara, a cenne punkty
dokładali Michał Gierżot oraz Kamil Kwa-
sowski. Przyjmujący grali z wysoką sku-
tecznością i to oni rozstrzygnęli losy koń-
cówki tego seta na korzyść żółto-niebie-
skich. Stan 18:25 na tablicy wyników
wskazywał, że to goście są bliżej zwycię-
stwa w tym meczu.

Czwarty set to znów powrót Projektu
do gry w całym spotkaniu. Na boisku
świetnie prezentował się Niels Klapwijk,
którego serwis szybko sprawił, że war-
szawianie wygrali dziesięć akcji z rzędu.
Pełna kontrola sytuacji od samego po-
czątku seta sprawiła, że wszyscy powoli
szykowali się do tie-breaka. W końcu sam
Klapwijk zakończył partię wynikiem

25:17 i piąty set miał rozstrzygnąć losy te-
go spotkania.

Piąta partia była najbardziej wyrów-
naną w tym meczu, choć trzeba przy-
znać, że wciąż nie była to równa rywa-
lizacja obu ekip. Ponownie skuteczny
okazywał się Klapwijk, a efektownymi
blokami popisywał się Jurij Semeniuk.
To właśnie blok był kluczowy dla losów
tej partii i całego meczu, bowiem ten
element dał Projektowi 15. punkt w tie-
-breaku oraz zwycięstwo za dwa punk-
ty w całym meczu.

PPrroojjeekktt WWaarrsszzaawwaa –– PPSSGG SSttaall NNyyssaa 33::22
((2255::1177,, 1166::2255,, 1188::2255,, 2255::1177,, 1155::88))

MMVVPP:: Damian Wojtaszek
PPrroojjeekktt:: Kevin Tillie, Piotr Nowakowski,

Linus Weber, Artur Szalpuk, Andrzej Wro-
na, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libe-
ro) oraz Igor Grobelny, Jakub Kowalczyk,
Niels Klapwijk, Yurii Semeniuk. TTrreenneerr::
Piotr Graban.

SSttaall:: Konrad Jankowski, Patryk Szczu-
rek, Kamil Kwasowski, Nicolas Zerba,
Wassim Ben Tara, Michał Gierżot – Kamil
Dembiec (libero) oraz Kento Miyaura,
Tsimafei Zhukouski, Szymon Biniek (libe-
ro), Zouheir El Graoui. TTrreenneerr:: Daniel
Pliński.

S ł a w e k  R y k o w s k i

Wystawa 14 autorów...

Ponad 10 tysięcy biegaczy w Półmaratonie Warszawskim!

Seryjni zwycięzcy z Warszawy – Projekt złamał Stal Nysę
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