
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

O festiwalu z burmistrzem

Czyt. str. 6

Czyt. str. 7 i 15Czyt. str. 4 Czyt. str. 10

31 marca 2022              czasopismo bezpłatne Nr 13 (1104)

Przekręt wokół Narbutta 60Co dalej z Południowym?

Czyt. str. 3

Kwiecień w „Alternatywach“



2

T rudno nie zgodzić się z
twierdzeniem niemieckiego
filozofa Artura Schopen-

hauera, iż geniusza i szaleńca łączy
to, że obaj żyją w świecie zupełnie
odmiennym od świata innych lu-
dzi. Gdy obserwuję prominentów
naszej obecnej władzy, to akurat
nie mam najmniejszych wątpliwo-
ści, do której z tych dwu kategorii
ich zaliczyć. Bo Einsteinami to oni
na pewno nie są. 

N awet solidnie wykształco-
ny premier Mateusz Mora-
wiecki, który początkowo

wyglądał na rozsądnego techno-
kratę, jakby zapomniał, że mimo
bankowego doświadczenia nie jest
ekspertem  finansowym. Nie prze-
szkadza mu to jednak w kombino-
waniu, jakby tu zmienić system po-
datkowy, ani nie odstrasza od okre-
sowego pełnienia  funkcji ministra
finansów. Objął to stanowisko z ko-
nieczności, w trybie pogotowia ra-
tunkowego (jak wcześniej obowiąz-
ki ministra sportu), bo musi teraz
wypić piwo, którego sam nawarzył,
wprowadziwszy w zadziwiającym
pośpiechu Polski Ład, który z miej-
sca okazał się organizacyjno-skar-
bowym bardakiem. Pan premier
sądzi, że nikt już nie pamięta, ile
milionów złotych wywalono na re-
klamę tego nowego porządku, z
którego teraz on raczy się wycofy-
wać, bo mu chyba nawet we wła-
snym obozie politycznym uświa-

domili, jak nieprzemyślaną reformę
narzucił społeczeństwu, nie chcąc
wcześniej solidnie jej przedyskuto-
wać w Sejmie (może mu tak No-
wogrodzka kazała?). 

W języku niemieckim pol-
skie gospodarowanie
(ironiczny termin  „po-

lnische Wirtschaft”) kojarzone jest
z niewyobrażalnym nieładem.
Wielu wybitnych Polaków praco-
wało w pocie czoła, by tej opinii
zaprzeczyć, obecny premier nato-
miast wprost staje na głowie, że-
by ją jednak za wszelką cenę
utrwalać. Tak jak to robiła w XIX
wieku nasza kresowa szlachta,
składająca się w ogromnym pro-
cencie z analfabetów. Pociąg wy-
słany do nas z ładunkiem Polskie-
go Ładu sam zawiadowca teraz
gwałtownie wstrzymuje, nie prze-
prosiwszy wszakże podatników
za próbę wciśnięcia kitu, ani księ-
gowych za to, że na próżno uczy-
li się w pocie czoła nowych, nie
sprzęgających się zresztą ze sobą
przepisów. 

B ardzo sobie cenię dawne ha-
sło wolnościowe „Róbta co
chceta” , rzucone przez na-

szego sąsiada Jurka Owsiaka, do
obszaru płacenia podatków wsze-
lako nie może się ono odnosić, jak-
kolwiek sam premier coś takiego
właściwie powiedział. Powiadomił
bowiem społeczeństwo, że jak mu
nie będzie pasował nowy system, to
niech rozlicza się według starego.
W związku z tym każdy ma dyle-
mat i zamiast rozwiązywać swoje
życiowe problemy, musi głowić się
nad rządowymi rebusami podat-
kowymi, chociaż i wcześniej nie by-
ło pełnej jasności, bo człowiek sty-
kał się z tym, że co urząd skarbowy,
to inna opinia na ten sam temat. To
tak, jak z tą panią, co nie wiedzia-
ła, czy brać pigułkę zabezpiecza-

jącą przed niepożądaną ciążą –
przed czy po, więc brała po prostu
w trakcie.  

I nni ludzie wprowadzali kiedyś
Polskę do Unii Europejskiej, in-
ni usiłują chyba nas z niej wy-

prowadzić. A jedna ważna pani,
to pewnie nadal uważa, że tą
szmatą, jak określiła unijną flagę,
to można sobie co najwyżej tyłek
podetrzeć. To prawda, że nic na
tym świecie nie jest skończonym
ideałem, również każda organiza-
cja ma jakieś wady, ale czy ktoś
chciałby rezygnować na przykład z
obywatelstwa polskiego tylko dla-
tego, że piłkarska reprezentacja
przegrała jakiś mecz? 

Niektórzy zarzucają Unii, że
wszystko się w niej układa
pod dyktando najsilniej-

szych państw. Jeśli nawet jakieś in-
teresy mocarzy górują nad intere-
sem ogółu, to przecież nie w takich
kwestiach, jak przestrzeganie za-
sad praworządności, z czym po-
wstał teraz w Polsce poważny pro-
blem. Instancje polityczne łamią
sędziowską niezależność przy
otwartej kurtynie, w coraz więk-
szym stopniu dobierając sobie w
wymiarze sprawiedliwości mier-
nych, ale wiernych. Po prostu po-
słusznych wykonawców partyj-
nych poleceń. Na skutek kłótni z
Unią w naszej kasie pojawiają się

niedobory, bo upór dyktatorów
Polski ściąga na nas coraz wyższe
kary umowne. A tych luk nie da
się wypełnić wyciskaniem ostatnie-
go grosza z obywateli. 

F inansowe dobijanie samorzą-
dów to jeszcze jedno następ-
stwo autorytarnej władzy.

Chociaż samorządy pod pewnymi
względami same się też dobijają.
W Warszawie, która już dawno
przestała być potęgą, jeśli chodzi o
sport wyczynowy, przepędzani ze-
wsząd lekkoatleci odzyskali nie-
dawno wyłączony na czas dłuższy
z powodu remontu stadion Skry,
a dokładnie mówiąc samo boisko,
wokół którego zrujnowane trybuny

zostały ze względów bezpieczeń-
stwa odgrodzone wysoką siatką.
Teraz jednak nawet zawodnicy
tamtejszej sekcji klubowej (OKS
Skra) nie mogą tam trenować za
darmo. Od rezerwujących miejsce
i czas treningu klubów zarządzają-
ca obiektem Aktywna Warszawa
żąda niemałych pieniędzy, których
z kolei kluby z kasy miejskiej do-
stają coraz mniej. Zawsze się to da
jakoś polubownie uzgodnić, ale
pewnie na dłuższą metę nie spraw-
dzi się pomysł, by jednocześnie z
wyczynowcami l.a. dreptali sobie
po bieżni czy jeździli na rowerkach
zwykli „cywile”, dla których nie
brak miejsca w parkach i na bo-
iskach szkolnych. A oni akurat,
wchodząc na obiekt, nie płacą. Czy-
li jeśli jeden syn w rodzinie przyjdzie
sobie potruchtać amatorsko na tar-
tanie Skry lub Orła, to się od niego
nie bierze kasy, a jak w obrębie klu-
bowym ma trenować jego brat, to
już gratis się nie da. Przy tym wa-
runki na obu obiektach są w tej
chwili dalekie od doskonałości, bo
Skra nie ma na razie regularnych
sanitariatów i gospodarz obiektu
raczej nie chce, by trenowali tam
oszczepnicy. Na Orle zaś (przy Pod-
skarbińskiej) – hala, w której do-
tychczas korzystał z siłowni naj-
bardziej utalentowany polski tycz-
karz młodego pokolenia Michał Ga-
wenda, została na razie oddana na
potrzeby uchodźców ukraińskich,
których wypada gościnnie potrak-
tować, więc grupa trenowana przez
Gawendę seniora wyniosła się ze
sztangami na dwór i jeśli pada
deszcz, to poćwiczyć się nie da. I tak
właśnie traktuje się w stolicy adep-
tów dyscypliny, która obecnie przy-
nosi nam najwięcej medali. 

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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We wtorek (29 marca) punkt przy ul. Dereniowej 6
wznowił wydawanie i zbiórkę darów. Zmienione zosta-
ją jednak godziny funkcjonowania. Będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00. Dodatko-
wo, dary będzie można przynosić także do godz. 20.00.

W punkcie zbieramy żywność z długim terminem przydatności
do spożycia oraz artykuły chemiczne. Obecne potrzeby: kasza gry-
czana, ryż, mąka, olej, cukier, dżemy i miody, kukurydza konser-
wowa, koncentraty pomidorowe, konserwy rybne i mięsne, sosy w
słoikach. Działanie punktu koordynuje Stowarzyszenie Społecz-
ników „Ariadna”.

Ursynowskie szkoły i przedszkola przyjęły do 24 marca
już 842 dzieci z Ukrainy, w tym szkoły podstawowe 588
dzieci, przedszkola 220 dzieci i licea ogólnokształcące
34 osoby. Coraz więcej dzieci uczęszcza także na zaję-
cia sportowe. W działania pomocowe włączyły się tak-
że ursynowskie kluby i placówki sportowe.

Edukacja przyjazna dzieciom z Ukrainy
W czterech ursynowskich szkołach utworzono 6 oddziałów przy-

gotowawczych. Po jednym oddziale w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
w Szkole Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica oraz po dwa
oddziały w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha
oraz LXX Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Kamińskiego.
Oddziały zostaną uruchomione 1 kwietnia, ale dzieci już zostały do
nich zapisane. W ten sposób zapewnimy dodatkowe 150 miejsc
uczniom z Ukrainy. Dodatkowo, w szkołach zostały przydzielone
163 godziny na naukę j. polskiego oraz godziny wyrównawcze z in-
nych przedmiotów dla uczniów przybywających z zagranicy. Licz-
ba przyznanych godzin codziennie się zwiększa. Aby pomóc nauczy-
cielom i lepiej zorganizować naukę, w szkołach zatrudniane są
również osoby władające j. ukraińskim. Dzieci z Ukrainy mogą ko-
rzystać z bezpłatnego wyżywienia. Poradnie Psychologiczno - Pe-
dagogiczne nr 18 i 19 udzielają specjalistycznej pomocy uczniom
z Ukrainy. Dyrektorzy placówek organizują na bieżąco zbiórki po-
mocy dydaktycznych dla potrzebujących uczniów m.in. wyprawki
(zeszyty piórniki długopisy, książki i inne niezbędne pomoce).

Urząd Dzielnicy Ursynów uruchomił specjalną infolinię w spra-
wie wolnych miejsc w ursynowskich szkołach i przedszkolach. Ko-
ordynator dysponuje wiedzą na temat aktualnej liczby wolnych
miejsc i udziela niezbędnych informacji. Więcej informacji o ofer-
cie edukacyjnej na www.ursynow.um.warszawa.pl.

Zajęcia sportowe dla uchodźców z Ukrainy
Kluby i inne organizacje sportowe oferują uchodźcom z Ukrainy

udział w darmowych zajęciach prowadzonych w różnych dyscypli-
nach. Oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, choć
nie tylko. Najwięcej jest treningów piłkarskich, ale można także. m.in
uprawiać judo, karate, pływanie, szermierkę, taniec, bieganie czy
akrobatykę, czy bezpłatnie korzystać z hali wspinaczkowej. Pełna
lista zajęć (również w języku ukraińsku), na bieżąco aktualizowa-
na, jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Zainteresowanie zajęciami jest coraz większe. W dwóch naj-
większych ursynowskich klubach piłkarskich, czyli KS Ursynów
oraz SEMP Ursynów treningi rozpoczęło już po ponad 20 osób. KS
Ursynów zorganizował także zbiórkę sprzętu sportowego dla dzie-
ci, a odzew zdecydowanie przerósł oczekiwania. W SEMP-ie w za-
pewnienie odzieży i obuwia sportowego gościom z Ukrainy zaan-
gażowali się także rodzice dzieci trenujących w klubie.

Minął miesiąc od rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę.
Od tego momentu liczba
ludności Warszawy wzro-
sła o około 17 procent. We-
dług szacunków w stolicy
zatrzymało się około 300
tys. uchodźców. Miasto
nadal organizuje pomoc
dla osób uciekających
przed wojną zza polsko-
-ukraińskiej granicy.

Od 24 lutego br. służby miej-
skie i warszawscy wolontariu-
sze udzielili wsparcia ponad 218
tys. uchodźców. Tylko wczoraj
było to ponad 6 tys. osób. Przy-
bywający z Ukrainy mogą liczyć
m.in. na informacje, miejsca noc-
legowe, pomoc medyczną, dar-
mową komunikację czy wsparcie
w poszukiwaniu pracy.

Miejsca noclegowe 
i pobytowe dla uchodźców

Do tej pory z miejskiej oferty
pobytu lub noclegu skorzystało
niemal 41 tys. ukraińskich
uchodźców. W obiektach przy-
gotowanych przez Warszawę za-
kwaterowanych jest obecnie po-
nad 1,5 tys. osób, z czego 40 pro-
cent stanowią dzieci.

Działa też punkt humanitar-
ny przy Dworcu Wschodnim,
utworzony wspólnie przez Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy i miasto stołeczne Warszawa.
Schronienie znajdują tam osoby,
które w ciągu najbliższej doby
mają opuścić stolicę w ramach
relokacji lub potrzebują czasu na

podjęcie decyzji dotyczącej dal-
szych losów. Obok powstaje rów-
nież punkt tworzony przez Nor-
wegian Refugee Council we
współpracy z Polskim Centrum
Pomocy Międzynarodowej.

Aby dotrzeć do wyznaczone-
go miejsca zakwaterowania,
uchodźcy mogą skorzystać z miej-
skich autobusów. Od początku
działań warszawski ZTM zapew-
nił 1287 kursów, przewożąc w
sumie ponad 42 tys. osób. Wczo-
raj tym środkiem transportu do
wybranych lokalizacji na terenie
m.st. Warszawy i województwa
mazowieckiego przewieziono po-
nad tysiąc potrzebujących.

Pomoc w sprawach 
urzędowych

Od 16 marca br. ukraińscy
uchodźcy mogą ubiegać się o
nadanie numerów PESEL. Od
tego momentu w stolicy otrzy-
mało je 15,5 tys. osób, z czego
wczoraj niemal 3 tys. Formalno-
ści związanych z nadaniem nu-
meru PESEL można dopełnić za-
równo w punktach uruchomio-
nych w każdej z warszawskich
dzielnic, jak i na Stadionie Naro-
dowym.

Każdego dnia obywatele Ukra-
iny rejestrują się również w Punk-
cie Obsługi Obywateli Ukrainy
Powiatowego Urzędu Pracy m.st.
Warszawy, uruchomionym 15
marca br. przy ul. Marszałkow-
skiej 77/79. Tylko wczoraj zare-
jestrowano 71 osób (88 skorzy-
stało z pośrednictwa pracy), a od

momentu uruchomienia punk-
tu – łącznie 409 osób.

Edukacja dla 
ukraińskich uczniów

Według szacunków, około 35
procent z przybyłych do stolicy
uchodźców stanowią dzieci i
młodzież do 18 roku życia.
Wzrost tej grupy osób widać też
w stołecznych szkołach – już te-
raz naukę kontynuuje w nich
12,5 tys. ukraińskich uczniów.
Każdego dnia przybywa tam ko-
lejnych kilkaset osób. Rośnie też
liczba oddziałów przygotowaw-
czych w warszawskich placów-
kach oświatowych – obecnie jest
ich ponad 120.

Informacja
Nadal działają punkty infor-

macyjne: przy Centrum Wielo-
kulturowym na Pradze-Północ
oraz przy dworcach Warszawa
Wschodnia i Warszawa Zachod-
nia. Pod numerem 505 700 701
(od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00-20:00) dostępna
jest specjalna infolinia – tylko
wczoraj odebrano 750 połączeń
dotyczących pomocy uchodź-
com. Mieszkańcy stolicy i uchodź-
cy swoje wątpliwości i pytania
kierują również do Miejskiego
Centrum Kontaktu Warszawa
19115. Od 24 lutego br. odebrano
tam łącznie 3740 zgłoszeń zwią-
zanych ze wsparciem dla osób
uciekających z Ukrainy. Tylko w
ciągu ostatniej doby było to 169
zgłoszeń, najwięcej z nich doty-

czyło kwestii związanych z nada-
niem numeru PESEL.

Najważniejsze informacje dla
uchodźców znajdują się także
na stronie Miasta Stołecznego
Warszawy w ukraińskiej wersji
językowej.

Ułatwienia dla 
kierowców z Ukrainy

W życie weszły kolejne zmia-
ny prawa, które ułatwią obywa-
telom Ukrainy życie i pracę w
naszym kraju. Już obowiązuje
ustawa, która umożliwia prze-
dłużenie świadectw kierowcom
zawodowym, a pozostałym po-
zwala poruszać się po Polsce na
podstawie uprawnień i doku-
mentów uzyskanych w Ukrainie.

Zgodnie z postanowieniami
Ustawy o szczególnych regula-
cjach w zakresie transportu i go-
spodarki morskiej w związku z
konfliktem zbrojnym na teryto-
rium Ukrainy, znowelizowana
została m.in. Ustawa o kierują-
cych pojazdami. Do końca 2022
r. obowiązywać będą przepisy,
dzięki którym obywatele Ukra-
iny posiadający prawo jazdy wy-
dane na terytorium tego kraju
nie muszą go wymieniać na pol-
skie prawo jazdy. Tym samym
zawieszone zostały przepisy ob-
ligujące Ukraińców do uzyska-
nia takiego dokumentu w ciągu
sześciu miesięcy od daty uzyska-
nia prawa pobytu. Dodatkowo
ukraińskie prawa jazdy, które
utraciły ważność po 24 lutego
2022 r., również będą honoro-
wane do końca roku.

Uproszczenie formalności i
ułatwienia dotyczą także kierow-
ców zawodowych. Ukrainki i
Ukraińcy, którzy będą chcieli
podjąć pracę w transporcie dro-
gowym, nie muszą martwić się
utratą ważności świadectwa kie-
rowcy. Świadectwa, które utraci-
ły ważność po 24 lutego 2022 r.,
z mocy prawa będą uznawane
do końca 2022 roku. Ponadto
przedsiębiorcy, którzy zatrudnią
Ukraińców, będą mogli wystą-
pić do Głównego Inspektora
Transportu Drogowego o wyda-
nie takiego dokumentu, według
uproszczonej procedury.

Opisywane zmiany prawa we-
szły w życie 26 marca 2022 r., z
mocą obowiązywania od dnia
24 lutego 2022 r. M B L

Punkt przy Dereniowej 6 
znowu działa!

Dzieci z Ukrainy 
w ursynowskich szkołach 

i klubach sportowych

Warszawa miesiąc po rozpoczęciu wojny w Ukrainie

Od ponad roku, jeden z
największych w Polsce
tymczasowych szpitali co-
vidowych, działał w szpi-
talu Południowym. Decy-
zją Ministra Zdrowia, 31
marca likwidacji ulegną
wszystkie oddziały covido-
we w Polsce oraz szpitale
tymczasowe. Co dalej ze
Szpitalem Południowym?

Szpital Południowy 
leczył w pandemii

Przypomnijmy – zgodnie z pla-
nami władz miasta wybudowany
za ponad 400 mln zł Szpital Po-
łudniowy miał być wielospecjali-
styczną placówką leczniczą.

Jednak w związku z wybu-
chem pandemii niezbędne było
uruchomienie w Polsce tymcza-
sowych szpitali przeznaczonych
do przyjmowania tylko osób za-
każonych koronawirusem. Na
podstawie decyzji Ministerstwa

Zdrowia jeden z nich utworzono
w Szpitalu Południowym, gdzie
uruchomiono 300 łóżek dla pa-
cjentów covidowych, z czego 60
to łóżka respiratorowe do lecze-
nia osób w najcięższym stanie.

– Aby uruchomić tymczaso-
wy szpital covidowy nie tylko o
ponad pół roku przyspieszyliśmy
zakończenie budowy, ale rów-
nież od podstaw dostosowali-
śmy, wyposażaliśmy i zorgani-
zowaliśmy cały obiekt pod ką-
tem przyjmowania pacjentów
zakażonych wirusem SARS-Cov-
2. Także cały zespół medyczny i
kadra pozamedyczna zostały w
całości zapewnione w celu funk-
cjonowania w obiekcie szpitala
tymczasowego, a wszystkie za-
kontraktowane z NFZ świadcze-
nia zdrowotne dotyczyły wyłącz-
nie opieki nad pacjentami choru-
jącymi na COVID-19 – mówi Re-
nata Kaznowska, zastępca prezy-
denta m. st. Warszawy.

Minister zdrowia 
odwołuje COVID-19

W związku z decyzją ministra
zdrowia, do 31 marca br. zosta-
ną zlikwidowane w Polsce
wszystkie szpitale tymczasowe
i wygaszone wszystkie łóżka co-
vidowe. Decyzję o tym zarząd
Szpitala Południowego otrzymał
28 marca 2022 r. Jednak już od
kilku tygodni władze miasta pro-
wadziły z NFZ rozmowy doty-
czące dalszego funkcjonowania
placówki.

Nowe oddziały 
w Południowym

– Naszym celem jest możli-
wie najszybsze uruchomienie
szerokiego zakresu świadczeń
medycznych w Szpitalu Połu-
dniowym. Ponieważ ten szpi-
tal nie posiada samodzielnego
kontraktu z NFZ, rozpoczęto
przygotowania do stopniowe-
go przenoszenia na Ursynów
oddziałów ze Szpitala na Solcu
– informuje wiceprezydent Re-
nata Kaznowska. – Uruchomie-
nie Szpitala Południowego jako
wielospecjalistycznego pod-
miotu leczniczego odbywa się
w ścisłej współpracy z mazo-
wieckim NFZ, za co dziękuję –
podkreśla.

Na początku kwietnia w bu-
dynku Szpitala Południowego

zaczną działalność: nowy od-
dział internistyczny (50 łóżek),
oddział OIT oraz pracownia en-
doskopii.

– Do wakacji planujemy otwo-
rzyć w Szpitalu Południowym
poddodział kardiologii i izbę
przyjęć, a następnie nową po-
radnię przyszpitalną. Cieszymy
się z uzgodnienia z MOWNFZ, iż
na Solcu również pozostanie po-
radnia przyszpitalna. Docelowo,
do jesieni, w Szpitalu Południo-
wym będą funkcjonować: od-
dział chirurgii ogólnej, ze zna-
ną z Solca specjalizacją chirurgii
proktologicznej, oddział ortope-
dii z zespołem doświadczonym
w endoprotetyce, oddział gine-
kologiczno-położniczy wraz z
oddziałem neonatologii, Szpi-
talny Oddział Ratunkowy oraz
wielospecjalizacyjna poradnia
przyszpitalna – dodaje wicepre-
zydent Kaznowska.

Proces przenoszenia oddzia-
łów ze Szpitala Solec do Szpita-
la Południowego, może potrwać
około pół roku i wymaga m. in.
wyposażania obiektu w sprzęt
medyczny i odpowiedniej zabu-
dowy. Konieczna jest także decy-
zja Mazowieckiego Oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.
Dlatego ta skomplikowana pro-
cedura otwierania oddziałów
specjalistycznych odbywa się w
ścisłej współpracy z NFZ.

Szpital Południowy – co dalej?
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Podczas wizyty w Polsce prezydent USA Joe Biden spo-
tkał się w sobotę z prezydentem m.st. Warszawy Rafa-
łem Trzaskowskim. W stolicy odwiedził m.in. punkt PE-
SEL na Stadionie PGE Narodowy.

– Wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce w tak ważnym i trud-
nym dla naszego regionu momencie, kiedy Ukraina od miesiąca bro-
ni się przed rosyjską agresją, to bardzo ważne wydarzenie. To sym-
bol, to gest, ale to też twarda, konkretna polityka. To także niezwy-
kle silny sygnał na wielu poziomach, nie tylko z punktu widzenia
bezpieczeństwa. To oczywiście przede wszystkim mocny komuni-
kat o jedności NATO w momencie poważnej próby. Potwierdzenie,
że największe mocarstwo Zachodu twardo stoi przy swoich sojusz-
nikach. Że jest obecne na wschodniej flance Sojuszu w chwili po-
ważnego zagrożenia. I czytelny sygnał solidarności z naszymi ukra-
ińskimi przyjaciółmi. To także ważna deklaracja w sprawie przyję-
cia przez USA 100 tys. Uchodźców – powiedział o wizycie Joe Bi-
dena w Polsce prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przesłanie prezydenta Bidena podczas dwóch dni spędzonych w Pol-
sce wykraczało poza kwestie związane stricte z sytuacją bezpieczeństwa
oraz potrzeb humanitarnych. Prezydent Biden w swoim przemówie-
niu na Zamku Królewskim mówił i przypominał o tym, czym wolny
świat różni się od autokratycznych reżimów. O tym, że demokracje bu-
duje się na prawie i prawdzie, a głównymi narzędziami dyktatorów są
kłamstwo i bezprawie - czego najświeższym dowodem jest trwająca ro-
syjska agresja wobec Ukrainy i jej groteskowe uzasadnienia.

– Ich (Ukraińców) bohaterski opór jest częścią większej walki.
Walki o podstawowe zasady demokracji, które łączą wszystkich lu-
dzi wolnych. Rządy prawa, uczciwe i wolne wybory, wolność mo-
wy, wolność wyznania, wolność pracy, te zasady są podstawą wol-
nego społeczeństwa. Ale wszystkie były zawsze atakowane. Każde
pokolenie musiało walczyć z wrogami demokracji – mówił prezy-
dent USA Joe Biden.

Narodowy Dzień Życia obchodziliśmy w Polsce 24 mar-
ca. Z okazji tego święta warto przypomnieć, że Warsza-
wa wspiera osoby dotknięte niepłodnością i dofinanso-
wuje procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Zjawi-
sko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat i jest
uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
za chorobę cywilizacyjną. Bazując na danych WHO sza-
cuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych niepłodność
dotyka 10-12 proc. populacji.

W Polsce, pomimo braku dokładnych badań populacyjnych, od-
setek ten jest podobny, a zgodnie z informacjami Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, problem dotyczy nawet
1,5 mln par.

– Szacujemy, że w samej Warszawie dotyczy to nawet kilkudzie-
sięciu tysięcy par. W obecnej edycji miejskiej przeznaczyliśmy na pro-
gram dofinansowania in vitro 33 mln zł. To niemal dwukrotnie wię-
cej niż w poprzedniej edycji – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
m. st. Warszawy.

Jak podkreśla prezydent, warszawski program wspierania osób
dotkniętych niepłodnością jest dużym sukcesem: – Z obecnej edy-
cji miejskiego programu finansowania zapłodnienia pozaustrojowe-
go skorzystało już ponad 4 tys. par, a od początku jego trwania uro-
dziło się blisko 1,5 tys. dzieci – dodaje Rafał Trzaskowski. Warszaw-
ski program polityki zdrowotnej wspierający osoby dotknięte niepłod-
nością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego zo-
stał przyjęty przez Radę m. st. Warszawy 8 czerwca 2017 roku.

Z pierwszej edycji programu (październik 2017 - grudzień 2019)
skorzystało 3,2 tys. par i urodziło się 616 dzieci. Na finansowanie
obecnej edycji programu (lata 2020-2022) Warszawa przeznaczy-
ła ponad 33 mln zł (koszt poprzedniej edycji to 17,3 mln zł).

– Warszawskie małżeństwa i pary mogą dzięki temu starać się o do-
finansowanie procedury in vitro w wysokości do 6 tys. zł dla każdej
z trzech możliwych prób zapłodnienia pozaustrojowego oraz 3,6
tys. zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych –
mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy i
dodaje, że w ramach programu przewidziano dofinansowanie do ok.
1,8 tys. procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie. Jedna pa-
ra ma możliwość skorzystania z maksymalnie trzech prób zapłodnie-
nia pozaustrojowego. W celu realizacji programu umowy z miastem
podpisało osiem klinik, do których na leczenie mogły się zapisywać
pary, które od co najmniej dwóch lat zamieszkują w Warszawie.

Warunki uczestnictwa w programie:
1) W dniu kwalifikacji do programu kobieta powinna mieć:
a) ukończone 25 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku proce-

dury zapłodnienia pozaustrojowego),
b) ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku proce-

dury kriokonserwacji komórek jajowych).
2) Para poddała się wcześniejszemu leczeniu, które zakończyło

się niepowodzeniem lub posiada bezpośrednie wskazanie do za-
płodnienia pozaustrojowego.

Więcej o warszawskim programie wspierania osób dotkniętych nie-
płodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego:
warszawa19115.pl/-/in-vitro-program-polityki-zdrowotnej. M B L

Po miesiącach spędzonych w do-
mach stolica zachęca wszystkich
mieszkańców do aktywności sporto-
wej na świeżym powietrzu. Otwarto
dla mieszkańców m. in. obiekty
szkolne, które podczas pandemii by-
ły częściowo niedostępne. Bezpłat-
nie można skorzystać z kilkuset
obiektów sportowych na terenie ca-
łego miasta. 

– Zapraszam do korzystania z obiektów
zlokalizowanych przy placówkach oświato-
wych. Opracowaliśmy dla Państwa bazę tere-
nów sportowych, dzięki której szybko odnaj-
dziecie najbliższe boisko, bieżnię lub kort te-
nisowy. Zapraszam do aktywnego korzysta-
nia – zachęca zastępczyni prezydenta miasta
stołecznego Warszawy Renata Kaznowska. 

Do dyspozycji warszawiaków i warsza-
wianek są także siłownie zewnętrzne i wie-
le innych terenów sportowych. Wszystkie
obiekty udostępniane są bezpłatnie w okre-
ślonych godzinach i dniach tygodnia. Każda
z dostępnych lokalizacji została opisana w
specjalnej bazie na stronie https://eduka-
cja.um.warszawa.pl/ z podziałem na dziel-
nice. Znajdują się tam także informacje o
tym, jakiego typu obiekty są dostępne w da-
nej okolicy, z jakim rodzajem nawierzchni
oraz w jakich dniach i godzinach można z
nich korzystać. Co istotne, oznaczono też,
czy dane boisko wyposażono w oświetle-
nie, trybuny i sanitariaty. Znajdziemy tu si-

łownie, boiska, baseny, korty tenisowe lodo-
wiska czy hale sportowe. 

I chociaż pandemia nie minęła, pamię-
tajmy, że to właśnie od naszej kondycji zale-
ży odporność organizmu. Badania wykaza-
ły, że osoby nieaktywne fizycznie są o blisko
130 proc. bardziej narażone na ciężki prze-
bieg COVID-19 i pobyt z jego powodu w
szpitalu niż osoby, które uprawiały sport co
najmniej 150 minut tygodniowo. Ryzyko
pobytu na oddziale intensywnej terapii ro-
sło o 73 proc., a ryzyko zgonu blisko o 150
proc dla osób nieaktywnych fizycznie. Nie ty-
czy się to jednak tylko choroby koronawiru-
sowej, ale odporności na schorzenia ogólnie.
Warto więc wiosną powrócić do aktywności
i zadbać o zdrowie. 

Teren dawnej Skry został uporządkowany,
zaś boisko lekkoatletyczne z tartanową bież-
nią i rozbiegami ponownie oddane do użyt-
ku. Bez konieczności rezerwacji mogą z niej
korzystać także osoby indywidualne. Wy-
starczy tylko sprawdzić, czy dany termin nie
został zarezerwowany przez grupy zorgani-
zowane. Harmonogram rezerwacji jest na
bieżąco aktualizowany na stronie interneto-
wej(otwiera się w nowej karcie). Bieżna, tak
jak cały kompleks, jest czynna codziennie w
godz. od 7:00 do 18:00, ponieważ nie jest
oświetlona. Planowane jest wydłużenie go-
dzin otwarcia w miesiącach letnich.

Zgodnie z koncepcją, która zwyciężyła w
konkursie na zagospodarowanie komplek-

su w przyszłości, Skra otworzy się na Pole
Mokotowskie łączącą je strefą rekreacyjno-
-sportową. Powstaną nowe udogodnienia,
np. trasy biegowe czy siłownia plenerowa.
Już w tym roku mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z kolejnego obiektu – trawiastego
boiska bocznego, zaś w połowie 2022 r. z
przestrzeni po dawnych basenach.

Do tej pory udało się wywieźć ok. 700
metrów sześciennych śmieci i gruzu. Teren
stadionu bocznego i korty tenisowe oczysz-
czono z elementów zagrażających bezpie-
czeństwu, a tam gdzie było to możliwe, po-
siano trawę. Poza pracami porządkowymi
wokół obiektów są też zabezpieczane insta-
lacje elektryczne, sanitarne i kanalizacyjne.

P i o t r  C e l e j

Szkolne boiska i nie tylko, dostępne dla mieszkańców

Półtora tysiąca 
dzieci dzięki in vitro

Prezydent Biden w Warszawie
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Wielkimi krokami zbliża
się 18. edycja festiwalu
młodych artystów Moko-
towa „Mam to!”. Organi-
zatorami konkursu jest 6
mokotowskich instytucji:
Urząd Dzielnicy Mokotów
m. st. Warszawy, Bibliote-
ka Publiczna im. Z. Łazar-
skiego w Dzielnicy Moko-
tów m. st. Warszawy, Słu-
żewski Dom Kultury, Cen-
trum „Łowicka”, Dom
Kultury KADR, Dorożkar-
nia oraz Młodzieżowy
Dom Kultury „Mokotów”. 

Impreza jest doskonałą oka-
zją dla mokotowskich dzieci i
mokotowskiej młodzieży do za-
prezentowania swych talentów,
pasji i kreatywności na scenach
dzielnicowych domów kultury
przed profesjonalnym jury i
przed publicznością. Do udziału
w wydarzeniu zaproszone są nie
tylko dzieci w wielu szkolnym,
ale również i mokotowskie
przedszkolaki. Opiekunowie
dzieci, nauczyciele i szkoły mo-
gą zobaczyć jak wygląda eduka-
cja artystyczna w innych placów-
kach i tym samym wzajemnie
się inspirować. Mokotowskie in-
stytucje oświaty i kultury mają
szansę pogłębić współpracę, roz-
wijając wrażliwość i artystycz-
ne działania dzieci i młodzieży.

Każdego roku organizowa-
nych jest wiele różnych konkur-
sów, w tej odsłonie będzie ich 10
i będą one podzielone na cztery
kategorie: #słowo #obraz
#dźwięk i #taniec. Każdy kon-
kurs ma swój własny regulamin
oraz harmonogram. Do każdego
konkursu należy wypełnić od-
dzielną Kartę uczestnictwa.
Szczegółowe informacje i Karty
uczestnictwa znaleźć można na
stronach internetowych instytu-
cji organizujących konkursy. Ga-
la finałowa Festiwalu „MAM to!”
odbędzie się 1 czerwca w Słu-
żewskim Domu Kultury (SDK). 

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

O festiwalu udało nam 
się porozmawiać 

z burmistrzem Mokotowa, 
Rafałem Miastowskim

KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA::
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy MMookkoottóóww jjeesstt
wwssppóółłoorrggaanniizzaattoorreemm ffeessttiiwwaalluu
MMłłooddyycchh AArrttyyssttóóww MMookkoottoowwaa..
TToo jjuużż 1188.. eeddyyccjjaa tteeggoo wwssppaanniiaa-
łłeeggoo wwyyddaarrzzeenniiaa.. JJaakkaa jjeesstt hhiissttoo-
rriiaa ffeessttiiwwaalluu?? JJaakk zzrrooddzziiłł ssiięę ppoo-
mmyyssłł nnaa ttęę iimmpprreezzęę??

RRAAFFAAŁŁ MMIIAASSTTOOWWSSKKII:: Dziel-
nica Mokotów 18 lat temu była
inicjatorem Festiwalu Mam to!

W naszej dzielnicy prężnie dzia-
ła kilka instytucji kultury, więc
chcieliśmy wykorzystać ten po-
tencjał, aby aktywizować dzieci i
młodzież. Wiemy doskonale, że
młodzi ludzie są śmiali i kreatyw-
ni, a ich twórczość nie zna granic,
dlatego w trosce o ich zrównowa-
żony rozwój przygotowaliśmy fe-
stiwal całkowicie dla nich. Dzię-
ki niemu mają możliwość poka-
zania swoich talentów.

JJaakkaa jjeesstt rroollaa uurrzzęędduu ww oorrggaa-
nniizzaaccjjii tteejj iimmpprreezzyy??

W pierwszych latach istnie-
nia festiwalu, finansowanie pły-
nęło z Biura Kultury m. st. War-
szawy, następnie Zespół Kultu-
ry dla Dzielnicy przejął  pałecz-
kę i Urząd Dzielnicy wspierał
festiwal. Aktualnie, całość fi-
nansowania pokrywają dzielni-
cowe instytucje kultury. Impre-
za od zawsze była ważnym
punktem w kalendarzu imprez
Mokotowa. Rada i Zarząd Dziel-
nicy Mokotów m. st. Warszawy,
co roku serdecznie zapraszają
do zmagań. Dzielnica Mokotów
wspiera uczestników w rywali-
zacji, a instytucje w organizacji
wydarzenia. 

CCzzyy kkttóórryyśś zz llaauurreeaattóóww mmiinniioo-
nnyycchh eeddyyccjjii mmaa nnaa sswwyymm kkoonncciiee
jjuużż jjaakkiieeśś zznnaacczząąccee oossiiąąggnniięęcciiaa??

Wiemy, że wielu uczestników
przystępuje do udziału w kon-
kursach co roku. Możemy dzię-
ki temu obserwować ich postępy,
a proszę mi wierzyć - są niema-
łe! Miło popatrzeć jak dorośleją
i oswajają się z występami przed
publicznością.

JJaakkiiee nnaaggrrooddyy ww ttyymm rrookkuu ssąą
pprrzzeewwiiddzziiaannee ddllaa llaauurreeaattóóww??

Nagrody są rozmaite - od wy-
sokiej klasy elektroniki, przez
materiały plastyczne, aż po prze-
różne vouchery. Każda z nagród
jest ściśle powiązana z kategorią
zmagań. Na przykład Służew-
ski Dom Kultury, organi-
zujący konkurs wo-
kalny solistów,
ufundował w
ubiegłym roku
profesjonalne mi-
krofony, słuchaw-
ki; Dom Kultury
Dorożkarnia, or-
ganizujący kon-
kurs taneczny,
opłaca laure-
atom uczestnic-
two w warszta-
tach; a Centrum
Łowicka przeka-
zuje zwycięz-
com vouchery. 

Nagrody i ich
wartości zależą
od możliwości fi-
nansowych placó-
wek kultury. Trzeba
zaznaczyć, że każda z in-
stytucji organizuje własne
konkursy. Najlepsi spotkają
się na gali finałowej, zapla-
nowanej w tym roku na 1
czerwca, czyli w Dzień

Dziecka. Podczas finału przewi-
dują dodatkową atrakcję w po-
staci tortu dla uczestników. 

WW tteeggoorroocczznneejj ooddssłłoonniiee ffeessttii-
wwaalluu ooddbbęęddzziiee ssiięę 1100 rróóżżnnyycchh

kkoonnkkuurrssóóww ppooddzziieelloonnyycchh nnaa
cczztteerryy kkaatteeggoorriiee:: ssłłoowwoo,, oobb-
rraazz,, ddźźwwiięękk ii ttaanniieecc.. CCzzyy mmaa
PPaann jjaakkąąśś uulluubbiioonnąą kkaatteeggoorriięę
ii jjeeśśllii ttaakk ttoo kkttóórrąą??

Każda z kategorii jest wyjąt-
kowa, nie chciałbym wybierać

jednej spośród nich. Trzymam
kciuki za wszystkich.

SSeerrddeecczznniiee ddzziięękkuujjęę
zzaa nnaasszząą rroozzmmoo-

wwęę ii zzaa iinnffoorr-
mmaaccjjee,, kkttóó-
rryymmii ppoo-
ddzziieelliiłł ssiięę
PPaann zz cczzyy-
tteellnniikkaammii
PPAASSSSYY..

Na dziś gościmy blisko 2 000 dzieci w
mokotowskich szkołach. Najwięcej jest w
szkołach podstawowych prowadzonych
przez m. st. Warszawa – 1239 osób. Dzie-
ci w przedszkolach, zarówno publicz-
nych, jak i prowadzonych przez inne niż
stołeczne organy, jest 414. W liceach
przyjęliśmy 193 Ukraińców i Ukrainki,
w tym 11 w technikach.

Dzieci te są włączane do istniejących klas. Szko-
ły w dzielnicy dysponują jeszcze wolnymi miejsca-
mi. Niektórzy dyrektorzy rozpoczęli tworzenie
oddziałów przygotowawczych. Planowane są 2
oddziały przygotowawcze dla klas 1-3 (SP 103 i SP
260), dwa dla klas 4-6 (SP 103 i SP 190) i jeden dla
klas 7-8 (ZSP 1). W każdym oddziale będzie 25
miejsc dla uczniów.

Każde potrzebujące dziecko ma zapewnione
wyżywienie na terenie szkoły czy przedszkola.

Wielu rodziców dodatkowo z własnej inicjatywy
uiszcza dodatkowe wpłaty na obiady, z których jest
pokrywane wyżywienie dla dzieci z Ukrainy.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli poszukują też
nauczycieli znających język ukraiński. Umiesz-
czają ogłoszenia na szkolnych i przedszkolnych
stronach internetowych. Ofert pracy w jednost-
kach oświatowych można też szukać pod adresem
https://edukacja-warszawa.pl/bankrezerwka-
drowych/. Ponadto pomoc i wsparcie w znale-
zieniu pracy uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać
również w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

Szkoły wykonują swoje zadania i zapewniają
dzieciom odpowiednie warunki nauki. Organi-
zują indywidualną pomoc w miarę potrzeb np.
doposażając uczniów w przybory szkolne i inne
rzeczy niezbędne do dobrego funkcjonowania w
szkole. Korzystają również ze wsparcia sponsorów,
Rad Rodziców i wydawnictw.

Jesteśmy pod niesamowi-
tym wrażeniem dobro-
czynności i ofiarności na-
szych mieszkanek i miesz-
kańców. Instytucje i pod-
mioty gospodarcze także
nas wspierają. 

W imieniu osób zakwatero-
wany w punkcie pobytowym
przy ul. Wołoskiej dziękujemy
firmom: Trade Trans Combi,
Żabka Polska, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Zakłady Obu-
wia Befado, Koło Gospodyń
Wiejskich „Kwiat Jabłoni” w An-
nosławiu , Aquamo, Abc Biu-
ra.Pl, Essity Poland, Małgorzata
Wójtowicz, Demico Jerzy Misie-
wicz, Szpital Specjalistyczny im.
Św. Rodziny, Leroy-Merlin, Neo-
net i Echo Investment.

W zbiórce, która organizowa-
na była w Domu Kultury Kadr,

najwięcej darów docierało w
piątki, kiedy to przywożono rze-
czy zebrane z całego tygodnia z
lokalnych szkół i firm. Najwię-
cej było produktów dziecięcych,
w tym pieluch, mokrych chus-
teczek czy musów.

Z końcem miesiąca dom kul-
tury zamyka punkt zbiorki, jed-
nak nadal rzeczy można prze-
kazywać do innych miejsc zlo-
kalizowanych np. przy ul. Pu-
ławskiej 20 i 114 i ul. Magazyno-
wej 14. Lista punktów i zbiera-
nych artykułów https://moko-
tow.um.warszawa.pl/-/punkt-
-zbiorki-na-rzecz-ukrainy.

Wsparcie finansowe możne
też przekazać na warszawskie
rachunki do darowizn – jako
odbiorcę przelewu należy wska-
zać Miasto Stołeczne Warsza-
wa oraz adres: plac Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa. W ty-
tule przelewu wpisać: „cel daro-
wizny: pomoc dla uchodźców
z Ukrainy”.

Rachunek bankowy prowa-
dzony w PLN: PL 58 1030 1508
0000 0005 5000 0180 

KOD SWIFT: CITIPLPX.

Zachęcamy do korzystania z
boisk zlokalizowanych przy
obiektach oświatowych na te-
renie Mokotowa. Na stronie
https://bit.ly/3wIvm5m znaj-
duje się baza mokotowskich,
oświatowych terenów sporto-
wych, w tym między innymi:
boiska, bieżnie, korty tenisowe,
siłownie zewnętrzne i wiele in-
nych terenów sportowych udo-
stępnianych mieszkańcom bez-
płatnie w określonych godzi-
nach praktycznie każdego dnia
tygodnia.

Dzieci z Ukrainy w mokotowskich szkołach

Dostępne obiekty dla mieszkańców

Dziękujemy darczyńcom!

Festiwal „Mam to!” już po raz 18!

RRaaffaałł MMiiaassttoowwsskkii - burmistrz dzielnicy Mokotów od 27 listopada 2018 roku. Absolwent Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doświad-
czony samorządowiec. W latach 2006–2008 pełnił funkcję członka Zarządu Dzielnicy Bielany, a od stycz-
nia 2008 r. burmistrza dzielnicy Wilanów. W latach 2010–2015 był burmistrzem dzielnicy Bielany, na-
stępnie w latach 2015-2018 zastępcą burmistrza dzielnicy Ursynów.
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Rodzice z Ursynowa zrzesze-
ni w Stowarzyszeniu Rodzin i
Przyjaciół Osób Głęboko Upo-
śledzonych „Maja” już od kilku
lat zabiegali o utworzenie takiej
placówki dla swoich dorosłych
dzieci z niepełnosprawnością.

Budynek Centrum Opiekuń-
czo-Mieszkalnego będzie się
składał z dwóch części. W części
domowej znajdzie się 20 jedno-
osobowych pokoi o powierzchni
15 m kw., w których zamieszka-
ją osoby ze znaczną niepełno-
sprawnością intelektualną. Ma-
rzeniem pomysłodawców pla-
cówki jest, aby pokoje udało się
urządzić w taki sposób, by przy-
pominały mini mieszkanie za-
pewniające spokój, prywatność
i autonomię lokatora. Druga
część budynku będzie służyła ce-
lom rehabilitacyjno-terapeu-
tycznym, tutaj będą też gabine-
ty lekarskie oraz poradnia psy-
chologiczna.

Z placówki będzie mogło sko-
rzystać 30 osób ze znaczną nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną: 20 z nich zamieszka w Cen-
trum na stałe, a 10 będzie mogło
korzystać z opieki dziennej. Cen-
trum powstanie przy ulicy Bel-
gradzkiej tuż obok działającego
już od 2018 roku Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Niepełno-
sprawnościami Intelektualnymi.

Placówka ta powstała z fun-
duszy Budżetu Obywatelskiego,
a jej działalność prowadzona jest

dzięki dofinansowaniu z budże-
tu m. st. Warszawy, Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środ-
ków prywatnych. Zanim doszło
do jej powstania, przez ponad
20 lat osoby upośledzone miesz-
kające na Ursynowie miały do
dyspozycji jedynie stare po-
mieszczenia w bloku przy Me-
ander. Ośrodek przy ulicy Bel-
gradzkiej 33 jest miejscem dzien-
nego pobytu dla osób niepełno-
sprawnych. Mieszczą się w nim
różne sale do zajęć, takich jak
na przykład zajęcia muzyczne
czy plastyczne, sala rehabilita-
cyjna, mini mieszkania do tre-
ningu samodzielności i do krót-
kookresowego pobytu na wypa-
dek sytuacji kryzysowej w rodzi-
nie. Osoby ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności inte-
lektualnej i sprzężonej spędzają
w ośrodku kilka godzin dzien-
nie pod opieką terapeutów i re-
habilitantów.

Rodzice dzieci z niepełno-
sprawnościami intelektualnymi
są niezmiernie wdzięczni
wszystkim którzy przyczynili się
do powstania placówki przy uli-
cy Belgradzkiej 33. Miejsce to
wnosi zupełnie nową jakość
wspierania osób z niepełno-
sprawnością intelektualną i
sprzężoną. Placówka jest stawia-
na za wzór dla innych tego typu
ośrodków w Polsce. Wiele osób,
które zabiegały o stworzenie te-
go miejsca jest już w podeszłym
wieku, a kilkoro, niestety, już
zmarło. Rodzice dzieci z niepeł-
nosprawnościami najbardziej
boją się tego, jaki los czeka naj-
ukochańszych, gdy ich już za-
braknie lub nie będą mieli sił,
aby należycie się nimi zajmo-
wać. Dlatego też decyzję o po-
wstaniu Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego przyjęli z wielką

radością. Miejsce to będzie do-
mem dla osób, które nie będąca
w stanie same zostać w swoim
mieszkaniu. Centrum da kolejne
możliwości tworzenia jeszcze
bardziej nowoczesnego i kom-
pleksowego systemu wsparcia
osób z niepełnosprawnościami
intelektualnymi.

Rozmowa z Prezes 
Stowarzyszenia Maja, 

Ewą Wiśniewską

KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA::
IIllee oossóóbb zznnaajjdduujjęę ssiięę oobbeeccnniiee
ppoodd ooppiieekkąą OOśśrrooddkkaa wwssppaarrcciiaa
ddllaa oossóóbb nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh iinn-
tteelleekkttuuaallnniiee pprrzzyy uulliiccyy BBeell-
ggrraaddzzkkiieejj 3333?? 

EEWWAA WWIIŚŚNNIIEEWWSSKKAA:: Pod
opieką Ośrodka Wsparcia i In-
tegracji przy ul. Belgradzkiej
33 obecnie jest 41 uczestników
z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz intelektualną i
sprzężoną.

WW jjaakkiimm wwiieekkuu ssąą ttee oossoobbyy??
Wszystkie osoby zakończyły

obowiązek szkolny. Nasi pod-
opieczni są w różnym wieku -
od 24 do nawet 60 lat. Nie usta-
la się górnej granicy wieku
uczestnika. Zakładamy możli-
wość uczestnictwa stałego, jeśli
osoba nie ma możliwości sko-
rzystania z innych, podobnych
do naszej form opieki, terapii i re-
habilitacji. 

JJaakk wwyygglląąddaa pprroocceess kkwwaalliiffii-
kkaaccjjii ?? JJaakk mmoożżnnaa uuzzyysskkaaćć ooppiiee-
kkęę ww PPaańńssttwwaa ppllaaccóówwccee??

Aby zarezerwować sobie
miejsce w Ośrodku, należy
umówić się na spotkanie z kie-
rownikiem placówki lub zespo-
łem specjalistów. Razem z nimi
uczestnik wraz ze swoim rodzi-
cem lub opiekunem prawnym
lub opiekunem faktycznym wy-
pełniają szczegółowy formu-
larz opisujący stan zdrowia i
funkcjonowania osoby. Dokład-
ny opis pozwala ocenić nam,
czy jesteśmy w stanie zapew-
nić osobie bezpieczeństwo i
właściwą opiekę. Staramy się
nikomu nie odmówić pomocy,
ale może zdarzyć się, że osoba

nie może być uczestnikiem za-
jęć w ośrodku. To są rzadkie sy-
tuacje. Ośrodek ma jednak
swoje ograniczenia organiza-
cyjne – zarówno pod względem
powierzchni, jak też liczby per-
sonelu. Czasem na miejsce trze-
ba poczekać. Niekiedy zdarza-
ją się sytuacje interwencyjne,
wtedy trzeba reagować natych-
miast. Na końcu rekrutacji jest
przemyślana, odpowiedzialna
decyzja o przyjęciu osoby do
placówki i o zakresie wsparcia.
Proces rekrutacji to nie wszyst-
ko, ale daje nam pewnego ro-
dzaju obraz kandydata na
uczestnika. Możemy dzięki nie-
mu ułatwić proces adaptacji do
nowego miejsca, zapobiegać
trudnym sytuacjom i propono-
wać odpowiednie zadania oraz
cele do osiągnięcia.

CCoo zzaappeewwnniiaajjąą PPaańńssttwwoo ww rraa-
mmaacchh ooppiieekkii ww OOśśrrooddkkuu??

W Ośrodku zapewniamy trzy
formy wsparcia. Najważniejszą
formą jest dzienna opieka, tera-
pia i  rehabilitacja uzupełniona
dodatkowo wyjściami, wyciecz-
kami poznawczymi, udziałem w
różnych imprezach i uroczysto-
ściach okolicznościowych, kon-
taktami z osobami spoza ośrod-
ka. Uczestnicy mogą też korzy-
stać ze śniadań i obiadów. Po-
magamy w przemieszczaniu się,
karmieniu osób, które same nie
spożywają posiłków, w obsłudze
potrzeb fizjologicznych, reaguje-
my podczas incydentów wyni-
kających z choroby lub niepeł-
nosprawności. Ponadto każdy
uczestnik zajęć dziennych ma
szansę uczestniczyć w weeken-
dowym turnusie usamodzielnia-
nia. Ośrodek posiada część
mieszkalną i pięć miejsc do pro-
wadzenia okresowego wspiera-
nia całodobowego. Jest to druga
forma wsparcia ciesząca się co-
raz większym zainteresowa-
niem. Niewiele jest miejsc w Pol-
sce, które oferują taką formę tre-
ningu samodzielności osobom
wymagającym wzmożonego, ca-
łodobowego wspierania. Kiedy
powstawała placówka, trzeba
było podjąć wyzwanie poznaw-
cze, dowiedzieć się jak poszcze-
gólne osoby funkcjonują całodo-
bowo, poza domem rodzinnym.
Obawialiśmy się traumy przy
rozstaniu z najbliższymi, przy-
krych reakcji emocjonalnych
przy przełamywaniu stereoty-
pów. Nic takiego nie miało miej-
sca. Turnus jest tak przemyślany,
aby proces adaptacyjny zawie-
rał szereg możliwości podejmo-
wania przez uczestnika autono-
micznych decyzji, nawet jeśli de-
cyzje dotyczą zwykłych, codzien-
nych zajęć, które osoby pełno-
sprawne wykonują mechanicz-
nie, nie myśląc nawet o nich.
Turnusy samodzielności, mimo
iż nie trwają długo, są coraz bar-
dziej docenianą przez rodziny
formą opieki wytchnieniowej
oraz na wypadek sytuacji awa-
ryjnej w domu uczestnika. Prze-
strzeń mieszkalna posiada sze-
reg udogodnień ułatwiających
czynności opiekuńcze.  Chcieli-
byśmy móc stopniowo wydłużać
pobyty całodobowe, ale nie jest
to proste. Bywają też sytuacje
absolutnie wyjątkowe, kiedy
trzeba udostępnić osobie z nie-
pełnosprawnością i jej rodzinie
część mieszkalną w sytuacji kry-
zysowej, nagłej – takie nie zda-
rzają się na szczęście zbyt czę-
sto. Pomogliśmy też rodzinie z
Ukrainy z niepełnosprawnym
dzieckiem. 

Trzecia forma wsparcia to za-
jęcia integracyjne – kierowane
do osób z zewnątrz i do naszych
uczestników. Ma służyć inkluzji
społecznej osób ze znaczną nie-
pełnosprawnością niejako w ra-
mach aktywizacji społecznej
mieszkańców Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy. Prze-

strzeń ośrodka jest w miarę
możliwości organizacyjnych
udostępniana innym na działa-
nia w zakresie wzmacniania
wspólnoty lokalnej, współpra-
cy między organizacjami poza-
rządowymi działającymi na
rzecz mieszkańców Ursynowa.
Niekiedy sami prowadzimy za-
jęcia otwarte dla mieszkańców
Ursynowa, siłami naszych pra-
cowników lub zaproszonych
ekspertów, a czasami udostęp-
niamy powierzchnię. Zajęcia
otwarte lub udostępnianie sali
mają miejsce po godzinie 16,
niekiedy w weekendy, gdyż nie
mogą zakłócać wsparcia kiero-
wanego do uczestników zajęć z
niepełnosprawnością. 

IIllee ggooddzziinn ddzziieennnniiee ssppęęddzzaajjąą uu
PPaańńssttwwaa ppooddooppiieecczznnii??

Dzienne zajęcia trwają od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 8-16. Dodatkowo zwykle
raz w miesiącu jest weekendowy
turnus samodzielności. Do tego
dochodzą zajęcia otwarte, które
nie mają stałego grafiku, w tej
chwili jest ich kilka w miesiącu –
odbywają się, jak wspomniałam
po godzinie 16, niekiedy w
weekendy.

JJaakk wwyygglląąddaa ppllaann ddnniiaa??
Podstawą pracy Ośrodka w

zakresie dziennej opieki, tera-
pii i rehabilitacji jest ramowy
rozkład dnia. Od godziny 8 do 9
odbywają się zajęcia integracyj-
ne dla przychodzących w tym
czasie do Ośrodka uczestników
zajęć lub konsultacje indywidu-
alne, ewentualnie inne zajęcia
wynikające z okoliczności orga-
nizacyjnych. W godzinach 9-10
jest spotkanie społeczności i
śniadanie dla osób chętnych,
(spożywanie samodzielne, kar-
mienie), a następnie w godzi-
nach 10-14 dwie dwugodzinne
aktywności prowadzone przez
specjalistów, uwzględniające za-
jęcia z zakresu rehabilitacji ru-
chowej, aktywności artystycz-
nej, pomocy psychologicznej, re-
walidacji, reedukacji, inne pro-
gramowe, ( zajęcia prowadzą
pedagodzy, rehabilitanci, in-
struktorzy zajęć artystycznych
wspomagani przez personel po-
mocniczy, tj. opiekunów i asy-
stentów). Alternatywnie może
być zorganizowana wycieczka,
wyjście poznawcze lub ćwicze-
nia indywidualne, inne działa-
nia terapeutyczno- rehabilita-
cyjne. W godz. 14-15 jest obiad
dla osób chętnych, spotkanie
społeczności podsumowujące
dzień - w tym czasie część
uczestników może już kończyć
zajęcia. W godzinach 15-16 od-
bywają się zajęcia opiekuńcze,
niekiedy relaksacyjne, niektó-
rzy chcą mieć czas wolny, który
spędzają wg własnych preferen-
cji, następnie uczestnicy rozcho-
dzą się do domu. Grafik zajęć
czasem musi być modyfikowany
celem m.in. zachowania zale-
ceń służb sanitarnych lub innych
uprawnionych organów oraz z
powodu okoliczności ważnych
z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa i organizacji dnia.

WWiieemm,, żżee żżyycciiuu PPaańńssttwwaa ppllaa-
ccóówwkkii uucczzeessttnniicczząą wwoolloonnttaarriiuu-
sszzee.. WW jjaakkii ssppoossóóbb mmoożżnnaa ssiięę zzaa-
aannggaażżoowwaaćć ww ttaakkąą ddzziiaałłaallnnoośśćć??

Mamy koordynatora ds. wo-
lontariatu, którym jest pani psy-
cholog, doświadczony pracow-
nik Ośrodka. Można skontakto-
wać się z koordynatorem – tele-
fonicznie, pod nr 780040189 lub
z prezesem stowarzyszenia –
mailowo. Adres mailowy: ma-
ja3@xl.wp.pl Potrzebujemy
osób do pomocy w różnych dzie-
dzinach i pracach – zarówno do
wolontariatu długoterminowe-
go, jak też krótkoterminowego,
z doświadczeniem i bez do-
świadczenia. Jesteśmy w stanie
przygotować do pomocy osoby,
które np. chciałby pomagać nie-
którym uczestnikom w drodze
do Ośrodka i w drodze powrot-
nej do domu albo towarzyszyć
w ciągu dnia w Ośrodku– w tym
wypadku potrzebne są osoby
pełnoletnie, w różnym wieku,
seniorzy, studenci, inni, najchęt-
niej z przygotowaniem pedago-
gicznym, psychologicznym,
opiekunowie, asystenci osób z
niepełnosprawnością. Czasem
potrzebujemy chętnych do prac
w ogrodzie albo przy wykony-
waniu prac porządkowych, nie-
kiedy do prac technicznych, pro-
mocyjnych. Mile widziane są
osoby posiadające różnego ro-
dzaju talenty, np. artystyczne,
kulinarne, inne – jeśli ktoś ze-
chce podzielić się z nami swoim
zdolnościami, będziemy bardzo
wdzięczni za wszelkie występy,
koncerty, pokazy … Czasami po-
trzebni są informatycy albo oso-
by lubiące tworzyć strony inter-
netowe. Chciałabym, aby nasi
uczestnicy mieli swoje strony in-
ternetowe lub byli włączeni w
media społecznościowe. Chodzi
o wykonanie ale też o opiekę nad
taką stroną. Może to jest szansa
na tworzenie kręgów wsparcia
wokół osób ze znaczną niepeł-
nosprawnością, czyli grupy przy-
jaciół danej osoby. 

NNaa jjaakkiiee iinnnnee ssppoossoobbyy mmoożżnnaa
wweesspprrzzeećć OOśśrrooddeekk??

Będziemy też wdzięczni za
wszelką pomoc finansową. Moż-
na nas wesprzeć np. darowizną,
którą darczyńca może przeka-
zać w formie przelewu na nasze
konto bankowe tytułem wspiera-
nia działalności statutowej sto-
warzyszenia. Taką darowiznę
podatnik może odliczyć w PIT, (
do 6% dochodu osoba fizyczna i
do 10% osoba prawna). Można
też przekazać nam 1% należne-
go podatku ponieważ posiada-
my status organizacji pożytku
publicznego. To nic nie kosztuje
podatnika, który wskazuje w PIT
nr KRS wybranej opp.

NNaasszzee ddaannee::
Stowarzyszenie Rodzin i Przy-

jaciół Osób Głęboko Upośledzo-
nych „Maja”

Adres siedziby stowarzysze-
nia: 02-791 Warszawa, ul. Na
Uboczu 4/45

Nr konta bankowego: 93 1020
1169 0000 8102 0065 1265

Nasz nr KRS: 0000141918

Na Ursynowie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Przed Świętami miałam ogromną przyjemność prze-
prowadzać wywiad z burmistrzem Robertem Kempą.
Zapytałam wtedy Pana burmistrza, do której z zapla-
nowanych na najbliższy  czas inwestycji podchodzi z
największym entuzjazmem. Nasz włodarz opowiedział
mi wtedy o zaplanowanej na lata 2022/23 budowie
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Będzie to miejsce, w którym osoby
te nie tylko będą poddawane rehabilitacji, ale będą
również mogły na stałe mieszkać i być pod całodobową
fachową opieką. 

EEwwaa WWiiśśnniieewwsskkaa – pedagog, terapeutka, nauczyciel, trener, z dyplomem z zakresu Zarządzania In-
stytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi oraz specjalizacją z zakresu Organiza-
cji Pomocy Społecznej. Obszarem jej zainteresowań jest poprawa rozwiązań systemowych dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną wymagających większego wsparcia. Jedna z założycie-
li Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, a od 1998 roku prezes te-
goż Stowarzyszenia. Związana z osobami z niepełnosprawnością rodzinnie, zawodowo i społecznie. W
latach 2018- 2019 przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
m. st. Warszawy, członek IV kadencji Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, członek założyciel i pierw-
sza przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Otrzymała Odznakę Honorową Zasłu-
żonego dla Warszawy, nagrodę POLCUL, zaś Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upo-
śledzonych „Maja” otrzymało Nagrodę m. st. Warszawy.
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Zakład Unieszkodliwiania
Stałych Odpadów Komu-
nalnych na Targówku dzia-
ła od 2001 roku. W ciągu
20 lat jego funkcjonowania
potrzeby stolicy znacznie
wzrosły. Dlatego w ubie-
głym roku Warszawa roz-
poczęła rozbudowę i mo-
dernizację instalacji. Dzię-
ki inwestycji zostanie ona
przystosowana do współ-
czesnych potrzeb miasta i
jego mieszkańców.

Jednym z kluczowych i naj-
istotniejszych założeń projektu
rozbudowy i modernizacji ZU-
SOK jest utrzymanie aktywności
produkcyjnej obecnej instalacji.
W praktyce oznacza to, że rozbu-
dowywany zakład wciąż prze-
twarza odpady komunalne
mieszkańców Warszawy. Wła-
ściwe prace budowlane, po okre-
sie niezbędnych przygotowań,
rozpoczęły się w kwietniu 2021
roku. W pełni rozbudowany i
zmodernizowany ZUSOK roz-
pocznie pracę w 2024 roku.

– Ukończenie projektu w okre-
ślonym czasie jest naszym prio-
rytetem i celem. Modernizacja
istniejącego zakładu oraz budo-
wa dwóch nowych linii zagospo-
darowania odpadów w ciągu 36
miesięcy jest bardzo dużym wy-
zwaniem. Jednak doświadcze-
nie POSCO E&C i dobrze zorga-
nizowany zespół projektowy sta-
ra się zrobić wszystko, aby osią-
gnąć ten cel – mówi Tony Kang,
dyrektor projektu POSCO E&C.

W 2021 r. przy ul. Zabraniec-
kiej trwały prace przygotowaw-
cze oraz budowlane i mecha-
niczne, m.in. przygotowanie za-
plecza robót, infrastruktury so-
cjalnej, przełożenie i poprowa-
dzenie instalacji energetycznej,
cieplnej oraz kanalizacyjnej. Wy-

konawca przygotował tymcza-
sowy magazyn składowania od-
padów oraz taśmociąg (linia
K1). Zgodnie z nowym przebie-
giem ścieżki technologicznej, od-
pady podawane są do istnieją-
cego kotła – z pominięciem sta-
rego bunkra.

Wyznaczono też nową trasę
dostaw. Zwożone odpady są mo-
nitorowane poprzez każdorazo-
we ważenie pojazdów przed i po
wyładunku. W tym celu zostały
wykonane pełnowartościowe,
tymczasowe stanowiska pomia-
rowe, czyli wagi wraz z syste-
mem monitoringu.

W 2021 roku sfinalizowano
również główne rozbiórki obiek-
tów, które nie wchodzą w infra-
strukturę nowej instalacji. Zorga-
nizowanie nowego przebiegu
ścieżki technologicznej i alter-
natywnego sposobu podawania
odpadów umożliwiło wyburze-
nie dawnego bunkra i innych
obiektów kubaturowych, a w
efekcie – przygotowanie terenu
pod nowe rozwiązania inżynie-
ryjne i obiekty. Zaawansowane
są prace przy fundamentach ha-
li żużla, sortowni odpadów, a
także na płytach fundamento-
wych hal kotłów oraz oczyszcza-
nia spalin. Do wykonania fun-
damentu kotłowni dwóch no-
wych linii produkcyjnych wyko-
rzystano 400 ton stali i 2600 me-
trów sześciennych betonu.

– Ubiegły rok skoncentrowany
był przede wszystkim na pracach
projektowych, rozbiórkach bu-
dynków, przekładkach kolidują-
cych sieci oraz wykonaniu tym-
czasowego układu dowozu, ma-
gazynowania i podawania od-
padów dla funkcjonującej linii.
Rozpoczęliśmy również prace
fundamentowe dla głównych
obiektów. Wszystko zostało do-

stosowane do zaplanowanych
przerw technologicznych. Obec-
nie kontynuujemy prace m. in.
przy fundamentach hali kotłów,
a także przy budynkach magazy-
nowania i dojrzewania żużla.
Równolegle trwa montaż kolej-
nych żurawi wieżowych, które
będą wykorzystywane przy
wznoszeniu następnych obiek-
tów – mówi Joanna Grudek, dy-
rektor Działu Inwestycji i Roz-
woju w MPO Warszawa.

Podstawowym celem na
pierwszy kwartał 2022 r. jest roz-
poczęcie montażu dwóch kolej-
nych linii przetwarzania odpa-
dów, w tym montaż konstrukcji
stalowej, a także dostawa oraz
montaż samych kotłów. Roz-
pocznie się też budowa bunkra,
hali wyładunku oraz budynku
dla administracji ZUSOK. Aby
wzmocnić fundamenty tych
obiektów, wykonano blisko 600
pali CFA wbijanych na głębokość
kilkunastu metrów.

Inwestycja jest prowadzona
zgodnie ze standardem BAT
(Best Available Techniques). Do-
tyczy to zarówno rozwiązań in-
żynieryjnych, jak i oddziaływa-

nia na otoczenie. Rozbudowa-
ny ZUSOK, który po moderni-
zacji stanie się najnowocześniej-
szą i największą tego typu in-
stalacją w Polsce, połączy funk-
cję bezpiecznej utylizacji odpa-
dów z walorem informacyjnym,
otwartym na mieszkańców. Na
terenie zakładu znajdzie się
ścieżka edukacyjna, a zielone
dachy wspomogą retencję wód
opadowych.

Projekt jest nie tylko ekolo-
giczny, ale ciekawy z punktu wi-
dzenia architektury – transpa-
rentne elementy elewacji bu-
dynku dadzą po zmroku wyjąt-
kowy efekt iluminacji. Dla za-
pewnienia walorów estetycz-
nych na placu budowy przy ul.
Zabranieckiej został wzniesio-
ny model z betonu struktural-
nego, na którym umieszczane
są materiały wykończeniowe.
Projekt posiada także warstwę
społeczną. Działania edukacyj-
ne oraz promocyjne, skierowa-
ne do szerokiego otoczenia, re-
alizowane są za pośrednictwem
Centrum Informacyjnego utwo-
rzonego przy inwestycji.

J a k u b  Tu r o w i c z

Energia i ciepło z odpadów dla Warszawy

Pałac w Wilanowie, piękne ogrody i budowle w parku,
a także zgromadzone tu dzieła sztuki są zapisem na-
szej historii. To miejsce pamięci o Janie III, królu-wo-
jowniku, który był jednocześnie miłośnikiem ksiąg i
obrazów, wykształconym i zainteresowanym rozwojem
nauki mecenasem. Jego pamięć pielęgnował Stanisław
Kostka Potocki, wybitny polityk, animator nauki i
sztuki, twórca muzeum wilanowskiego. 

Mniej wiadomo o roli właścicielek Wilanowa, a przecież Elżbie-
ta Sieniawska, Izabela Lubomirska czy wreszcie Aleksandra Augu-
stowa Potocka rozbudowywały i wyposażały pałac, dbały o zacho-
wanie charakteru tego miejsca, które dzięki nim stało się dostępne
dla publiczności. Dziś pałac jest narodową instytucją kultury i miej-
scem chętnie odwiedzanym także przez gości z zagranicy. 

Warto dodać, że nie od razu pałac zbudowano. Początkowo był
skromnym podmiejskim dworem, letnią rezydencją rodziny Sobie-
skich. Z czasem stał się wspaniałą willą otoczoną ogrodami świad-
czącą o prestiżu, której wystrój podkreślal chwałę króla-zwycięzcy.

Przypomnijmy, że Jan III Sobieski herbu Janina (1629-1696), het-
man wielki, marszałek wielki koronny, król Polski to także hetman
wielki koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marsza-
łek wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656. Pia-
stował też szereg innych zaszczytnych funkcji. Był wybitnym poli-
tykiem i dowódcą. Jego dwudziestodwuletnie panowanie to okres
stabilizacji Rzeczypospolitej, po zawirowaniach powstania Chmiel-
nickiego, wojny polsko-rosyjskiej i potopu szwedzkiego.

Nie mniej ważną postacią dla Wilanowa jest Stanisław Kostka Po-
tocki (1755-1821) – polityk, kolekcjoner, wolnomularz. Urodził
się w Lublinie, w listopadzie 1755 roku. Był synem Eustachego Po-
tockiego. Warto prześledzić historię samego Wilanowa i postaci z
nim związanych. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Cudze chwalimy, 
swego nie znamy
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W sprawie przekrętu wokół Narbutta 60 zrobiono bardzo wiele, żeby nie zrobić nic...

Macki ośmiornicy reprywatyzacyjnej wciąż trzymają
O wstrzymanie reprywatyzacji
budynku przy ul. Narbutta 60
na Mokotowie „Passa” walczyła
ponad trzy lata. Ustaliliśmy bo-
wiem, że autentyczność i wiary-
godność aktu notarialnego kup-
na – sprzedaży działki przy Na-
rbutta 60 ze stycznia 1947 r., bę-
dącego podstawą decyzji repry-
watyzacyjnej, pozostawia wiele
do życzenia. Nieruchomość nie
została sprywatyzowana, ale
sprawa wydaje się nie mieć koń-
ca. Prokuratura przeprowadzi-
ła dogłębne dochodzenie w tej
sprawie, w końcu jednak je – nie
wiedzieć dlaczego – umarzając... 

Decyzja o przekazaniu w użytkowa-
nie wieczyste spadkobiercom byłego
właściciela działki pod wybudowanym
w 1955 r. budynkiem przy ul. Narbutta
60 zapadła w maju 2014 r. Została wy-
dana przez Jerzego Mrygonia, ówcze-
snego zastępcę dyrektora owianego po-
nurą sławą Biura Gospodarki Nieru-
chomościami w Urzędzie m. st. War-
szawy, które jako źródło korupcji zo-
stało jesienią 2016 r. zlikwidowane . Po
dwóch latach dziennikarskiego śledz-
twa i odbijania się od murów stołeczne-
go ratusza, mokotowskiej prokuratury
i tamtejszej komendy policji ustaliliśmy,
iż akt notarialny kupna – sprzedaży
działki przy Narbutta 60 ze stycznia
1947 r., będący podstawą decyzji re-
prywatyzacyjnej, prawdopodobnie zo-
stał sfałszowany.

Mało tego, że sporządziła go w gru-
zach powojennej Warszawy osoba nie-
uprawniona, to na dodatek wypis i kse-
rokopia wypisu z aktu notarialnego
znacznie różnią się od oryginału znaj-
dującego się w Archiwum Państwo-
wym w Milanówku. Mimo tak kruchej
i mocno naciąganej podstawy do rosz-
czenia Jerzy Mrygoń postanowił prze-
kazać w prywatne ręce komunalny ma-
jątek dużej wartości. Ustaliliśmy rów-
nież, że decyzja zawiera zapisy nie-
zgodne ze stanem faktycznym, a Mry-
goń  nie posiadał w dokumentacji ory-
ginału wypisu z aktu notarialnego z
1947 r., tylko kserokopię. Tym skanda-
licznym przypadkiem próbowaliśmy
zainteresować mokotowską prokura-
turę, ale bezskutecznie. Prokuratura
nie odpowiadała na nasze monity, nie
odnosiła się do uzasadnionej krytyki
prasowej pod jej adresem, odmawiała
wszczynania postępowań, bądź szybko
je umarzała, często bez podjęcia kluczo-
wych czynności.

Prokuratura toleruje nawet 
jawne fałszerstwo 

Podejrzana reprywatyzacja Narbut-
ta 60 nabrała rozpędu po zmianie wła-
dzy w państwie. Poprzednie ekipy rzą-
dzące krajem przez dwie dekady przy-
glądały się biernie, jak ustosunkowana
grupa cwaniaków doi stolicę na setki
milionów złotych. Dowody w postaci
oficjalnych pism z Ministerstwa Spra-
wiedliwości, Sądu Apelacyjnego w War-
szawie oraz Izby Notarialnej nie pozo-
stawiają najmniejszych wątpliwości, że
Zygmunt Anyżewski, który w styczniu
1947 r. sporządził akt notarialny kupna
– sprzedaży działki budowlanej przy
ul. Narbutta 60, nie figuruje w powojen-
nym spisie notariuszy i asesorów. To
oznacza, iż sporządzony przez niego
poza kancelarią notarialną dokument
nie ma żadnej wartości i powinien zo-
stać przez Jerzego Mrygonia wyrzuco-
ny do śmieci. W lutym 2017 r. mieszkań-
cy budynku przy ul. Narbutta 60 wystą-
pili z prośbą do Prokuratora Krajowego
Bogdana Święczkowskiego o rozważe-
nie możliwości wszczęcia przez proku-
raturę procedury, mającej na celu
stwierdzenie nieważności decyzji re-
prywatyzacyjnej z 2014 r. 

Podnieśli w piśmie koronny argu-
ment, że przedmiotowa decyzja oparta
jest na sfałszowanym akcie notarialnym
i zawiera dane, które są sprzeczne ze
stanem faktycznym, co powinno czy-
nić ją nieważną z mocy prawa. Powoła-
li się na art. 156 §1, pkt. 2 i 7 kpa. Unie-
ważnienie wadliwej decyzji byłoby ich
zdaniem aktem sprawiedliwości dziejo-
wej – administracja miejska zawiniła,
niech chociaż państwo naprawi wyrzą-
dzone ludziom krzywdy. Puenta zawar-

ta w piśmie mieszkańców mówi sama
za siebie: “Dopóki nie dojdzie do wyeli-
minowania wadliwej decyzji z obrotu
prawnego, korzysta ona z ogólnego do-
mniemania prawidłowości”. Mieszkań-
cy budynku Narbutta 60 znaleźli się w
przedziwnej sytuacji. Znalezione zosta-
ły dowody na to, że decyzja reprywaty-
zacyjna dotycząca ich nieruchomości
oparta jest na fałszerstwie, mimo to ten
wadliwy dokument nadal obowiązuje.
Uzasadnienie zarzutu o sfałszowaniu
aktu notarialnego, sporządzonego na
dodatek przez osobę nieposiadającą
stosownych pełnomocnictw i upraw-
nień, jest przekonujące. 

Jednak nie dla Prokuratury Krajo-
wej, choć lokatorzy dowiedli, że:

1. Akt notarialny z 11 stycznia 1947
r. sporządzony został nie przez nota-
riusza Bronisława Czernica, lecz przez
osobę o nazwisku Zygmunt Anyżew-
ski, podającą się za jego zastępcę. Any-
żewski posłużył się okrągłą pieczęcią
notariusza Czernica bez jego widoczne-
go na dokumencie upoważnienia, co
nie było i nie jest praktykowane w żad-
nym notariacie. Oficjalne urzędowe pi-
sma przesłane do redakcji tygodnika
“Passa” przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości, Sąd Apelacyjny w Warszawie
oraz Izbę Notarialną  stwierdzają w spo-
sób jednoznaczny, że Zygmunt Any-
żewski nie figuruje w żadnym spisie no-
tariuszy bądź asesorów z okresu powo-
jennego. Oznacza to, że akt notarialny
kupna – sprzedaży nieruchomości przy
ul. Narbutta 60 ze stycznia 1947 r. został
sporządzony przez osobę do tego nie-
uprawnioną, co może być głównym
przyczynkiem do stwierdzenia jej nie-
ważności.

2. W decyzji z maja 2014 r. znajduje
się zapis niezgodny ze stanem faktycz-
nym: “...z tytułu nabycia (działki przy
ul. Narbutta 60 przez Jerzego R.) na
mocy aktu kupna z dnia 11 stycznia
1947 r., zeznanego w kancelarii Broni-
sława Czernica, notariusza w Warsza-
wie”. Jest to ewidentne poświadczenie
nieprawdy, bowiem z aktu notarialne-
go wynika w sposób niezbity, iż nie był
on “zeznany” w kancelarii, lecz poza
nią, w gruzach budynku przy ul. Na-
rbutta 58, sąsiadującego z nierucho-
mością Narbutta 60.

3. Wydający decyzję nr
197/GK/DW/2014 zastępca dyrektora
BGN Jerzy Mrygoń dwukrotnie zapew-

niał publicznie w studiu Radia dla Cie-
bie, że dysponuje wypisem z oryginału
aktu notarialnego z 1947 r. Jednakże z
księgi wejść do Archiwum Państwowe-
go w Milanówku wynika, że od 1999 r.
(data wniesienia roszczenia) żaden z
urzędników m. st. Warszawy nie zapo-
znawał się z oryginałem tego aktu.
Oznacza to, że Jerzy Mrygoń wydał de-
cyzję skutkującą oddaniem w prywatne
ręce komunalnego majątku milionowej
wartości wyłącznie na podstawie ksero-
kopii wypisu z oryginału aktu.

Najbardziej aktywnym, a właściwie
jedynym mieszkańcem budynku przy
ul. Narbutta 60 uporczywie walczącym

o unieważnienie decyzji z maja 2014 r.
jest pan Sławomir Jabłoński. Stracił
mnóstwo czasu na pisaniu wniosków
do prokuratury i zażaleń do sądu na
postanowienia prokuratorów, ale jego
wysiłki pozostają bez żadnego efektu.
Mimo kłód rzucanych mu pod nogi pan
Sławomir Jabłoński nie odpuszczał. Pro-
kuratura umarzała bądź oddalała wnio-
ski, a on skarżył do sądu i pisał kolejne.
Jednak ostatnie postanowienie  Proku-
ratury Okręgowej we Wrocławiu pod-
cięło mu skrzydła. Prokurator Rafał Ja-
roch zbił wszystkie zarzuty stawiane
przez pana Sławomira i umorzył postę-
powanie. Nie dopatrzył się popełnie-
nia przestępstwa fałszerstwa, niedopeł-
nienia obowiązków służbowych po-
przez wydanie decyzji reprywatyzacyj-
nej na podstawie kserokopii(sic!) aktu
notarialnego, sporządzenia notarialnej
„lewizny” w piwnicy zrujnowanej ka-
mienicy Narbutta 58 przez osobę nie
posiadającą uprawnień i stosownych
pełnomocnictw, jak również skanda-
licznego wycenienia przez rzeczoznaw-
cę 1 mkw. powierzchni  mieszkania w
kompleksowo wyremontowanym bu-
dynku na prestiżowym Starym Mokoto-
wie na… 5662 zł. 

Czyjego interesu 
broni prokurator?

Wyjątkowo mętne jest odniesienie
się pana prokuratora do ewidentnego
przekroczenia przepisów przez rzeczo-
znawcę, które skutkowało dodatkowym
obniżeniem ceny powierzchni miesz-
kaniowej w budynku. Zaznaczył co
prawda, iż „należy uznać za błędne
przyjęcie przez rzeczoznawcę obniżenie
ceny o 35 proc. wartości 1 mkw. wszyst-
kich lokali należących do miasta z uwa-

gi na obciążenie prawem najmu”, ale i
tu nie dopatrzył się działania przestęp-
czego, ponieważ „przestępstwo po-
świadczenia nieprawdy ma bowiem
charakter umyślny, możliwy do zreali-
zowania w obu postaciach zamiaru”.
Czytelnikom pozostawiam rozszyfro-
wanie tego prawniczego zagmatwania.

Pan prokurator nie dopatrzył się
działania przestępczego także w przy-
padku urzędnika Waldemara Gery-
szewskiego z mokotowskiej delegatury
BGN.  Geryszewski potwierdził w urzę-
dowym dokumencie, że budynek przy
Narbutta 60 został wybudowany przed
1945 r., co jest nieprawdą, ponieważ
wszem i wobec wiadomo, że powstał
on dopiero w 1955 r. Różnica jest taka,
że gdyby przyjęto wersję Geryszew-
skiego, miasto musiałoby zwrócić spad-
kobiercom za symboliczną złotówkę
nie tylko grunt pod budynkiem, ale
także 10 mieszkań komunalnych i
prawdopodobnie zapłacić im ekwiwa-
lent za 4 mieszkania już wykupione.
Pan prokurator Jaroch dał Geryszew-
skiemu za tę urzędniczą psotę jedynie
delikatnego klapsa, wychodząc z zało-
żenia, że „poświadczenie nieprawdy
co do okoliczności niewątpliwie miało
znaczenie prawne, kompleksowa oce-
na pozyskanego na potrzeby niniejsze-
go śledztwa materiału dowodowego
nie pozwala jednak na przypisanie
w/w znamion przestępstwa z art. 271
kk”. Znaczy, zdaniem prokuratora, Ge-
ryszewski nie działał umyślnie, lecz po
prostu pomylił, biedaczek, daty. Lektu-
ra jego zeznań w prokuraturze może
powodować powstawanie zajadów na
ustach ze śmiechu. 

Przez ostatnie lata zastanawialiśmy
się w redakcji, kto w sprawie Narbutta
60 rozgrywał sprawę tak sprawnie, że
wydano decyzję reprywatyzacyjną nie
na podstawie rzetelnych i wiarygod-
nych dokumentów, lecz na podstawie
świstków, których miejsce jest w koszu
na śmieci. Kto miał tyle wpływów, by
wyłączyć z gry dzielnicową prokuratu-
rę? Kiedy jesienią 2016 r. autor niniejszej
publikacji został zaproszony przez pro-
kurator Krystynę Perkowską do Proku-
ratury Okręgowej dowiedział się od
niej, że kiedy zbadała wszystkie akta
dotyczące Narbutta 60 „zjeżyły się jej
włosy na głowie”. Na przykład w spra-
wie o sygnaturze PR 6 Ds. 820.2016.III
prokuratorka z Mokotowa odmówiła
wszczęcia śledztwa BEZ PRZEPROWA-
DZENIA JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI
W SPRAWIE! Nie przesłuchano urzęd-
nika, który spreparował i podpisał „fał-
szywkę” (Geryszewski)! Dzisiaj proku-
ratorzy wrocławscy również odżegnu-
ją się postawienia komukolwiek zarzu-
tów, ale przynajmniej poddali gruntow-
nej i rzetelnej analizie wszystkie fakty.
Upływ czasu z pewnością utrudnił im
zadanie. Jednak jeden z akapitów uza-
sadnienia umorzenia śledztwa z lutego
2021 r. rzuca wreszcie światło na tę peł-
ną niewiadomych sprawę. 

Mecenas, co chciał zabrać 
dzieciom boisko

Okazuje się, że osoba podpisująca się
jako Andrzej Olszewski potwierdziła
niejako nasze zarzuty korupcyjne, skła-
dając w marcu 2015 r. w Prokuraturze
Apelacyjnej w Warszawie doniesienie o
popełnieniu przestępstwa przez mece-
nasa Andrzeja M. Zawiadamiający
wskazał, że mec. Andrzej M. będąc za-
angażowany w odzyskanie przez rodzi-
nę R. nieruchomości przy ul. Narbutta
60 miał korumpować urzędników BGN
w zamian za przychylność oraz pozy-
tywne załatwienie sprawy, w tym dy-
rektora Marcina B., naczelnika Delega-
tury BGN na Mokotowie Zbysława S.
oraz tamtejszej naczelniczki wydziału
architektury Marii S. Okazało się, że
Andrzej Olszewski to nazwisko fikcyjne,
wrocławskim prokuratorom nie udało
się namierzyć tej osoby. Sprawdzono
jednak postawione przez niego zarzu-
ty, ale zdaniem prokuratora Jarocha
„nie udało się pozyskać danych uzasad-
niających popełnienie przestępstw o
charakterze korupcyjnym związanych
z procesem reprywatyzacji nierucho-
mości Narbutta 60”. Zarówno dyrektor
B., jak i jego zastępca Jerzy Mrygoń,
spadkobierca Jerzy R. oraz naczelnicy

Zbysław S i Maria S. wyparli się bliskich
kontaktów z mec. Andrzejem M., choć
ta ostatnia potwierdziła „urzędową zna-
jomość” z adwokatem.

Kim jest mec. Andrzej M. i dlaczego
pojawienie się tej postaci w sprawie
Narbutta 60 rzuca na nią trochę więcej
światła? Ten warszawski adwokat to
jeden z pierwszoplanowych aktorów
złodziejskiej reprywatyzacji, choć dzia-
łający w cieniu, prawdziwy reprywaty-
zacyjny rekin i szara eminencja w BGN
o gigantycznych wpływach. Jego na-
zwisko wymieniane było przy wielu
brzydko pachnących reprywatyza-
cjach, ale przypomnimy tylko jedną. W
2014 r. głośno było o próbie przejęcia
przez Macieja M., znanego kupca rosz-
czeń, boiska przy liceum ogólnokształ-
cącym na ul. Foksal. Przed 1945 r. te-
ren przy ul. Foksal należał do spółki
„Robur”. Dekretem Bieruta przejęło
go państwo, urządzono tam boisko
obok przedwojennej szkoły. Maciej M.
odkupił roszczenia od mec. Andrzeja
M., który wszedł w ich posiadanie bę-
dąc ustanowionym przez sąd w Kato-
wicach likwidatorem spółki „Robur”.
Stołeczne BGN nadzwyczaj szybko
uznało roszczenie M. Pod pozorem
chronienia szkolnej placówki przed
przejęciem przez prywatnego właści-
ciela BGN zaproponowało Maciejowi
M. sam miód – w zamian za boisko
miał otrzymać działki na pl. Defilad i
jeszcze jedną nieruchomość, ale w
uchwale “zapomniano” sprecyzować,
o którą chodzi.

W mediach zawrzało, bo tak ewi-
dentnego przekrętu stolica jeszcze nie
widziała. Proponowane Maciejowi M.
działki zamienne miały bowiem naon-
czas wartość aż 31 milionów złotych.
Projekt stosownej uchwały szybko tra-
fił pod obrady Rady Warszawy. Piloto-
wał ją sam dyrektor BGN Marcin B.,
który poganiał radnych, strasząc, że
“grozi nam utrata boiska, ponieważ je-
go zwrot jest już na etapie końcowym”.
Radni “klepnęli” uchwałę. Aliści oka-
zało się, że na stronach Ministerstwa
Finansów widnieje informacja, iż za
rzeczony teren przy Foksal zostało już
wypłacone odszkodowanie. Otrzymał je
w ramach tzw. ustaw indemnizacyj-
nych jeden z właścicieli spółki „Robur”,
obywatel USA, który posiadał blisko 56
proc. udziałów w spółce. Ministerstwo
Finansów sprawdziło kolejną osobę,
która dysponowała 20 proc. udziałów.
Trop wiódł do Francji i okazało się, że
również ta osoba otrzymała odszkodo-
wanie. Mimo to mec. Andrzej M. do
końca upierał się, że grunt przy Foksal
miasto musi zwrócić, ponieważ rosz-
czenia do niego miał „Robur”, a nie je-
go współwłaściciele. O wypłaconym
odszkodowaniu wszechwiedzący mece-
nas rzekomo nie wiedział. 

Na szczęścia próba wyłudzenia dro-
gocennej nieruchomości nie powiodła
się i licealiści nadal mogą uprawiać tam
sport, ale sam fakt ekspresowego prze-
prowadzenia procedury zwrotowej
przez BGN i Radę Warszawy pokazuje
moc mec. Andrzeja M. Wiarygodne źró-
dło opowiadało, że zjawiając się w BGN
mecenas nawet nie mówił „dzień do-
bry” sekretarce dyrektora, tylko od ra-
zu i bez pukania wchodził do jego gabi-
netu. Ktokolwiek w tym czasie tam
przebywał natychmiast opuszczał po-
mieszczenie. Jeżeli Andrzej M. faktycz-
nie maczał palce w reprywatyzacji nie-
ruchomości przy Narbutta 60 przesta-
jemy niniejszym dziwić się, że decyzję
o zwrocie wydano na podstawie świst-
ków papieru, a przedtem budynek kom-
pleksowo wyremontowano ze środków
dzielnicy Mokotów. Pan Sławomir Ja-
błoński poinformował redakcję, że
ostatnią instancją, do której zamierza
się udać ze skargą, jest Paweł Lisiecki –
poseł PiS, członek sejmowej Komisji do
spraw reprywatyzacji nieruchomości
warszawskich. Wykonanie decyzji re-
prywatyzacyjnej budynku Narbutta 60
zostało w 2017 r. wstrzymane przez sto-
łeczny ratusz, ale nadal jest ona w ob-
rocie prawnym. Jedynie unieważnie-
nie jej przez upoważniony do tego or-
gan administracji, bądź sąd może za-
kończyć wieloletnią gehennę tamtej-
szych mieszkańców.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
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Podczas studiów na Poli-
technice Warszawskiej, a
było to na przełomie lat
60. i 70. XX wieku, byłem
zaangażowany w działal-
ność uczelnianych klubów
turystyki pieszej. Spotka-
łem tam wówczas Prze-
mka Pilicha, który wyróż-
niał się w tej działalności.
Był niezrównany w zdoby-
waniu informacji krajo-
znawczych, w czym –
wkrótce – towarzyszyła
mu żona Maria. 

Po latach zainteresował się
również zagranicą, zdo-
bywając wiedzę, przydat-

ną także w zawodowym oprowa-
dzaniu rodaków po najciekaw-
szych zakątkach naszego globu.
Maria i Przemek tworzą parę nie-
zrównanych krajoznawców, co
przejawia się, m. in. licznymi opra-
cowaniami, zarówno wydawany-
mi przez polskie, jak i zagranicz-
ne firmy (np. niemieckie wydaw-
nictwo Baedeker). W 2021 roku
zasłużone dla polskiej kultury wy-
dawnictwo „Arkady” wypuściło
na rynek ostatnią pracę Marii i
Przemysława Pilichów, pt.: „War-
szawa wielu kultur”. Książka wy-
dana jest bardzo starannie i ma
piękną szatę graficzną. Wiadomo
– nazwa „Arkady”, tak, jak szla-
chectwo – zobowiązuje.

Podczas studiów opro-
wadzałem wycieczki po
Warszawie; w latach

1993-2013 byłem prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Warsza-
wy; przez pewien czas praco-
wałem w Urzędzie m. st. War-
szawy; napisałem  kilkanaście
książek i kilkaset artykułów o
naszym mieście. Wspominam o
tym, albowiem uważam, iż
mam sporą wiedzę o Warsza-
wie, ale wiedza i dociekliwość
Marii i Przemka wprost mnie
poraża. Są niezrównani w od-
krywaniu świata, Polski, a szcze-
gólnie Warszawy. Przykładem
jest „Warszawa wielu kultur”,
która przy istniejących już niezli-
czonych przewodnikach i innych
publikacjach, wnosi do wiedzy o
Warszawie wiele nowych fak-
tów, ustaleń i powiązań. Nie jest
ta książka – chociażby ze wzglę-
du na objętość (280 stron) – en-
cyklopedią,  ale stanowi swoisty
przewodnik, mogący być  cen-
nym suplementem do bardzo
licznych prac innych autorów.
Autorzy ustalili np., że „za ca-
ra” granica strefy czasowej była
na Wiśle. Czas na Pradze różnił
się o godzinę od czasu po dru-
giej stronie rzeki.

Książka uporządkowana
jest według wyznań i
należących do nich

świątyń oraz różnego rodzaju ar-
tefaktów, co zilustrowane jest po-
nad 300 unikatowymi (głównie)
fotografiami. „Ta książka jest
przewodnikiem po pamiątkach
innych kultur, po ich świąty-
niach, cmentarzach, pomnikach.
Niektóre z nich sięgają swoja hi-
storią dawnych lat, inne powsta-
ły niedawno, jak na przykład
świątynia hinduska na Okęciu
czy też meczet przy Rondzie Ze-
słańców Syberyjskich”. Maria i
Przemek starali się dotrzeć do
faktów i wiadomości, które nie
są powszechnie znane. W otwie-
rającym książkę rozdziale: „War-
szawa ormiańska” przytoczyli,
na przykład, wiele nazwisk wy-
bitnych Polaków, którzy mają
(mieli) korzenie ormiańskie: Szy-
mon Szymonowicz, Grzegorz Pi-
ramowicz, Juliusz Słowacki, Jó-
zef Nikorowicz, Teodor Axento-
wicz, Ignacy Łukasiewicz, Zbi-
gniew Herbert, Anna Dymna,
ksiądz Tadeusz Isakowicz-Za-
leski, Krzysztof Penderecki, Je-
rzy Kawalerowicz i wielu innych.
Z książki państwa Pilichów moż-
na się dowiedzieć, że świątynią
Warszawy, najbardziej związa-
ną tradycją  ze społecznością or-
miańską, jest kościół św. Jacka
przy ul. Freta na Nowym Mie-
ście, gdzie na ścianie „wisi dwu-
języczna (polsko-angielska) ta-
blica upamiętniająca warszaw-
skich Ormian pod symboliczną
nazwą Zaułek Ormiański”. Au-
torzy przypomnieli także, iż am-
basada Republiki Armenii mieści
się na Ursynowie przy ul. Beka-
sów 50, przy której znajduje się
tzw chaczkar, tj. pamiątkowy
krzyż, z typowo ormiańską sym-
boliką. Nie wiem, jak oni to usta-
lili, albowiem ursynowski chacz-
kar, prawie nie jest widoczny
wśród bujnej zieleni. 

Kolejny chaczkar „stanął
22 września 2018 roku
przy Świątyni Opatrz-

ności Bożej w Wilanowie. Upa-
miętnia on czterdziestą rocznicę
rozpoczęcia pontyfikatu Jana
Pawła II. Ormianie pamiętają je-
go wizytę  w 2001 roku z okazji
1700-lecia chrztu Armenii.
Chaczkar w Wilanowie upamięt-
nia ponadto stulecie niepodle-
głości Polski  i stulecie powstania
pierwszej Republiki Armenii”.

Pilichowie odnieśli się
także do najstarszej hi-
storii Ormian w Warsza-

wie: „kupcy ormiańscy mieszka-
jący w Warszawie byli w więk-
szości ludźmi bogatymi i wpły-
wowymi. Widać to, gdy spojrzy-
my na Rynek Starego Miasta i
nazwiska właścicieli kamienic
od połowy XVII do początków
XIX wieku. Na Stronie Barssa
(pierzeja wschodnia) na trzyna-
ście kamienic aż dziewięć nale-
żało do Ormian. Na Stonie De-
kerta (pierzeja północna) na

osiem kamienic pięć należało do
Ormian. Najbardziej znana z
nich jest Kamienica Pod Murzyn-
kiem (nr 36), w XVIII wieku wła-
sność ormiańskiej rodziny Ję-
drzejewiczów. Na Stronie Za-
krzewskiego (pierzeja południo-
wa) do Ormian należały trzy
spośród ośmiu kamienic. …”.

Od 2016 r. na Cmenta-
rzu Wojskowym na
Powązkach (kwatera

B11-11-30) znajduje się nagro-
bek, który budzi zainteresowa-
nie przechodniów. Jest to po-
mnik nagrobny w formie chacz-
karu, kryjący szczątki Jadwigi
Zarugiewiczowej – matki żoł-
nierza który poległ w obronie
Lwowa i pochowany został w
bezimiennej mogile. „To ona, w
1925 r. wskazała trumnę nie-
znanego żołnierza, którą póź-
niej przewieziono do Warszawy
i 2 listopada tego samego roku
umieszczono w Grobie Niezna-
nego Żołnierza”.

Warszawa w końcu
XIX w., w odczuciu
podróżujących cu-

dzoziemców, była miastem czte-
rech narodów: Polaków,  Niem-
ców,  Rosjan i Żydów, których w
1918 r. mieszkało tu 320 tysięcy,
co stanowiło 42,2% wszystkich
mieszkańców, i jak podają Au-
torzy – „sprawiało, że stolica Pol-
ski była (…) największym mia-
stem żydowskim świata …”. Te-
matyce żydowskiej poświęcony
jest 9. rozdział książki (prawie
60 stron), zawierający wiele
nadzwyczaj interesujących in-
formacji. Prawosławiu  w War-
szawie Autorzy poświęcili 45
stron, do czego należy dodać
prawie 30 stron z opisem ikon
w kościołach i muzeach. Maria i
Przemysław Pilichowie, opisu-
jąc poszczególne religie, starali
się podać możliwie najwięcej
wiadomości w możliwie naj-
prostszej formie. Pisząc o cer-
kwi, jako budynku, napisali, m.
in.: „cerkwie wieńczone są ko-
pułami, które mają symbolizo-
wać płonące świece,  ale też pło-
mienność modlitwy. Stąd też ich
kształt przypominający cebulę.
Jedna kopuła wieńcząca cerkiew
symbolizuje jednego Boga, trzy
kopuły – Trójcę Świętą, pięć –
Chrystusa i czterech ewangeli-
stów, a siedem – siedem Sakra-
mentów Świętych i siedem So-
borów powszechnych”. 

Odnośnie duchownych
prawosławnych napi-
sali: „do księdza pra-

wosławnego najlepiej zwracać
się tak, jak do księdza katolic-
kiego, ponieważ słowo „pop”
jest obraźliwe – to coś jakby sło-
wo „klecha”. Prawosławni na
swoich księży mówią „batiusz-
ka”, a żona księdza to „matusz-
ka”. Co roku w maju na Podla-
siu organizowane są Doroczne
Spotkania Matuszek Diecezji
Warszawsko-Bielskiej”.

J ednym z ostatnich te-
matów pracy Marii i
Przemysława Pilichów

jest podrozdział: „Cmentarz
Karaimów”. Moim zdaniem,
mało kto w Warszawie orien-
tuje się, że w naszym mieście
jest nekropolia, należąca do tej
grupy etniczno-religijnej wy-
wodzącej się z Mezopotamii i
liczącej obecnie na świecie oko-
ło 3 tys. osób, a w Polsce zale-
dwie 120-150.  Autorzy przed-
stawili skróconą historię Kara-
imów w Polsce (Rzeczypospo-
litej) oraz dzieje ich cmentarza
w Warszawie, który znajduje
się na Woli, przy ul. Redutowej
34. Jest to najprawdopodob-
niej najmniejszy cmentarz w
Warszawie. Ustalili także, iż
„wśród Karaimów nie było
analfabetów, a w końcu XIX
wieku aż 15% z nich miało
wyższe wykształcenie”. Trzeba
przy tym pamiętać, że w tym
samym czasie (dane wg spisu
powszechnego  z  1897 r.), War-
szawę zamieszkiwało 624 187
osób, z czego 44,8% to analfa-
beci. Według tego samego źró-
dła, tylko 0,9% ludności nasze-
go miasta legitymowało się
wyższym wykształceniem!
„Wśród osób pochowanych na
tym cmentarzu należy wymie-
nić profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, wybitnego pol-
skiego orientalistę, Ananiasza
Zajączkowskiego (1903-1970)
oraz turkologa Aleksandra Du-
bińskiego (1924-2002)”.

Wmojej ocenie, książ-
ka Marii i Przemy-
sława Pilichów sta-

nowi bardzo cenny wkład do
wiedzy o dziejach naszej stolicy.
Autorzy życzliwie, kompetent-
nie i z wielką dociekliwością
przedstawili - mieszkające nie-
gdyś, ale także obecnie - inne niż
Polacy-katolicy grupy etniczne i
religijne. Książka jest znakomicie
napisana, zilustrowana i wyda-
na, toteż dla osób zainteresowa-
nych historią  i współczesnością
Warszawy, może być nadzwy-
czaj interesującą lekturą.

Warszawa wielu kultur
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Inspiracją  do napisania do Was była moja refleksja
nt. powstałej sytuacji na Ukrainie oraz mój pogląd nt.
pisowskiego działania o uchylenie się Polski od obo-
wiązku przestrzegania prawa  UE i jego wyższości nad
polska konstytucją. Ta ważna tematyka wynikła z lek-
tury: bardzo ciekawej rozmowy Olgierda Łukaszewicza
(aktora i założyciela Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzę-
bowskiego) z Tomaszem Miłkowskim w nr. 6 „Przeglą-
du”, książki Alicji Wejner pt. ”Azymut wspólna Euro-
pa” oraz dwóch wspaniałych aktualnych felietonów
Kurkiewicza i Jastruna, zamieszczonych w nr.11 „P”.

Kilka zdań o tym, kim był i jest dzisiaj W. B. Jastrzębowski (1799-
1882). Czynny powstaniec listopadowy, świadek powstania stycz-
niowego. Wybitny naukowiec w wielu dziedzinach, przyrodnik, fi-
zyk pedagog-praojciec dzisiejszej znaczącej uczelni SGGW w War-
szawie, krajoznawca, profesor botaniki, twórca polskiego barome-
tru, twórca ergonomii, leśnik.

Odniosę się więc do moich inspiracji i aktualnej sytuacji, jaka
powstała w wyniku barbarzyńskiego najazdy Putina na Ukrainę,
ale także do chwilowo odłożonej przez PiS sprawy naszej przyna-
leżności do UE. Reakcja PiS na aktualną wojnę Rosji z Ukrainą jest
taka jaka podaje felietonista „P” R. Kurkiewicz, że Polska zacznie
się teraz dozbrajać, ponosząc  olbrzymie koszty, na które nas po
prostu nie stać. W tym dozbrajaniu polskich sił zbrojnych głów-
ny błąd polega na tym, że przy dużych kosztach dozbrojenia, na-
sze  bezpieczeństwo opiera się dalej na obecnym archaicznym
sprzęcie wojskowym, nie dorównując liczącym się europejskim po-
tęgom zbrojnym. Nie będę wspominać, jak kupowaliśmy śmi-
głowce, fregaty: często stare lub przestarzale, bez znaczenia dla
wzrostu siły zbrojnej Polski. 

Pomysł zwiększenia siły zbrojnej przez WOT (Wojska Obrony Te-
rytorialnej) jest wielce chybiony. Mamy inne, pilne potrzeby – (po-
wtórzę za felietonistą) np. w zakresie służby zdrowia, bo coraz
trudniej dostać się do lekarza specjalisty. Rosną nie tylko kolejki, ale
także ceny tych usług. Dotyczy to w głównej mierze seniorów. Za-
leca się im np. pomoc geriatrii. Postanowiłem ubiegać się o taką po-
moc w Instytucie Geriatrii w Warszawie. Wynik – moja rezygnacja,
bo brak lekarzy specjalistów i miejsc w szpitalu specjalistycznym  IG
dla potrzebujących seniorów. 

Jestem też obserwatorem polskiej edukacji. Mam pedagoga w
rodzinie, wykwalifikowaną wnuczkę (dr. dyplomowany peda-
gog). Podjęła niedawno pracę w ursynowskim liceum. Znajomy
- to sąsiad - dr. Fizyki, senior (pedagog). Dowiaduję się (ale i wi-
dzę),  jaka jest sytuacji w polskiej szkole. Z braku pedagogów i ni-
skich płac – tragedia. Do tego dochodzą skutki najgorsze z moż-
liwych – nauczanie tzw. zdalne. Na szczęście prezydent odrzucił
( o dziwo!) powszechnie skrytykowany projekt ministra Czarnka
o nowelizacji ustawy. Prezydent powinien odrzucić też z  oświa-
ty obecnego ministra. 

Analogiczna zapaść w polskiej kulturze. Wymowne są też straj-
ki rolników wobec rosnących kosztów produkcji rolnej. Ciągłe za-
biegi i strajki AgroUnii, bo UE  z  powodu wyroków UE na Polskę
wstrzymała  unijne środki, m. in. dla rolnictwa.

Tu narozrabiał też nieźle minister sprawiedliwości (ZZ) swoją bez-
zasadną walką o wyższość prawa unijnego nad naszą konstytucją.
Zapaść w sądownictwie ogromna. Widoczna  m. in. w nadzwyczaj
wydłużonych procesach sądowych. 

A minister sprawiedliwości aktywizuje  wojnę o prawo z UE,
chociaż nie ma żadnej szansy na wygranie sprawy, bo rozstrzy-
gniecie nastąpi nie w polskim sądzie,  a europejskim. Polecam  na-
szemu ministrowi poglądy wielkiego polskiego naukowca WB Ja-
strzębowskiego nt.  wyższości prawa europejskiego nad krajowym,
jakie zawarł w 1830  w pierwszej „Konstytucji dla Europy” w p.. 12
„Wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie,
winne są równą uległość prawom europejskim

Rząd PIS wmawia  społeczeństwu i popularyzuje chybione po-
glądy, że damy sobie radę bez UE. Bzdurne nadzieje rząd roztacza
w  tzw. Polskim Ładzie(czytaj w polskim nieładzie).

W cytowanej  wyżej wspanialej książce o W.B. Jastrzębowskim
w rozdziale  ulubione powiedzonka  naukowca – przesyłam dla  eki-
py rządzącej  jedną sentencję  do przemyślenia: „nie bądź wszyst-
kiem dla wszystkich, bo będziesz niczem”

Na pytanie  dlaczego  zająłem się tak trafnymi po tylu la-
tach(1830) poglądami W.B. Jastrzębowskiego odpowiadam: war-
to przybliżyć mieszkańcom tej ulicy ich  patrona 

Ja mieszkam na warszawskim Ursynowie na ul  ZWM   Obok
funkcjonuje ulica, która ma za patrona tak wielkiego człowieka, ja-
kim był W.B. Jastrzębowski.  Ja i moi sąsiedzi, mieszkańcy tej uli-
cy -  jesteśmy z tego faktu dumni!   Przy tej ulicy  funkcjonuje mo-
ja SBM Stokłosy i pogotowie ratunkowe.

Gratulacje składam także założycielowi Fundacji im. W.B. Jastrzę-
bowskiego p. O. Łukaszewiczowi( na warszawskim Podwalu).
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Po kilku ciepłych i słonecznych dniach marzec przypomniał, że ma w swo-
im arsenale argumenty studzące nadzieję na nadejście prawdziwej wio-
sny. Ale nie jest źle, jeśli chodzi o pogodę. Na drogach pojawili się już licz-

nie entuzjaści dwóch kółek napędzanych siłą mięśni. Rowery, deskorolki, rolki, hu-
lajnogi wróciły po kilkumiesięcznej zimowej przerwie na trasy. Również przyro-
da ożywiła się zapominając o możliwym powrocie zimy. W parku wilanowskim widziałem już za-
wilce i fiołki. To niezbity dowód, że wiosna nadchodzi.

W wyniku ocieplenia klimatu w kąt poszło powiedzenie: „W marcu, jak w garncu”. Marzec już
się kończy i wszystko wskazuje na to, że w tym roku powiedzonko to się nie przyda. Zobaczymy co
będzie z „kwietniem pletniem”. Czy ludowe przysłowie o przeplataniu zimy i lata potwierdzi się w
tym przypadku? Dla większości przeciętnych zjadaczy chleba nie ma to  pewnie większego znacze-
nia. Co do chleba, trudno sobie wyobrazić, aby go zabrakło w sklepach, piekarniach, czy supermar-
ketach. Żeby jednak chleb mógł pojawić się na sklepowych półkach, potrzebny jest wysiłek rolni-
ków uprawiających niezbędne do produkcji zboża. To z nich bowiem wytwarza się wszelkie pieczy-
wo, zresztą nie tylko pieczywo. Niedobór zbóż może wpłynąć na wzrost cen chlebusiów, bułeczek,
ciasteczek i tego wszystkiego, do czego dodawane są zboża. Tymczasem, od kilku lat mamy zimy
niemal bez śniegu, co w konsekwencji prowadzi do suszy. Topniejące śniegi, zaopatrujące ziemię
w jakże cenną wodę, już tego nie robią, bo ich nie ma. Dla mieszkańców miast to pozornie dobrze,
bo nie trzeba odśnieżać ulic w ostatecznym rachunku dobrze nie jest, bo są oni przecież konsumen-
tami produktów rolnych, sadowniczych, ogrodniczych etc. 

Cóż, są rzeczy i zjawiska, na które nie mamy wpływu albo mamy niewielki. Nie będziemy prze-
cież wytwarzać sztucznego śniegu po to, by mógł na wiosnę stopnieć. Gdyby komukolwiek przy-
szło coś takiego do głowy, wymagałoby to znacznych ilości energii, a z nią jest problem, szczegól-
nie ostatnio. W dużej mierze przyczyną problemu jest europejska polityka energetyczną. W wiel-
kim skrócie - jest ona pomieszaniem ekologii, ekonomii i polityki, przy czym są one traktowane ko-

niunkturalnie. Niemniej hasło „ratowania
planety” wydaje się być hasłem na wyrost.
Potrzeba ratowania planety jest wygodnym
pretekstem dla unijnych gremiów do praw-
dziwej wojny energetycznej. Obnażyła to
naocznie wojna na Ukrainie. Postawa nie-
których decydentów europejskich ewident-
nie pokazuje, co leży u podstaw tego ro-
dzaju polityki. Są to oczywiście interesy,
wielkie pieniądze i wpływy, które silniejsi

gracze skrzętnie wykorzystują wobec słabszych partnerów. Nie robią na nich wrażenia ani wojna
na Ukrainie, ani rosnące dramatycznie ceny nośników energii. Łatwiej zrozumieć wychodzenie przed
szereg europejskich elit w kwestii ochrony planety, jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe czynniki.
Niemniej, jest to kosztowna polityka dla społeczeństwa. Mogą ją wytrzymać najbogatsze kraje, a
co z pozostałymi? No cóż, społeczeństwa te muszą być gotowe na wyrzeczenia. 

Warto pamiętać, że batalia o dobrą kondycję planety, podejmowana przez europejskich pacema-
kerów, narzucających tempo procesów, ma niewielkie znaczenie wobec faktu, że najwięksi trucicie-
le są gdzie indziej. Niewiele sobie robią z haseł o ochronie planety i nic nie wskazuje na to, że to się
zmieni w najbliższym czasie. Tamtejsi polityce są dalecy od narzucaniu ograniczeń w energetyce, zmu-
szających społeczeństwa do wyrzeczeń. Tym bardziej nie ograniczają tamtejszych producentów. 

Na starym kontynencie teorie polityczne nierzadko zastępują rzeczowe argumenty. Idealistycz-
na potrzeba ratowania planety bierze górę nad potrzebami milionów ludzi, którzy rykoszetem ob-
rywają w wyniku nasilenia batalii w obronie Ziemi. Kampania prowadzona przez unijnych ekolo-
gicznych harcowników często przybiera formy karykaturalne, zwłaszcza teraz, gdy Europa bory-
ka się z prawdziwymi wyzwaniami jak: wciąż trwająca pandemia i wojna na Ukrainie. 

Ekologia ekologią, życie zaś pisze własne scenariusze również takie, które nie były brane pod uwa-
gę przez większość „tłustych kotów” rozleniwionych względnym pokojem w Europie. Błogi stan po-
zbawił elity polityczne instynktu samozachowawczego, tym łatwiej uznały historię za skończoną. Ży-
jąc w dobrobycie, mogą wymyślać nawet najbardziej nieprawdopodobne problemy po to, by z nimi
walczyć. Przypominam słynną „walkę o pokój” z którą mieliśmy do czynienia w czasach słusznie mi-
nionych w Europie Środkowej, w państwach podporządkowanych „wielkiemu bratu” ze wschodu. 

Trudno przyglądać się obojętnie wojnie na Ukrainie. Rosyjski agresor pokazuje, jak w jego wy-
konaniu wygląda specjalna operacja wyzwalania tamtejszej ludności. Wyzwalania „od elementów
faszystowskich czy też nazistowskich”. Skąd my to znamy? Takie propagandowe uzasadnienie
zbrojnej napaści na niepodległy kraj można by uznać za farsę, gdyby nie to, że giną tam ludzie ko-
biety, starsi, dzieci. Mamy do czynienia z niespotykanym po II wonie światowej ludobójstwem. To
wielka tragedia narodu, który dopiero zaczął budować własną tożsamość. Paradoksalnie, inwazja
Rosji przyspieszyła ten proces. 

Z dala od Ukrainy dzieją się rzeczy, które również ocierają się o farsę. Podczas wyczekiwanej gali roz-
dania Oscarów przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej doszło do ekscesu, który przy-
słonił nieco blask zgromadzonych tam gwiazd i pożądanych przez wszystkich statuetek. Will Smith wsko-
czył na scenę i spoliczkował Chrisa Rocka prowadzącego to znamienne dla świata filmu wydarzenie.
Tym samym gala Oscarów 2022 przejdzie do historii jako wyjątkowa. Will Smith zniweczył całą pacy-
fistyczną narrację, jakiej pełno w amerykańskich środowiskach liberalnych. Na swą obronę powiedział,
że stanął w obronie swojej żony Jady, którą jego zdaniem prowadzący obraził drwiąc z jej choroby. No
cóż, to rycerski gest, który można zrozumieć. Trudniej zrozumieć późniejsze zachowanie aktora prze-
praszającego z płaczem Chrisa Rocka. Hollywoodzki obrońca kobiety oświadczył, że jego zachowanie
było niedopuszczalne i niewybaczalne. Odtąd Will Smith pracuje nad sobą. Opublikował oświadcze-
nie w mediach społecznościowych, że jego zachowanie było błędem i nie miał prawa tego robić. No i
proszę, wszystko dobrze się skończyło. Niestety, czy tak łatwo pójdzie sprawcy przemocy z Amerykań-
ską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, która też zapewne wypowie się w tej sprawie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Wiosna i wielki świat

„To wielka tragedia narodu,
który dopiero zaczął budo-
wać własną tożsamość. 
Paradoksalnie, inwazja 
Rosji przyspieszyła ten 
proces”

Obserwuję wśród moich przyjaciół, kolegów i znajomych, a mam ich wie-
lu, coraz mniejsze zainteresowanie wojną na Ukrainie i coraz większy
dystans do ponad dwóch milionów Ukraińców szukających schronie-

nia nad Wisłą. Moim zdaniem, zmniejszające się zainteresowanie wojną jest
zrozumiałe – od miesiąca jest to w mediach temat nr 1 wałkowany przez przy-
najmniej 20 godzin na dobę, więc problem robi się dla ludzi trywialny. Gorzej, że zmniejsza się w
społeczeństwie sympatia do uchodźców. Widzę to na każdym kroku, choć ludzie starają się być po-
prawni politycznie i kamuflują swoje wypowiedzi. Mnie napływający zza wschodniej granicy
Ukraińcy wcale nie wadzą. Liczę, że wiele rodzin z małymi dziećmi pozostanie w naszym kraju i
będzie to „dodatni plus”, bo za kilkanaście lat zyskamy zastęp młodych obywateli, którzy zapra-
cują na nasze przyszłe emerytury. Niestety, polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym
tempie i świeża krew jest nam po prostu niezbędna. Jak wiadomo, koniunkturę najlepiej napędza-
ją wojny, ponieważ po zakończeniu działań militarnych zawsze następuje odbudowa państwa z
wojennych zgliszczy. Tak wkrótce stanie się na Ukrainie – prawie cały kraj stracił bowiem dach nad
głową i trzeba go będzie odbudować. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Ołeksandrowycz Zełenski to polityczna klasa sama w sobie. Nie
pała do rosyjskich napastników nienawiścią, nie kieruje się emocjami, jest wyważony w osądach,
a rozważny styl jego wypowiedzi należałoby wprowadzić do dyplomatycznego elementarza. Z każ-
dego zdania tego na pozór niepozornego człowieka przebija troska o rodaków i ojczyznę. Bynajm-
niej nie na pokaz. Widać, że jego głównym celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny. To tę-
ga głowa – zapewne pozwoli Putinowi coś ugrać, by zaspokoić gigantyczne ego pana na Kremlu i
nie pozostawić go na pozycji przegranego. Już zgodził się na demilitaryzację i neutralność Ukrainy
oraz niewstępowanie tego kraju do struktur NATO. Myślę, że pogodzi się z utratą Krymu, który z
historycznego punktu widzenia bardziej należy się Rosji niż Ukrainie, by w zamian za to zachować
dla kraju Odessę, gwarantującą dostęp do Morza Czarnego. Zapewne zgodzi się na autonomię tzw.
Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, pod warunkiem przeprowadzenia
tam referendum. Z pewnością jednak nie zrezygnuje z członkostwa w Unii Europejskiej i Putin po-
winien przełknąć tę nieco gorzką pigułkę. 

Po pięciu godzinach gorących nocnych dyskusji w Wersalu liderzy UE zgodzili się co do eu-
rointegracji Ukrainy. Co prawda, złożenie wniosku o członkostwo to dopiero pierwszy
krok na drodze do akcesji – Polska czekała na przyjęcie do Unii 10 lat. Jest jednak szansa,

że ze względu na wyjątkową sytuację Ukrainy parlament Wspólnoty i Komisja Europejska zastosu-
ją szybszy tryb rozpatrywania wniosku. Potem przyjdzie czas na przygotowanie Ukrainy do człon-
kostwa, ale to nie znaczy, że po zakończeniu działań wojennych Ukraina – niejako awansem – nie
otrzyma finansowego wsparcia z Brukseli. Oczywiście nic za darmo. Zachodni biznes doskonale wie,
co oznacza odbudowa kompletnie zrujnowanego 44-milionowego europejskiego kraju o powierzch-
ni dwa razy większej niż Polska. To manna z nieba, sam biznesowy miód – miliardowe kontrakty i
miliardowe zyski. Pierwsze w kolejce po lukratywne kontrakty tradycyjnie ustawią się firmy ame-
rykańskie, brytyjskie, niemieckie i francuskie, a za nimi reszta UE. Mam podejrzenie graniczące z
pewnością, że Polska tradycyjnie nie dostanie nic, a w najlepszym wypadku okruchy z pańskiego
stołu (vide: Irak) i tradycyjnie będzie biadolić, jak to Polacy dają z siebie bardzo dużo, otrzymując

w zamian bardzo mało. Jeśli Viktor
Orban przegra kwietniowe wybory,
nowy węgierski rząd wynegocjuje
od UE dużo więcej niż nasze poli-
tyczne tumany, określające Unię ja-
ko „wyimaginowaną wspólnotę”,
„szmatę” lub „okupanta”. 

Tak czy owak, można założyć z
dużą dozą prawdopodobieństwa, że
nazajutrz po podpisaniu traktatu po-
kojowego pomiędzy Federacją Ro-
syjską a Ukrainą rozpocznie się exo-
dus w drugą stronę – z zachodu na
wschód. Własny dom i własny kraj
jest dla większości Ukraińców waż-
niejszy niż luksusy na obczyźnie. Dzi-
siejsi bojownicy, którzy wysłali swo-

je żony i dzieci do Polski, wezwą rodziny do powrotu. Odbudowa kraju to gwarancja pracy, stałe-
go zarobku, a miliardowe dotacje z UE będą stanowić dodatkowy napęd dla gospodarczej ko-
niunktury. Oby nie stało się tak, że na Ukrainę wróci 90 proc. uchodźców, bo wtedy znów pojawił-
by się problem z brakiem w Polsce rąk do pracy. Więc nie lękajcie się, rodacy, dzisiejszego zalewu
Ukraińców – oni w większości wkrótce wrócą na łono ojczyzny. Część pozostanie i będzie się tu edu-
kować, pracować, płacić podatki i łożyć na nasze emerytury. Plusem będzie także to, że każdy Po-
lak wizytujący w przyszłości piękną Ukrainę spotka się wreszcie z sympatią i szacunkiem rdzennych
mieszkańców. Nie zawsze tak było. Historia dowodzi, że nigdzie na świecie nie wsiąkło w ziemię
więcej polskiej krwi, niż na Ukrainie. Ale to przeszłość, którą należy oddać w ręce historyków. 

Martwię się dwiema rzeczami – tym, że entuzjazm towarzyszący Polakom w niesieniu
wsparcia dotkniętym straszną wojną Ukraińcom szybko opadnie oraz tym, że sporo
polityków zarówno z górnej, jak i z dolnej samorządowej półki usiłuje na solidarności z

Ukraińcami kręcić własne lody, przeważnie wizerunkowe. Jako dziennikarz muszę oglądać serwi-
sy informacyjne różnych stacji telewizyjnych, choć niekiedy zbiera mi się na wymioty, czytać naj-
różniejsze wydawnictwa i doznawać szczypania w pewnej części ciała, jak również nurkować w ne-
cie po różnych Facebookach i Messengerach, często nurzając się w internetowym błocie. Czytam
posty, ale rzadko je komentuję, ponieważ zakompleksiony frustrat, a takich na FB jest według
mnie aż około 80 proc., to osobnik agresywny, impregnowany na argumenty i dyskusja z nim, to
przysłowiowa mowa dziada do obrazu. Jednak onegdaj nie wytrzymałem. Niejaka Magdalena Mi-
ka – Kosior, radna powiatu piaseczyńskiego, niestety z Platformy Obywatelskiej, co mnie zmartwi-
ło, przegięła bowiem na całej linii. 

Na FB opiekunka osoby niepełnosprawnej poprosiła panią radną o udzielenie wsparcia w znale-
zieniu asystenta dla tej osoby, co w związku z masowym napływem uchodźców z Ukrainy jest
obecnie zadaniem bardzo trudnym. Co na to pani Mika – Kosior, przedstawiająca się na swojej stro-
nie FB jako „polityk”? Odpowiedziała niczym Richelieu zza obrazu: „Jesteśmy w stanie wojny i pierw-
szeństwo pomocy należy się Ukraińcom”. Nie wytrzymałem i zadałem pytanie, z kim do jasnej cho-
lery Polska jest w stanie wojny, bo ja nic o tym nie wiem?! Poprosiłem też grzecznie, by powstrzy-
mała się od publikowania na FB bredni. Kilka dni później natknąłem się na potężny elaborat jej au-
torstwa, po przeczytaniu którego uroniłem łzę współczucia. Pani polityczka biadoli, jak to pada na
twarz pomagając uchodźcom z Ukrainy i jak wysupłała dla nich 2400 zł, licząc, że lud pójdzie jej
śladem i również sięgnie do portfeli. Pewna pani odpisała, że jest to prośba na wyrost, ponieważ nie
każdego stać na wyłożenie 2400 zł. Ja zaś spuentowałem moją korespondencję z polityczką Miką
– Kosior subtelną wzmianką, że prawdziwi bohaterowie dzisiejszego dnia, to setki tysięcy anonimo-
wych, pracujących pro bono wolontariuszy z Dworca Centralnego, Stadionu Narodowego i przejść
granicznych, jak również tysiące anonimowych polskich rodzin goszczących Ukraińców pod swo-
im dachem, a nie pan premier, pan Prezes, czy radni chwalący się przeznaczeniem 2400 zł na po-
moc uchodźcom, by zaprezentować elektoratowi twarz społecznika z krwi i kości.

Na koniec zmienię temat. Zwracam się do Czytelników, by na bieżąco zechcieli informować
mnie o losach pani Joanny Opozdy, podobno aktorki filmowej. Internet od miesięcy żywi
się informacjami o jej problemach rodzinnych, miłosnych i w ogóle, a ja o tej osobie nic nie

wiem! Ba, nie obejrzałem nawet jednego filmu z jej udziałem, co może być dla mnie wielkim obcia-
chem. Proszę więc o każde info dotyczące losów jej, progenitury spłodzonej przez Antka Królikow-
skiego, ponoć także aktora, który miał okazać się huncwotem i porzucić powabną Opozdę. A może
już się zeszli i tworzą wspaniałe stadło? Umieram z ciekawości, więc pokornie proszę jak wyżej.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Ukraińcy są nam potrzebni!!!

„Martwię się dwiema rzeczami
– tym, że entuzjazm towarzy-
szący Polakom w niesieniu
wsparcia dotkniętym straszną
wojną Ukraińcom szybko
opadnie oraz tym, że sporo 
polityków zarówno z górnej,
jak i z dolnej samorządowej
półki usiłuje na solidarności 
z Ukraińcami kręcić własne
lody, przeważnie wizerunkowe”

Raz kioskarz w Moskwie spytał Aloszę:
- Po co ci prasa? Wytłumacz, proszę,

Skoro gazetę wrzucasz do kosza,
A jej nie czytasz.

Na to Alosza:
- Gazet nie czytam, bo tam pier…

Sprawdzam jedynie czy jest nekrolog.
- Musiałbyś raczej zajrzeć na koniec.

- O, nie! Ten będzie na pierwszej stronie.

***

Wódz ma podobno kłopot ze zdrowiem.
Ktoś pasztecikiem struł polityka.

- To skąd od kuli ma w dziurę w głowie?
- Widocznie nie chciał jeść pasztecika.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
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Napaść na Ukrainę i bar-
barzyństwo prezentowane
przez wojska Federacji Ro-
syjskiej, jak m. in. atako-
wanie obiektów cywil-
nych, oświatowych, kultu-
ralnych, czy szpitali, spo-
wodowały, że decyzję o wy-
kluczeniu rosyjskich spor-
towców podjęły już niemal
wszystkie związki sporto-
we na świecie. Jako jeden
z ostatnich zareagował
Międzynarodowy Komitet
Paraolimpijski i wyrzucił
Rosjan z igrzysk. Dziś w
sporcie nie ma miejsca dla
rosyjskich sportowców. 

Z czym w ogóle kojarzy się ro-
syjski sport? Dzisiaj przede
wszystkim ze sfabrykowanym,
systemowym dopingiem, które-
go ofiarą padają nawet dzieci.
Przykład 15-letniej Kamiły Wa-
lijewej wstrząsnął ostatnio świa-
tem sportu. Niebywale utalento-
wana łyżwiarka figurowa wpadła
na dopingu, a mimo to Rosjanie
zdołali przekonać MKOL, by ten
dopuścił ją do startu w igrzy-
skach. To wyjątek, który nie po-
winien był się wydarzyć. Dużo
bardziej stanowczy okazał się
Międzynarodowy Trybunał Ar-
bitrażowy ds. Sportu w Lozan-
nie (CAS), który utrzymał w mo-
cy sankcje nałożone na Rosję
przez Światową Agencję Anty-
dopingową (WADA) za perma-
nentne łamanie przepisów anty-
dopingowych. Rosyjscy sportow-
cy przez dwa lata nie będą mogli
startować w najważniejszych wy-

darzeniach, takich jak igrzyska
olimpijskie i mistrzostwa świata.

Również na naszym lokalnym
podwórku pojawił się problem z
Rosjanami. Chodziło o udział w
gonitwach w sezonie wyścigo-
wym 2022 siedmiu jeźdźców z
rosyjskim obywatelstwem. Śro-
dowisko wyścigowe podzieliło
się. Część wskazywała na to, że
Rosjanie przebywają w Polsce od
lat, założyli tu rodziny i są zasymi-
lowani z naszym społeczeń-
stwem. Bardziej radykalni stara-
li się natomiast przekonywać, że
są to jednak obywatele Federacji
Rosyjskiej i mimo długiego poby-
tu w Polsce oraz ustabilizowanej
sytuacji zawodowej nie zdecydo-
wali się jednakowoż na wystąpie-

nie o przyznanie polskiego oby-
watelstwa. Rada Polskiego Klu-
bu Wyścigów Konnych (polski
Jockey Club) rekomendowała
stosunkiem głosów 5:2 odsunię-
cie Rosjan od udziału w tegorocz-
nych gonitwach rozgrywanych w
Warszawie, we Wrocławiu i w So-
pocie. Zapytany przez “Passę” o
stanowisko w tej sprawie dyrektor
służewieckich torów Dominik No-
wacki, odpowiedział, że Totali-
zator Sportowy, który jest organi-
zatorem gonitw na Służewcu, nie
zajmie stanowiska, ponieważ
kwestie jeździeckie leżą wyłącz-
nie w gestii PKWK. Natomiast
prezes PKWK, wbrew stanowi-
sku Rady, podjął niedawno decy-
zję o dopuszczeniu Rosjan do

udziału w gonitwach w nadcho-
dzącym sezonie (uzasadnienie
poniżej w oficjalnym piśmie
PKWK). Naszym zdaniem jest to
salomonowe rozwiązanie, czyli
decyzja mądra, sprawiedliwa i
kończąca spór w sposób uwzględ-
niający interesy wszystkich stron.

Nasz tygodnik zgadza się ze
stanowiskiem prezesa PKWK.
Proponujemy jedynie, żeby każda
próba demonstrowania przez ro-
syjskich jeźdźców podczas mityn-
gów swojej rosyjskości była bez-
względnie karana spieszeniem
do końca sezonu. Odnosi się to
także do ewentualnego popiera-
nia przez nich polityki Putina w
mediach społecznościowych.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Niedziela 27 marca należała do bie-
gaczy! Łącznie blisko 10 000 uczest-
ników wzięło udział w Warszaw-
skim Półmaratonie Pokoju (16. Pół-
maraton Warszawski) oraz New Ba-
lance Biegu na Piątkę. Padły dwa re-
kordy imprezy, zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet! 

Triumfatorem wśród panów został Ema-
nuel Giniki GISAMODA z Tanzanii, poko-
nując dystans 21km 97m w 01:00:30, popra-
wiając po ośmiu latach rekord Półmaratonu
Warszawskiego o 18 sekund! W gronie pań
triumfowała Etiopka Tiruye Mesfin AMAN
z czasem 01:08:55. To z kolei wynik lepszy
od rekordu z 2014 roku o 11 sekund. Podczas
trwania imprezy prowadzone były zbiórki
m.in. na osierocone dzieci z dotkniętej woj-
ną Ukrainy. 

Na drugiej pozycji wśród mężczyzn z 10-
sekundową stratą do Tanzańczyka na mecie
zameldował się Abel CHEBET z Ugandy, a
trzeci na metę wbiegł Kenijczyk Josphat Kip-
chirchir TOO z czasem 01:01:46. Najlepszy
z Polaków Mariusz GIŻYŃSKI (01:08:17)
zajął 10 miejsce. 

– Jestem zadowolony, ponieważ wróci-
łem po kontuzji, po perypetiach zdrowot-
nych. Ale jak widać dalej mogę szybko bie-
gać. Choć momentami zawiewał wiatr, to
słoneczna pogoda i kibice zgromadzeni na
trasie pomagali dziś zawodnikom – mówił
po minięciu mety reprezentant Polski. 

Podium biegu pań uzupełniły Likina AME-
BAW z Etiopii (01:09:01) oraz Kenijka Vero-
nicah Njeri MAINA (01:09:49). Najlepsza z
Polek Aleksandra BRZEZIŃSKA (01:12:11)
zajęła 5 miejsce.

– Nie ukrywam, że jest duża satysfakcja,
bo biegi organizuje się również dla rekor-
dów. Udało nam się wywindować imprezę
na nowy pułap. Już tylko trzydziestu se-
kund brakuje do tego, by biegać w Warsza-
wie poniżej godziny, a to już naprawdę nie-
zwykle wysoki poziom – powiedział dyrek-
tor imprezy i prezes fundacji „Maraton War-
szawski” Marek Tronina. 

Po 2 latach przerwy półmaraton ponow-
nie odbył się na wiosnę i stęsknieni biegacze
tłumnie pobiegli przez samo serce Warsza-
wy. Po raz pierwszy w 16-letniej historii
jednej z najważniejszych imprez biegowych
w tej części Europy doszło do zmiany jej
nazwy. Tegoroczny bieg, w geście solidarno-
ści z Ukrainą, wyjątkowo odbył się pod na-
zwą Warszawski Półmaraton Pokoju. Połą-

czeni pasją biegacze ponieśli ulicami stoli-
cy przekaz, że jedną z nadrzędnych warto-
ści w życiu każdego z nas jest pokój i prawo
do życia w nim.

– Czuć w powietrzu coś wyjątkowego, że
ci wszyscy ludzie nie są tu przypadkiem.
Wszyscy spotkaliśmy się po to, żeby pokazać
światu, iż biegniemy dla pewnej niezwykle
ważnej idei – zaznaczył Marek Tronina.

Wraz z symbolicznym charakterem 16.
edycji Półmaratonu Warszawskiego szły
także konkretne działania i pomoc oby-
watelom Ukrainy. Podczas wydarzenia
prowadzona była zbiórka najpotrzebniej-
szych rzeczy dla ponad 1,5 tysiąca osiero-
conych dzieci z Ukrainy w wieku od 3 do
18 lat, a także zbiórka na zakup niezbęd-
nych środków medycznych dla trzech szpi-
tali w Ukrainie. Łącznie w ramach akcji
pomocowych uruchomionych przy okazji
Warszawskiego Półmaratonu Pokoju ze-
brano ponad 80 tys. złotych na rzecz dzia-
łań organizacji wspierających osoby do-
tknięte wojną. 

Równolegle uczestnicy półmaratonu mo-
gli się zapisywać na bieg ścieżką charyta-
tywną #BiegamDobrze. W ramach tej akcji
każdy biegacz może wspomóc wybraną, jed-
ną spośród ośmiu organizacji dobroczyn-
nych, na którą będzie zbierał fundusze. Osią-

gnięcie kwoty minimalnej na utworzonej w
ten sposób zbiórce upoważnia do odebrania
pakietu startowego oraz wyjątkowego nu-
meru startowego #BiegamDobrze. W tym
roku biegacze zebrali już 450 tys. zł. Zaś od
początku akcji, czyli od 2015 roku, zebrano
już łącznie 7 mln zł!

Po raz pierwszy wiosennej edycji półma-
ratonu towarzyszył również New Balance
Bieg na Piątkę. Był to doskonały pomysł na
rozpoczęcie przygody z bieganiem dla de-
biutantów oraz szansa na wiosenne rozbie-
ganie dla nieco mniej doświadczonych bie-
gaczy. W biegu na 5 kilometrów wzięło
udział łącznie ponad 2 tys. osób. Triumfato-
rem wśród panów został Krzysztof Wasie-
wicz, pokonując dystans 5 kilometrów w
00:14:45. Wśród pań triumfowała Ukrainka
Bohdana Semenova, ambasadorka marki
New Balance, z czasem 00:16:23. 

M a g d a  S k r o c k a - K o ł o d z i e j s k a

OODD RREEDDAAKKCCJJII.. Co ciekawe, półmaraton
ukończyli między innymi dyrektor Polskiej
Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał
Rynkowski i komentator lekkoatletyczny Eu-
rosportu, najlepszy sędzia l.a. na świecie Ja-
nusz Rozum, który uważa, że najwłaściwszy
okres do biegania na długie dystanse zaczyna
się po siedemdziesiątce.

Twórczyni Julia Żugaj wraz z agencją influencer mar-
ketingu Spotlight przekazały całe swoje wynagrodzenie
ze sprzedaży akcesoriów z kolekcji “Ember” w wysoko-
ści ponad 46 tysięcy zł na Stowarzyszenie Edukacji
Młodych Piłkarzy (SEMP) w Warszawie. Środki te zo-
staną przeznaczone przez instytucję na budowę nowe-
go boiska.

Wsparcie dla młodych piłkarzy to długo planowana przez Julię
Żugaj (influencerka, którą na TikToku śledzi obecnie ponad 2.7 mln
odbiorców) akcja, która swoimi początkami sięga listopada 2021
r. Wtedy to na jej profilu na TikToku uaktywniła się grupa anoni-
mowych hejterów, która miała jedną wspólną cechę – avatar z ko-
szulką footballową. Julia szybko zareagowała na wzmożone zain-
teresowanie, publikując wideo, w którym ubrana w piłkarski T-
shirt ogłosiła sprzedaż kolejnego swojego produktu z kolekcji Em-
ber, z którego całość dochodu miała zostać przeznaczona na cel cha-
rytatywny. – Sport jest nieodłącznym elementem mojego życia,
mocno wierzę w ducha walki. Dlatego dziękuję “piłkarzom”, bo tak
ich roboczo nazywam, którzy zainicjowali dyskusję na moim Tik-
Toku – to oni zainspirowali mnie do tego, aby dochód ze sprzeda-
ży scrunchie przeznaczyć na instytucję, która edukuje młode talen-
ty piłkarskie – tłumaczy Julia Żugaj.

Działania Julii wsparła reprezentująca ją agencja Spotlight, któ-
ra zajęła się wprowadzeniem dedykowanego produktu do sprzeda-
ży w swoim e-commerce Teamx.pl oraz postanowiła również prze-
kazać całe wynagrodzenie na wybrany przez influencerkę cel. – Za-
wsze przychylnie patrzę na działania charytatywne ze strony na-
szych influencerów. Tutaj akcja miała podwójne dno – nie tylko
wsparliśmy finansowo projekt, który przyczyni się do rozwoju fizycz-
nego młodzieży, ale również pokazaliśmy, w jaki sposób warto
walczyć z hejtem w social mediach: zło dobrem zwyciężać – pod-
sumowuje Olivia Drost, partner zarządzająca Spotlight Agency.

Julia Żugaj i Spotlight Agency przekazały łącznie na SEMP 46,500
złotych. To całe wynagrodzenie otrzymane ze sprzedaży ponad 6
tys. akcesoriów z kolekcji “Ember”. Środki zostaną przeznaczone
na budowę nowego boiska dla młodzieży. – SEMP Arena to obec-
nie flagowy projekt naszej instytucji, na który cały czas zbieramy
środki finansowe. Dziękujemy Julii i agencji Spotlight za to, że
znalazły się wśród jego fundatorów, tym bardziej, że kompletnie nie
spodziewaliśmy się wsparcia z ich strony – komentuje Joanna Po-
pławska-Saczuk, prezes SEMP. A d a m  B ą k

Rosjanie nie będą spieszeni...
W odpowiedzi na maila z dnia 4 marca 2022 roku, Polski

Klub Wyścigów Konnych w Warszawie informuje, że zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
marca 2016 roku, na mocy International Agreement on Bre-
eding, Racing and Wagering podpisanym przez PKWK jesteśmy
zobligowani do uznawania wszystkich dokumentów wyścigo-
wych i hodowlanych każdego kraju przynależnego do Między-
narodowej Federacji Władz Wyścigowych (IFHA), w tym rów-
nież National Horse Racing Society - Jockey Club of Russia. Na
chwilę obecną IFHA nie zajęła oficjalnego stanowiska w kwestii
wydarzeń na Ukrainie,

ani nie przekazała żadnych wytycznych. W związku z powyż-
szym porozumienia dalej obowiązują. 

Równocześnie informuję, że żaden Jockey Club z krajów, do
których zwróciliśmy się z zapytaniem o tę kwestię, nie potwier-
dził decyzji o zakazie udziału w wyścigach podmiotów/osób
pochodzących z Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to również osób,
które od lat mieszkają w innych krajach niż Rosja. Jedynym wa-
runkiem wykluczającym uczestnictwo osób/podmiotów pocho-
dzących z Federacji Rosyjskiej jest fakt objęcia ich sankcjami
nałożonymi przez Unię Europejską lub organy kontroli finanso-
wej. PKWK, jako członek innej organizacji - European and Me-
diterranean Horseracing Federation (EMHF), zaakceptował
wspólną uchwałę o nierozpatrywaniu aplikacji Federacji Rosyj-
skiej o przyjęcie w poczet krajów członkowskich.

W kwestii udzielania licencji jeźdźcom urodzonym na terenach
Federacji Rosyjskiej informujemy, że siedem osób, których ten sta-
tus dotyczy, posiada dożywotnie uprawnienia na dosiadanie
koni (pierwsza z nich uzyskała je w 1996 r., a ostatnia w roku
2015) nadane przez urzędujących wówczas dyrektorów PTWK
i prezesów PKWK. Osoby te po złożeniu stosownych wniosków
do PKWK oraz wywiązaniu się ze wszystkich ustawowych obo-
wiązków, otrzymają na drodze decyzji administracyjnej pozytyw-
ną decyzję o posiadaniu licencji na dosiadanie/powożenie koni.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PKWK nie ma
możliwości prawnych odwołania lub odmowy wydania licencji
takim osobom. Stan ten może się zmienić po wydaniu odpowied-
niego komunikatu przez International Federation of Horseracing
Authorities. Z  p o w a ż a n i e m

K r z y s z t o f  K i e r z e k
P r e z e s  P K W K

Nowe boisko na Ursynowie!

Rekordowy półmaraton z przesłaniem pokoju!
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SOSNA opałowa, 602 770 361;
791 394 791

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

ANGIELSKI, 601 333 707
FRANCUSKI, profesjonalnie,

akademicki i codzienny, 
791 431 769 (sms oddzwaniam)

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k.Prażmowa, 602 770 361; 
791 394 791 

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane leśne, Prażmów, 
602 770 361; 791 394 791

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

!Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

! Sadyba, 41 m2, 2 pok.,
c. 470 tys. zł,  601 720 840

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

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., 
I p., do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840

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

!Ursynów , 65 m2, 
3 pok.,cegła, c. 720 tys. zł,
601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2

+ możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 
601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
601 720 840

!Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

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

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

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

Do wynajęcia:
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys. zł. 
601 720 840

!Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 
601 720 840

!Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, 
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

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

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, 
c. 1 mln 550 tys. zł brutto,
wynajęty na 10 lat, 601 720 840

! Sadyba, lokal handlowy 
110 m2 do wynajęcia, wysoki
standard, witryny przy głównej
ulicy, 601 720 840

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840 

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty 
na 10 lat, z najemcą, 
c. 1 mln 650 tys. zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,

rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, 

Stegny, Ursynów, itd.). 
Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

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

MAGAZYNIER, Konstancin-
Jeziorna, 515 156 555

MONTER GABLOT, Konstancin-
Jeziorna, 515 156 555

ZATRUDNIMY sprzątaczkę do
małej szkoły, popołudniami na
kilka godzin, 22 649 94 85; 
22 648 59 14

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, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

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

ELEKTRYCZNEW 
instalatorstwo, 

naprawa lamp i żyrandoli, 
501 94 03 94

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIKA, naprawy, 
510 128 912

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, gładź, 
505 735 827

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MYCIE OKIEN, 505 400 270

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, cyklinowanie 
tel. 510 128 912

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

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

WIERCENIE, 602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

KOBIDO masaż
z dojazdem
696 887 451

MASAŻ:
KLASYCZNY

LIMFATYCZNY
MODELUJĄCY

696 887 451

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. 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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

11..0044 ((pptt..)) 1177::0000
FFeessttiiwwaall AAlltteerrnnaattyywwnneejj 
KKuullttuurryy
Uroczyste otwarcie festiwalu,

podczas którego pełna entuzja-
zmu i najwymyślniejszych po-
mysłów spontaniczna młodzież
z liceów imienia Lajosa Kossu-
tha oraz Jana Kochanowskiego
wraz z grupą młodych artystów
zaprezentuje swoje talenty te-
atralne i plastyczne. Wstęp wol-
ny, obowiązują wejściówki.

22..0044 ((ssoobb..)) 1144::0000
FFeessttiiwwaall AAlltteerrnnaattyywwnneejj 
KKuullttuurryy
Film, poezja i muzyka – sło-

wem: Festiwal Alternatywnej
Kultury! W ramach drugiego
dnia tego wydarzenia grupa
młodzieży z liceów imienia Lajo-
sa Kossutha oraz Jana Kocha-
nowskiego wraz z młodymi arty-
stami zaprezentuje swoje talen-
ty artystyczne. Idzie młodość!
Wstęp wolny, obowiązują wej-
ściówki.

33..0044 ((nniieeddzz..)) 1188::0000
„„BBoosskkaa””
rreeżż.. RRoobbeerrtt TTaallaarrcczzyykk 
111100 mmiinn..
Przeszła do historii jako „Bo-

ska”. Czarowała głosem, każdy
chciał ją usłyszeć. A ona, rado-
śnie fałszując, rozkoszowała się
swoim brakiem talentu, albo
wiarą, w to, czego Bóg jej poską-
pił. Bogata ekscentryczka, Flo-
rence Foster Jenkins, bo o niej
mowa, nie miała ani słuchu, ani
głosu, ale kto bogatemu zabroni
spełniać najbardziej nawet szalo-
ne marzenia? Jej się to udało!
Płyty z utworami najgorszej śpie-
waczki świata sprzedawane są
do dzisiaj na całym świecie.
Słodko-gorzka komedia brytyj-
skiego dramatopisarza Petera
Quiltera w wykonaniu aktorów

krakowskiego Teatru Ludowego
to spotkanie z niepowtarzalną,
barwną postacią, której brak ta-
lentu nie przeszkodził w zrobie-
niu międzynarodowej kariery.
W boską Florence wcieli się fan-
tastyczna Marta Bizoń.

55..0044 ((wwtt..)) 1199::0000
„„GGoorrbbaacczzooww.. RRaajj””
rreeżż.. WWiittaalliijj MMaannsskkii || CCzzeecchhyy,,
ŁŁoottwwaa 22002200 || 9999 mmiinn..
Kino dokumentalne. Michaił

Gorbaczow, 89-letni ostatni li-
der Związku Radzieckiego,
przyjmuje w swoim domu reży-
sera Witalija Manskiego. W lek-
kim stylu prowadzą rozmowy o
poważnych sprawach. Gorba-
czow doprowadził do upadku
imperium komunistycznego i
tektonicznych zmian na świecie,
lecz własny naród oskarża go o
odebranie mu dumy. Z takim cię-
żarem samotny stary człowiek
żyje w luksusowej rezydencji na
przedmieściach Moskwy, wspo-
minając swoją żonę Raisę i cza-
sy, które zmieniły świat. Pokaz
poprzedzi prelekcja Anny Łabu-
szewskiej, publicystki związanej
z „Tygodnikiem Powszechnym”.

66..0044 ((śśrr..)) 1199::0000
„„NNoottaattkkii zz tteerreennuu”” –– ssppoottkkaanniiee
lliitteerraacckkiiee ii kkoonncceerrtt MMaarrcciinnaa
DDyymmiitteerraa
Od dwóch dekad Marcin Dy-

miter – muzyk, twórca instalacji

dźwiękowych, edukator – po-
dróżuje po świecie i słucha jego
dźwięków. W ubiegłym roku
ukazała się jego książka „Notat-
ki z terenu”, dzięki której otrzy-
maliśmy wgląd w warsztat pio-
niera polskich nagrań tereno-
wych. Nierzadko eseje o dźwię-
ku stają się dla Dymitera pretek-
stem do rozważań o urbanistyce,
kulturze czy ekologii. Spotkanie
poprowadzi dziennikarz mu-
zyczny Jan Błaszczak. Po spo-
tkaniu odbędzie się koncert
oparty na nagraniach zebranych
podczas licznych podróży arty-
sty. Wstęp wolny, obowiązują
wejściówki.

77..0044 ((cczzww..)) 2200::0000
KKaappeellaa zzee WWssii WWaarrsszzaawwaa
Kapela ze Wsi Warszawa to

zespół-symbol, zespół-instyt-
ucja. Założona 25 lat temu gru-
pa stała w awangardzie mu-
zycznego zwrotu w stronę tra-
dycji. Kapela ruszyła na wieś,
by słuchać, nagrywać i promo-
wać niezwykły dorobek napo-
tkanych muzykantów. Co wię-
cej, zaczęła nadawać muzyce
tradycyjnej nowe, współczesne
brzmienie. Koncertem w „Al-
ternatywach” zespół świętuje
swoje 25-lecie.

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii
ddoossttęęppnnee ww rreecceeppccjjii „„AAlltteerrnnaattyyww””
oorraazz oonnlliinnee:: aalltteerrnnaattyywwyy..aarrtt..

„Alternatywy” zapraszają!
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