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Miliardy dla Warszawy?

Czyt. str. 4

Długoletni promotor
muzyki rozrywkowej 
w Polskim Radiu
Marek Gaszyński 
już przeniósł się do
niebiańskiego studia.
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J ak ja biorę, to ja biorę, lecz
jak ja mówię, że ja daję, to ja
tylko mówię – tak wielu prze-

widujących komentatorów ocenia
ostatnią wypowiedź premiera Ma-
teusza Morawieckiego, który nie-
spodziewanie obiecał dofinanso-
wanie budżetu Warszawy impo-
nującą kwotą aż 3 miliardów zło-
tych, co się uważa za zwykłą „kieł-
basę wyborczą”, mającą zjednać
warszawiaków niechętnych obec-
nym władcom kraju. No cóż, gdy-
by tylko zebrać kary nałożone
przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, jakie musi płacić
Polska (1 mln euro dziennie) w
związku z łamaniem niezależności
sędziów – już miasto stołeczne
Warszawa mogłoby się nieźle obło-
wić, wykorzystując te pieniądze w
zbożnym celu. Ale cóż, premier stał
się niewolnikiem układu politycz-
nego, dyktującego Polsce zrywa-
nie z podstawowymi standardami
cywilizacji i już od lat paru musi ro-
bić dobrą minę do złej gry. W
oczach wielu osób obozu rządowe-
go Unia Europejska jest ciemięży-
cielem Polski, a wrogiem numer
dwa są Niemcy. Widząc czołobitno-
ści, z jakimi obóz ten podchodzi do
strojącego się w piórka świętego
męża, tzw. ojca Tadeusza Rydzyka,
można sądzić, że Rydzyk daje Pol-
sce o wiele więcej korzyści niż Unia
i że lepiej jest klękać w Toruniu,
niż obradować w Brukseli. 

M inister sprawiedliwości i
prokurator generalny
zarazem Zbigniew Zio-

bro, któremu sędzia Agnieszka Pi-
larczyk – po wnikliwych anali-
zach – niebezpodstawnie zarzu-
ciła prywatę w działaniach i dąże-
nie do autorytaryzmu w wymia-
rze sprawiedliwości, stwierdził, że
„Komisja Europejska działa meto-
dami zorganizowanej grupy prze-
stępczej”... Skoro dostrzegł taki
charakter Komisji, aż dziw bie-
rze, że nie zauważył, co wypra-
wiali ludzie z jego najbliższego
otoczenia w tzw. aferze hejterskiej,
co do których znaleźli się świadko-
wie potwierdzający, iż to dobrane
towarzystwo stanowiło bez wąt-
pienia zorganizowaną grupę
przestępczą. 

Z iobro jawnie przeciwstawia
się pozyskaniu przez Polskę
funduszy z Krajowego Pla-

nu Odbudowy. Swojego szefa –
premiera Morawieckiego – kry-
tykuje za „popełnienie historycz-
nego błędu”, czyli za zgodę na to,
by należne nam pieniądze wypła-
cono dopiero „za praworządność”,
czyli za powrót do przestrzegania
demokratycznych norm. Ziobrze
się widać te normy za bardzo nie
podobają. Jak najsłuszniej więc
wiele osób pyta: z jakiej racji cała
Polska ma cierpieć z powodu
uprzedzeń pana ministra, który
wraz ze swą partyjką stał się ję-
zyczkiem u wagi w osiągania
większości sejmowej przez koalicję
zwaną Zjednoczoną Prawicą. A
w szczególności, dlaczego ma cier-
pieć i tracić fundusze miasto sto-
łeczne Warszawa. 

J eśli zaś już o cierpieniu mo-
wa, to trudno zapomnieć o
wstrząsających faktach, ja-

kie w swoim „wstępie do wykładu”
na Uniwersytecie Warszawskim

ujawniła dr Hanna Machińska,
zapewne nieprzypadkowo (żeby
nie powiedzieć „koniunktural-
nie”) zwolniona niedawno ze sta-
nowiska zastępcy rzecznika praw
obywatelskich prof. Marcina
Wiącka. Początkowo obecny rek-
tor UW próbował uniemożliwić
wygłoszenie owej – jak się okaza-
ło – niezwykle ważnej ze społecz-
nego punktu widzenia prelekcji,
ale w końcu się na nią zgodził. A
dr Machińska przedstawiła cały
dramatyzm współczesnych pro-
blemów migracyjnych i coraz
częstszego, sztucznego odgradza-
nia się jednych narodów od in-
nych. Pani doktor zwróciła uwa-
gę, że obecnie istnieje na świecie aż

77 murów granicznych, choć w
1945 roku było ich tylko pięć. Od
ponad 30 lat nie ma już legendar-
nego Muru Berlińskiego, jest za
to mur (płot) na 168-kilometro-
wym odcinku granicy polsko-bia-
łoruskiej. Ów mur zbudowano w
zasadzie w słusznej intencji bloko-
wania przejścia nielegalnym imi-
grantom, celowo wpychanym
przez władze Białorusi. Tyle że
przy okazji przeciwstawiania się
podstępnym działaniom reżimu
Łukaszenki i tzw. pushbacków,
czyli przepychania owych imi-
grantów z powrotem na Białoruś,
doprowadzono ponoć do śmierci
ponad 30 osób, pochodzących z
krajów Bliskiego Wschodu i Afry-

ki. Jest to już – jak powiedziała
dr Machińska –  przedmiotem
skarg na Polskę, skierowanych do
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka. Zdaniem wykładow-
czyni, te pushbacki są faktycznie
równe tak dobrze pamiętanym
przez Polaków wywózkom. Bo w
wielu wypadkach Polska odma-
wia azylu znajdującym się w
skrajnie trudnej sytuacji emigran-
tom politycznym, a jednocześnie
nie pomaga skrajnie wycieńczo-
nym podróżą emigrantom ekono-
micznym. W opinii dr Machiń-
skiej nasza władza państwowa
sprawiła, że każdemu z tych ucie-
kinierów przyszywa się łatkę ban-
dyty i nie udziela pomocy nawet

małym dzieciom, które z zimna
umierają w lesie. Co gorsza, nie-
mal tak samo źle traktowani są u
nas Romowie uciekający przed
wojną z Ukrainy. Pani doktor
przytoczyła bulwersujące fakty i
można się domyślać, dlaczego jej
postawa i poglądy przestały się
podobać dzisiejszym władcom
Polski. A swoją drogą, warto było-
by zapytać, jak w stosunku do ob-
cokrajowców na granicy polsko-
-białoruskiej i polsko-ukraińskiej
zachowuje się nasz Kościół, któ-
ry przecież zawsze głosił przyka-
zanie o miłości do bliźniego. 

N a koniec wspomnę o nieco
mniejszej sprawie, jaką jest
stopniowa adaptacja użyt-

kowników hulajnóg do ruchu miej-
skiego. W Warszawie niemal co ty-
dzień zdarza się albo potrącenie
„hulajnogisty” przez samochód,
albo przechodnia przez hulajno-
gistę. Sam byłem niedawno świad-
kiem, jak jadący na hulajnodze
chłopczyk wpadł pod wyjeżdżają-
cego z posesji mercedesa. Na szczę-
ście nie odniósł żadnych obrażeń.
Dużo gorzej bywa wtedy, gdy ktoś
rozwija dużą szybkość na hulaj-
nodze elektrycznej. Coraz więcej
mamy przypadków dowodzących,
że taki jeździec myli nazwę hulaj-
noga z powiedzeniem „hulaj du-
sza!”. To samo dotyczy niektórych
rowerzystów. Niemniej, wiedząc,
że nasz premier jest gorącym zwo-
lennikiem ekologii w ruchu ulicz-
nym, miałbym do niego prośbę, by
ruszył na ratunek tym, których do-
bijają podatki i wymuszane sytu-
acją gospodarczą wszelkiego ro-
dzaju opłaty. Premierze, przyjeż-
dżaj choćby na rowerze, nim fiskus
cały szmal zabierze...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

PP rr ee mm ii ee rr zz ee ,,  pp rr zz yy jj ee żż dd żż aa jj  cc hh oo ćć bb yy  nn aa  rr oo ww ee rr zz ee .. .. ..PP rr ee mm ii ee rr zz ee ,,  pp rr zz yy jj ee żż dd żż aa jj  cc hh oo ćć bb yy  nn aa  rr oo ww ee rr zz ee .. .. ..
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Wyniki badania pokazały, że
poziomy tzw. „biomarkerów na-
rażenia”, oparte na prioryteto-
wych substancjach toksycznych
zdefiniowanych przez WHO, by-
ły znacznie niższe u konsumen-
tów poddanych badaniu, którzy
używali konkretnych podda-
nych badaniu saszetek (były to
VELO) - w porównaniu z oso-
bami palącymi. Wykazano rów-
nież korzystne dla użytkowni-
ków saszetek nikotynowych róż-
nice w poziomie biomarkerów
pomiędzy nimi i palaczami, przy
czym cztery ze wskaźników
osiągnęły istotność statystycz-
ną, a pozostałe miały podobne

poziomy u konsumentów VE-
LO, byłych palaczy i osób, które
nigdy nie paliły.

W badaniu wzięli udział
mieszkańcy Danii i Szwecji w
wieku 19-55 lat, cieszący się
ogólnie dobrym stanem zdro-
wia. Zostali podzieleni na kilka
grup: aktualnych palaczy, któ-
rzy palili przez co najmniej rok
przed badaniem przesiewo-
wym, osoby korzystające wy-
łącznie z poddanych badaniu sa-
szetek przez co najmniej sześć
miesięcy, byłych palaczy, którzy
rzucili nałóg co najmniej sześć
miesięcy wcześniej, osoby, któ-
re nigdy nie paliły.

W przeciwieństwie do badań
długoterminowych, w których
uczestnicy biorą udział uczest-
nicząc w wielu wizytach w klini-
ce przez dłuższy czas, uczestni-
cy tego badania odbyli jedną wi-
zytę w klinice, podczas której po-
brano m. in. próbki krwi i moczu
oraz wykonano inne pomiary
kliniczne.  Próbki te były następ-
nie oceniane pod kątem biomar-
kerów narażenia (na wybrane
substancje toksyczne) oraz bio-
markerów potencjalnej szkodli-
wości.  Różnice w poziomach
biomarkerów pomiędzy cztere-
ma grupami zostały porównane
i przeanalizowane.

Wyniki są źródłem nowych
ważnych spostrzeżeń na temat
roli doustnych saszetek nikoty-
nowych w ograniczaniu szkód
wyrządzanych przez palenie ty-
toniu. Ich profil toksyczności
jest porównywalny z nikotyno-
wą terapią zastępczą (NTZ), a
zatem mogą wnieść istotny
wkład w redukcję szkód związa-
nych z paleniem.

Ten temat jest także analizo-
wany i poruszany przez polskich
naukowców. - Bez wątpienia ma-
my do czynienia z najmniej szko-
dliwym dla palaczy alternatyw-
nym produktem dostarczającym
nikotynę,  mówił prof. Andrzej
Sobczak ze Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach,
ekspert od lat badający alterna-
tywne metody dostarczania ni-
kotyny do organizmu.

((11)) Assessment of biomarkers of
exposure and potential harm, and
physiological and subjective he-
alth measures in exclusive users
of nicotine pouches and current,
former and never smokers, Bio-
markers, https://www.tandfon-
line.com/

Najnowsze badanie saszetek nikotynowych:
to zdecydowanie niższe ryzyko dla palaczy

Osoby korzystające z saszetek nikotynowych podda-
nych badaniu, którego wyniki opublikowano w grud-
niu (1), mają znacznie lepsze wyniki w przypadku kil-
ku wskaźników chorób związanych z paleniem tytoniu
w porównaniu z osobami palącymi - takie są wyniki
nowego - innowacyjnego i przekrojowego badania 
klinicznego. Badanie jest kolejnym dowodem przema-
wiającym za tym, że saszetki są produktem o zmniej-
szonym ryzyku dla osób, które decydują się całkowicie
zastąpić nim palenie tytoniu.
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Już po raz dziesiąty mamy możliwość zgłaszania swoich projek-
tów do budżetu obywatelskiego. Projekty, które zostaną złożone do
25 stycznia br., przejdą weryfikację oraz zdobędą w głosowaniu
uznanie mieszkańców stolicy, zostaną zrealizowane w 2024 roku.
Budżet obywatelski, na który na Mokotowie przeznaczyliśmy 8
722 733 zł to doskonały sposób na realizację ciekawych pomysłów
i poprawienie komfortu życia w naszej najbliższej okolicy, dzielni-
cy, a nawet całym mieście. Wymaga jednak inicjatywy i zaangażo-
wania. Dlatego serdecznie zachęcam do pisania i zgłaszania projek-
tów oraz kontaktu z urzędnikami, którzy wesprą Państwa swoją wie-
dzą i doświadczeniem. Projekty można złożyć na formularzu w wer-
sji elektronicznej poprzez stronę bo.um.warszawa.pl lub tradycyj-
nie, w postaci  papierowej w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul.
Rakowieckiej 25/27. Więcej szczegółów można znaleźć na stro-
nach bo.um.warszawa.pl i mokotow.um.warszawa.pl. 

Czekamy na Państwa pomysły.
Z  p o w a ż a n i e m

R a f a ł  M i a s t o w s k i
B u r m i s t r z  D z i e l n i c y  M o k o t ó w  m . s t .  W a r s z a w y

Projekty można zgłaszać do 25 stycznia 2023 r., a zain-
teresowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w
trakcie dyżurów urzędników i możliwości konsultacji
swoich pomysłów podczas maratonów pisania projek-
tów. Projekty do Budżetu Obywatelskiego mogą skła-
dać także osoby poniżej 13 r.ż., ale formularz zgłosze-
niowy projektu powinien zostać wypełniony przez opie-
kuna prawnego osoby małoletniej.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://um.war-
szawa.pl/waw/bo.

Dyżury konsultacyjne dla autorów projektów, Urząd Dzielnicy
Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, Wydział Obsługi Mieszkańców

2233 ssttyycczznniiaa,, ggooddzz.. 1166..0000 ddoo 1188..0000
Maraton pisania projektów: 
2211 ssttyycczznniiaa,, ggooddzz.. 1111..0000 ddoo 1155..0000
Dom Kultury KADR w Dzielnicy Mokotów, ul. W. Rzymowskiego 32
Przyjdź lub zgłoś swój projekt przez stronę bo.um.warszawa.pl.
Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski w Dzielnicy Moko-

tów to 8 722 733 zł. Limit na projekt w Dzielnicy Mokotów wyno-
si 1 744 547 zł.

Najważniejsze zasady zgłaszania projektów: 
– Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy. 
– Składanie projektów jest imienne i wymaga podania swoich da-

nych osobowych. Dane te nie będą nikomu udostępniane. 
Projekt można złożyć: 
– w formie elektronicznej przez stronę https://bo.um.warszawa.pl/
– w formie papierowej (na formularzu) w Wydziale Obsługi

Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 
– korespondencyjnie z dopiskiem „budżet obywatelski” na adres

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27.
Każdy uprawniony może składać projekty na dwóch poziomach:

dzielnicowym i ogólnomiejskim. Wybór dzielnicy nie jest uzależnio-
ny od miejsca zamieszkania lub zameldowania; 

Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów na obu
poziomach. 

W przypadku gdy składającym projekt jest osoba małoletnia po-
niżej 13 roku życia, formularz zgłoszeniowy projektu powinien zo-
stać wypełniony przez opiekuna prawnego. 

Do projektu należy dołączyć m.in.: 
– Listę poparcia zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszka-

nia oraz podpis co najmniej: 
– 20 mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy, w której zgłaszany

jest projekt, popierających projekt na poziomie dzielnicowym; 
– 40 mieszkańców m. st. Warszawy popierających projekt na

poziomie ogólnomiejskim. 
Przy czym do liczby mieszkańców popierających projekt nie wli-

cza się projektodawców danego projektu. 
– Zgodę autora na wykorzystanie utworu dla celów budżetu

obywatelskiego (w przypadku, gdy projekt przewiduje korzystanie
ze wskazanego przez projektodawcę utworu). 

Kontakt do koordynatora budżetu obywatelskiego w Dzielnicy
Mokotów - mail: dsitterle@um.warszawa.pl,mokotow.bo@um.war-
szawa.pl, tel. 22 443 63 32.

Jak w skali lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śle-
dzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczo-
raj i dziś”! W załączniku zdjęcie przedstawiające ul. Ja-
na III Sobieskiego – kładka przy ul. Czarnomorskiej.

ffoott.. ggóórraa:: Grażyna Rutkowska, 1976
ffoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów

Mokotów wczoraj i dziś

Premier Mateusz Mora-
wiecki obiecał 3 miliardy
złotych na inwestycje w
stolicy. Miałoby to nastą-
pić „w ciągu najbliższych
kilku lat.” 

Na poniedziałkowej konferen-
cji prasowej zorganizowanej na
lotnisku Okęckie premier zapo-
wiedział rządowe wsparcie dla
samorządów, w tym Warszawy.
Pieniądze miałyby trafić na in-
westycje. 

Trzy miliardy dla Warszawy
Warszawa miałaby otrzymać

rządowe wsparcie dla kolejnych
inwestycji, np. na budowę trze-
ciej linii metra i rozbudowę Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go. Dodatkowe środki są zapo-
wiedziane również na budowę
ważnego miejsca na mapie spor-
towej Warszawy, czyli nowego
stadionu Skry. 

– W Warszawie wiele inwe-
stycji nie odbyłoby się bez
udziału środków rządowych.
Czy wsparcie budowy przed-

szkola przy ul. Gilarskiej, czy
przebudowa estakad – to na Sa-
skiej Kępie, bodaj ul. Paryska,
czy układ dróg na Białołęce, ale
także dokończenie południowej
obwodnicy Warszawy – tak
ważnej dla układu komunika-
cyjnego miasta nie odbyłoby się
bez wsparcia środków rządo-
wych – zaznaczył Morawiecki. I
dodał: – Jesteśmy gotowi do
wsparcia szeregu innych inwe-
stycji. Bardzo często pochyla-
my się nad potrzebami inwesty-
cji miasta stołecznego Warsza-
wy – podkreślił.

Pieniądze rządowe mają trafić
jeszcze do instytucji kultury oraz
na remonty i budowy dróg, w
tym obwodnicy. Na konferencji
nie było obecnego żadnego
przedstawiciela miasta. Infor-
macja o kilkumiliardowym
wsparciu wzbudziła zaskocze-
nie wśród pracowników urzędu
miejskiego. W grudniu prezy-
dent stolicy, Rafał Trzaskowski
wnioskował o wsparcie 11 naj-
ważniejszych projektów. Część

z nich pokrywa się z deklaracja-
mi szefa rządu, ale jego urzędni-
cy jeszcze nie kontaktowali się z
warszawskim ratuszem. 

Kiełbasa wyborcza, 
czy realna pomoc?

Przypomnijmy, rząd Prawa i
Sprawiedliwości poprzez zmia-
ny podatkowe związane m. in. z
„Polskim ładem” ograniczył
wpływy samorządów z podat-
ków. W samych latach 2022-23
Warszawa straciła 3,5 miliarda
wpływów z podatków. To wię-
cej niż deklarowane wsparcie
rządu w inwestycjach. 

Samorządowcy i komentato-
rzy zwracają uwagę na fakt, iż
deklaracja premiera Morawiec-
kiego nastąpiła w roku wybo-
rów samorządowych, w których
PiS chce powalczyć o władzę w
Warszawie. Na konferencji pra-
sowej oprócz szefa rządu był
obecny Jarosław Krajewski, szef
warszawskiego PiS, który może
być  przyszłym kandydatem par-
tii na urząd prezydenta stolicy. 

– Pieniądze na modernizację
Skry i na halę sportową? Bardzo
się cieszę. Ale parę obietnic w tej
sprawie już słyszałam. Na wszel-
ki wypadek będę pytać o szcze-
góły tej dotacji – mówiła mediom
Renata Kaznowska, wiceprezy-
dent Warszawy odpowiedzialna
za sport.

Miasto odzyskało obiekt przy
ul. Wawelskiej 5 w 2021 r. po 13
latach sądowej batalii. W pierw-
szej kolejności zaniedbany teren
dawnej Skry uporządkowano, a
następnie okoliczne tereny ziele-
ni i bieżnię na stadionie głównym
oddano do dyspozycji mieszkań-
ców. Warszawiacy mogą teraz
bezpiecznie trenować i odpoczy-
wać na świeżym powietrzu w od-
zyskanym ośrodku Skra, a miasto
organizuje tam liczne wydarzenia
sportowe dla biegaczy i kolarzy.
Na tartanowej bieżni odbywają
się treningi biegowe Aktywnej
Warszawy, a na trawie kolarskie
zawody przełajowe o Puchar Sy-
renki CX. Regularnie organizo-
wany jest też badający wytrzy-
małość sportowców – Test Coope-
ra.  Warszawa już od kilku miesię-
cy intensywnie pracuje nad I eta-
pem modernizacji. Obejmie on
budowę stadionu treningowego
wraz z zagospodarowaniem te-
renu, zapleczem i trybunami,
strefą rzutów oraz boiskiem do
rugby. W pozostałej części, sta-
nowiącej obszar ogólnodostęp-
ny, otwarty na Park Pole Moko-
towskie, powstanie strefa parko-
wa i sportowa, przeznaczona do
rekreacyjnego uprawiania dys-
cyplin lekkoatletycznych. Stolica
zaplanowała również budowę ha-
li sportowej (m. in. graliby tam
koszykarze Legii) i o tym obiekcie
właśnie mówił Morawiecki.

P i o t r  C e l e j

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.
Kłobuckiej. Efektem zmian jest również wyposażenie w
azyl przejścia dla pieszych. Inwestycję zrealizował i sfi-
nansował deweloper (spółka GF Ramba). Taki obowią-
zek nakłada na niego ustawa o drogach publicznych.

Ursynowska ul. Kłobucka przebiega przez Wyczółki. To tereny,
na których od kilku lat powstają kolejne budynki mieszkalne. Co-
dziennie korzystają z niej zwłaszcza mieszkańcy nowych osiedli. Dla-
tego, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, deweloper przepro-
wadził zmiany, które dostosowały drogę do zwiększonego ruchu z
nowych osiedli i poprawiły bezpieczeństwo.

Na odcinku między rondem Stamma a wjazdem pod m. in. bu-
dynek Kłobucka 18 wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy.
Ciąg powstał po wschodniej stronie ulicy, obok murowanego ogro-
dzenia toru wyścigów konnych Służewiec. Dotychczas był tam bar-
dzo wąski chodnik. Teraz piesi i rowerzyści mają do dyspozycji
szeroką na minimum 3 m przestrzeń. Kierowcom na jezdni nadal
pozostaje po jednym pasie w każdym kierunku.

Ok. 90 m przed rondem, na zakręcie za przejściem dla pieszych,
ciąg pieszo-rowerowy przekształcił się w drogę dla rowerów. Dro-
ga dołącza się do ronda jako jego piąty wlot.

Ważnym elementem zmian była też budowa azylu na przejściu dla
pieszych przez ul. Kłobucką. Chodzi o zebrę na wysokości budynku
Kłobucka 18. W trakcie audytu nieosygnalizowanych przejść dla
pieszych otrzymała notę 0 w skali od 0 do 5. Audytorzy zwrócili uwa-
gę na przekrój ulicy, składający się w tym miejscu z 3 pasów, w tym
lewoskrętu. Jedną z rekomendacji było uspokojenie ruchu kołowe-
go w obszarze przejścia np. poprzez budowę świateł. Jednak ze
względu na to, że świateł nie stosuje się w pobliżu rond, by nie za-
kłócały płynności ruchu, bezpieczeństwo poprawił właśnie azyl.

Na ul. Kłobuckiej zmian będzie więcej. Wprowadzą je także in-
ni deweloperzy, którzy po sąsiedzku budują lub będą budować
obiekty mieszkalne z częściami handlowo-usługowymi. W ostatnich
miesiącach umowy podpisano ze spółkami OAK P2 i RD Investment
(przebudowa ulicy na odcinku od Potoku Służewieckiego do ul. H.
Koprowskiego), HI Kłobucka i HI Projekt (remont chodnika na
fragmencie między budynkami Kłobucka 21B i Kłobucka 23) oraz
NP 10 (przebudowa ulicy od ul. Koprowskiego do ul. Złoty Potok
– m. in. wymiana nawierzchni jezdni, budowa i remont chodnika,
budowa drogi dla rowerów). Realizacja tych inwestycji zależy od
harmonogramu prac deweloperów i jest przewidziana w latach
2023-25. z d m . w a w . p l

Premier obiecuje miliardy dla Warszawy

Bezpieczniej na Kłobuckiej



5



6

W 25. edycji Ogólnopolskiego Rankingu
Liceów Ogólnokształcących i 12. edycji
Ogólnopolskiego Rankingu Techników
Perspektywy 2023, warszawskie szkoły
ponadpodstawowe okazały się najlepsze
w Polsce. Po raz kolejny na 1. miejscu
wśród liceów znalazło się XIV LO im. Sta-
nisława Staszica. Z kolei na pierwsze
miejsce na podium w rankingu techni-
ków powróciło Technikum Mechatro-
niczne nr 1.

Ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawo-
wych w Polsce został przygotowany po raz 25.
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zesta-
wienie powstaje na podstawie m. in. wyników
matury z przedmiotów obowiązkowych i dodat-
kowych, sukcesów w olimpiadach, a w przypad-
ku techników z wyników egzaminu zawodowego.

– Po raz kolejny mam przyjemność pogratulować
stołecznym placówkom oświatowym, uczniom i
uczennicom znakomitych wyników w Rankingu
Perspektyw. Dla wielu ósmoklasistów i ich rodzi-
ców wyniki zestawienia są z pewnością bardzo
pomocne przy wyborze szkoły ponadpodstawo-
wej. Podkreślam, że edukacja to nasz priorytet,
dlatego od lat najwięcej pieniędzy w budżecie mia-
sta przeznaczamy na oświatę, a w tym roku będzie
to rekordowa kwota ponad 6 mld zł. Dzięki temu
warszawskie szkoły ponadpodstawowe zapewnia-
ją kształcenie na najwyższym poziomie i dlatego
cieszą się również dużą popularnością wśród mło-
dzieży z całej Polski – podkreśla Renata Kaznow-
ska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.

Warszawskie licea ogólnokształcące i technika
rokrocznie zajmują czołowe miejsca w rankingu
Perspektyw. W tegorocznym zestawieniu najlep-
szym liceum w kraju okazało się ponownie XIV LO
im. Stanisława Staszica. Liceum specjalizuje się w
kształceniu młodzieży uzdolnionej w kierunku
przedmiotów ścisłych. Szkoła poza matematyką
daje szansę rozwoju zainteresowań naukami przy-
rodniczymi i informatyką. Liceum od wielu lat
wygrywa w zestawieniu lub jest w ścisłej czołów-
ce rankingu: w 2022 r. zajęło I miejsce, 2021 r. –
I miejsce, 2020 r. – II, 2019 r. – I, 2018 r. – III,
2017 r. – II, 2016 r. – II, 2015 r. – I miejsce. 

Wśród techników na 1. miejsce powróciło war-
szawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 (po-
przednie lata w Rankingu Perspektyw: 2022 – II
miejsce, 2021- I miejsce, 2020 – I miejsce, 2019 –
I miejsce). W technikum nauczanie oparte jest o
program modułowy według metodologii MES
(Modules of Employable Skills 

– Moduły Umiejętności Zawodowych). Ucznio-
wie w ramach nauki zawodu technik mechatronik
kształcą się w specjalizacjach: automatyzacja,  hy-
drotronika, robotyka, CNC. W zawodzie technik
informatyk w specjalizacjach: grafika 2D/3D, gry
komputerowe, zarządzanie projektami IT, apli-
kacje webowe.

W pierwszej pięćdziesiątce najlepszych szkół
w Polsce, według Rankingu Perspektyw, w tym ro-
ku znalazło się łącznie 17 liceów i 5 techników z
Warszawy. W gronie liceów, poza „Staszicem”, w
zestawieniu uplasowały się również:

– IX LO im. K. Hoffmanowej – 7. miejsce,
– XXVII LO im. T. Czackiego – 8. miejsce,
– II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ba-

torego – 10. miejsce,
– VIII LO im. Władysława IV – 11. miejsce,
– Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK ,,Parasol’’

– 16. miejsce,
– XVIII LO im. J. Zamoyskiego – 18. miejsce,
– LXVII LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego – 21.

miejsce,
– V LO im. Księcia J. Poniatowskiego – 24. miejsce,
– VII LO im. J. Słowackiego – 26. miejsce,
– 2 Społeczne LO STO z Oddz. Międzynarodo-

wymi im. P. Jasienicy – 27. miejsce,
– XVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. A. F. Mo-

drzewskiego – 28. miejsce,
– Niepubliczne LO nr 81 SGH – 31. miejsce,
– LXIV LO im. S. I. Witkiewicza – 37. miejsce,
– XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika –

39. miejsce,
– XL LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żerom-

skiego – 43. miejsce,
– XXVIII LO im. J. Kochanowskiego – 44. miejsce
Wśród 50 najlepszych szkół w Polsce (na 500 w

zestawieniu) znalazły się także stołeczne technika:
– Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Na-

rwiku- 15. miejsce,
– Technikum Architektoniczno-Budowlane im.

S. Noakowskiego- 16. miejsce,
– Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

im. K. Kieślowskiego zajmując 33. miejsce,
Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy

AK „Żywiciel” zajmując 45. miejsce.
Fundacja Perspektywy przygotowuje swoje ran-

kingi od 1999 roku. Poza głównymi zestawieniami
(Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących
i Ogólnopolski Ranking Techników)  przedstawia-
ne są również dodatkowe klasyfikacje – jak Ran-
king Maturalny Liceów Ogólnokształcących, Ran-
king Maturalny Techników, Ranking Szkół Olim-
pijskich oraz Ranking Liceów Warszawskich. M B

W tym roku Warszawa przeznaczy po-
nad 18 mln złotych na podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych oraz doskonalenie
kompetencji warszawskich nauczycieli.
Specjalną uchwałę podjęli warszawscy
radni, a zarządzenie w tej sprawie pod-
pisał prezydent Warszawy, Rafał Trza-
skowski.

– Nauczyciele bardzo chętnie biorą udział w
szkoleniach i kursach doskonalących – w zeszłym
roku szkolnym skorzystało z nich ponad 60 proc.
kadry pedagogicznej z miejskich szkół . W tym
roku główne priorytety szkoleń to oczywiście spra-
wy związane z aktualnymi wyzwaniami stojący-
mi przed oświatą – praca z uczniami uchodźców
wojennych, dobrostan psychiczny dzieci i mło-
dzieży, usuwanie skutków pandemicznych, kom-
petencje cyfrowe czy kształtowanie postaw pro-
obywatelskich i prospołecznych – podkreśla Rena-
ta Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warsza-
wy. Jak dodaje wiceprezydent, tegoroczny bu-
dżet na doskonalenie zawodowe nauczycieli to
18,3 mln zł czyli o blisko o 2 mln zł więcej w po-
równaniu z zeszłym rokiem.

80 proc. ze wszystkich środków w tym roku,
czyli ponad 14,6 mln zł przekazanych z budżetu
miasta, trafi do dyrektorów miejskich szkół, dziel-
nic, Biura Edukacji i Warszawskiego Centrum In-
nowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
(WCIES). Pozwoli to na przygotowanie  bezpłat-
nej i różnorodnej oferty wsparcia środowiska war-
szawskiej oświaty, z uwzględnieniem potrzeb
szkół i placówek oraz zapewniając jednolite szko-
lenia systemowe w skali całej Warszawy.

20 proc. środków przeznaczono na dofinansowa-
nie do studiów i kursów kwalifikacyjnych. W 2023
r. zwiększono jego kwotę dla jednego nauczyciela:

– do 80 proc. poniesionej opłaty, ale nie więcej
niż 3,9 tys. zł dla jednego nauczyciela (w 2022 r.
było to odpowiednio 75 proc., nie więcej niż 3,5
tys. zł);

– do 100 proc. opłaty, ale nie więcej niż 3,9 tys.
zł dla jednego nauczyciela w przypadku uzupeł-
niania kwalifikacji pedagogicznych, tzn. studiów
dających uprawnienia pedagogiczne (w 2022 r.
było to 3,5 tys. zł).

Największą bazę/ofertę bezpłatnych szkoleń
dla nauczycieli zapewnia WCIES, miejska placów-
ka, która oferuje również pomoc doradców meto-
dycznych. Warszawskich nauczycieli wspiera rów-
nież Centrum Nauki Kopernik, a planowane
otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego
otworzy nowe możliwości w tym zakresie.

Stołeczna kadra pedagogiczna może również ko-
rzystać z oferty uczelni wyższych, z którymi współ-
pracuje Warszawa. Są to Uniwersytet Warszawski,
Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlo-
wa, Akademia Pedagogiki Specjalnej czy Akade-
mia Finansów i Biznesu Vistula (przykładowo w ra-
mach współpracy z tą uczelnią 29 nauczycieli reali-
zuje obecnie studia podyplomowe z zakresu meto-
dyki nauczania języka polskiego, jako obcego).

Również organizacje pozarządowe to ważny
podmiot w procesie doskonalenia nauczycieli.
Warszawscy nauczyciele mogą także korzystać z
kursów doskonalenia zawodowego finansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej, np. Erasmus+
oraz funduszy regionalnych. Realizowane są z
tych środków np. projekty rozwoju doradztwa za-
wodowego w warszawskich szkołach podstawo-
wych czy międzynarodowej współpracy na rzecz
cyfrowych szkół.

Więcej informacji o ofercie szkoleń dla war-
szawskich nauczycieli na stronie: eduka-
cja.um.warszawa.pl/dofinansowanie-doskonale-
nia-zawodowego. J a k u b  L e d u c h o w s k i

Warszawa ma nowy sys-
tem identyfikacji wizual-
nej. Prezydent stolicy Ra-
fał Trzaskowski podpisał
zarządzenie zmieniające
znak promocyjny m.st.
Warszawy. Nowa Syrena
jest poważniejsza i ma
profil Marii Skłodowskiej-
-Curie.

Nowym znakiem promocyj-
nym m.st. Warszawy jest uprosz-
czony herb stolicy. Zaprojekto-
wany został zgodnie ze współ-
czesnymi trendami projektowa-
nia graficznego, a punktem wyj-
ścia do jego stworzenia było na-
wiązanie do historii i tradycji
miasta.

Znak „Zakochaj się w Warsza-
wie” towarzyszył działaniom
promocyjnym stolicy od 2004
roku. Przez ten czas zyskał za-
równo swoich zwolenników jak
i przeciwników. O konieczności
wymiany znaku zdecydowało
kilka czynników. Przede wszyst-
kim przestał on odpowiadać na
aktualne potrzeby komunikacyj-
ne miasta stołecznego Warsza-
wy. Nie sposób mówić o tema-
tach trudnych, takich jak pan-
demia czy wojna, jednocześnie
oznaczając je kolorowym zna-
kiem z radosnym hasłem. Przez
ostatnie lata zmieniły się trendy
graficzne, a znak stolicy stał się
nieatrakcyjny i nienowoczesny.
Jego słabą stroną była także ma-
ła czytelność.

Nowy znak nawiązuje do hi-
storycznych odwzorowań herbu
m.st. Warszawy i jest jego gra-
ficznym uproszczeniem. Herb
stolicy dla mieszkanek i miesz-
kańców jest symbolem nie tyl-
ko bardzo dobrze znanym, ale
także ważnym.

- Bazowaliśmy na rozwiąza-
niu, które w naturalny sposób
wpisze się w identyfikację mia-
sta. Nie chcieliśmy tworzyć no-
wych, abstrakcyjnych form, do
których warszawiacy musieliby
przyzwyczajać się od nowa. Za-
leży nam, aby komunikacja wi-
zualna m.st. Warszawy była dla

wszystkich odbiorców czytelna i
spójna – wyjaśnia Katarzyna So-
kołowska, dyrektorka Biura Mar-
ketingu Miasta.

W trakcie prac nad znakiem
niezwykle istotna była popraw-
ność historyczna. Dlatego po-
szczególne elementy projekto-
wanego symbolu były konsulto-
wane ze znawcami tematyki z
Muzeum Warszawy. Dzięki połą-
czeniu wiedzy historyków i
umiejętności graficznych projek-
tantki, powstał znak, w którym
każdy detal, jak np. kształt szabli

czy ułożenie włosów Syreny są
dokładnie przemyślane.

Można dostrzec niewielkie
różnice w stosunku do najbar-
dziej znanej wersji herbu, którą
kojarzymy z projektu Szczęsne-
go Kwarty z 1938 roku. Nowo-
ścią i ciekawostką może być pro-
fil twarzy Syreny, dla którego
wzorem stał się profil słynnej
warszawianki – Marii Skłodow-
skiej-Curie.

Projektując znak Warszawa
wzorowała się na doświadcze-
niach innych miast europejskich,
które także stworzyły swoje logo-
typy w oparciu o symbolikę her-
bową i z powodzeniem stosują
takie rozwiązanie od lat. Wśród
przykładów można wymienić
Paryż, Oslo, Helsinki, Wiedeń
czy Sztokholm.

Na nowy system identyfikacji
wizualnej miasta składa się ro-
dzina znaków, do której oprócz
znaku promocyjnego miasta na-
leżą znaki jego dzielnic i jedno-
stek organizacyjnych. System za-
wiera również wytyczne do
oznaczania różnego typu pro-
jektów, w tym tych, które są re-
alizowane we współpracy ze sto-
łecznym Ratuszem. Wszystkie
grafiki opierają się na tym sa-
mym symbolu herbowym. Do-
datkowo pojawi się on na pi-
smach i dokumentach urzędo-
wych, dzięki czemu nie tylko
działania promocyjne, ale także
komunikacja Urzędu m.st. War-
szawy, będą spójne i rozpozna-
walne dla odbiorców.

Poza zbiorem oznaczeń sys-
tem zawiera także określoną ko-
lorystykę miasta oraz spójną ty-
pografię, nawiązującą do geo-
metrycznych kształtów symbolu
herbowego.

Oszczędność oraz ekologia –
to dwie podstawowe zasady, któ-
re przyświecają miastu przy
wprowadzaniu nowego systemu
identyfikacji wizualnej. Ratusz
nie planuje drogich kampanii ani
dodatkowych kosztów związa-
nych ze zmianą. Stare oznako-
wanie będzie sukcesywnie za-
stępowane nowym. Nowopow-
stające materiały informacyjne i
promocyjne będziemy tworzyć
w oparciu o nowe zasady.

Także strony internetowe czy
aplikacje będą dostosowywane
do systemu. Wyprodukowane
do tej pory materiały promocyj-
ne tj. gadżety czy ulotki infor-
macyjne będą w użyciu do cza-
su, aż nie zostaną w pełni wy-
korzystane albo ulegną znisz-
czeniu wskutek użytkowania
(np. namioty promocyjne roz-
stawiane w trakcie imprez plene-
rowych). W przestrzeni miasta
jest wiele miejsc i obiektów, na
których znajduje się znak „Za-
kochaj się w Warszawie”. W tych
miejscach nowe oznakowanie
pojawi się przy okazji np. plano-
wanych remontów.

Radny Paweł Lenarczyk
(Polska 2050) na prośbę
mieszkańców osiedla Etap
zwrócił się do Stołecznego
Zarządu Rozbudowy Mia-
sta z prośbą o budowę
ronda na skrzyżowaniu
ul. Nawłockiej i ul. Kar-
czunkowskiej.

To skrzyżowanie jest jedynym
wyjazdem dla okolicznych
mieszkańców i w chwili obecnej
przy dużym natężeniu samocho-
dów na ul. Karczunkowskiej, któ-
re zwielokrotniło się po otwarciu
węzła Zamienie na trasie S-7,
okoliczni mieszkańcy mają pro-
blem z płynnym włączeniem się

do ruchu ul. Karczunkowskiej.
Dodatkowo budowa ronda mo-
że być pomocna również dla
klientów przyjeżdżających do
sklepu dyskontowego w prze-
dłużeniu ul. Nawłockiej po dru-
giej stronie ul. Karczunkowskiej. 

Radny w swojej interpelacji w
tej sprawie zasygnalizował, że
gdyby w najbliższym czasie nie
była możliwa budowa ronda, to
idea budowy ronda powinna być
włączona do projektowanej mo-
dernizacji ul. Karczunkowskiej,
które przewiduje budowę chod-
nika i drogi rowerowej.

- Z odpowiedzi jaką otrzyma-
łem ze Stołecznego Zarządu Roz-

budowy Miasta wynika, że po-
stępowanie przetargowe na wy-
bór wykonawcy dokumentacji
projektowej dla rozbudowy ul.
Karczunkowskiej na odcinku od
ul. Puławskiej do granicy miasta
zostało unieważnione w dniu
6.12.2022 r. Obecnie przygoto-
wywane są materiały do wszczę-
cia kolejnego postępowania prze-
targowego. Inwestycja polegają-
ca na rozbudowie ul. Karczun-
kowskiej na odcinku od ul. Pu-
ławskiej do granicy miasta ma za
zadanie w szczególności poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Jak to zgrabnie ujął Stołeczny
Zarząd „rozwiązania techniczne
inwestycji będą wynikały m.in. z
uzyskanych opinii i uzgodnień
(m.in. Biura Zarządzania Ru-
chem Drogowym i jednostek
m.st. Warszawy)”. Rozumiem, że
sprawa ronda może być rozważa-
na na kolejnych etapach projekto-
wych i obiecuję, że będę o tym
pamiętał i domagał się, aby takie
rondo tam powstało. Będzie ono
stanowiło znacząca poprawę bez-
pieczeństwa dla mieszkańców
osiedla Etap – powiedział Paweł
Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursy-
nów (Polska 2050). 

Warszawskie szkoły ponownie najlepsze

Co z rondem na Nawłockiej i Karczunkowskiej?

Nowy znak promocyjny Warszawy

Więcej pieniędzy na szkolenia nauczycieli
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Cierpienie człowieka bezdomne-
go to nie tylko brak dachu nad
głową, ale przede wszystkim
przeraźliwa samotność, opusz-
czenie, często utrata nadziei,
zerwanie więzów rodzinnych,
sąsiedzkich, przerwanie ścieżki
rozwoju zawodowego i osobi-
stego, smutek, poczucie wyko-
rzenienia, a w końcu utrata
zdrowia, a czasem i życia. Zima
jest tym okresem w roku, który
jest zdecydowanie najtrudniej-
szy dla osób dotkniętych kryzy-
sem bezdomności. To w zimie
rok rocznie odnotowuje się naj-
większą ilość zgonów wśród
bezdomnych.

W szczególności o tej porze roku nikt
z nas nie powinien zostać obojętny na
los osób w kryzysie bezdomności. Straż
miejska apeluje, abyśmy natychmiast
zgłaszali informacje o osobach zagrożo-
nych wychłodzeniem czy potrzebują-
cych pomocy na numer alarmowy 986.
Dzięki temu można zapobiec wielu nie-
potrzebnym tragediom. Po naszym te-
lefonie funkcjonariusze straży miejskiej
docierają do osoby bezdomnej i spraw-
dzają w jakim jest stanie. Jeśli zachodzi
taka konieczność udzielana jest pomoc
medyczna, a w uzasadnionych sytu-
acjach wzywane jest pogotowie ratun-
kowe. Strażnicy miejscy pomagają też w
dotarciu do łaźni, ogrzewalni lub noc-
legowni. 

W Warszawie od 2015 roku straż
miejska zimą prowadzi wraz z Caritas
Polska akcję „Trochę ciepła dla bezdom-
nego”. 22 listopada ruszyła ósma już
edycja tej akcji, która potrwa do końca
lutego. Przez cały ten czas patrole stra-
ży miejskiej wraz z pracownikami i wo-
lontariuszami Caritas dwa razy w tygo-
dniu odwiedzają miejsca, w których no-
cują bezdomni celem dostarczenia im
gorących posiłków, konserw, termosów,
koców, odzieży zimowej, leków oraz
podstawowych środków higieny osobi-
stej. Akcja adresowana jest do bezdom-
nych spędzających ten ciężki dla nich
czas w roku poza schroniskami i nocle-
gowniami. Podczas poprzedniej edycji
akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”
Caritas wraz z patrolami straży miej-
skiej przekazała osobom bezdomnym
na terenie Warszawy ponad 3 tysiące
litrów pożywnej zupy z pieczywem, 600
par ciepłych skarpet, 400 toreb z upo-
minkami świątecznymi, 200 koców, 35
zimowych kurtek i 30 par butów.

O tym, czym jest bezdomność, jak jej
zapobiegać oraz jak mądrze pomagać
osobom w kryzysie bezdomności roz-
mawiamy z Januszem Sukiennikiem z
Caritas Polska, koordynatorem akcji
„Trochę ciepła dla bezdomnego”.

KKAATTAARRZZYYNNAA NNOOWWIIŃŃSSKKAA:: JJaakkiiee ssąą
sszzaaccuunnkkii ccoo ddoo lliicczzbbyy oossóóbb bbeezzddoommnnyycchh
ww WWaarrsszzaawwiiee ii ww PPoollssccee??

JJAANNUUSSZZ SSUUKKIIEENNNNIIKK:: Szacuje się, że
dziś w Polsce żyje około 35 tysięcy osób
bezdomnych, a w samej Warszawie 2
do 3 tysięcy.

Takie szacunki przeprowadzane są
co dwa lata. Uwzględniają one zarów-
no osoby przebywające w schroniskach
dla bezdomnych, jak również te, które
mieszkają poza schroniskami, czyli
przeważnie na terenie różnych ogród-
ków działkowych czy w pustostanach.
Jednak należy pamiętać, że są to tylko
szacunki. Trudno jest precyzyjnie okre-
ślić ilość osób bezdomnych, gdyż jest
to grupa ciągle się przemieszczająca i
tym samym zmieniająca swe miejsca
pobytu. Jest wśród nich również tro-
chę samotników, którzy nie mieszkają
w grupie i nie udaje się do nich dotrzeć.

JJaakkiiee ssąą nnaajjcczzęęssttsszzee pprrzzyycczzyynnyy bbeezz-
ddoommnnoośśccii??

Na pierwszym miejscu wskazałbym
powody osobiste, takie jak rozpad rodzi-
ny, różne ciężkie przeżycia, czy błędne
decyzje życiowe. W obu przypadkach
dochodzi do utraty stabilności ducho-
wej człowieka. Często jest to też, oczy-
wiście, ciężka sytuacja materialna, po-
wodująca niemożność opłacenia miesz-
kania. Do takiej sytuacji może doprowa-
dzić chociażby duży wzrost zadłużenia
kredytowego czy pożyczkowego. Cza-
sem bezdomność jest formą ucieczki
od życia społecznego w konsekwencji
utraty umiejętności czy chęci wywią-
zywania się z różnych życiowych obo-

wiązków, jak chociażby praca. Bywa
też, że powodem bezdomności jest utra-
ta zdrowia psychicznego.

CCaarriittaass PPoollsskkaa ppoozzaa aakkccjjąą „„TTrroocchhęę
cciieeppłłaa ddllaa bbeezzddoommnneeggoo”” pprroowwaaddzzii tteeżż
pprrooggrraamm „„DDaammyy RRaaddęę””,, kkttóórreeggoo cceelleemm
jjeesstt,, mmiięęddzzyy iinnnnyymmii,, zzaappoobbiieeggaanniiee bbeezz-
ddoommnnoośśccii ii wwyykklluucczzeenniiuu ssppoołłeecczznneemmuu..
KKiimm ssąą uucczzeessttnniiccyy tteeggoo pprrooggrraammuu ii jjaakk
wwyygglląąddaa pprraaccaa zz nniimmii??

Programem objęci są młodzi ludzie
zagrożeni wykluczeniem społecznym,
czyli, przede wszystkim, przebywają-
cy w poprawczakach i w więzieniach
lub po przebytej już karze utraty wolno-
ści oraz młodzi dotknięci uzależnienia-
mi. Powiedziałbym, że „Damy Radę”
jest programem motywacyjno-inspira-
cyjnym. Naszym celem jest pobudze-
nie młodych ludzi do odkrycia w sobie
różnych „cennych zasobów”, dostrze-
żenia możliwości prowadzenia szczę-
śliwego życia bez nałogów, czy bez
wkraczania na drogę przestępczości i
przemocy. Uczestnicy programu poza
wsparciem duchowym otrzymują po-
moc materialną i pomoc w znalezieniu
pracy. Warunkiem udziału w progra-
mie jest zobowiązanie do podjęcia pra-
cy zawodowej i/lub kontynuacji prze-
rwanej nauki oraz do trwałego wyjścia
z nałogu. Program oparty jest na pracy
z grupą. Poza rozmowami i terapiami,
staramy się też organizować dla mło-
dych ludzi wiele różnych aktywności,
typu wspólne wypady rowerowe, wyj-
ścia do kina czy pracę wolontariacką.
Wśród byłych uczestników programu
mamy kilku studentów oraz osoby, któ-
re już ukończyły studia. Program pro-
wadzony jest od 2013 roku, czyli po-
wstał jeszcze przed rozpoczęciem akcji
„Trochę ciepła dla bezdomnego”.

SSkkąądd wwzziiąąłł ssiięę ppoommyyssłł nnaa aakkccjjęę „„TTrroo-
cchhęę cciieeppłłaa ddllaa bbeezzddoommnneeggoo””??

Z obserwacji noclegowni dla bez-
domnych, schronisk, łaźni oraz innych
miejsc, w których najczęściej można
spotkać te osoby oraz z licznych roz-
mów ze Strażą Miejską na temat moż-
liwości niesienia przez Caritas pomocy
ludziom w kryzysie bezdomności.

JJaakk rreeaagguujjąą bbeezzddoommnnii,, ggddyy ww mmiieejj-
ssccuu,, ggddzziiee nnooccuujjąą,, zzjjaawwiiaajjąą ssiięę oobbccyy lluu-
ddzziiee,, kkttóórrzzyy cchhccąą iimm ppoommóócc?? CCzzyy ttrruudd-
nnoo jjeesstt nnaawwiiąązzaaćć ppiieerrwwsszzyy kkoonnttaakktt??

Na początku bywa różnie, ponieważ
człowiek pogrążony w kryzysie bez-
domności zwykle jest zamknięty, nieuf-
ny i zawstydzony. W tej grupie są różne
osoby i staramy się działać dyskretnie,
szanując ich postawy, nie zawsze dla
nas zrozumiałe. Po jakimś czasie sytu-
acja się zwykle zmienia, czasem nawet
radykalnie i wielu bezdomnych czeka
na przyjazd patrolu, a raczej na dru-
giego człowieka, który potrafi przy-
wieźć nie tylko ciepły posiłek, ale też
trochę ludzkiego ciepła… 

ZZ cczzeeggoo nnaajjcczzęęśścciieejj ssiięę cciieesszząą,, jjeeśśllii ww
ooggóóllee jjeesstt ccoośś ttaakkiieeggoo,, pprrzzyy ookkaazzjjii WWaa-
sszzyycchh ooddwwiieeddzziinn?? MMóówwiiłłeeśś mmii kkiieeddyyśś,, żżee
nniiee jjeesstt ttoo wwccaallee jjeeddzzeenniiee,, bboo wwiięękksszzoośśćć
zz ttyycchh oossóóbb ppoottrraaffii zzoorrggaanniizzoowwaaćć ssoobbiiee
ppoossiiłłeekk,, wwiieelluu kkoorrzzyyssttaa zz rróóżżnnyycchh jjaaddłłoo-
ddaajjnnii ddllaa uubbooggiicchh ii bbeezzddoommnnyycchh,, ww ttyymm
oocczzyywwiiśścciiee zz jjaaddłłooddaajjnnii pprroowwaaddzzoonnyycchh
pprrzzeezz CCaarriittaass.. 

W ramach akcji zakupujemy w zwe-
ryfikowanych przypadkach ciepłe buty,
swetry i kurtki dla konkretnych bez-
domnych. Dla tych osób jest to powód
do dużej radości, bo w warunkach, w
których przebywają jest mokro, zimno
i wilgotno. Pamiętam, jak starsza, bez-
domna  kobieta rozpłakała się, kiedy
przekazaliśmy jej nowy, ciepły sweter.
Powiedziała, że pierwszy raz w życiu
otrzymała coś nowego…

CCzzyy ww rraammaacchh aakkccjjii uuddzziieellaannaa jjeesstt
rróówwnniieeżż ppoommoocc mmeeddyycczznnaa??

Tak, prawie od samego początku
współpracują z nami „Lekarze nadziei”.
Pomagają nam medycy wszystkich specja-
lizacji. Osoby bezdomne najczęściej są w
bardzo złej kondycji zdrowotnej, a wielu
z nich wymaga natychmiastowej pomocy
medycznej ze względu na różne rany, od-
mrożenia, zęby wymagające usunięcia
czy bardzo zaawansowaną cukrzycę. 

SStteerreeoottyyppoowwee mmyyśślleenniiee oo bbeezzddoomm-
nnyycchh pprroowwaaddzzii wwiieelluu zz nnaass ddoo mmyyllnnyycchh
oossąąddóóww nnaa tteemmaatt ttyycchh lluuddzzii,, aa pprrzzeecciieeżż
iicchh żżyycciiee nniiee zzaawwsszzee wwyygglląąddaa ttaakk ssaa-
mmoo.. PPooddoobbnnoo ssąą wwśśrróódd nniicchh lluuddzziiee,, kkttóó-
rrzzyy pprraaccuujjąą,, ssąą ii ttaaccyy,, kkttóórrzzyy wwccaallee nniiee
ssąą ssaammoottnnii,, aa żżyyjjąą bbeezz ddaacchhuu nnaadd ggłłoowwąą
rraazzeemm zz iinnnnyymm cczzłłoonnkkiieemm sswweejj rrooddzziinnyy??

Tak, to prawda. Mylą się ci, którzy
myślą, że bezdomność to wolny wybór
wolnego człowieka. Najczęściej decyzja
następuje pod presją okoliczności, lęku,
eksmisji, błędnych decyzji życiowych,
rozpadu rodziny, kryzysu zdrowotnego
lub innych przyczyn, także chęci uciecz-
ki od problemów, jakie narosły. Wśród
bezdomnych zdarzają się pary, a nie tak
dawno taka właśnie para zawarła ślub,
na którym świadkiem był jeden ze straż-
ników miejskich, który do nich przyjeż-
dżał z pomocą Caritas.

CCzzyy jjeesstt jjaakkiiśś bbeezzddoommnnyy,, kkttóórryy ww
sszzcczzeeggóóllnnyy ssppoossóóbb uuttkkwwiiłł ww TTwweejj ppaa-
mmiięęccii?? KKttóórreeggoo hhiissttoorriiaa nnaajjbbaarrddzziieejj CCiięę
ppoorruusszzyyłłaa??

Chyba pan Kazio, bo tak go nazywa-
my, który mieszka w opuszczonej al-
tance na działkach. Do niedawno to-
warzyszyła mu żona, która niestety, nie-
dawno zmarła. Został sam, otoczony
książkami, samotny ale pogodny, niepi-
jący. Zawsze wita przyjeżdżający pa-
trol jak starych znajomych. W najbliż-
szym czasie prawdopodobnie wypro-
wadzi się do upragnionego mieszkan-
ka socjalnego.

BBaarrddzzoo CCii ddzziięękkuujjęę zzaa iinntteerreessuujjąąccąą
rroozzmmoowwęę..

Trochę ciepła dla bezdomnego

JJaannuusszz SSuukkiieennnniikk z wykształcenia jest prawnikiem i jako prawnik po ukończe-
niu studiów zajmował się tematyką społeczną. Jednak przez większą część swe-
go życia zawodowego pracował jako dziennikarz, zarówno w kraju, jak i zagra-
nicą. Z Caritas Polska jest związany od 2013 roku i odpowiada w organizacji za
programy, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc
osobom już dotkniętym tym problemem.
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Ponad 300 samorządowców, w tym pre-
zydenci miast, marszałkowie woje-
wództw, wójtowie, burmistrzowie, radni
czy sołtysi z całej Polski, podpisało się
pod listem otwartym do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

„Prosimy o Pana bezpośrednie i skuteczne zaan-
gażowanie w proces odblokowania finansów z
KPO dla obywateli naszego kraju” – zaapelowali
polscy samorządowcy w liście otwartym do Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. 

Podczas konferencji prasowej w Warszawie za-
prezentowano także listę tysiąca inwestycji, któ-
re mogłyby być zrealizowane ze środków z Unii Eu-
ropejskiej w gminach z całej Polski. Inicjatywa zo-
stała zorganizowana przez Ruch Samorządowy
TAK! Dla Polski.

– Jako samorządowcy obserwujemy z wielkim
przerażeniem, jak w wyniku politycznych kłótni
oraz nieprzestrzegania zasad praworządności
przez polski rząd tracimy miliardy euro, które
przysłużyłyby się rozwojowi lokalnych wspólnot.
Dlaczego my bijemy na alarm? Dlatego że jako Po-
lacy i Polki, jako Ruch Samorządowy TAK! Dla
Polski, widzimy, że historia się powtarza. Chodzi
o Plan Marshalla – Stalin zakazał przystąpienia do
tego planu, a Polska stała się przez to krajem „za-
późnionym”. Od 1989 roku, a szczególnie od wej-
ścia Polski do Unii Europejskich nadrabiamy te
straty – wyjaśnia inicjatywę Jacek Karnowski,
prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowe-
go TAK! Dla Polski.

– Pieniądze z KPO są potrzebne natychmiast
Polsce, samorządom. Obserwując z niepokojem to,
co się dzieje, te opóźnienia, przygotowaliśmy list
do Prezydenta RP podpisany przez kilkuset sa-
morządowców z całej Polski. Te środki są koniecz-
ne, a opóźnienia, z którymi mamy do czynienia,
mogą doprowadzić do tego, że nie będą na czas
wykorzystane. To byłaby tragedia – podkreślał
Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy,
przewodniczący Rady Politycznej Ruchu Samorzą-
dowego TAK! Dla Polski.

Samorządowcy walczą o KPO dla mieszkań-
ców. Dla miast i wsi brak z Krajowego Planu Od-
budowy to ostry hamulec w rozwoju Polski lokal-
nej. Samorządowcy podkreślają, że rząd w spra-
wie KPO jest wciąż bierny,  a konsekwencje pono-
szą mieszkańcy.

– Jako samorządowcy zawsze stajemy na wyso-
kości zadania, stając na pierwszej linii. Wbrew
opinii, ponad 90 proc. samorządowców starto-
wało w wyborach z własnych komitetów. Dziś set-
ki z nich podpisały ten list do Prezydenta RP. Sa-
morządowcy skupieni w Ruchu Samorządowym
TAK! Dla Polski reprezentują ponad 30 mln miesz-
kańców Polski. – Jesteśmy tu w ich imieniu. – mó-
wił podczas spotkania z mediami burmistrz Ląd-
ka Zdroju Roman Kaczmarczyk.

„Od pandemii koronawirusa, która dotknęła
niemal każdej sfery naszego życia mijają kolejne
miesiące, a nasz kraj wciąż nie otrzymał należnych
mu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiększania Odporności. Miliardy złotych miał po-
móc Polkom i Polakom po kryzysie wywołanym
pandemią COVID-19” – napisano w liście, w któ-
rym samorządowcy proszą Andrzeja Dudę o sku-
teczne działania, deklarując przy tym pełną goto-
wość do współpracy w wypracowaniu rozwiązań,
które sprawią, że Polacy będą mogli skorzystać z
tych środków.  

Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie czy rad-
ni z Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski od
miesięcy alarmują, że bierność działań rządu sil-
nie odbijają się na lokalnych budżetach.

– Na pieniądze z KPO czekamy już bardzo dłu-
go. Ich brak jest bardzo dotkliwy dla samorzą-
dów, które mocno zostały dotknięte inflacją, kry-
zysem energetycznym i spadkiem wpływów z po-
datku PIT, a europejskie środki mogłyby być szyb-
ko wykorzystane dla poprawy warunków życia
naszych mieszkańców. Na inwestycje im potrzeb-
ne jak drogi, przedszkola czy na budowę szpitala
– podkreślał Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

„Miliony Polek i Polaków wciąż czekają na na-
leżne im miliardy złotych w ramach KPO. Te
środki są naszym wspólnym dobrem, a niestety
stały się zakładnikiem sporów partyjnych” – na-
pisano w złożonym w Kancelarii Prezydenta RP
dokumencie.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski i Związek
Miast Polskich stworzyły także listę projektów,
które mogłyby zostać zrealizowane z uwzględ-
nieniem środków z KPO. Na liście 1000 inwesty-
cji znaleźć można różnorodne projekty większych
i mniejszych gmin, jak np.

– budowa gminnego przedszkola w technologii
pasywnej w Michałowie

– Gliwicki Obszar Gospodarczy - przygotowanie
i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych

– budowa trzeciej oczyszczalni ścieków w
Długołęce

– budowa magistrali wodociągowej Lubachów-
-Dzierżoniów, niezbędnej dla zapewnienia bezpie-
czeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców Po-
wiatu Dzierżoniowskiego

– centrum badawczo – rozwojowe w Gru-
dziądzkim Parku Przemysłowym, termomoder-
nizacja mieszkalnych budynków komunalnych w
Lublińcu, budowa kanalizacji na terenie Gminy
Dąbrowa

– utworzenie centrum wsi w Chróścinie
– termomodernizacja budynków bydgoskich

szkół, przedszkoli, obiektów przeznaczonych dla
działalności mieszkańców.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwięk-
szania Odporności Polska może otrzymać z Unii
Europejskiej 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld
złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w for-
mie preferencyjnych pożyczek.

Samorządowcy nie widzą możliwości, by rząd
dalej przeciągał w czasie przyjęcie KPO Ruch Sa-
morządowy TAK! Dla Polski już dzisiaj domaga się
jasnych kryteriów przyznawania środków z KPO
samorządom i jego mieszkańcom oraz jawności
procedury uruchamiania projektów z KPO.

- Mieszkańcy muszą dostać pieniądze z KPO, ale
jeszcze ważniejsze jest, by pieniądze te były przy-
znawane w sposób transparentny w oparciu o ja-
sne kryteria. Wiele działań inwestycyjnych samo-
rządy mogłyby realizować w oparciu o pieniądze
europejskie. Większość gmin nie ma już możli-
wości zadłużania się. Przypomnijmy, że to aż 158,5
mld złotych dla Polek i Polaków. – dodaje Jacek
Karnowski, lider Ruchu Samorządowego TAK!
Dla Polski.

Konferencje samorządowców w sprawie KPO
odbyły się w kilku miastach, m.in. Jeleniej Górze,
Opolu, Sopocie, Lublinie, Pucku, Wrocławiu, Olsz-
tynie, Katowicach, Wałbrzychu, Warszawie, Płoc-
ku, Łodzi. Inicjatywa została zorganizowana przez
Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski. M B

Maszyny budowlane oraz
samochody ciężarowe i
osobowy – to pojazdy, któ-
re Warszawa przekaże
ukraińskiemu miastu Ko-
notop. Decyzję w tej spra-
wie podjęła Rada m.st.
Warszawy.

Stolica po raz kolejny wspiera
wschodnich sąsiadów. W ra-
mach pomocy humanitarnej
miasto Konotop otrzyma od
Warszawy 9 pojazdów, które
wcześniej użytkował Zakład Re-
montów i Konserwacji Dróg. Do
ukraińskiego samorządu trafią
2 samochody ciężarowe, nacze-
pa oraz 6 maszyn budowlanych:
równiarki, koparko-ładowarka,
koparko-spycharka i ładowarki.
Miasto otrzyma też samochód
osobowy, który wcześniej należał
do stołecznego Zarządu Oczysz-
czania Miasta.

Pojazdy oglądali wcześniej
wiceprezydent Warszawy Mi-
chał Olszewski oraz mer Kono-
topu Artem Semenikhin, który
w tym tygodniu pojawił się w
Warszawie.

– W pomoc dla naszych
wschodnich sąsiadów angażu-
jemy się od samego początku.
Ale wiemy, że nadal jest ona po-
trzebna. Dlatego zdecydowali-
śmy się wesprzeć władze Kono-
topu i przekazać część naszego
sprzętu budowlanego i floty sa-
mochodowej – mówi Michał Ol-

szewski, wiceprezydent m.st.
Warszawy.

– Sprzęt, który dziś nam prze-
kazujecie, będzie służył ratowa-
niu życia ludzkiego. Będziemy
wydostawać ofiary ostrzałów
spod zburzonych budynków. Nad
miastem przelatują pociski, które
trafiają w różne cele w moim kra-
ju, także w moim mieście – mówił
Artem Semenikhin, mer Konoto-
pu podczas sesji Rady m.st. War-
szawy. – Dziś Polska wspiera
Ukrainę – nie tylko bronią i pomo-
cą humanitarną, ale też udziela-
niem schronienia ukraińskim
uchodźcom. Jesteśmy za to bar-
dzo wdzięczni – dodał.

– Rada m.st. Warszawy już na
początku konfliktu potępiła ro-

syjską napaść na Ukrainę. W tym
trudnym czasie nie tylko solida-
ryzujemy się z naszym wschod-
nim sąsiadem, ale też staramy
się pomagać, jak tylko możemy.
Dzisiejsze głosowanie nad prze-
kazaniem sprzętu to kolejny do-
wód tego wsparcia – mówi Jaro-
sław Szostakowski, radny m.st.
Warszawy.

Maszyny budowlane będą ko-
lejnymi pojazdami, które War-
szawa przekazuje Ukrainie.
Wcześniej za wschodnią granicę
trafiło też pięć przegubowych
autobusów Miejskich Zakładów
Autobusowych oraz specjali-
styczny wóz do naprawy sieci
trakcyjnej od Tramwajów War-
szawskich. Wyremontowane po-
jazdy – ambulans neonatologicz-
ny i śmieciarkę – przekazało też
stołeczne MPO.

To nie jedyna forma pomocy z
Warszawy, jaka trafiła do ukraiń-
skich samorządów. Stolica od
początku konfliktu organizowa-
ła transporty z pomocą huma-
nitarną. Do tej pory wysłano już
blisko 5 tys. palet załadowanych
m.in. lekami, produktami spo-
żywczymi i chemicznymi. W
zbiórkach koordynowanych
przez miasto brali udział miesz-
kańcy stolicy, przedstawiciele
biznesu oraz miasta partnerskie.
Wsparcie zaoferowali darczyńcy
z całej Europy.

W odpowiedzi na zapro-
szenie mera Witalija Klicz-
ki prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski odwie-
dził Kijów. Podczas wizyty
przedstawiciele obu miast
podpisali list intencyjny
dotyczący współpracy mię-
dzy warszawskim i kijow-
skim metrem.

W ramach wsparcia Warsza-
wy dla Kijowa warszawskie me-
tro może przekazać ukraińskiej
spółce 10 sześciowagonowych
składów serii 81, które w polskiej
stolicy zostały już wycofane w
eksploatacji. W dokumencie
podpisanym przez włodarzy sto-
lic Polski i Ukrainy pada również
deklaracja wsparcia w dostar-
czeniu części zamiennych do ta-
boru dla wschodnich sąsiadów
oraz pomocy w zakresie wymia-
ny wiedzy i doświadczenia po-
trzebnego do modernizacji ukra-
ińskich pociągów. Pociągi serii
81, którymi dysponuje Metro
Warszawskie, są bardzo zbliżone
konstrukcyjnie do tych użytko-
wanych w Kijowie.

– Zawsze powtarzamy, że na-
si przyjaciele z Ukrainy walczą o
naszą wolność. To dla nas na-
prawdę ważne i dlatego tu jeste-
śmy. Chcemy pomóc tak bardzo,
jak możemy i na pewno nie prze-
staniemy pomagać – powiedział
w Kijowie Rafał Trzaskowski, pre-
zydent Warszawy. – Rozmawia-
my nie tylko o potrzebach na dzi-
siaj, bo jesteśmy pewni, że Ukra-
ina wygra tę wojnę, rozmawiamy
także o przyszłości. Pomożemy w
rekonstrukcji Ukrainy. Warsza-
wa została całkowicie zniszczo-

na, stąd wiemy jak miasto może
odrodzić się jak feniks z popio-
łów. Ale mamy też doświadcze-
nie w transformacji naszych
miast poprzez wykorzystanie
funduszy unijnych. A zatem jeste-
śmy tu, by pomóc tak bardzo, jak
to tylko możliwe – zapewnił pre-
zydent Warszawy w obecności
mera Kijowa Witalija Kliczki.

Obok prezydenta m. st. War-
szawy do Kijowa udali się przed-
stawiciele pozostałych trzech
miast założycielskich Paktu Wol-
nych Miast: merowie Bratysła-
wy, Budapesztu i Pragi.

– Proszę, nie zapominajcie, że
Węgrzy nie są tacy sami jak wę-
gierski rząd. Niestety, węgierski
rząd nie jest szczery w sprawie
wojny. Głosował za wszystkimi
sankcjami, jakie Unia Europej-
ska nałożyła na Rosję, ale w po-
lityce krajowej wypowiada się
przeciwko sankcjom. Węgierski
rząd mówi o pokoju, ale nie
wspomina, że pokój jest możliwy
tylko wtedy, kiedy suwerenność

terytorialna Ukrainy zostanie
przywrócona i rosyjskie wojska
opuszczą Ukrainę – powiedział
w Kijowie mer Budapesztu Ger-
gely Karácsony. – Przyjeżdżam
tu z wiadomością od wielu milio-
nów Węgrów. My wiemy, że ta-
ka walka nie jest tylko walką
między Ukrainą a Rosją. To bi-
twa dobra ze złem i tylko dobro
może zwyciężyć – dodał.

Witalij Kliczko wyraził
wdzięczność włodarzom czte-
rech europejskich stolic za
wsparcie humanitarne, gospo-
darcze, polityczne oraz moral-
ne. Kijów przystąpił do Paktu
Wolnych Miast we wrześniu
ubiegłego roku.

Wagony metra to kolejny ta-
bor, który Warszawa przekaże
Ukrainie. Wcześniej za wschod-
nią granicę trafiły m. in. przegu-
bowe autobusy Miejskich Zakła-
dów Autobusowych i specjali-
styczny wóz do naprawy sieci
trakcyjnej od Tramwajów War-
szawskich.

Samorządowcy walczą 
o pieniądze dla mieszkańców

Kolejne pojazdy dla Ukrainy

Warszawskie wsparcie dla Kijowa
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Przyjacielu, to niemożli-
we, że ciebie już nie ma!
Jeszcze dwa tygodnie te-
mu życzyłem ci wszelkiej
pomyślności w Nowym 
Roku.

Mam tak samo jak Ty, 
miasto moje, a w nim

Najpiękniejszy mój świat, 
najpiękniejsze dni.

Zostawiłem tam kolorowe sny.

T en tekst piosenki śpie-
wanej przez Czesława
Niemena, napisałeś z

miłości do swojego rodzinnego
miasta. Byłeś rodowitym war-
szawiakiem, absolwentem Uni-
wersytetu Warszawskiego (mgr
socjologii), jednym z najpopu-
larniejszych dziennikarzy radio-
wych i najlepszych prezenterów
muzycznych, popularyzatorem
dobrej muzyki, publicystą i ko-
mentatorem, autorem książek i
tekstów piosenek. Jakże trudno
używać formy: byłeś.

Przez wiele lat nie znałem cię
osobiście, ale od najmłodszych
lat słuchałem twego głosu. Kie-
dy w 1958 roku zostałem harcer-
skim żółtodzióbem, pamiętam
doskonale z jaką niecierpliwością
czekałem na prowadzone przez
ciebie razem z Witoldem Pogra-
nicznym audycje Rozgłośni Har-
cerskiej. Miałeś wtedy… 19 lat!

A potem od 1962 roku
przez ponad pół wie-
ku współpracowałeś z

wszystkimi programami Pol-
skiego Radia (Program 3 –
1962-1981, program 2 – 1981-
1991, program 1 – od 1991 ro-
ku) i radiem BIS, w końcu zo-
stałeś Prezesem Radia dla ciebie
(2006). Przygotowałeś i popro-
wadziłeś kilka tysięcy audycji
radiowych (cykle: Piosenki ja-
kich nie było, Wieczór z Jedyn-
ką, Zapraszamy do Trójki, Mu-
zyczna poczta UKF, W to mi
graj, Wieczór płytowy, Klub Ste-
reo, Muzyczne biografie, Mu-
zyka nocą, Nocne spotkania).

Lubiłem cię słuchać. Byłeś nie
tylko wyjątkowym znawcą te-
matów muzycznych, ale też nie-
zrównanym gawędziarzem, pro-
wadzącym na żywo ze słucha-

czami nocne Polaków rozmowy.
Zasłużenie zdobyłeś za to radio-
wy Złoty Mikrofon i zostałeś od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Współpracowałeś z ze-
społem Niebiesko-
-Czarnych, byłeś kie-

rownikiem artystycznym zespo-
łu ABC (1969-1971), Prowadziłeś
wiele imprez muzycznych (kon-
certy Niebiesko-Czarnych, Olsz-
tyńskie Noce Bluesowe, Old Rock
Meeting, Festiwale Piosenki w
Opolu i Sopocie), współpraco-
wałeś z miesięcznikiem Jazz, by-
łeś recenzentem płyt w miesięcz-
niku Jazz Forum, prezenterem
dyskotek (1970-1976), jurorem
na wielu festiwalach muzycznych
i przeglądach, ekspertem w te-
lewizyjnej Wielkiej Grze i Śpie-
wających Fortepianach.

W końcu musieliśmy się spo-
tkać. Łączyły nas wspólne pasje
i zainteresowania muzyczne. By-
łeś przyjacielem Czesława Nie-
mena, a Niemen był moim ido-
lem, byłeś przyjacielem Czerwo-
nych Gitar i Niebiesko-Czarnych,
a ja bardzo lubiłem ich piosenki.
Imponowała mi twoja wiedza,
lekkie pióro i literackie zdolności.

Na półkach mam
wszystkie wydane
przez ciebie książki, w

większości opatrzone twoimi de-
dykacjami z wyrazami przyjaźni
i podziękowaniami: ABC prezen-
tera dyskotek, Muzyka, którą lu-
bię (1980), Woodstock’94, Czy
wiesz – zagadki – muzyka roz-
rywkowa (1996), Niemen, Czas
jak rzeka (2004), monografie
Czerwonych Gitar – Nie spo-
czniemy (2005), Niebiesko-
-Czarnych i Czerwono-Czarnych
(2007), Fruwa twoja marynara.

Szczególnie cenię sobie wy-
daną z okazji 50-lecia Festiwalu
Jazz Jamboree i pół wieku pracy
radiowej (2008) książkę Pan Ta-
deusz Jazz czyli krajobraz po bi-
twie, historię polskiego jazzu z
lat 1945-1959 w sześciu księgach
wierszem, napisaną klasycznym
trzynastozgłoskowcem.

Znam na pamięć teksty więk-
szości twoich piosenek, a napisa-
łeś ich ponad 150 (debiut: Gitara
i ja, muz. Mateusz Święcicki, wyk.

Bogdan Czyżewski, 1962). Naj-
bardziej znanymi są piosenki
skomponowane i śpiewane przez
Czesława Niemena (Allilah, Czy
wiesz, Klęcząc przed tobą i przede
wszystkim Sen o Warszawie, na-
grana po raz pierwszy przez or-
kiestrę Michela Colombiera w Pa-
ryżu w marcu 1966, nieformalny
hymn warszawskiej Legii), Gdzie
się podziały tamte prywatki
(muz. Ryszard Poznakowski, I na-
groda w koncercie Od Opola do
Opola, wyk. Wojciech Gąssow-
ski, 1988), piosenka dedykowana
maturzystom twojego rocznika,
związana z powrotem na estradę
muzycznych dinozaurów i nawią-
zująca do popularnych przebo-
jów muzyki rozrywkowej lat 60.
oraz piosenki Czerwonych Gitar,
Seweryna Krajewskiego (Barwy
jesieni, Nie zadzieraj nosa, Posłu-
chaj co ci powiem, Przed pierw-
szym balem i Stracić kogoś) i
Krzysztofa Klenczona (Jesień
idzie przez park, Pożegnanie z gi-
tarą), Haliny Frąckowiak (Za mną
nie oglądaj się), Macieja Kossow-
skiego (Nie mówię żegnaj), Gan-
gu Marcela (Ojciec żył tak jak
chciał), Andrzeja Cierniewskie-
go (Słodka Karolino), a także ze-
społów Niebiesko Czarni, Breako-
ut, Polanie, Trzy Korony, Varius
Manx i Golec Uorkiestra.

Wielokrotnie gościłem
na prowadzonych
przez ciebie impre-

zach, a ty byłeś gościem na mo-
ich Spotkaniach z piosenką, Fe-
stiwalu Piosenki Retro, na moich
jubileuszach, wspólnie spotyka-
liśmy się na Festiwalach Piose-
nek Janusza Gniatkowskiego or-
ganizowanych przez Krysię Ma-
ciejewską w Poraju.

Mimo absorbującej pracy za-
wodowej, aktywnie działałeś
społecznie. Zamierzałeś nawet
zostać posłem. W 2005 roku by-
łeś kandydatem okręgu około-
warszawskiego i wtedy tak się
sam przedstawiałeś:

WSejmie chcę repre-
zentować Ciebie i
twoje środowisko. Ja-

ko dziennikarz z wieloletnim do-
świadczeniem, wiem jak powinna
działać niezależna prasa, radio i
telewizja, wiem jak uczynić je gło-

sem nas wszystkich. Chcę działać
w Komisji Kultury i Środków Ma-
sowego Przekazu, pracować nad
tym, aby polska nauka i system
edukacyjny osiągnęły poziom eu-
ropejski. Nigdy nie zmieniałem
poglądów politycznych, jestem
człowiekiem zdecydowanym, sil-
nym i konsekwentnym.

Chciałeś, żebym popro-
wadził twoją kampanię
wyborczą. Zorganizo-

wałem wówczas kilkanaście spo-
tkań z twoimi potencjalnymi wy-
borcami. Ilustrowaliśmy je two-
imi piosenkami, zachęcając do
wspólnego śpiewania zgroma-
dzoną publiczność. Ale… star-
towałeś z ramienia Partii Demo-
kratycznej, a jej nie udało się
zdobyć żadnego mandatu.

Odwiedzałem cię po są-
siedzku na Zielonym
Ursynowie w Pyrach. W

twoim ogrodzie tuż obok Lasu Ka-
backiego, przy dobrej nalewce, za-
żywając kąpieli w przydomowym
basenie, słuchałem z zapartym
tchem twoich opowieści i wspo-
mnień, okraszanych anegdotami i
wiadomościami z pierwszej ręki. A
to nie to samo, co słuchać cię na an-
tenie. Chętnie dzieliłeś się swoimi
doświadczeniami i pomysłami,
udzielałeś mi praktycznych rad i
wskazówek, nie tylko artystycz-
nych, ale także dziennikarskich i
brydżowych (byłeś wszakże indy-
widualnym mistrzem Polskiego
Radia w brydżu).

Miałeś miły zwyczaj dedyko-
wania swoim przyjaciołom wier-
szowanych tekstów. Napisałeś
nawet i wygłosiłeś kilka rymo-
wanych strof na mój temat. Ten
odręcznie napisany dla mnie
wiersz zostanie moją najcenniej-
szą pamiątką.

J eszcze rok temu w na-
szych ursynowskich Al-
ternatywach i Nowym

Świecie Muzyki byłeś moim go-
ściem honorowym. Mieliśmy się
spotkać niebawem na kolejnej
imprezie. I co? Nie dotrzymałeś
słowa.

Kiedyś zatrzymam czas 
i na skrzydłach, jak ptak,

Będę leciał co sił tam, 
gdzie moje sny

I warszawskie kolorowe dni.

Twój czas niestety się zatrzy-
mał. A ty odfrunąłeś jak ptak.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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W czwartek 12 stycznia uczestniczyłem w otwarciu nie-
codziennej wystawy w ursynowskiej Klubotece Dojrza-
łego Człowieka. To kolejny wernisaż prac seniorów
skupionych wokół tej niezwykle aktywnej i słynącej z
różnorodnych pomysłów placówki. 

Wystawa to efekt zajęć z rękodzieła: obrazy, narzuty, obrusy,
serwetki, poduszki, czapeczki, torby, stroje i tuniki z koronek, mo-
tywy świąteczne bożonarodzeniowe i wielkanocne, kwiaty, pej-
zaże, martwe natury.

Z daleka wyglądają jak obrazy, pełne kontrastów, światłocieni,
urozmaiconych  kształtów i kolorów. Dopiero, przyglądając się im
z bliska, widać koronkową robotę, składającą się z tysięcy drobnych
haftowanych krzyżyków. Przyznam, że oglądałem wszystkie pra-
ce z niekłamanym zachwytem.

Autorkami tych niecodziennych prac są: Wiera Ditchen ze Sto-
warzyszenia Miłośników Haftu Kanwa przy Muzeum Włókiennic-
twa w Łodzi i jej młodsza koleżanka ze Stowarzyszenia Anna
Halska.

Wiera urodziła się na Sachalinie nad morzem Japońskim, do 10
roku życia mieszkała na Syberii. Jej ciocia haftowała, nucąc piosen-
ki i zaraziła swą pasją małą Wierę. Dziś jej dorobek to setki prac, do-
cenianych na całym świecie. Zdobywają liczne nagrody ogólnopol-
skie i międzynarodowe (nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Ha-
ftu, udział na Targach w Niemczech i we Francji, liczne wystawy ha-
ftu wstążeczkowego i matematycznego).

Mamy niepowtarzalną okazję na własne oczy zobaczyć w orygi-
nale te cuda. Wystawa Nasz kolorowy świat będzie czynna do koń-
ca lutego (dostępna w Klubotece przy ul. Lanciego 13, od wtorku
do piątku w godz. 10-16). W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

MAREK GASZYŃSKI (1939-2023)

Haftowane cuda 
w ursynowskiej 

Klubotece Dojrzałego 
Człowieka
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S tyczeń to miesiąc rozpoczynający nowy rok. To czas ferii zimowych, wy-
jazdów zorganizowanych i indywidualnych. To pora białego szaleństwa
na stokach górskich. Sięgamy po łyżwy, narty, deski snowboardowe i

wszystko to, na czym można szusować z góry na dół i wspinać się wszędzie tam,
skąd można zjechać. Dla warszawiaków to okazja, aby odwiedzić lodowiska i na-
śnieżane stoki lub trasy biegowe, jeśli są dostępne. Maluchy lubią brodzić w śniegu (oczywiście, je-
śli jest), lepić bałwany i rzucać śnieżkami. 

Ten sielski obraz zimy coraz częściej przegrywa z rzeczywistością. A to z kilku powodów. Klimat
zmienia się na naszych oczach. Śnieżne i mroźne zimy, które pamiętają jeszcze nieco starsi z nas,
stały się jedynie wspomnieniem z odległej przeszłości. Wystarczy spojrzeć za okno, lub wyjść z do-
mu, aby się o tym przekonać. Styczniowa aura obecnie kojarzy się raczej z parasolem niż ze sprzę-
tem do sportów zimowym. Namiastkę zimowej aury oferują lodowiska i stoki, ale nie zawsze są do-
stępne. Ich utrzymanie to także koszty i to niemałe. Przekłada się to także na ceny biletów wstępu
na tego rodzaju obiekty, chociaż chętnych do korzystania z nich nie brakuje. Głównie dlatego, że
jest ich  wciąż za mało w stosunku do potrzeb.

Dla Polaków styczeń to także czas przypominania o historii. Była ona pełna dramatycznych
i tragicznych wydarzeń. Właśnie mija 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Zakończy-
ło się wprawdzie niepowodzeniem, ale miało wielkie znaczenie dla kształtowania polskiej świa-

domości narodowej. Było przeja-
wem patriotyzmu i pokazywało
ogromną chęć do życia w wolnej,
niepodległej ojczyźnie. To sprzeciw
przeciwko imperialnej polityce mo-
skiewskich satrapów,  nieliczących
się z potrzebami podbitych i znie-
wolonych narodów. 

Pamięć Powstania Styczniowego
– najdłużej trwającego zrywu nie-
podległościowego w historii Polski –

przełożyła się na dalszą walkę o niepodległość w wielu pokoleniach Polaków. Etos tego zrywu cie-
miężonych przeciw ciemiężcom przetrwał w świadomości tych wszystkich, którzy kontynuowa-
li walkę wyzwoleńczą aż do uzyskania niepodległości i jej utrzymania w wieku XXI. 

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przygotowało bogaty program obchodów 160. rocz-
nicy wybuchu Powstania Styczniowego. W programie znalazły się uroczystość złożenia kwiatów na
dziedzińcu, wernisaż wystawy Pamięć o Powstaniu Styczniowym w źródłach pisanych i zabytkach
ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Galerii Plakatu, a także projekt: Pierwszy dzień obiegu kar-
ty pocztowej upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego współorganizowa-
ny z Pocztą Polską. 

Narodowe Centrum Kultury w warszawskiej galerii Kordegarda zaprasza do obejrzenia wysta-
wy upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstaniu Styczniowemu zatytułowanej „Powstanie
Styczniowe. Droga do niepodległości”. Wystawę można oglądać od 12 stycznia do 12 lutego tego
roku. Są na niej prezentowane eksponaty pozyskane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Lublinie.

Ekspozycja zawiera rysunki, grafiki i akwarele artystów, którzy brali czynny udział w Powsta-
niu, m. in.: Kazimierza Alchimowicza, Michała Elwiro Andriollego, Adama Chmielowskiego,
Ludomira Benedyktowicza, Maksymiliana Gierymskiego, Edwarda Jürgensa, Antoniego Mak-
symiliana Oborskiego, Alfreda Izydora Römera, Stanisława Witkiewicza. Zobaczymy także pra-
ce Franciszka Streitta, Adriana Głębockiego, Józefa Chełmońskiego i Antoniego Kamieńskie-
go oraz instalacje dwojga współczesnych artystów – Teresy Murak oraz Mateusza 
Rembielińskiego.

Dla przypomnienia: Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury,Krakowskie 
Przedmieście 15. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Styczniowa droga do niepodległości

Właśnie dokonałem ważnego odkrycia. Otóż od lat zżymałem się na in-
fantylny poziom emitowanych w telewizji reklam. Wkurzało mnie to,
co ludzie o wyrafinowanym guście i smaku nazywają „chwila dla debi-

la”. Miejsce akcji: klatka schodowa. Z windy wychodzi baba ze skwaszoną miną i
zabiera się do otwierania kluczem drzwi mieszkania. Z lokalu naprzeciwko wycho-
dzi druga baba. „Co się dzieje, pani sąsiadko? Źle się pani czuje?”. „Mam straszny dzień i nerwy w strzę-
pach”. Baba numer dwa wyciąga z torebki pudełeczko i prezentuje je do kamery. „Proszę kupić „An-
tystres”, 30 tabletek kosztuje tylko 5 złotych”. Cięcie. Baby znów spotykają się na klatce schodowej.
Baba numer jeden: „Strasznie dziękuję, pani sąsiadko. Znakomity środek, teraz zupełnie się nie de-
nerwuję”. Krótki komentarz lektora z off. Cięcie. Proste jak konstrukcja cepa. Myślę sobie – co za po-
zbawiona wyobraźni miernota kręci taką reklamę? Co za infantylny typek? Aliści ostatnio pisałem o
wysypie w narodzie tak zwanych analfabetów wtórnych i funkcjonalnych. Z badań przeprowadzonych
przez PISA i OECD wynika, iż aż 40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta. Kolejne 30 proc. roda-
ków rozumie kierowany do nich przekaz, ale w niewielkim stopniu. Osoby dotknięte analfabety-
zmem funkcjonalnym mają kłopot ze zrozumieniem instrukcji obsługi, ulotek dołączanych do leków,
nie potrafią też wypełnić prostych druków urzędowych i formularzy. I właśnie po napisaniu ostatnie-
go felietonu przyszło olśnienie. Twórcy reklam nie są bynajmniej pozbawionymi wyobraźni mierno-
tami. Reklama jest bardzo dobrze przemyślana – ona ma być właśnie prosta niczym konstrukcja ce-
pa, bo inaczej przytępione umysły 30-40 proc. odbiorców nie zrozumieją jej.

Zdanych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, iż od 1997 r. do 2015 r. liczba reklam
z sektora tak zwanych produktów zdrowotnych i leków (w tym suplementów diety) wzro-
sła blisko dwudziestokrotnie (dzisiaj rynek suplementów diety wyceniany jest na ponad 6

mld złotych rocznie), podczas gdy ogólna liczba reklam tylko trzykrotnie. Wyliczyłem ostatnio, że
na 10 emitowanych w telewizji reklam aż 6-7 to reklama suplementów. Większość Polaków nie od-
różnia suplementu diety od leku, dlatego od niedawna po interwencji ustawodawcy podczas każ-
dej prezentacji i reklamy środków spożywczych, które mają uzupełniać naszą dietę, pojawia się ko-
munikat: „Suplement diety, nie ma właściwości leczniczych”. Nie ma właściwości leczniczych – war-
to zapamiętać ten komunikat. Nasilająca się i wyjątkowo agresywna kampania reklamowa produ-
centów suplementów diety spowodowała, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian w
ustawie o środkach spożywczych, który właśnie trafił do konsultacji społecznych. W aptekach,
sklepach, punktach zielarskich suplementy diety mają być odseparowane od leków i umieszczane
w wydzielonych miejscach. Nazwa suplementu nie będzie mogła kojarzyć się z nazwą leku. Suple-
mentu w reklamach nie będzie mógł zachwalać ani lekarz, ani podszywający się pod niego aktor.
Ta bardzo pożyteczna inicjatywa legislacyjna to kolejny – po zaostrzeniu kodeksu karnego i usta-
wy o ruchu drogowym – plus dla rządzącego państwem PiS. Szkoda tylko, że Prezes i jego druży-
na mają na koncie dużo więcej minusów, niż plusów.

Historia suplementów diety sięga czasów starożytnych. Odżyły one w USA w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku jako specyfiki dobre na wszystko i rzekomo powstrzymujące proces starze-
nia się ludzi. Jednak badania naukowe nawet w jednym procencie nie potwierdzają cudownych wła-
ściwości suplementów. Wartość rynku suplementów diety szacuje się dzisiaj na nie mniej niż 200
mld dolarów. Mało który konsument suplementów zdaje sobie sprawę z tego, że ich wyproduko-

wanie jest bajecznie proste. Pro-
dukcja może mieścić się do-
słownie wszędzie, na przykład
w domowej pralni bądź w gara-
żu, o ile ma się do dyspozycji
odpowiednią powierzchnię.
Należy zainwestować kilkana-
ście tysięcy złotych w zakup
maszyny do napełniania kap-
sułek oraz puste kapsułki i
wkład do nich, czyli magnez
pod postacią cytrynianu w
proszku bądź chlorku magne-
zu. No i oczywiście w „cudow-
ne” zioła w postaci suszu, czyli

borówkę, dziurawiec, dziką różę. Ostatnio furorę robi Ashwagandha, cudowny środek na wiele scho-
rzeń. To świetny chwyt marketingowy – egzotyczna, tajemniczo brzmiąca nazwa, pochodząca z  In-
dyjskich Himalajów (Kaszmir + Ladakh). Każdy frajer to łyknie. Tylko jak sprawdzić, czy w danym
suplemencie jest choć ćwierć grama tego cudownego korzenia? Ciężka sprawa, bo odkąd suplemen-
ty diety wprowadzono na polski rynek, są one poza wszelką kontrolą.  Wystarczy zgłoszenie pro-
duktu w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie przy ul. Targowej 65, który jedynie je
rejestruje, ale nie może kontrolować produkcji. I to by było na tyle. “Cudowny” środek kierowany
jest do hurtowni i krótko potem ląduje w żołądku konsumenta.

Czym naprawdę różni się suplement diety od produktu medycznego, czyli leku? Między in-
nymi właśnie tym, że leku nie da się wyprodukować w garażu, bo leki są pod ścisłym nad-
zorem organów państwa. Zanim lek trafi do sprzedaży, musi być zatwierdzony przez

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Leki,
ich sprzedaż i stosowanie są też kontrolowane przez inspekcję farmaceutyczną. Te, które sprzeda-
wane są bez recepty, mają stosowną informację na opakowaniu oraz numery pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu. Natomiast występujące w postaci tabletek, kapsułek lub syropów suplementy die-
ty przypominają leki, ale nimi nie są. Leki produkuje się bowiem z surowców jakości farmaceutycz-
nej, natomiast suplementy z surowców jakości spożywczej. Kilka lat temu inspektorzy Najwyższej
Izby Kontroli – po zakupie i zbadaniu kilkudziesięciu próbek suplementów – stwierdzili bezpośred-
nie zagrożenie zdrowia i życia konsumentów. W czterech z jedenastu badanych próbek probioty-
ków stwierdzono obecność szkodliwych szczepów drobnoustrojów, w tym obecność bakterii kało-
wych. Aż w 45 suplementach wykryto składniki mogące wykazywać właściwości alergenne i rako-
twórcze, przyczyniać się do powstawania ropni, powodować zakażenia dróg oddechowych i mo-
czowych, a nawet zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Raport Izby mówi m. in. o tym, że „ry-
nek suplementów diety w Polsce należy ocenić jako obszar wysokiego ryzyka zdrowotnego, niedo-
statecznie nadzorowanego przez służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościo-
we”. To brzmi groźnie. 

Generalnie nie można pozwolić sobie na postawienie tezy, że suplementy diety są szkodli-
we dla ludzkiego organizmu, choć ich przedawkowanie z pewnością szkodzi. Niemniej jed-
nak, w jednym z preparatów na odchudzanie, zakupionych przez kontrolerów NIK, wy-

kryto stymulanty podobne do amfetaminy. Zdaniem kontrolerów Izby, produkt ten zawierał skład-
niki niebezpieczne dla ludzi, m. in. środek wymieniony w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Analizy dowodzą, że długotrwałe przyjmowanie suplementów diety daje mniej więcej taki sam re-
zultat, jak w przypadku przyjmowania placebo. Badania prof. Stephena Cunnane, światowej sła-
wy uczonego z Katedry Farmakologii i Fizjologii kanadyjskiego Université de Sherbrooke, wykaza-
ły w sposób niezbity, że kluczem do spowolnienia procesu starzenia się nie jest kuracja suplemen-
tami. Dysfunkcje poznawcze związane z wiekiem są nierozerwalnie związane z różnicami w pobie-
raniu i stosowaniu tłuszczów dietetycznych, szczególnie Omega-3. Od ponad 30 lat profesor stu-
diuje kwasy Omega-3 i odkrył stopniowe zmiany w sposobie, w jaki organizm starszego człowieka
je wykorzystuje. Mózg jest bogato wyposażony w kwas dokozaheksanowy (DHA) i kwas tłuszczo-
wy Omega-3, więc musi być nimi systematycznie wspierany. Szukajmy zatem serum Anti-aging  nie
na rynku suplementów diety, które de facto są czystą chemią, lecz na bazarkach i w sklepach ryb-
nych. Pijmy każdego dnia przynajmniej jedną łyżkę stołową oleju lnianego, jedzmy w dużych ilo-
ściach śledzie i sardynki, a kogo stać – orzechy nerkowca, włoskie oraz avocado. Śledzie to jedne z
najzdrowszych ryb, są bogatym źródłem potasu oraz bezcennych dla organizmu kwasów Omega-
3. Ponadto jako jedyne zostały wyposażone przez naturę w swoistą blokadę, która powoduje, że nie
pochłaniają metali ciężkich, takich jak na przykład rtęć. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Suplementy bez komplementów

„Mało który konsument 
suplementów zdaje sobie 
sprawę z tego, że ich 
wyprodukowanie jest bajecznie
proste. Produkcja może mieścić
się dosłownie wszędzie, na 
przykład w domowej pralni bądź
w garażu, o ile ma się do dyspo-
zycji odpowiednią powierzchnię“

„Właśnie mija 160 lat od 
wybuchu Powstania 
Styczniowego. Zakończyło się
wprawdzie niepowodzeniem,
ale miało wielkie znaczenie
dla kształtowania polskiej
świadomości narodowej“

Janina Goss (79 lat), protegowana Jarosława Kaczyńskiego, została członkinią Rady Nadzorczej
Orlen z wynagrodzeniem półtora miliona złotych rocznie! To nic nowego pod słońcem! Od 15 lat
ma się dobrze, czerpiąc korzyści z zasiadania w kolejnych spółkach Skarbu Państwa. Już 26 lute-
go 2007 zastąpiła Sławomira Skrzypka na stanowisku Przewodniczącej Rady Nadzorczej TVP. Po-
tem była szefową spółki Forum wydającej Gazetę Polską codziennie i członkiem Rady Nadzorczej
największej spółki energetycznej PGE. I tak od 15 lat. Dobra zmiana, prawda? Pisałem o tym już
wtedy (2007), choć wiersz nigdy nie był publikowany.

Jeśli marzysz o posadzie
W mediach lub Nadzorczej Radzie,

Zadbaj wcześniej o swój los
I weź wzór z Janiny Goss.

Jeśli chcesz się piąć do góry,
Smaż bliźniakom konfitury.
Gdy docenią smak powidła,

Mogą wziąć cię pod swe skrzydła.

Sprawa prosta. W tej kadencji
Goss jest miarą kompetencji,

A podstawą dobrobytu
Dostęp władzy... do konfitur.
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W nocy z 22 na 23 stycznia 1863
r. wybuchło powstanie, nazwa-
ne  Styczniowym. Swoim zasię-
giem objęło prawie cały obszar
byłej Rzeczypospolitej, znajdują-
cy się pod panowaniem Rosji.
Było największym zrywem naro-
dowo-wyzwoleńczym w dziejach
Polski. 

T rwało około półtora roku, a
w jego rezultacie kilkadzie-
siąt tysięcy osób poległo w

walkach, około tysiąca osób stracono
na mocy wyroków sądów wojenno-
-wojskowych, prawie czterdzieści tysię-
cy zesłano (na katorgę lub osiedlenie)
na Syberię, a dalszych około 10 tysię-
cy wyemigrowało. Represjonowany-
mi, których liczby nie ustalono, byli
powstańcy wcieleni do rosyjskiej ar-
mii, lub do tzw rot aresztanckich, a
starsi – oddani pod nadzór policji. Do
strat „osobowych” należy doliczyć stra-
ty materialne. Z różnego rodzaju kar
administracyjnych  „…  kilkadziesiąt
milionów wypełniło kasy moskiew-
skie. Obszar ziemi polskiej w grani-
cach dawnej  Rzeczpospolitej, wydar-
tej nam przez Moskala drogą gwałtu,
wzrósł do olbrzymiej liczby 5 982 000
morgów. (…) W Królestwie skonfisko-
wano około 1660 majątków, na zie-
miach zabranych około 1800”.

S iłą napędową i przeważającą
częścią wszystkich oddziałów
powstańczych, była szeroko ro-

zumiana szlachta; zarówno ci wpisani
do ksiąg heraldycznych, jak też ci, któ-
rzy sami uważali się za szlachtę. W po-
wstaniu brali udział mieszczanie, chło-
pi, Żydzi i inni, ale prawie nigdzie nie
stanowili większości wśród powstań-
ców. Rosyjskie represje dotknęły przede
wszystkim szlachtę. Podstawowym ak-
tem prawnym była carska reforma
uwłaszczeniowa z 1864 r., która sprawi-
ła, że słabsze majątki ziemskie nie mia-
ły szans na przetrwanie w nowych wa-
runkach społecznych   i  ekonomicz-
nych. Znaczna część tych „wysadzo-
nych z siodła” przeniosła się do miast,
powoli przekształcając się w grupę in-
teligencji, a niekiedy – biznesmenów
(„Wokulski”). Majątki szlacheckie, któ-
rych właścicielom udowodniono udział
w „buncie”, lub wspomaganie powsta-
nia – podlegały konfiskacie, a w konse-
kwencji – (najczęściej) deklasacji.  Spra-
wozdanie komisji przychodów i skar-
bu z końca 1865 roku zawiera infor-
mację, że za przewinienia polityczne
po Powstaniu Styczniowym skazano w
Królestwie 6491 osób, z czego 6186 na
konfiskatę majątku. 

R epresje popowstaniowe pod-
cięły ekonomiczne podstawy
większości szlachty,  tym bar-

dziej, że carska polityka nakierowana
była  na wspieranie chłopów, jako pod-
pory Tronu.  Przejęte polskie majątki

ziemskie, częściowo spożytkowano na
carską reformę uwłaszczeniową, ale
znaczną część przeznaczono dla Ro-
sjan. Paweł  Andriejwicz Szuwałow
(1830-1908), pełniący w latach 1894-
1896 funkcję genereł-gubernatora war-
szawskiego, w corocznym raporcie dla
cara opisał i skomentował  akcję wpro-
wadzania w Królestwie  majoratów i
donacji, która była jedną z form rugo-
wania Polaków z majątków i zastępo-
wania ich Rosjanami.  Majoraty były
formą nagrody i uposażenia wyższych
urzędników państwowych lub wyso-
kich rangą wojskowych.  Miały status
majątków niezbywalnych, co miało
uchronić je przed powrotem w polskie
ręce. Majoraty zostały zlikwidowane w
II Rzeczypospolitej w 1919 roku,  a ich
mienie przeszło na własność państwa.
Majorat zawsze przechodzi na najstar-
szego  w rodzeństwie, najpierw płci mę-
skiej, potem żeńskiej, a w braku potom-
ków jednych i drugich, na linię bocz-
ną, zawsze tylko na osoby ze szlachty
rosyjskiej wyznania grecko-prawosła-
wnego. Gdyby ród zupełnie wygasł, do-
bra przechodzą   z powrotem na skarb
(rosyjski). Dzierżawa takich dóbr była
wzbroniona.  Ale różnie bywało.  Szu-
wałow  – w sprawozdaniu dla cara z
1896 r. –  napisał m. in.: „Prawie wszy-
scy właściciele majoratów rozpoczęli
od tego, że obchodząc przepisy, przeka-
zywali darowane im majątki w wielolet-
nie dzierżawy Polakom  i Żydom, a sa-
mi powoli zaczęli mieszkać i gospoda-
rzyć w swoich rodzinnych majątkach,
nie zaprzestając bynajmniej zabiegać
u rządu o nadanie nowych, korzystnych
wyłącznie dla nich, przywilejów,  zmie-
rzających do jawnego osłabienia w kra-
ju rosyjskiego stanu posiadania, w po-
staci udzielania im pod zastaw majora-
tów pożyczek, pozwoleń na sprzedaż
majoratów chłopom lub w ostateczno-
ści przekazania im tych posiadłości z
nieograniczonym prawem własności”.

Rozdawnictwo polskiego mie-
nia przebiegało etapami w la-
tach 1835–1845 i 1865–1869.

Było ponad 200 donacji rosyjskich,
utworzonych w Królestwie Polskim.
Rozdysponowane mienie objęło ok. 6
procent wszystkich osad w Królestwie
Polskim.  Generał-gubernator Szuwa-
łow, w sprawozdaniu dla cara podał,
że w 1896 r.  w Królestwie Polskim ist-
niało prawie 260 majoratów  o po-
wierzchni 358 tysięcy dziesięcin (1 dzie-
sięcina skarbowa = 10 925m2) grun-
tów rolnych i 126 tysięcy dziesięcin la-
sów. Niezależnie od majoratów istnia-
ła formuła donacji. Różnica polegała
głównie na mniej korzystnych warun-
kach przejęcia majątku. 

WCesarstwie Rosyjskim ma-
joraty oraz donacje przy-
brały formę represji wobec

polskiego ziemiaństwa uczestniczącego
w ruchu wyzwoleńczym. Rozdawane
majątki pochodziły z popowstaniowych
konfiskat oraz z zasobów Skarbu Króle-
stwa Polskiego. Warto zauważyć, że
jednym z beneficjentów był gen. Sokra-
tes Starynkiewicz – późniejszy prezy-
dent Warszawy, który otrzymał majorat
na Podlasiu, a w jego skład wchodziły,
m. in.: Zadubie, Dębowa Kłoda, Bedna-
rzówka.  Źródłem dóbr ziemskich w
dyspozycji władz carskich były m. in.

tzw. majątki poduchowne, które nale-
żały wcześniej do Kościoła i duchowień-
stwa rzymskokatolickiego, a które zo-
stały skonfiskowane w wyniku popo-
wstaniowych (1863) represji (na Ursy-
nowie – Dawidy Poduchowne). Mająt-
ki te były sprzedawane na wyjątkowo
dogodnych warunkach Rosjanom,
głównie personelowi administracji
w Królestwie Polskim. Jedynym warun-
kiem nabycia była zgoda, iż majątki te
nie mogą być sprzedane, darowane lub
zapisane komukolwiek, poza Rosjana-
mi. Szuwałow ocenił całą akcję następu-
jąco: „Początkowo ogłoszone ulgi nieby-
wale skusiły [rosyjski] personel admini-
stracyjny Królestwa Polskiego i urzęd-
nicy nieposiadający własnych kapita-
łów ani też odpowiedniego przygotowa-
nia rolniczego, wydali na zakup mająt-
ków poduchownych swoje ostatnie
oszczędności, a jeszcze częściej pienią-
dze pożyczone na wysoki procent. W
ten sposób kupiono 359 majątków o
ogólnej powierzchni  przekraczającej
40 tysięcy dziesięcin. (…) W krótkim
czasie opłakanym rezultatem wspo-
mnianego zaślepienia stało się to, że
zdecydowana większość nabywców
znalazła się w sytuacji ludzi, którzy do-
browolnie założyli sobie pętlę na szyję.
(…) W związku z tą sytuacją niepo-
ważne jest mówienie  o znaczeniu ma-
jątków poduchownych jako jądra ro-
syjskiej własności ziemskiej w tym kra-
ju, gdyż paradoksalnie w chwili obecnej
majątki te stały się powodem upadku
rosyjskiej własności, czyniąc   z ich wła-
ścicieli dłużnikami i zakładnikami sytu-
acji bez wyjścia”. 

S tanisław Wiech, który opraco-
wał raport i przygotował go
do druku, podał w przypisie

(nr 17), że w raporcie naczelnika żan-
darmerii guberni płockiej  z 1873 r.
znalazła się informacja, że z grona 67
rosyjskich ziemian (w guberni płoc-
kiej), posiadających 20 majoratów i
47 majątków poduchownych, tylko
dwóch osobiście zarządza majątkiem.
Tak więc długofalowa i kosztowna ak-
cja władz rosyjskich zmiany składu et-
nicznego posiadaczy ziemskich w Kró-
lestwie Polski nie przyniosła oczeki-
wanych rezultatów, o czym generał-
-gubernator Szuwałow informował
Mikołaja II w swoim raporcie.

Szuwałow zwrócił uwagę cara
także na inne sztandarowe
przedsięwzięcie carskiej admi-

nistracji – reformę włościańską z 1864
roku.  Szuwałow podkreślił, że „… w
Przywiślańskim Kraju stan włościański
jest główną podporą umacniania na-
szej dominacji”, ale „już  w 1891 r. licz-
ba bezrolnych chłopów powiększyła się
prawie czterokrotnie i wzrosła do 880
tys. dusz, zaś liczba małorolnych zwięk-
szyła się do 650 tys. dusz. (…) Kondy-
cja ludności wiejskiej systematycznie
się pogarsza, co poświadcza zwiększa-
jąca się  w czasie poboru liczba przypad-
ków zwalniania rekrutów z przyczyn
zdrowotnych. (…) Pod wpływem (…)
wrogiej propagandy, pamięć o carskich
łaskach, którymi chłopi tak szczodrze
zostali obsypani, zaczyna się stopniowo
zacierać  i rozmazywać”.

G enerał-gubernator Szuwałow
stwierdził: „Ostatecznie naj-
bardziej skutecznym (…)

sposobem walki ze złem, płynącym ze
strony małorolnych i bezrolnych chło-
pów Królestwa Polskiego byłaby regu-
larna  organizacja przesiedleń na inne
ziemie, poza granice Przywiślańskie-
go Kraju”.  Pewna liczba rodzin pol-
skich chłopów przesiedliła się dobro-
wolnie do wschodnich guberni Impe-
rium Rosyjskiego, ale nieporównanie
większa liczba – około 60 tys. ludzi –
wyemigrowało, przy pełnym poparciu
ze strony władz rosyjskich, ze wsi Kró-
lestwa Polskiego do Brazylii. Szuwa-
łow zwrócił uwagą cara na fakt ko-
nieczności popierania emigracji z pol-
skiej wsi, co da nadzieję  na uwolnienie
Przywiślańskiego Kraju „od obecności
źle zabezpieczonego materialnie i z te-
go powodu ciągle niezadowolonego
elementu społecznego”.

P odczas prawie dwuletnich
zmagań powstańczych, War-
szawa nie brała w nich czyn-

nego udziału. Tu miały siedzibę władze
powstańcze i różne struktury podziem-
nego państwa, tu – w budynku, nie-
słusznie nazywanym „Pałacem Sa-
skim” – miało siedzibę rosyjskie do-
wództwo, kierujące tłumieniem Po-
wstania. Warszawa była  jednak głów-
nym źródłem ochotników i wszelkiej
pomocy dla powstańców. W tym miej-
scu chcę przypomnieć młodzież  war-
szawskiego Gimnazjum Realnego, któ-
ra przeniesiona do Puław stanowiła
zdecydowaną większość studentów
tamtejszego Instytutu Politechniczne-
go i Rolniczo-Leśnego. Studenci ci (w
liczbie ok. 500)  w nocy z 22 na 23
stycznia – jak jeden mąż – stanęli  w

szeregach powstańczych.  Na kilka dni
zajęli Kazimierz, skąd wyruszyli na
bój. W ich szeregach był, m. in. Adam
Chmielowski – późniejszy brat Albert
oraz Maksymilian Gierymski  w przy-
szłości słynny malarz. Oddział „Puła-
wiaków”, został już 8 lutego  doszczęt-
nie rozbity przez rosyjskie wojska we
wsi Słupcza, 10 km na północ od San-
domierza. Wspominam o tym epizo-
dzie,  albowiem w polskiej historio-
grafii, praktycznie nie istnieje Słupcza
i związana z nią tragedia świetnej mło-
dzieży, w dużej części mieszkającej lub
związanej z Warszawą.

Zokazji rocznicy, warto przypo-
mnieć ursynowską część tej hi-
storii. Związana ona jest  z  ro-

dziną państwa Karniewskich, których
dworek przy ulicy Jana Rosoła 19, jest
świadectwem  ich   związku z naszą
dzielnicą. Otóż ich przodek – Karol Ju-
lian Karniewski przyznał się przed rosyj-
skimi władzami do pomocy powstań-
com, których w rzeczywistości zaopa-
trywał w broń ówczesny właściciel Wi-
lanowa – August Potocki. Karniewskie-
go osadzono w Cytadeli i groziło mu
zesłanie na Sybir  Świetnie ustosunko-
wany Potocki, którego żona była frejli-
ną rosyjskiej cesarzowej, doprowadził
do uwolnienia Karola Juliana  oraz ob-
darował go folwarkiem, którego dwór
zachował się do naszych czasów i nale-
ży  nadal do Karniewskich. Karol Ju-
lian, na pamiątkę szczęśliwego zakoń-
czenia  powstańczej przygody, po są-
siedzku swojej posiadłości ustawił pa-
miątkowy krzyż, który także zachował
się do naszych czasów.

To już 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

KKrrzzyyżż PPoowwssttaańńcczzyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee.. FFoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..

CCmmeennttaarrzz WWoojjsskkoowwyy nnaa PPoowwąązzkkaacchh.. FFoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..UUrrssyynnóóww,, ddwwóórr KKaarrnniieewwsskkiicchh nnaa KKaabbaattaacchh.. FFoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Igor Werestiuk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

DO WYNAJĘCIA miejsce w
garażu, ul. Cynamonowa 19. 
Tel. 604 780 316

KUPIĘ auto w każdym stanie,
606 836 240

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA – matury –

doświadczenie, łatwo i miło, 
504 125 044

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

ZATRUDNIMY osobę do prac
porządkowych na zamkniętym
osiedlu mieszkaniowym, Ursynów.
Proszę dzwonić w godz. 9-16:30,
tel. 607 698 534

SZKOŁA PODSTAWOWA 303,
ul. Koncertowa 8, Warszawa-
Ursynów poszukuje osoby na
stanowisko woźnej (zastępstwo).
Praca na pół etatu w godzinach
popołudniowych. Oferty proszę
kierować na adres:
sp303@eduwarszawa.pl lub
telefonicznie 22 259 42 23

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

BUDOWA domów, stany
surowe, 694 401 711

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULICZNE, 698 185 911
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gipsy, panele,

609 394 164
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, cyklinowanie, 
510 128 912

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

WIERCENIE, 602 380 218

W SPRAWIE OGŁOSZEŃ
DROBNYCH PROSIMY DZWONIĆ 

POD NUMER 509 586 627
passa@passa.waw.pl

Co i kto
Natoliński Ośrodek Kultury

ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81

Natoliński Ośrodek Kultury zaprasza, w piątek
20 stycznia o godz. 19.00, na koncert piosenki
autorskiej w wykonaniu Aleksandry Karpiuk pt.
„Pieśń serca”.

Usłyszymy piosenki o serdeczności, nadziejach
i niespełnieniach, o życiu. Także o tym, że najle-
piej iść przez życie własną ścieżką, czyli opierać
wybory na własnej mądrości i doświadczeniu.

Wokalistce i pianistce zarazem towarzyszyć bę-
dzie gitarzysta Daniel Prusaczyk.

Zapraszamy, wstęp wolny.

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5

tel. 022 855 35 17

W imieniu Galerii U i Domu Kultury Stokłosy za-
praszamy na wernisaż wystawy malarstwa, autor-
stwa Jerzego Eugeniusza Obłamskiego.

Artysta urodził się w 1937 roku, w malowniczej
francuskiej miejscowości Forbach. Gdzie spędził
swoje dzieciństwo, aż do momentu przyjazdu do
Polski (Bartoszyce) w 1949 roku. Uczył się w Pa-
ryżu, Bartoszycach i Olsztynie. 

Jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej,
gdzie studiował na Wydziale Reżyserii. W czasie
swojej kariery jako filmowiec, współpracował z ta-
kimi osobistościami kina jak Andrzej Wajda czy Je-
rzy Gruza. Zarówno jako aktor („Ziemia Obieca-
na”) i współreżyser („Czterdziestolatek”).

Eugeniusz Jerzy Obłamski ma na swoim koncie
szereg filmów autorskich wśród, których znalazł
się m.in. „Niepokój”- obraz nagrodzony złotym
medalem na Międzynarodowym Konkursie Fil-
mowców Amatorów w Brnie- czy „Przepustka”,

którą doceniono Dyplomem Honorowym na XXI
konkursie UNICA w Luksemburgu.

Pan Obłamski współpracował również z olsztyń-
skim Teatrem im. Stefana Jaracza oraz Pantomi-
mą Olsztyńską.

Od 1978 roku mieszka na warszawskim Ursy-
nowie, a dokładnie na osiedlu Stokłosy. Gdzie
tworzy obrazy inspirowane między innymi sztu-
ką naskalną oraz osobistymi wspomnieniami z
kolejnych przystanków swojej barwnej biografii.

Wernisaż odbędzie się w sobotę 28 stycznia o
godzinie 17:00.

Wystawa potrwa do 17 marca. Wstęp wolny.
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BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony
Kto zostanie Najpopular-
niejszym Sportowcem
Warszawy 2022 roku? Wy-
niki poznamy na gali 2
marca.

Sportowcy najlepsi
Trwa XXIII Plebiscyt na Naj-

lepszych Sportowców Warszawy
2022 roku. Powołana przez pre-
zydenta stolicy Rafała Trzaskow-
skiego Kapituła Plebiscytu (To-
masz Majewski, Dorota Idzi, An-
drzej Supron, Robert Korzeniow-
ski, Teresa Sukniewicz-Kleiber i
Otylia Jędrzejczak) wyłoni zwy-
cięzców w trzech kategoriach:
Najlepszy Sportowiec Roku, Naj-
lepszy Sportowiec Niepełno-
sprawny Roku, Trener Roku.

Tytuły te w ubiegłym roku
otrzymali: Agnieszka Kobus-Z-
awojska (wioślarstwo), Adrian
Castro (szermierka na wózkach)
i Andrzej Wołkowycki (lekko-
atletyka).

- Podziwiamy sportowców, je-
steśmy dumni kiedy reprezen-
tują nas w międzynarodowych,
czy ogólnopolskich zawodach.
Rozumiemy, że ich sukcesy to
nie łut szczęścia, tylko efekt cięż-
kiej pracy na treningach. Dzień
w dzień, przez wiele lat. W na-
szym plebiscycie wybieramy naj-
lepszych sportowców i trenerów,
ale wielkie brawa i słowa uzna-
nia mamy dla wszystkich – mó-
wi wiceprezydent Warszawy Re-
nata Kaznowska.

W historii plebiscytu organi-
zowanego w latach 2000-2009
przez dziennik „Życie Warsza-
wy”, a od 2010 roku przez sto-
łeczny Ratusz najwięcej razy –
aż siedem – wygrała Anita Wło-
darczyk (lekkoatletyka). Wielo-
krotnie zwyciężali Otylia Jędrzej-
czak (pływanie) i Tomasz Ma-
jewski (lekkoatletyka) – oboje

zasiadający dziś w kapitule – a
także Dariusz Pender (szermier-
ka na wózkach). Wśród trene-
rów najczęściej wygrywali Paweł
Słonimski (pływanie) i Krzysz-
tof Kaliszewski (lekkoatletyka).

W tym roku kandydatów i
kandydatki można było zgłaszać
między 15 października i 15 li-
stopada. Na Najlepszego Spor-
towca Roku 2022 zarejestrowa-
no 17 zgłoszeń, na Najlepszego
Sportowca Niepełnosprawnego
Roku - 11, a na Trenera Roku -
13. Kapituła wyłoni spośród nich
zwycięzców, a wyniki zostaną
ogłoszone na uroczystej gali 2.
marca, a także na stronach in-
ternetowych i w mediach spo-
łecznościowych miasta.

Sportowcy najpopularniejsi
Mieszkanki i mieszkańcy

Warszawy mogą zaś głosować
na Najpopularniejszego Spor-
towca Warszawy. Każdy może
oddać jeden głos, nie ma limitu
wieku, nie trzeba być zameldo-
wanym w Warszawie. Glosowa-
nie potrwa do 29 stycznia (do

godz. 23.59). Zwycięzcą zosta-
nie osoba, która zdobędzie naj-
większą liczbę prawidłowo od-
danych głosów. Wśród głosują-
cych zostaną rozlosowane na-
grody rzeczowe.

- Z sukcesami sportowymi
wiąże się też popularność. Naj-
lepsi rywalizując na najwięk-
szych zawodach, igrzyskach
olimpijskich, mistrzostwach
świata albo Europy gromadzą
nas przed telewizorami albo na
trybunach. Każdy ich wspaniały
wynik to nie tylko chwila radości
dla kibiców, ale wielka inspiracja
do tego, by podążać ich drogą.
Nikt z nas, zwykłych mieszka-
nek i mieszkańców Warszawy
nie będzie biegać czy pływać tak
szybko jak mistrzynie i mistrzo-
wie, ale każdy może zainspiro-
wać się, by zmienić swój tryb ży-
cia na zdrowszy, bardziej aktyw-
ny, a swoje życie – na lepsze –
mówi wiceprezydent Kaznow-
ska. – Sama oczywiście zagłosu-
ję w tegorocznym plebiscycie,
bo plebiscyt to też nasza forma
podziękowania za olbrzymi trud,

determinację sportowców i emo-
cje, jakich nam dostarczają.

W ostatnich trzech edycjach
Plebiscytu w kategorii Najpopu-
larniejszy Sportowiec zwyciężali:

– 2018 – Iga Świątek (tenis
ziemny),

– 2019 – Maciej Mazur (kara-
te shinkyokushin),

– 2021 – Michał Nalewajek
(szermierka na wózkach).

Formularz głosowania w tego-
rocznej edycji znajduje się na stro-
nie sport.um.warszawa.pl/Plebi-
scyt . Można tam też znaleźć syl-
wetki 25 kandydatek i kandyda-
tów (w kolejności alfabetycznej):

– Adamkiewicz Patrycja (ta-
ekwondo olimpijskie, AZS AWF
Warszawa),

– Babska Emilia (strzelectwo
sportowe, CWKS Legia Sekcja
Strzelecka),

– Bartnik Tomasz (strzelectwo
sportowe, CWKS Legia Sekcja
Strzelecka),

– Brakowiecki Piotr i Moliter
Jakub (rajdy samochodów tere-
nowych, Automobilklub Rze-
mieślnik),

– Castro Adrian (szermierka
na wózkach, Integracyjny Klub
Sportowy AWF),

– Chmielewska Julia (pływa-
nie, WKSMN IG Warszawa /
MUKS Warszawianka Wodny
Park),

– Czaja Dominik (wioślar-
stwo, AZS AWF Warszawa),

– Dąbrowska Magdalena (lek-
koatletyka, AZS AWF Warszawa),

– Dróżdż Kinga (szermierka
na wózkach, Integracyjny Klub
Sportowy AWF),

– Fidrych Marta (szermierka
na wózkach, Integracyjny Klub
Sportowy AWF),

– Kania Marek (łyżwiarstwo
szybkie, Fundacja Łyżwiarstwa i
Sportów Wrotkarskich Legia
Warszawa),

– Kęsicki Maciej (taekwondo
olimpijskie, AZS AWF Warszawa),

– Łukasiak Anna (zapasy, AZS
AWF Warszawa),

– Marszał Katarzyna (tenis
stołowy, Integracyjny Klub Spor-
towy AWF),

– Medvedev Denis (karate,
Klub Karate Warszawa),

– Miszkowski Michał (judo,
UKS Judo Fight Club),

– Nalewajek Michał (szermier-
ka na wózkach, Integracyjny
Klub Sportowy AWF),

– Pawłowska Magdalena (szer-
mierka, AZS AWF Warszawa),

– Pytka Kamila (szermierka,
AZS AWF Warszawa),

– Skiba Monika (sumo, UKS
Niedźwiadek),

– Skrzyszowska Pia (lekko-
atletyka, AZS AWF Warszawa),

– Sosnowska Klaudia (piłka
koszykowa, SKK Polonia War-
szawa),

– Taborek Oliwia (boks, UKS
Żoliborska Szkoła Boksu),

– Ulatowski Dominik (lekko-
atletyka, RK Athletics). M B

Społeczność związana z Akade-
mickim Klubem Lekkoatletycz-
nym Ursynów, spotkała się w
Urzędzie Dzielnicowym Ursynów,
aby podsumować kończący się
rok. Stawiło się kilkudziesięciu
sportowców, ich rodziców i opie-
kunów, trenerzy i osoby związane
z Klubem.  Świętowano spory suk-
ces – w rywalizacji  Ogólnopol-
skiego Systemu Sportu Młodzie-
żowego w województwie mazo-
wieckim - klub wywalczył III miej-
sce w rankingu.

KLASYFIKACJA KLUBOWA (punkty):
1. AZS AWF WARSZAWA - 601,38  2.
RLTL OPTIMA RADOM  - 260  3. AKL
URSYNÓW W-WA - 142,88

W tym samym rankingu w wymiarze
ogólnopolskim AKL Ursynów wywalczył
36. miejsce.

Zawodnicy AKL Ursynów w 2022 w
rywalizacji w ramach Warszawskiej Olim-
piady Młodzieży wywalczyli 37 medali (
złote – 15, srebrne – 12, brązowe – 10

Po oficjalnym otwarciu uroczystości,
której dokonał Jerzy Pietrzyk, prezes Klu-
bu, (w latach 70-tych czołowy lekkoatle-
ta Polski, srebrny medalista Igrzysk Olim-
pijskich w Montrealu 1976 w sztafecie
4x400 m, uczestnicy obejrzeli prezenta-
cję pokazującą najważniejsze imprezy
2022 roku, a także bohaterów wielu spor-
towych wydarzeń.  Klub AKL Ursynów
to nie tylko  wspieranie sportowych pasji
młodzieży, ale także organizator wielu
imprez promujących aktywność fizycz-
ną. Wśród nich są organizowane każde-
go roku: 

– „Zawody na Koncertowej 8” (bieg
60m, 300 m, 600m, rzut piłeczką palan-
tową, skok w dal)

– „Cross Rosłon” – w Lesie Kabackim je-
sienią (1  mila Sławka Rosłona, 5 km ko-
biet, 5 km. mężczyzn, biegi dla dzieci i
młodzieży)

– „Memoriał Tomasza Hopfera” – w li-
stopadzie w Powsinie ( 3 km kobiet , 8 km
mężczyzn, bieg dla dzieci i młodzieży)

– „Sprawnościowy tor przeszkód” – w
listopadzie i grudniu w Szkole Podsta-
wowej 303 na ul. Koncertowej 8

Wielką radością, oklaskami i upomin-
kami nagrodzono najlepszych zawodni-
ków  i trenerów AKL Ursynów. Nagrody
wręczali Piotr Nietz (naczelnik Wydziału
Sportu Urzędu Dzielnicy Ursynów) w
imieniu  władz dzielnicy i Jerzy Pietrzyk
w imieniu władz Klubu .

Wśród wyróżnionych byli między inny-
mi Dominik Przyżecki, który osiągnął bar-
dzo dobre sportowe rezultaty, a na mi-
strzostwach Polski U23 w Poznaniu był 4.
w skoku w dal, a także startował w szta-
fetach 4x100m i 4x400 m.  (fot.1). Owa-
cjami nagrodzono wyróżnionych trene-
rów, a to same znane nazwiska: Bogdan
Obrocki, Genowefa Patla, Tomasz Dam-
szel i Borys Badeński), bo dzięki ich zaan-
gażowaniu młodzi sportowcy  doskona-
lą swoje umiejętności.

B a r t ł o m i e j  K o r p a k

Siatkarze Projektu Warszawa
pewnie pokonali Cuprum Lubin
3:0 w poniedziałkowym meczu
20. kolejki PlusLigi. Podopieczni
trenera Piotra Grabana wysunęli
się tym samym na piąte miejsce w
ligowej tabeli. MVP spotkania
wybrano atakującego Linusa
Webera.

Oba zespoły nerwowo rozpoczęły
starcie i prowadziły zaciętą rywalizację do
10. punktu na tablicy wyników. Wówczas
inicjatywę przejęli siatkarze Cuprum, ale
taki stan rzeczy nie trwał zbyt długo.
Skuteczne ataki Artura Szalpuka i Linusa
Webera szybko pozwoliły na odrobienie
strat i wypracowanie komfortowych
warunków do zakończenia seta. Nie stało
się inaczej – podopieczni trenera Piotra
Grabana pewnie doprowadzili pierwszą
partię do końca przy stanie 25:21.

Drugi set to już koncertowa gra
Projektu, w którym ponownie za
ofensywne poczynania odpowiadał
głównie Weber. Do tego należy wyróżnić
dokładne przyjęcie, w którym brylowali
Kevin Tillie oraz Damian Wojtaszek, a
dzięki któremu Jan Firlej miał okazję
skorzystać z usług swoich środkowych.
Dobra gra w każdym elemencie
zwiastowała szybkie zakończenie drugiej
partii i tak też dokładnie się stało – drugi
set padł łupem gości przy wyniku 25:17.

Najbardziej zacięty przebieg miała
trzecia partia, w której gospodarze nie

zwiesili głów i sprawili wiele kłopotów
siatkarzom Projektu. As serwisowy dla
Cuprum pozwolił miejscowej drużynie
wyjść na pięciopunktowe prowadzenie,
ale wówczas do gry włączył się Tillie,
który dwoma asami z rzędu i kilkoma
nieszablonowymi zagraniami
doprowadził do wyrównania. Więcej
zimnej krwi w równie zaciętej co początek
seta końcówce zachowali podopieczni
Grabana, a konkretnie Piotr Nowakowski,
którego atak zakończył trzeciego seta
wynikiem 25:23, a cały mecz 3:0.

Kolejne mecze domowe Projekt
Warszawa rozegra w hali COS Torwar. 22
stycznia o godz. 14:45 podejmie PGE Skrę
Bełchatów, a  4 lutego także o godz. 14:45
Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.
Bilety są jeszcze dostępne w serwisie eBilet.

CCuupprruumm LLuubbiinn –– PPrroojjeekktt WWaarrsszzaawwaa 00::33
((2211::2255,, 1177::2255,, 2233::2255))

CCuupprruumm LLuubbiinn:: Grzegorz Pająk,
Aleksander Berger, Jędrzej Kaźmierczak,
Adam Lorenc, Ilia Kowalow, Paweł
Pietraszko - Kamil Szymura (libero) –
Remigiusz Kapica, Wojciech Ferens,
Kajetan Kubicki.

PPrroojjeekktt WWaarrsszzaawwaa:: Kevin Tillie, Piotr
Nowakowski, Linus Weber, Artur
Szalpuk, Andrzej Wrona, Jan Firlej oraz
Damian Wojtaszek (libero) – Jurij
Semeniuk, Mateusz Janikowski, Igor
Grobelny, Dawid Pawlun, Niels Klapwijk,
Jakub Kowalczyk, Dominik Jaglarski
(libero). S ł a w e k  R y k o w s k i

Wybieramy Najpopularniejszego Sportowca Warszawy

AKL Ursynów podsumował rok 2022

DDoommiinniikk PPrrzzyyżżeecckkii ooddbbiieerraa ggrraattuullaaccjjee oodd wwii-
cceemmiissttrrzzaa oolliimmppiijjsskkiieeggoo JJeerrzzeeggoo PPiieettrrzzyykkaa..

Spektakularne zwycięstwo Projektu
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