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Dla każdego coś miłego
zebrani. Łącznie z obecnymi na
uroczystości dziennikarzami.
erdecznym pozdrowieniem
witali się i ci, którzy twierdzą, że to Bóg stworzył człowieka, i ci, którzy uważają, że doszło do całkiem odwrotnej kreacji.
Gdyby nawet żył wtedy jeszcze stroniący od religii sławny poeta Julian Tuwim, to i on zapewne nie
odważyłby się stwierdzić, iż ci, którzy przemawiają w imieniu Boga,
powinni pokazać swoje listy uwierzytelniające...
wa kaplica ekumeniczna
stała się świadectwem
otwarcia Polski na Europę
w jej nowoczesnym, liberalnym wydaniu, w którym nie ma już powrotu do wyrażonej w języku łacińskim średniowiecznej zasady: cuius
regio, eius religio (czyje królestwo,
tego wyznanie jest obowiązujące).
Może dlatego sekretarz ambasady
USA w Warszawie powiedział mi
kiedyś pół żartem, pół serio: – Tak
naprawdę, jedyną wspólną religią
Amerykanów jest... baseball.
reślę te refleksje, zrodzone
przy okazji niezwykłego wydarzenia na Stadionie Narodowym, odnosząc je po części do
prawosławnej świątyni Hagia Sofia, wybudowanej na terenie dzielnicy Ursynów przy Puławskiej na
granicy z gminą Lesznowola. Pod
koniec września owa cerkiew, zbudowana na wzór swego matecznika w Konstantynopolu (Stambule), zgromadziła komplet prawosławnych hierarchów oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i władz Ursynowa – w związku
z uroczystością tzw. Małego Poświęcenia. Na koszt budowy cerkwi złożyło się około 250 parafian, stanowiących ułamek półmilionowej rzeszy współwyznawców w skali całej
Polski, którzy mieszkają głównie
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dy osiem lat temu zorganizowano uroczystość poświęcenia ekumenicznej
kaplicy na nowo zbudowanym
Stadionie Narodowym w Warszawie, w jednym rzędzie zasiedli duchowni reprezentujący chrześcijaństwo w różnych jego odmianach oraz judaizm i islam. Szczerze mówiąc, tak urozmaicony zestaw duszpasterzy zobaczyłem w
jednym czasie i miejscu po raz
pierwszy w życiu. I była to akurat
bardzo dobra, acz rzadko spotykana lekcja religijnej tolerancji. W
obliczu nadchodzących mistrzostw
Europy w piłce nożnej rządcy dusz
nie ograniczyli się li tylko do modlitw, lecz zeszli też na boisko, żeby pokopać piłkę. Najdalej potrafił ją kopnąć rabin, co bynajmniej
nie wpędziło jego współtowarzyszy w kompleksy.
d razu było widać, że
sport, a w szczególności
futbol bardziej jednoczy
nominalnych ambasadorów Najwyższego niż ich osobisty odłam
wiary. Mądrze więc postąpił kiedyś papież-Polak Jan Paweł II, nawołując do zbratania i wzajemnego poszanowania wyznawców różnych religii. Bo to poniekąd z jego
inspiracji doszło na Narodowym
do duchowego pojednania na
gruncie sportu. Respekt wobec odmiennych kierunków wiary wykazywali w tym momencie wszyscy
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na Podlasiu. Hagia Sofia, świątynia Mądrości Bożej, to obecnie trzecia z istniejących cerkwi w Warszawie, gdzie tego rodzaju nowy przybytek wzniesiono po raz pierwszy
od 100 lat. Przy okazji trudno pominąć milczeniem przykry fakt, iż
w okresie międzywojennej, jeszcze
wielonarodowościowej Rzeczypospolitej, władze państwa polskiego
– przy pełnej akceptacji Kościoła
Rzymskokatolickiego – nakazywały palenie świątyń prawosławnych,
co prowadziło oczywiście do zgrzytów na tle etnicznym i wyznaniowym. Na szczęście teraz nasz Kościół już nie uczestniczy w prześladowaniu prawosławia i dlatego w

uroczystości poświęcenia Hagii Sofii wzięli udział również hierarchowie katoliccy, z czego mógł się na
pewno ucieszyć metropolita Sawa.
iektórym cerkiew przy Puławskiej może przypominać czasy zaborów i ucisku
carskiego, choć różnie to z tym uciskiem bywało. Wszak to dopiero
car Aleksander II podpisał w 1864
ukaz o uwłaszczeniu chłopów na
terenie Królestwa Kongresowego.
Rzeczpospolitej szlacheckiej bardzo długo do tego rodzaju reformy się nie spieszyło.
ietrudno zauważyć, że w
potoku dziejów poszczególne kościoły są politycznie
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wykorzystywane przez władzę
państwową. We współczesnej Rosji
prawosławnych hierarchów nakłania do realizacji swoich politycznych celów stary komunista – dzisiaj prezydent Władymir Putin. W
Polsce władza wdzięczy się do duchowieństwa, sowicie się odwdzięczając na niwie majątkowej. I od
razu powraca stara, sarkastyczna
formuła satyryczna: za pieniądze
ksiądz się modli, za pieniądze lud
się podli. Bo właśnie polityka i walka o wpływy finansowe podmywają rzeczywistą wiarę w Boga.
am nadzieję, że przynajmniej Hagia Sofia nie
będzie miała z polityką
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nic wspólnego. A jeśli już poruszam
kwestię nowych budynków w dzielnicy Ursynów, to trudno mi nie odnieść się do sprawy Centrum Kultury, jakie już wyrosło pomiędzy ratuszem a kościołem św. Tomasza
Apostoła. Będzie to – obok dzielnicowego domu kultury przy Kajakowej – druga taka placówka pod
egidą samorządu. Ma w dużym
stopniu zastąpić działające od dziesiątków lat z dobrym skutkiem
spółdzielcze domy kultury z owianym legendą Domem Sztuki na
czele. Można przewidywać, że
przynajmniej część z nich w związku z tym upadnie, bo ratusz nie
znajdzie przecież pieniędzy dla
wszystkich na opłacanie programu. Ważniejszy jednak będzie zapewne program samego Centrum.
Ambicje są spore, tylko że obecne
relacje między rządem i samorządem stołecznym są wprost fatalne.
Z kasą stołecznego, a zatem i ursynowskiego samorządu będzie krucho, więc już teraz burmistrz Robert Kempa może mieć w zanadrzu odpowiedź na ewentualną
krytykę: tak krawiec kraje, jak mu
materiału staje...
przecież na Ursynowie mamy istną kopalnię talentów
w wielu dziedzinach kultury. Czy nie byłoby np. rzeczą miłą
zamówienie swego rodzaju hymnu
dzielnicy u znakomitego kompozytora muzyki filmowej Henryka
Kuźniaka, którego dziełem jest
choćby znakomity szlagier, towarzyszący filmowi „Vabank”? Środowiska plastyków, literatów, aktorów są w dzielnicy niesłychanie
mocne. I nic, tylko wykorzystywać
ich intelektualny potencjał. Pro publico bono!
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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Oddaj głos na nazwę domu kultury

Obserwuj PASSĘ na Facebooku i Twitterze
Passa to gazeta lokalna z 20-letnią tradycją uczestnictwa w lokalnej demokracji. Nasze medium dostępne jest również
w wersji internetowej, a teraz można
nas obserwować także na Twitterze
i Facebooku.
Młodzież zwykła mawiać, że czego nie ma na
Facebooku, tego nie ma w świecie realnym. Urzeczywistnieniem jest bez wątpienia obecność niemal każdej firmy w obiegu informacyjnym Facebooka. Od września na portalu społecznościowym można znaleźć także PASSĘ - tygodnik sąWe wrześniu urząd dzielnicy Ursynów
ogłosił konkurs „Nazwij nowy dom kultury na Ursynowie”. Z ponad 500 zgłoszonych propozycji, komisja konkursowa ostatecznie wybrała trzy. O tym jaką
nazwę otrzyma nowy dom kultury zdecydują mieszkańcy.
Najbardziej kulturalne głosowanie potrwa do 11
października. Głosować można za pośrednictwem
profilu dzielnicowego na Facebooku oraz papierowo w urzędzie dzielnicy Ursynów (wejście od
strony ul. I. Gandhi).
- Uważam, że najważniejszym założeniem samorządu jest dialog z mieszkańcami i realizacja ich
potrzeb oraz oczekiwań. Wczoraj poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego, a dziś rozpoczynamy kolejne głosowanie, które zdecyduje o nazwie
domu kultury na Ursynowie. To tu będzie biło
serce ursynowskiej kultury – mówi zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski. - Każda z trzech zaproponowanych przez mieszkańców nazw objętych głosowaniem w inny sposób oddaje ducha

kultury. Z niecierpliwością będę czekał na wynik
głosowania – dodaje.
Propozycje wybrane przez komisję konkursową
do etapu głosowania wraz z uzasadnieniem:
ALTERNATYWY – nazwa z jednej strony nawiązuje do znanego serialu, którego akcja rozgrywała się na Ursynowie; z drugiej wskazuje na różnorodność oferty, która będzie prezentowana w nowym domu kultury.
ORIGAMI – to sztuka składania z papieru, w
efekcie czego powstają różne ciekawe formy/kształty. Elewacja budynku kojarzy się z kartką papieru po rozłożeniu figury origami, co także nawiązuje to elastycznej i różnorodnej oferty
kulturalnej obiektu.
ROZKOSZ – pierwotna nazwa pałacu/posiadłości, znajdującej się obecnie na ternie Uczelni
SGGW, której nazwę na “Ursynów” zmienił Jan Ursyn Niemcewicz. Poza przywołaniem korzeni, nazwa ma pozytywne skojarzenia, szczególnie w
kontekście obcowania z kulturą.
red.

siadów. Od kilku lat dostępny jest serwis
www.passa.waw.pl, teraz można nas znaleźć w
social mediach.
Na Facebooku fanpage tygodnika znajdziemy
pod nazwą PASSA – tygodnik sąsiadów, podobnie
jak na Twitterze. Zapraszamy do polubienia i obserwowania stron. Nasi dziennikarze odpowiedzą też na państwa komentarze, a także zachęcamy do zgłaszania tematów dla redaktorów poprzez skrzynki w social mediach. Jesteśmy bliżej
czytelników, dostępni niemal całą dobę.
Piotr Celej

Spotkania z Inicjatywą Lokalną

W sobotę, 3 października,
przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów przy
ul. Kajakowej 12b, odbyło
się sąsiedzkie wydarzenie
zrealizowane w ramach
Inicjatywy Lokalnej.
W czasie spotkania odbyły się
ekologiczne wykłady oraz warsztaty, można było także oddać
plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane na cele charytatywne. Podczas wydarzenia Dorota Dziarska opowiedziała o
tym, jak nadmierna produkcja
plastiku wpływa na świat i naszą
najbliższą okolicę. Uzupełnieniem wykładów były warsztaty
poprowadzone przez Małgorzatę Bielecką, podczas których
można było wykonać m.in. ekologiczne ozdoby. Było to pierwsze z cyklu wydarzeń, kolejne
Zapraszamy mieszkańców do odbędzie się w drugiej połowie
wspólnego sadzenia roślin. Naj- października.
bliższa akcja odbędzie się już w
sobotę 10 października, w godz.
10.00-14.00.
Wspólne sadzenie roślin odbędzie się w trzech lokalizacjach:
10październik-polankaRaabego
24 październik - skwer Cybisa
7 listopad - miasteczko rowerowe przy ul. Kazury
Ilość posadzonych roślin na
każdym obiekcie to 1000 sztuk.
Ogrodnicy będą pomagać przy
sadzeniu roślin. Ważne! Podczas
imprezy nie będą rozdawane roślinny dla mieszkańców.
Zastrzegamy także możliwość
odwołania imprezy, ze względu
na rozwój pandemii COVID-19.
Wówczas roślinny zostaną posadzone przez ogrodników.

3000 krzewów i pnączy

Osierocony Las Kabacki...

Urząd dzielnicy Ursynów
rozpoczyna realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Kolejne 3000 krze-

wów i pnączy rozdanych
do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy
Ursynów”.

Kosmiczne atrakcje w niedzielę
W niedzielę, 11 października, urząd dzielnicy Ursynów zaprasza na kolejne
modelarskie wydarzenie.
Tym razem będą to warsztaty budowania statków

kosmicznych i malowania
figurek fantasy.
Dodatkowymi atrakcjami będą symulatory lotów dronami,
samolotami i myśliwcem, nauka
jazdy samochodami zdalnie ste-

rowanymi oraz gra bitewna Star
Wars X-Wing. Na wszystkie
atrakcje obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.ursynow.pl.
- Na Ursynowie organizujemy
kolejne warsztaty modelarskie.
Poprzednie spotkania w tej formule cieszyły się ogromnym powodzeniem, będąc ciekawą propozycją spędzenia czasu zarówno dla najmłodszych, jak i nieco
starszych mieszkańców. Jestem
przekonany, że tym razem będzie podobnie, gdyż Gwiezdne
Wojny też dodatkowo łączą pokolenia. Warto podkreślić, że
tym razem przygotowaliśmy kilka dodatkowych atrakcji. Niech
moc będzie z uczestnikami niedzielnego spotkania! - mówi zastępca burmistrza, Klaudiusz
Ostrowski.

Las Kabacki to ursynowskie pismo dla
młodzieży szkolnej poświęcone ekologii
i literaturze, wydawane od 6 lat przez
Fundację Arkona im. Jarosława
Zielińskiego.
Każdy numer to 24 kolumny wartościowych
tekstów historycznych, analiz literackich, reportaży, felietonów, wspomnień, wywiadów, recenzji,
utworów poetyckich i opowiadań, Poczet pisarzy
Ursynowa prezentujący najwybitniejszych twórców, mieszkańców naszej dzielnicy, a także miejsce debiutów uzdolnionej młodzieży.
Najbliższy numer, jesienny, już niemal w całości przygotowany, miał się ukazać za kilkanaście dni… I oto niespodziewanie odszedł od nas
w ubiegłą środę (30 września) redaktor naczelny pisma, Stanisław Grabowski, ursynowski poeta, literat i działacz kultury, autor wielu książek
i licznych artykułów. Był aktywnym członkiem
Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przed laty szefował Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, a od chwili powołania na
Ursynowie Fundacji Arkona był jej prezesem, organizatorem licznych imprez w Ursynotece, Klubie Księgarza i w Domu Literatury, inicjatorem

wielu akcji i wydawnictw, spotkań autorskich, sesji literackich i Turniejów Jednego Wiersza. Fundacja sześciokrotnie zorganizowała konkurs,
uwieńczony przyznaniem Nagród Literackich
Złota Róża i stypendiów dla młodzieżowych
twórców, wydała kilka tomików poetyckich, książek i tłumaczeń.
Z inicjatywy Staszka ukazały się specjalne numery Lasu Kabackiego poświęcone postaci Juliana Ursyna Niemcewicza, 40-leciu Ursynowa, odsłonięto na Stokłosach tablicę upamiętniającą ursynowskiego poetę Romana Śliwonika. Jego pomysły, inicjatywy i osiągnięcia można by długo wymieniać. Staszek był pasjonatem i duszą wszelkich
przedsięwzięć, zarażał nas pomysłami, porywał do
działania, imponował pracowitością.
Nie możemy uwierzyć, że już cię nie ma, że nie
zwołasz kolejnego posiedzenia Rady Fundacji,
nie zaskoczysz nas nowym pomysłem, nie wydasz kolejnej książki i kolejnego numeru Lasu
Kabackiego, nie zwołasz Kapituły Nagrody Złota Róża. Będzie nam ciebie brakować. Obiecujemy ci jednak, że nie zaprzepaścimy twojego dorobku i postaramy się kontynuować dzieło twoWo j c i e c h D ą b r o w s k i
jego życia.
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Opieka nad dziećmi w czasie epidemii

Miesiąc w stołecznych szkołach
Mija miesiąc nauki stacjonarnej w stołecznych szkołach i przedszkolach. Odnotowano już ponad sto
zakażeń w placówkach na
terenie niemal całego miasta. Na kwarantannie
przebywa aktualnie kilkudziesięciu uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
– Pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa liczba zakażeń systematycznie i dynamicznie wzrasta. COVID-19 dotarł do naszych placówek w piętnastu dzielnicach. Mieliśmy od
13 do 26 zakażeń tygodniowo,
w ostatnim mamy już ponad 40
i właśnie przekroczyliśmy „setkę” – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy.
Od 1 września w Warszawie
odnotowano 102 pozytywne wyniki na obecność koronawirusa:
– u 37 nauczycieli ze szkół
podstawowych, liceów, przedszkoli, zespołów szkół, młodzieżowego ośrodka socjoterapii
oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia,

Pragi-Południe i Pragi-Północ,
Bielan, Ursusa, Ursynowa,
Włoch, Wawra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa;
– 59 dzieci i uczniów ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych (zespołów szkół, techników i liceów), przedszkola, bursy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego ze Śródmieścia, Bemowa, Mokotowa, Pragi-Południe,
Pragi-Północ, Wawra, Bemowa,
Targówka, Woli, Bielan, Żoliborza, Ursynowa i Rembertowa;
– 6 pracowników administracji i obsługi z przedszkoli oraz
zespołu szkół na Bemowie, Żoliborzu i Mokotowie.
Od 1 września kwarantanną
objęto łącznie 1177 osób (961
uczniów wraz z rodzicami, 199
nauczycieli, 16 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pielęgniarkę szkolną). 6 placówek
oświatowych miało całkowicie
zawieszone zajęcia, a 50 - częściowo. W 35 jednostkach przywrócono zajęcia stacjonarne.
Obecnie 15 placówek z Mokotowa, Ochoty, Pragi-Południ-

a, Pragi-Północ, Śródmieścia, Ursynowa, Wawra, Włoch, Woli i
Żoliborza (3 przedszkola, 7 szkół
podstawowych, 2 licea, 2 zespoły szkół i technikum) ma częściowo zawieszone zajęcia.
Do miasta – od 1 września –
wpłynęły już 152 zgłoszenia, dotyczące zagrożenia spowodowanego COVID-19, od 32 przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 55 szkół podstawowych, 21 zespołów szkół,
25 liceów, Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego, 2 burs, 5
szkół podstawowych specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Ogniska Pracy
Pozaszkolnej, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących.
88 osób przebywa aktualnie
na kwarantannie. W tej grupie
jest 42 uczniów (wraz z rodzicami), 44 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji i obsługi.

W badaniu, które miasto
przeprowadziło wśród rodziców i opiekunów najmłodszych warszawiaków
korzystających ze żłobków
w okresie maj-sierpień, 99
proc. z nich deklaruje, że
placówki w jasny i zrozumiały sposób poinformowały ich o zasadach opieki w warunkach reżimu
sanitarnego.
– Z początkiem roku szkolnego, kiedy w warszawskich żłobkach trwa adaptacja maluchów,
zapytaliśmy rodziców i opiekunów jak oceniają przygotowania
stołecznych placówek do pracy w
czasie pandemii COVID-19 i co
budzi ich największe obawy w
tym okresie. Zagwarantowanie
bezpiecznych warunków opieki
jest naszym priorytetem – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy. – Z badań
wynika, że większość ankietowanych pozytywnie ocenia
wdrożone procedury sanitarne,
w tym badanie stanu zdrowia
dzieci przed wpuszczeniem do
żłobka. Głos rodziców to dla nas
ważna informacja, że opieka w
żłobkach daje im poczucie bezpieczeństwa – dodaje wiceprezydent Rabiej.
Opieka w miejskich żłobkach
nadal odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wdrożona w placówkach procedura określa zasady, na podstawie których do żłobka można przyprowadzać wyłącznie
zdrowe maluchy, bez objawów
infekcji. Do placówek nie są
przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
Osoba, która przyprowadza i
odbiera dziecko, jest zobowiązana do noszenia maseczki, de-

zynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego.
Pomieszczenia, w których
przebywają dzieci i sprzęty przez
nie używane, są utrzymywane
w czystości, dezynfekowane i
wietrzone zgodnie z zaleceniami
sanitarnymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas opieki, w
żłobkach zostały zawieszone zajęcia prowadzone przez osoby i
firmy zewnętrzne.
Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że 88 proc. badanych
rodziców i opiekunów uważa,
że dzięki wdrożonym procedurom reżimu sanitarnego żłobek
opiekuje się dzieckiem w bezpieczny sposób. W opinii badanych najważniejsze są: częste
wietrzenie sal, badanie stanu
zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka, w tym pomiar
temperatury ciała malucha. Zdaniem rodziców i opiekunów jest
to również jedna z najbardziej
przestrzeganych zasad w placówkach – udzielono 92 proc.
odpowiedzi twierdzących.
Jeden na czterech badanych
rodziców i opiekunów nie zna
jeszcze zasad, na jakich będzie
pracować od września (27

proc.). Osoby, które znają te zasady (54 proc.) najczęściej mają
wiedzę dotyczącą jednego miesiąca (17 proc.).
Co ważne, blisko połowa ankietowanych (46 proc.) deklaruje, że w przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z epidemią, nie ma możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem
poza żłobkiem. Pozostali skorzystają z zasiłku opiekuńczego (16
proc.), pracy zdalnej lub z nieodpłatnej pomocy rodziny i znajomych (po 9 proc.).
Poczucie niepewności jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem jesienią wyraża 76 proc. badanych. Wśród obaw najczęściej
pojawia się utrudniony jesienią
dostęp do lekarza pediatry (77
proc.). Ponad połowa respondentów (53 proc.) uważa, że
liczba zakażeń COVID-19 w Polsce w najbliższym czasie znacznie wzrośnie, nawet do kilku tysięcy dziennie. Obawy rodziców
i opiekunów budzi również niepewność, dotycząca przywrócenia dużych obostrzeń dla obywateli (lockdownu) – jak wiosną i utrata pracy.
RK

Miasto poczyniło duże inwestycje w oświatę
Pomimo trudnej sytuacji finansowej Warszawa przeznaczyła
w tym roku na inwestycje
oświatowe ponad pół miliarda
złotych. Już ruszyły i jeszcze jesienią ruszą kolejne, nowe lub
zmodernizowane szkoły oraz
przedszkola. Tylko na wakacyjne remonty w placówkach wydano aż 90 mln złotych.
– Spełniamy obietnice i inwestujemy
w oświatę. Chcemy, żeby uczniowie
zdobywali wiedzę w optymalnych warunkach i żeby uczyła ich najlepsza
kadra w Polsce. Tylko w tym roku na
edukację wydamy ponad 5 mld złotych i jest to największa pozycja w naszym budżecie. Niestety, rząd myśli
inaczej i stale drenuje nasze finanse –
mówi Rafał Trzaskowski, prezydent
m. st. Warszawy.

no sale gimnastyczne, place zabaw, sanitariaty, boiska i bieżnie oraz bloki żywieniowe. Modernizowano instalacje
wewnętrzne i węzły cieplne, ocieplano
elewacje, wymieniano dachy i okna. Instalowano alarmy, przebudowywano
korytarze, remontowano też chodniki,
schody i ogrodzenia. Budowano podjazdy i pochylnie dla uczniów z niepełnoWakacyjne remonty
sprawnością.
Jak co roku w okresie wakacyjnym,
727 tys. zł kosztowało m.in. dostosow stolicy wyremontowano kilkaset pla- wanie budynków Zespół Szkół Liceal-

ruby 7 na Ursynowie. A w późniejszym
okresie kolejnych pięć nowych przedszkoli: przy ul. Legendy 12 na Bemowie, przy ul. Maklakiewicza 9a, Bernardyńskiej 14 na Mokotowie, przy ul.
Odrowąża 23 na Targówku oraz przy
ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 5 na
Ursynowie.

Nowe szkoły i przedszkola
Warszawa realizuje obecnie rekordowy program inwestycji. Do użytku
za obecnej prezydentury oddano już
14 przedszkoli, 7 szkół podstawowych
oraz szkołę zawodową.
Tylko w tym roku, we wrześniu,
otworzono nowe placówki: na Białołęce przy ul. Ruskowy Bród 19 (szkoła podstawowa), na Targówku przy
ul. Rembrandta 8 (szkoła podstawowa), w Wawrze przy ul. Cyklamenów
28 (szkoła podstawowa), w Wilanowie przy al. Rzeczpospolitej 23b (szkoła podstawowa) oraz dwa nowe
przedszkola - przy ul. Parowcowej 53
we Włochach i przy ul. Cyklamenów
28 w Wawrze. Uczniowie korzystają
również ze zmodernizowanych szkół
specjalnych - w Śródmieściu przy ul.
Twardej 8/12 i w Wawrze przy ul. Halnej 32.
W październiku zostanie oddana do
użytku szkoła podstawowa przy ul. Za-

cówek. Na ten cel w tegorocznym budżecie przeznaczono łącznie 90 mln zł.
Aż 12,5 mln z tych środków trafiło na
Wolę, 10 mln wydano na remonty szkół
i przedszkoli na Mokotowie, 8,5 mln zł
trafiło do Śródmieścia, a 8,2 mln zł na
Pragę-Południe.
Wykorzystując przerwę w zajęciach
w szkołach i przedszkolach naprawiano
tynki, malowano ściany, remontowa-

Dopłaty do oświaty
Wydatki związane z oświatą to obecnie największa pozycja w budżecie m.
st. Warszawy. W 2020 roku zarezerwowano na ten cel ponad 5,3 mld zł, z tego 4,8 mld zł na bieżące utrzymanie
placówek oraz ponad 500 mln zł na
rozwój nowej infrastruktury.
Środki z budżetu państwa, przekazywane w formie subwencji oświatowej i dotacji celowych, w coraz mniejszym stopniu pokrywają koszty funkcjonowania systemu oświaty. Obecnie tzw.
subwencja oświatowa, w wysokości
2,241 mld zł nie wystarcza nawet na
wynagrodzenia warszawskich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, które wynoszą ponad 3 mld zł.
– Ta luka, pomiędzy wysokością środków z budżetu państwa a wydatkami bieżącymi samorządów na oświatę stale się
powiększa. Część zadań np. ustawowe
podwyżki dla nauczycieli musimy pokrywać ze środków własnych. W znikomym
stopniu finansowana jest również opieka
przedszkolna. Warto też przypomnieć, że
rząd i MEN nie dali nam środków na
wdrożenie tzw. reformy – likwidację gimnazjów i przystosowanie szkół do przyjęcia podwójnego rocznika – informuje wiceprezydent Renata Kaznowska.
Przed 2015 rokiem Warszawa dopłacała do funkcjonowania szkół i placówek oświatowych około 1,2 mld zł, w
ostatnich dwóch latach kwota ta uległa podwojeniu i wynosi już ok. 2,4 mld
zł. Jednocześnie w wyniku pandemii
drastycznie zmniejszyły się dochody
miasta. Szacuje się, że w tym roku
oznacza to aż miliard złotych mniej w
budżecie Warszawy.

nych przy ul. Stawki 10 do przepisów
przeciwpożarowych, 537 tys. zł wydano na kompleksowy remont instalacji
elektrycznej w Zespole Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki, 800 tys. zł
kosztował remont kuchni i stołówki w
Szkole Podstawowej nr 211 przy ul. NoWysoka jakość edukacji
wy Świat 14, a remont dachu Szkoły
Ze względu na trudną sytuację finanPodstawowej nr 386 przy ul. Grenady sową, niezaplanowane wydatki na środ517 tys. zł.

ki ochrony związane z COVID-19 (6 mln
w ubiegłym roku szkolnym) oraz koszty ostatniej wrześniowej podwyżki dla
nauczycieli, na którą nie przekazano
miastu żadnych środków (30 mln zł do
końca roku), burmistrzowie dzielnic
oraz dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół zostali zobligowani do przemyślanego i racjonalnego zaplanowania
wszystkich tegorocznych zajęć.
Zgodnie z miejskimi wytycznymi w
tym roku szkolnym 2020/2021:
– samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają każdemu dziecku 1010,5 godzin bezpłatnego pobytu w
przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola/oddziału przedszkolnego są
uzgadniane przez dyrektora placówki z
radą przedszkola lub radą rodziców.
– uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z zajęć organizowanych
w ramach świetlicy szkolnej. Zajęcia te
prowadzone są, tak jak w przypadku
przedszkoli, do godz. 17.00-17.30.
– samorząd warszawski od 2013 finansuje organizację tzw. zajęć dodatkowych w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych – w bieżącym roku szkolnym w
wymiarze 1 godziny tygodniowo na
oddział.
– zajęcia pozalekcyjne w szkołach realizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz godzin przyznawanych przez organ prowadzący.
– zajęcia dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, realizowane są
zgodnie z zaleceniami zawartymi w
orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz w opiniach wydanych
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
RK
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Kościół najstarszym „zamkiem” w Warszawie

Kościół św. Katarzyny na
Służewie to najstarsza parafialna świątynia stolicy,
o której wzmianki pojawiają się już w XI wieku.
Kroniki zanotowały ośrodek misyjny benedyktynów na krawędzi skarpy.
Nieopodal przebiegało się
stare koryto Wisły.
Niejednego czytelnika zdziwił
zapewne tytuł, który wcale nie
jest internetowym clickbajtem.
W XII wieku Mazowsze było areną wielu konfliktów, w tym najazdów pogańskich Litwinów i
Prusów. Przybyła do Służewa
misja benedyktyńska miała nie
tylko umacniać chrześcijaństwo
na tych ziemiach, ale także tworzyć nowy, feudalny porządek.
Rokiem zanotowanym przez
kronikarzy był 1065.
Niewiele wiadomo o tamtej
misji, zapewne mnisi korzystali
z drewnianej kaplicy. Kolejna data, która pojawia się w kontekście kościoła jest ufundowanie
w 1238 roku parafii przez księcia Konrada Mazowieckiego. Pa-

tronką została św. Katarzyna.
Konrad, znany nam ze sprowadzenia Krzyżaków, miał w utworzeniu parafii swój polityczny
plan. Co ciekawe, był on tożsamy
z sprowadzeniem samych rycerzy Zakonu Najświętszej Maryi
Panny. Był to bowiem projekt
umocnienia granic przed najazdami Litwinów i pruskich Jaćwięgów.

Jak zamek
Utworzony kościół miał być
murowany i wraz ze skarpą tworzyć kompleks obronny. Pod stromą skarpą i zapewne jedną zaledwie drogą pod górę biegła fosa,
czego pozostałości przetrwały w
nazwie ulicy Fosa. Kościół otoczony murem być może posiadał
również wał u podnóża skarpy
lub inne fortyfikacje. Fragmenty
dawnej świątyni są obecne w kościele św. Katarzyny, ale potrzebne byłyby celowe prace archeologiczne by dowiedzieć się więcej
na temat pierwotnego założenia.
Tego typu świątynie powstawały
licznie na terenach rodzącego się

europejskiej tradycji rycerskiej,
gdzie świątynie przy granicach
miały funkcje obronne.
Parafię w 1238 roku erygował biskup poznański Paweł z
Bnina. Tradycja lokalna mówiła,
że pierwszy kościół był przerobioną dla kultu chrześcijańskiego pogańską górą. Może w opowieści być ziarno prawdy, bowiem nieopodal znajduje się stary Cmentarz Służewski. Oficjalnie pochówki na nim odbywają
się od czasów średniowiecza,
chociaż odnaleziono tu urnę
jeszcze z epoki kultury łużyckiej.
Być może i we wczesnym średniowieczu wzgórze nad skarpą było święte.
Kościół prawdopodobnie budowano etapami – nie od razu
państwa krzyżackiego i pełniły był całkowicie wykonany z cefunkcje refugialno-obronne.
gły. Pierwotną świątynię paraMożliwe, że pochodzący z fialną spalić mieli Litwini jeszNiemiec rycerze zakonni podpa- cze w XIII wieku i zastąpiono ją
trzyli to rozwiązanie w szarpanych wojenkami księstwach niemieckojęzycznych, przenieśli je
właśnie na Pomorze i dzięki Konradowi Mazowieckiemu trafiło
również do późniejszej stolicy
Polski. Wystarczy bowiem krótki spacer na wzgórze, by przekonać się o idealnym ułożeniu
obronnym świątyni. Pierwotny
kształt niestety pozostaje fantazją, ale patrząc na zachowane
fragmenty i inne świątynie z tego okresu należy zakładać, że
była to jednonawowa gotycka
ceglana świątynia o przysadzistych kształtach z małymi otworami okiennymi. Ważny jest tu
niepalny budulec, dzięki czemu
podczas nagłych najazdów kościół służył jako obronny donjon. Budowla też mogła służyć za
miejsce schronienia przemieszczających się wojsk oraz miejsce
sądów. Konrad Mazowiecki ten
pomysł zapożyczył z zachodnio-

całkowicie ceglaną świątynią,
którą śmiało można nazywać
pierwszą gotycką budowlą
obronną na terenie współczesnej stolicy. Została jednak ona
ponownie zburzona przez ostatni najazd Litwinów w XIV wieku.

Udało się uratować
Na przełomie XIV i XV wieku
wzniesiono nowy kościół, rozbudowany pod koniec XVI wieku. Nowa świątynia powstała
na ruinach pierwotnego, obronnego kościoła. W ruinę zmieniły go najpierw pożary, potem
potop szwedzki. Sto lat później
(1755-75) dzięki funduszom
magnata Augusta Czartoryskiego kościół został odbudowany.
Do gotyckiego prezbiterium dostawiono wtedy nowy barokowy
korpus z nawą.
Niewiele brakowało, że i ta
świątynia nie dotrwałaby do dzi-

siaj. Pędzące Dolinką Służewską
ciężarówki doprowadziły zabytkowe mury do katastrofalnego
stanu. Ówczesny proboszcz ks.
prałat Józef Maj wezwał konserwatorów zabytków, którzy rozpoczęli prace nad projektem zabezpieczenia budynku. Ściany
spięto prętami i żelbetową opaską. Pod fundamenty wbito 156
żelbetowych pali i przykryto je
stropem. Przy okazji przeprowadzono badania archeologiczne,
podczas których pod posadzką
znaleziono resztki XV-wiecznej
świątyni, obecnie część z nich
jest odsłonięta od wschodniej
strony. Odkryto także groby,
miecz katowski, monetę z czasów Konrada Mazowieckiego i
średniowieczną
biżuterię.
Świadczą one o niezwykłym losie pierwszego warszawskiego
“zamku”.
Piotr Celej

Turystyka w stolicy – raport za 2019 rok
Stołeczne Biuro TurystyWarszawa wyraźnie przypa- punktowej skali. To rekordowy
ki opublikowało właśnie dła gościom do gustu: jej atrak- wynik, wyższy o 0,36 pkt. w popodsumowanie danych
cyjność ocenili aż na 9,11 w 10- równaniu z 2018 rokiem. Turyści
za ubiegły rok. W 2019 r.
Warszawę odwiedziło
ponad 10 mln turystów.
Ich opinie o walorach
miasta są bardzo
pozytywne.
W 2019 r. niemal 30 proc.
wszystkich turystów stanowili
obcokrajowcy. Wśród nich najwięcej było Brytyjczyków (20
proc.). Na kolejnych miejscach
uplasowali się Niemcy (10
proc.), Ukraińcy (7 proc.), Amerykanie i Włosi. Goście z Polski i
z zagranicy najchętniej przyjeżdżali do naszego miasta, aby
zwiedzać zabytki, odwiedzić
krewnych czy znajomych lub po
prostu wypocząć.

chętnie także polecą wizytę w
naszym mieście swoim bliskim i
znajomym. Średnia skłonność
do zarekomendowania przyjazdu do Warszawy wyniosła 9,34
na 10 punktów.
Niezmiennie największą popularnością wśród turystów
cieszyły się Stare Miasto i Łazienki Królewskie. Na trzecim
miejscu wśród Polaków plasuje się Pałac Kultury i Nauki, a
wśród obcokrajowców Zamek
Królewski. Turyści coraz częściej odwiedzają miejsca spoza
listy najpopularniejszych atrakcji, aby poznać różnorodne oblicza Warszawy, np. ulicę Ząbkowską na Pradze czy Osiedle
Jazdów.
Warszawiacy potrafią stworzyć niepowtarzalną, przyjazną

atmosferę, jednocześnie wielkomiejską i lokalną. Aż 75 proc.
mieszkańców uważa, że rozwój
miejskiej turystyki pozytywnie
wpływa na ich życie.
Obcokrajowcy, w tym turyści, odwiedzający jednodniowi
i ekspaci, to dla Warszawy ważne źródło przychodów. Przyjezdni wydali u nas w ubiegłym
roku 9,6 mld zł - o 3 proc. więcej w porównaniu z 2018 rokiem. Blisko jedną trzecią tej
sumy zostawili w stolicy Brytyjczycy. Przeciętny obcokrajowiec poniósł w Warszawie wydatki rzędu 2,4 tys. zł, choć w
przypadku niektórych krajów
średnia ta była znacznie wyższa. Najwięcej podczas pobytu
wydali Saudyjczycy, średnio
8,5 tys. zł na osobę. Z analizy

przygotowanej dla Stołecznego Biura Turystyki przez Mastercard wynika także, że cudzoziemcy najwięcej wydali na
zakwaterowanie, usługi restauracyjne oraz modowe zakupy.
Według danych Mastercard
obywatele z Chin i Izraela wydają w Warszawie więcej na zakupy związane z modą niż odwiedzający z innych krajów. Z
kolei osoby przyjeżdżające z
południowej Europy (np. z
Włoch) chętniej spędzają czas
w restauracjach.
To już piąty raport dotyczący
turystyki w Warszawie – szczegółowe dane za 2019 rok opublikowane są na stronie: raport2019.go2warsaw.pl. Wydawnictwo powstało również w
wersji angielskiej.
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

ODWOŁANE!
Mokotów dla Niepodległej
Informujemy, że 10 października w Kościele Św. Andrzeja Boboli nie odbędzie się koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod nazwą „Mokotów dla
Niepodległej” z okazji 100. rocznicy Bitwy warszawskiej oraz
Święta Niepodległości.

Aktywny i bezpieczny senior
Wraz z OSiR Mokotów w ramach programu „Aktywny i bezpieczny senior” zapraszamy seniorów z naszej dzielnicy na dodatkowe korzystanie z pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a.
Program jest dedykowany osobom, które ukończyły 55 lat i
oferuje bezpłatny wstęp na pływalnie. Z pływalni można korzystać do 29 listopada (z wyłączeniem 31 października oraz 1 listopada) w soboty (15:15-17:15) oraz niedziele (15:00-17:45).
Bezpłatny wstęp obejmuje 30 minut pobytu na pływalni.

Mokotowski Mityng
KORZENIOWSKI CUP
Pierwszy Mokotowski Miting Lekkoatletyczny KORZENIOWSKI CUP, organizowany przez Fundację Roberta Korzeniowskiego pod patronatem burmistrza Dzielnicy Mokotów Rafała Miastowskiego, odbędzie się w sobotę 10 października na obiektach
sportowych XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego przy ul. Wiktorskiej 99.
Zgłoszenia do zawodów należy składać w formie elektronicznej przez INTERNETOWY SYSTEM ZGŁOSZEŃ-DATAPORT https://www.datasport.pl/zapisy w nieprzekraczalnym
terminie do CZWARTKU 07.10.2020 do godziny 15:00.
Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski serdecznie zaprasza.

Mistrzostwa Mokotowa w piłce nożnej
W czwartek odbyły się się
Mistrzostwa Mokotowa w
piłce nożnej chłopców
szkół podstawowych w kategorii młodzież w ramach LIV Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży.
Mistrzem Mokotowa została
drużyna Szkoły Podstawowej nr
85 im. Benito Juareza. Serdecznie gratulujemy i jako reprezentantowi Mokotowa życzymy powodzenia na Mistrzostwach
Warszawy! Srebrne medale
przypadły reprezentacji Szkoły
Podstawowej nr 260, zaś brązowe Szkole Podstawowej nr 307.
Puchary i medale wręczali
burmistrz dzielnicy Mokotów
Rafał Miastowski, kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji Elżbieta Iglewska-Romanowska i
przedstawiciel gospodarza turnieju - Ośrodka Sportu i Rekreacji - Joanna Klimpel.

II Rodzinna Sztafeta Pamięci im. Eugeniusza Tyrajskiego
W sobotę odbyła się II Rodzinna Sztafeta Pamięci im.
ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego, w której wzięło udział
ponad 50 sztafet.
O godzinie 17.30 Rafał Miastowski burmistrz dzielnicy Mokotów,
wiceburmistrzyni Anna Lasocka wraz z wnukami i prawnukami
ppłk. „Sęka” zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą pomordowane przez hitlerowców dzieci w 1944 roku.
Sztafeta ruszyła punktualnie o godzinie 18.00 przy dźwiękach
piosenek powstańczych. Każdy z uczestników otrzymał na starcie pakiet z czapką i przypinką, a na mecie czekał wyjątkowy
medal i zaskakujący gorący posiłek, który przywołał klimat starej Warszawy.

Czar 103 par małżeńskich...
Obchody 76. rocznicy
zakończenia Powstania
Warszawskiego
W piątek na Kopcu Powstania Warszawskiego odbyły
się uroczystości upamiętniające zakończenie Powstania Warszawskiego w 76. rocznicę tego wydarzenia.
Sztafeta pokoleń przeniosła Ogień Pamięci z Kopca do
Grobu Nieznanego Żołnierza.
Gości przywitał burmistrz Rafał Miastowski, a w uroczystości,
oprócz przedstawicieli władz centralnych, władz miasta (wiceprezyddent Renata Kaznowska), radnych, udział wzięli także mieszkańcy i mieszkanki Warszawy. Delegacje złożyły hołd obecnym
Powstańcom Warszawskim, pamiętając przy tym o wszystkich poległych i pomordowanych, w tym także ludności cywilnej stolicy.

Rafał Trzaskowski – prezydent m.st. Warszawy –
wręczył medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
ponad stu parom. To była
pierwsza taka uroczystość
od stycznia br.
W tym roku odbyły się 4 spotkania w styczniu. W każdym z
nich uczestniczyło po ok. 20 par.
Kolejne uroczystości były zaplanowane w marcu, jednak ze
względu na pandemię koronawirusa zostały odwołane.
Uroczystość zorganizowana 6
października była pierwszym tak
licznym wydarzeniem – w spotkaniu wzięły udział 103 małżeństwa, które wspólnie przeżyły minimum 50 lat.

Rygor sanitarny
Podczas uroczystości zachowano rygor sanitarny. Dlatego spotkanie nie odbyło się jak dotychczas w Pałacu Ślubów, lecz w hali Arena Ursynów, obiekcie sportowym przeznaczonym do organizacji dużych imprez. Wielkość płyty, gdzie rozsadzonych było 206
gości, to 1824 m kw. Sama płyta
jest przewidziana dla 1583 osób.
Jubilaci zostali rozsadzeni w
odstępach 1,5 m. Wszyscy obecni na sali mieli założone maseczki i rękawiczki (rozdawane były

przez pracowników Urzędu m.
st. Warszawy). Przy wejściach
do hali dodatkowo był dostępny płyn do dezynfekcji. Pary małżeńskie wchodziły osobnymi
wejściami do pomieszczenia (w
dwóch grupach).

Dla kogo medale
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej
50 lat w jednym związku mał-

żeńskim (na podstawie ustawy z
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach). Rozpoczęcie procedury następuje w
Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jubilatów. USC występuje do
wojewody
mazowieckiego
(zgodnie z ustawą jest to wnioskodawca) o nadanie medali.
Po przyznaniu odznaczeń
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd miasta Sto-

łecznego Warszawy – w ciągu
sześciu miesięcy – przygotowuje uroczystość, podczas której
odznaczenia te zostaną wręczone wyróżnionym osobom.
Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie osobom
mieszkającym w Warszawie, w
imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręcza Rafał
Trzaskowski – prezydent m. st.
RK
Warszawy.
Fot. Ewelina Lach
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15 lat Szybkiej Kolei Miejskiej
W dniu 3 października 2005 roku pierwszy pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej linii
S1 wyruszył na trasę Warszawa Zachodnia – Warszawa Falenica. Warszawska
SKM-ka kończy 15 lat.
Na początku SKM obsługiwała tylko jedną linię
o długości 24 km na trasie Warszawa Zachodnia
– Warszawa Falenica. Piętnaście lat później, w
2020 r. pociągi SKM kursują na czterech liniach o
łącznej długości 162 km.
W 2004 roku m. st. Warszawa powołało pierwszą i jak dotychczas jedyną w kraju, miejską spółkę kolejową – Szybką Kolej Miejską. Była to odpowiedź na brak oferty ze strony Polskich Kolei Państwowych dla mieszkańców stołecznych dzielnic
położonych w znacznej odległości od centrum.
Początki nie były łatwe. Pierwszy kurs do Falenicy obsłużył używany skład wypożyczony z trójmiejskiej SKM, potem dołączył do niego pociąg
wyprodukowany dla nowego warszawskiego przewoźnika kolejowego. Po niespełna roku od uruchomienia pierwszej SKM-ki, w lipcu 2006 roku,
zdecydowano o wycofaniu pociągów z Otwocka
i skierowaniu ich na nową linię S2, obsługującą początkowo odcinek z Warszawy Rembertowa (potem z Sulejówka Miłosny) do Pruszkowa.

tam trasę linii S2. Do lotniska zaczęły dojeżdżać
z Legionowa także pociągi SKM nowej linii S3.
Ostatnie zmiany w układzie linii SKM miały
miejsce na początku 2020 roku – wybrane pociągi linii S3 rozpoczęły kursowanie na wydłużonej
trasie do Radzymina przez Nieporęt i Dąbkowiznę.
W 2006 roku pociągami SKM podróżowało 3,6
mln osób. W 2010 roku, wraz z uruchomieniem linii S9 do Legionowa – 9,3 mln osób. Rok 2012
przyniósł nową linię S3 z Lotniska Chopina do Legionowa, wydłużenie do Lotniska Chopina linii S2
oraz wzrost liczby pasażerów do 17,2 mln. W 2019
roku z usług SKM skorzystało ponad 22 mln osób.
Na początku działalności Szybka Kolej Miejska
miała do dyspozycji kilka pociągów, wyprodukowanych specjalnie dla niej na bazie popularnych
elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, a
oprócz tego posiłkowała się taborem wypożyczanym od innych spółek kolejowych. Ważnym zadaniem, jakie stanęło przed przewoźnikiem, był rozwój parku taborowego.
Nowe pociągi 19WE – wyprodukowane przez
nowosądecki Newag – trafiły do spółki w 2010
roku. Wyróżniał je, wykorzystany po raz pierwszy
w polskich pociągach, boczny układ siedzeń. Rok
później park taborowy SKM zaczęły zasilać po-

Grupa szybko wzmocniła się o rodzinę założyciela. Spośród czwórki dzieci Alberto dwie córki, w
wieku w inscenizacjach odtwarzają polskie harcerki. Żona założyciela stowarzyszenia zakłada hełm i
“staje się” żołnierzem. Również najstarszy syn Santiago podziela pasję ojca i bierze udział w inscenizacjach jako strzelec. Członkowie grupy odtwarzają
jednak różne sylwetki, m. in. spadochroniarzy gen.
Sosabowskiego i powstańców warszawskich. Podczas wizyty w Polsce w 2011 r. Alberto otrzymał
medal Pro Memoria od kierownika Urzędu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczenie to otrzymują osoby szczególnie zasłużone w
utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny. Jak sam
przyznaje, największym wyróżnieniem są jednak łzy
kombatantów, którzy obserwują inscenizacje.
- Myślałem, że wezmą nas za pajaców, ale oni
bardzo doceniają to, co robimy, i często się wzruszają - wyjaśnia Alberto.
Wśród Hiszpanów historia Polski XX w. wzbudza duże zainteresowanie. Jak podkreślają członkowie grupy, nigdy nie spotkali się z agresją czy
niemiłym traktowaniem. Hiszpanie zazwyczaj
niewiele wiedzą o polskich żołnierzach w II wojnie światowej. Dlatego podczas rekonstrukcji AlPociągi wróciły na linię otwocką w połowie
berto i jego koledzy mają ze sobą plansze, które
objaśnia narrator. Dzięki nim czytelna jest histo- 2010 roku, gdy – w związku z zagrożeniem poworia polskiego czynu zbrojnego podczas II wojny dziowym – zamknięto Wał Miedzeszyński. UruP i o t r C e l e j chomiono wówczas linię S10 na trasie Warszawa
światowej.
Wschodnia – Warszawa Falenica. Jeszcze w tym
samym roku pociągom kursującym na linii otwockiej przywrócono oznakowanie S1 i skierowano je
do obsługi wydłużonego odcinka Otwock – Pruszków. Pociągi linii S2 zaczęły kursować na trasie Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia. W 2010
roku uruchomiono także nowe połączenie kolei
aglomeracyjnej S9, łączące Warszawę Gdańską
z Legionowem.
Kolejnym impulsem do rozwoju Szybkiej Kolei
Miejskiej był 2012 rok i oddanie do użytku nowej
linii kolejowej łączącej stacje Warszawa Służewiec i Warszawa Lotnisko Chopina. Wydłużono

ciągi 27WE Elf wyprodukowane przez bydgoską
Pesę. Były to wówczas najdłuższe pociągi znajdujące się w posiadaniu spółki – mierzyły 107 metrów i mogły pomieścić ponad 900 osób. W 2012
i 2013 roku na stołeczne tory wyjechały składy Newagu 35WE Impuls, które z długością prawie 113
metrów wyprzedziły Elfy. To jedne z najdłuższych
elektrycznych zespołów trakcyjnych, jakie kursują po polskich torach.
Dziś w barwach SKM nadal jeżdżą pociągi
19WE, Elfy i Implusy. Jest to nowoczesny, przyjazny pasażerom tabor, wyposażony m.in. w klimatyzację, elektroniczny system informacji pasażerskiej oraz monitoring. Ponadto, już w 2022
roku Szybka Kolej Miejska otrzyma 21 nowych
„Impulsów II”, które umożliwią uruchamianie noKG
wych połączeń.

Powstanie Warszawskie po hiszpańsku
Asociacion Historico-Cultural Poland
First to Fight to hiszpańska grupa zajmująca się odtwarzaniem polskiego wojska w latach 1920-1945. W rekonstruowanych sylwetkach znajdziemy m. in.
powstańców warszawskich. Poland First
to Fight powstała w 2008 r. Grupa zrodziła się z pasji jej założyciela Alberto
Trujillo. Jego zainteresowanie historią
Polski pojawiło się już w dzieciństwie.
- Wszystko zaczęło się, gdy miałem 13-14 lat.
Oglądałem wtedy serial “Wichry wojny”, gdzie
polscy kawalerzyści atakują czołgi. Jeszcze nic
nie wiedziałem o polskiej historii, ale ta szarża
wydawała mi się bardo romantyczna - opowiada
Alberto. - Później dopiero poznałem Polaków, jeden z nich stał się mi tak bliski jak starszy brat. Zacząłem uczyć się historii tego kraju.
Szybko okazało się, że nie tylko Alberto “choruje” na polską armię. Jednym z pierwszych, którzy
się przyłączyli do stowarzyszenia, był Santiago
de la Pena Salinas. Rekonstruował wojska angielskie i przy okazji inscenizacji historycznych poznał
Alberto. Zgodził się mu pomóc w przygotowaniu
imprezy dla konsula polskiego w Murcii.
- Gdy Alberto zaczął grać polski hymn na flecie,
konsul się wzruszył i płakał. Atmosfera się nam
udzieliła i wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Po takim wydarzeniu musiałem już zostać - wspomina
Santiago.

Wypłacono miliard złotych z tarczy!
Warszawa wypłaciła już
ponad 1 mld 2 mln zł z
tzw. tarczy antykryzysowej. Stołeczni urzędnicy
rozpatrzyli 174 986 wniosków o pomoc z tarczy. To
99,6 proc. wszystkich, które wpłynęły.
Dzięki sprawnej pracy urzędników do końca września miasto
rozpatrzyło już 174 986 ze 175
736 wniosków, które do tej pory
złożyli przedsiębiorcy. 159 869 z
nich - pozytywnie. Warszawa
wypłaciła przedsiębiorcom 1
002 135 916,59 zł z tzw. tarczy
antykryzysowej, czyli ze środków przyznanych przez rząd w
ramach wsparcia dla firm w
związku z pandemią COVID-19.
Najliczniej zgłaszają się i uzyskują wsparcie firmy prawnicze,
firmy doradztwa gospodarczego, firmy IT, prywatne praktyki
medyczne, dentystyczne i fizjoterapii, przedsiębiorstwa przewozowe i taksówkarskie, agencje reklamowe, firmy księgowe,
salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy doradztwa z zakresu
informatyki oraz przedsiębiorstwa gastronomiczne. W zakresie dofinansowań do wynagro-

dzeń wsparcie najczęściej otrzymują restauracje i inne firmy gastronomiczne oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wśród
samozatrudnionych najczęściej
dofinansowanie otrzymują taksówkarze i inni przewoźnicy, lekarze, dentyści i fizjoterapeuci
oraz fryzjerzy i kosmetyczki.
Warszawa wspiera też firmy w
ramach własnych możliwości.
Warszawscy przedsiębiorcy korzystają m.in. z obniżek czynszu
w lokalach miejskich, obniżek
czynszu dzierżawnego za zajęcie
pasa drogi, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych od nieruchomości oraz podatku od środ-

ków transportu. Z ułatwień tych
skorzystało kilka tysięcy przedsiębiorców. Firmy korzystają też
z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gdzie otrzymują
bezpłatne doradztwo księgowe,
prawne i finansowe.
Z kolei 22 września weszło w
życie następne ułatwienie, które
odciąża finansowo firmy z branży
gastronomicznej: radni przedłużyli termin uregulowania opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Trzecią ratę będzie można zapłacić do 31 grudnia 2020 r. Dotyczy
to podmiotów, które sprzedają alkohol do spożycia na miejscu, nie
obejmuje sklepów.
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Goci - duma mieszkańców Kotliny Hrubieszowskiej.

Stara plebania, gdzie urodził się Bolesław Prus.

Co wiemy o Gotach w Polsce?
L e c h K r ó l i ko w s k i
Korzystając z faktu, iż pandemia wirusa Covid-19 praktycznie wyeliminowała w bieżącym
roku wyjazdy zagraniczne, postanowiłem odwiedzić Hrubieszów, w którym byłem ostatni
raz chyba pół wieku temu. Będąc w Hrubieszowie odniosłem
wrażenie, że niewiele się tam
zmieniło od mojego pobytu. A
jeżeli zmieniło, to na gorsze.
iasto położone jest przy samej wschodniej granicy naszego państwa, toteż nie jest
na trasie tranzytowej dokądkolwiek.
Trzeba mieć konkretny cel, żeby tam
pojechać, ale po co? Ja miałem trzy
konkretne powody. Pierwszym był Stanisław Staszic – jeden z najświatlejszych
umysłów przełomu XVIII i XIX w. Myśliciel, polityk i działacz społeczny, który
w 1801 r. odkupił (przez podstawione
osoby) od wojewody bełskiego Ignacego Cetnera dobra hrubieszowskie i w
1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze
Hrubieszowskie (inaczej Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się
w Nieszczęściach). Dobra te, to wójtostwo hrubieszowskie oraz siedem okolicznych wsi (6 tys. ha). Przedsięwzięcie Staszica nakierowane było na wyka-

M

Dworek du Chateau.

zanie polskim posiadaczom ziemskim,
że można inaczej gospodarować i to zarówno z korzyścią dla siebie, jak –
przede wszystkim – dla ludu uprawiającego ziemię. Polegało na zawarciu
przez Staszica kontraktu z chłopami
mieszkającymi w zakupionych dobrach
(podpisało 329 gospodarzy). Kontrakt
zwalniał chłopów z pańszczyzny i oddawał im uprawianą przez nich ziemię
w dzierżawę. Przy czym wszystko działo się w ramach Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (TRH), a zasada
funkcjonowania zbliżona była do działalności spółdzielczej.
o pewnym czasie chłopi zostali uwłaszczeni, w wyniku czego stali się właścicielami uprawianej ziemi. Wszyscy członkowie
wspólnoty byli zobowiązani do niesienia pomocy innym członkom dotkniętym przez klęski żywiołowe, w wysokości proporcjonalnej do powierzchni
użytkowej gospodarstwa. Na czele TRH
stał dziedziczny prezes. Towarzystwo
przetrwało do 1945 r. TRH prowadziło szeroką działalność, nie tylko ściśle
rolniczą. Według Wikipedii: „Własnością TRH były 3 młyny – w Dziekanowie, Busieńcu i Pobereżanach (parowy), 2 stawy – w Dziekanowie i Busieńcu, tartak, cegielnia, kuźnia, folusze,
browar, wytwórnia wódek i innych
trunków w Hrubieszowie oraz karczmy w siedmiu wsiach.
rzedsiębiorstwa te były wydzierżawiane na drodze licytacji. Przy wykorzystywaniu zysków dzierżawczych mieszkańcy zostali zobowiązani do prowadzenia szkół,
kształcenia zdolniejszej młodzieży na
poziomie wyższym niż podstawowy,
prowadzenia szpitala, opieki nad siero-

P
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tami i starcami. Zorganizowano też własną instytucję ubezpieczenia mienia i
budynków, a także opracowano odrębne przepisy budowlane. Towarzystwo
miało również swój bank pożyczkowy,
udzielając kredytów m. in. na budowę
murowanych domów”.
zęścią zakupionych przez Staszica dóbr był dwór zbudowany na miejscu zamku
zniszczonego w 1648 r. przez wojska
Chmielnickiego. W 1969 r. dwór został wykupiony z rąk prywatnych z
przeznaczeniem na siedzibę Muzeum
im. ks. Stanisława Staszica oraz Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Budynek nazywany niekiedy
„Dworkiem du Chateau” jest najbardziej znanym obiektem turystycznym
w Hrubieszowie.
tanisław Staszic jest natomiast
dumą tego miasta i powiatu.
To najbardziej znana postać
związana z Hrubieszowem. Jest nie
tylko patronem różnego rodzaju przedsięwzięć społecznych w rejonie Hrubieszowa, ale także w innych częściach
Polski. Między innymi jest patronem
Ursynowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, założonego przed laty i dotychczas kierowanego przez ursynowskiego działacza spółdzielczego
i dziennikarza – Stefana Zajączkowskiego. Celem stowarzyszenia jest kultywowanie idei spółdzielczości, którą
w 1816 r. na naszych ziemiach zainicjował Staszic, a której jednym z symboli jest, w większości spółdzielcza, dzielnica Ursynów.
rawie vis a vis Dworku du Chateau znajduje się stara plebania, należąca do parafii św. Mikołaja. W tym budynku – o czym głosi
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Chata gocka.

napis na pamiątkowej tablicy – 20 sierpnia 1847 r. urodził się Aleksander Głowacki, powszechnie znany pod nazwiskiem Bolesław Prus. Był kronikarzem
Warszawy, z którą związał się na większość życia. Zmarł 12 maja 1912 r. w
Warszawie, ale mało kto pamięta, że
urodził się w Hrubieszowie. Tam się
jednak o tym pamięta, o czym świadczy
nie tylko pamiątkowa tablica na starej
plebanii, ale także okazały pomnik w
miejscowym parku.
rzecim powodem mojej wizyty w Hrubieszowie są Goci. Był
to lud pochodzenia skandynawskiego, który w pierwszych wiekach naszej ery osiedlił się w rejonie ujścia Wisły i w innych miejscach na Pomorzu. Po pewnym czasie Goci podjęli wędrówkę w kierunku południowowschodnim, tj. w kierunku Krymu. Dotarli tam i utworzyli królestwo. Inna
grupa Gotów podzieliła się na Wizygotów i Ostrogotów. Goci przez kilkaset lat
„buszowali” po południowej Europie,
docierając aż do Hiszpanii. Bodajże najistotniejszym punktem na mapie wędrówek Gotów ze Skandynawii na południe, była przez około dwa wieki Kotlina Hrubieszowska.
rzy kilometry od Hrubieszowa
znajduje się wieś Masłomęcz,
gdzie w latach 70. XX w. w
trakcie wykopalisk, prowadzonych przez
lubelskich archeologów, odkryto osadę
i cmentarzysko Gotów z II – IV wieku naszej ery (patrz: Andrzej Kokowski, Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej, Wydawnictwo ideaMEDIA, Lublin 1999). Rezultaty badań archeologicznych są zdumiewająco bogate. Z tego względu odkryte relikty i artefakty naukowcy określili mianem „Kul-

T

T

tury Masłomęckiej”. W 2007 r. we wsi
zbudowano „Chatę Gocką” oraz wyznaczono szlak gocki po okolicznych miejscowościach, gdzie odkryto ślady pobytu Gotów. Stali się Goci, elementem
miejscowej tradycji i kultury, budującym tożsamość i dumę obecnych mieszkańców Hrubieszowa i okolic.
arto też wspomnieć, że w
tytulaturze monarchów
Rzeczypospolitej z dynastii
Wazów znalazło się m. in. następujące
określenie: „Jan Kazimierz z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki,
Inflancki, Smoleński, Czernichowski, a
Szwedzki, Gotski, Wandalski Dziedziczny Król”.
dużym zainteresowaniem
oglądałem całą „infrastrukturę” związaną z wykorzystaniem hasła „Goci” jako znaku rozpoznawczego Gminy Hrubieszów. Nazwanie tego obszaru Gotanią jest zgrabnym – moim zdaniem – zabiegiem marketingowym. Jest to ewidentny wyróżnik Hrubieszowa, niestety, chyba jednak
zbyt mało spopularyzowany. W naszym
społeczeństwie, które przez pół wieku
karmione było hasłem: „byliśmy – jesteśmy – będziemy”, trudno wręcz uwierzyć, że przed nami, tj. Polakami, jakiś
inny lud mieszkał na tej ziemi. Dla bardzo wielu naszych rodaków odkrycie
„Gotanii” , może być wielkim zaskoczeniem. Moim zdaniem, samorząd Hrubieszowa nie ma wielu atutów, ale
większa popularyzacja gockiej tradycji
sprzed prawie dwóch tysięcy lat, nie
naruszyłaby patriotyzmu Polaków, natomiast miałaby szansę ożywić i spopularyzować to miasteczko o długiej i
bardzo interesującej historii.

W
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Tadeusz Porębski

Komu bije dzwon...
Proponujemy dziś czytelnikom wybór ulubionej polskiej piosenki o jesieni (zawierającej w tekście słowo: jesień).
Z poniższego zestawu należy wybrać 3 utwory. Numery wybranych piosenek należy przesłać
mailem na adres: wojdabrowski@onet.eu w terminie do poniedziałku 12 października, podając
swoje imię i nazwisko. Wyniki plebiscytu podamy w następnym numerze Passy.
Pomiędzy uczestników zabawy rozlosujemy 10 płyt z podkładami tych piosenek i broszury z tekstami do śpiewania.
1. Jesienne róże (Artur Gold / Andrzej Włast, 1932, wyk. Mieczysław Fogg)
2. Chryzantemy złociste (Z. Maciejowski, 1938, wyk. Janusz Popławski)
3. Szkoda lata (A. Lewandowski / E. Schlechter, 1938, wyk. Andrzej Bogucki)
4. Pierwszy siwy włos (H. Jabłoński / K. Winkler, 1954, wyk. Marta Mirska)
5. Kasztany (Z. Korepta / K. Wodnicka, 1956, wyk. Natasza Zylska)
6. Pamiętasz była jesień / L. Kaszycki / A. Czekalski, R. Pluciński, 1958, wyk. Sława Przybylska)
7. Żółty jesienny liść (Janusz Laskowski, 1965)
8. Barwy jesieni (S. Krajewski / M. Gaszyński, 1966, wyk. Czerwone Gitary)
9. Wspomnienie (M. Sart / J. Tuwim, 1967, wyk. Czesław Niemen)
10. Spacer dziką plażą (B. Kendelewicz / Z. Kramer, 1968, wyk. Stan Borys)
11. Jesień idzie przez park (K. Klenczon / B. Loebl, M. Gaszyński, 1970, wyk. Czerwone Gitary)
12. Remedium (S. Krajewski / M. Czapińska, 1978, wyk. Maryla Rodowicz)
13. Już nie ma dzikich plaż ( R. Szeremeta / K. Logan Tomaszewski, 1985, wyk. Irena Santor)
Zapraszam na stronę: www.spotkaniazpiosenka.org.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Koronawirus znowu atakuje
la tych, którzy zakładali że mamy go już – mówiąc kolokwialnie – z głowy, może to być niemałym zaskoczeniem. Błędem okazało się to, że zapomnieliśmy o nim w czasie wakacji i urlopów i nie zachowywaliśmy wystarczających środków ostrożności. Wydawało się wtedy, że najgorsze mamy za
sobą, że wiemy o nim już wystarczająco wiele, by móc się przed nim ustrzec. Tymczasem to, co wiemy na pewno, to tylko, że potrafi zaskakiwać. Groźny wirus chwilowo odpuścił,
a teraz przechodzi do ofensywy…
Wielu spośród znawców tematu przewidywało taki obrót sprawy. Zapowiadali oni, że jesienią może dojść do ponownego rozprzestrzenienia się epidemii. Wszystko wskazuje, że mieli oni rację.
Wirus wcale nie odszedł ani nie zniknął. Przeciwnie, rozpanoszył się na dobre. Mieliśmy nadzieję, że kryzys spowodowany pandemią mamy już za sobą, a tu proszę… Liczba zachorowań
zwiększyła się i stale rośnie. Na szczęście nie przekłada się to bezpośrednio na liczbę zgonów. Właściwie, mówienie o szczęściu w przypadku światowej pandemii nie ma uzasadnienia. Szczęście
lub jego brak oznacza przypadek, zbieg okoliczności albo zrządzenie losu, w wyniku którego doświadczamy czegoś pozytywnego lub przeciwnie. Gdy mamy do czynienia z koronawirusem, nie
możemy liczyć jedynie na szczęście. Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa. Mimo statystyk, które do
nas docierają większość ludzi, którzy nie zajmują się wirusami profesjonalnie, zakłada, że szansa zachorowania jest niewielka, oczywiście, przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych. Z tym jednak jest wciąż problem. Fakt, że stawką jest nie tylko nasze zdrowie, a nawet życie dociera do wielu z nas z trudem. Mimo że konsekwencje w razie przegranej w pojedynku z
wirusem mogą być bardzo poważne, zwłaszcza dla osób starszych i schorowanych, z chorobami
towarzyszącymi Covid-19.
Koronawirus – oprócz szkodliwe„Nawet jeśli doczekamy
go wpływu na zdrowie – spowodował
w naszym życiu wiele zmian. Niektóupragnionej szczepionki
re z nich wydają się trwalsze, niż to
i leków na Covid-19, w wielu mogłoby się na pozór wydawać. Inne,
zostały wprowadzane jedynie
kwestiach będziemy musieli choć
na czas pandemii, najprawdopodobzapomnieć o tym, co było, bo niej jeszcze długo będą oddziaływały
na naszą codzienność. Z jednej strony,
nic już nie będzie takie jak
pojawienie się wirusa przyśpieszyło
przed pandemią”
tylko to, co i tak nieuchronnie nas
czekało. Piszę „nas”, ale dotyczy to
całego świata. Tych zmian jest tak dużo, że omówienie ich listy zajęłoby wiele stron maszynopisu, a raczej tekstu pisanego w jakimkolwiek komputerowy edytorze, bo chyba nikt już nie
pisze na maszynie.
Od niektórych słów trudno się odzwyczaić, chociaż straciły one swój dotychczasowy sens.. Zmiany wywołane przez koronawirusa z pewnością staną się w najbliższej przyszłości tematem badań
i opracowań naukowych. Warto zwrócić uwagę na mniej dostrzegalne, za to bardzo istotne zmiany społeczne. Ograniczenia kontaktów, zakaz zgromadzeń, zajęcia dla studentów i uczniów online powodują zamieranie życia towarzyskiego. W efekcie, młodzi ludzie nie korzystają w pełni z najlepszego okresu w ich życiu w takim stopniu, jak powinni. Czym innym jest spotkanie tete-a-tete,
a czym innym rozmowa na czacie czy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To w młodości są zawierane przyjaźnie i związki. To w młodości korzysta się z wielu dobrodziejstw kultury, koncertów przyciągających wielotysięczne tłumy, wychodzi wspólnie do kina, uczestniczy się w wydarzeniach sportowych etc.
Dziś statystyki oraz dane pokazujące liczbę zachorowań, ozdrowień i zgonów zastąpiły dawne,
znane od średniowiecza wyobrażenia i wizerunki kostuchy siejącej spustoszenie wśród przerażonej ludności. Statystyki i liczby nie kłamią, a jeśli są rzetelne, to jest się czego bać. Nawet jeśli doczekamy upragnionej szczepionki i leków na Covid-19, w wielu kwestiach będziemy musieli zapomnieć o tym, co było, bo nic już nie będzie takie jak przed pandemią.
Niedawno usłyszałem o pewnej studentce, która upijała się ze znajomymi online. To brzmi jak żart,
ale sprawa jest poważna. I wcale nie chodzi o ilość wypitego alkoholu, ani o liczbę promili, które trafiły do jej organizmu w wyniku spożycia, ale o to, że z powodu nauki online studenci nie mają okazji do spotkań. Jednym słowem – wyższa konieczność, jeśli za konieczność uznać potrzebę upijania się. Nie zachęcam do picia w ogóle, jeśli już, to z umiarem…. Najgorsze byłoby robić to w samotności. Pomysł wypicia kieliszka wina w towarzystwie znajdujących się po drugiej stronie smartfona znajomych nie wydaje się więc aż tak absurdalny. Tymczasem, pamiętajmy o zachowaniu środków ostrożności zalecanych przez służby sanitarne.

D

o to w ogóle jest COVID-19? Jaka jest medyczna definicja tej choroby?
Ludzie często mylą koronawirusa z COVID-19, choć nazwy te są ze sobą ściśle powiązane. Słyszę na przykład, że ktoś umarł na koronawirusa. Twierdzenie zupełnie błędne. Umiera się na COVID-19, czyli ciężką niewydolność układu oddechowego wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, patogen należący do rodziny
koronawirusów. Przebieg zakażenia tym patogenem może być bezobjawowy, łagodny, ale też ciężki. W ciężkim przebiegu może wywołać silne zapalenie płuc, które powoduje nieodwracalne zmiany i prowadzi nawet do śmierci. Dlatego najbardziej narażone są osoby cierpiące na przykład na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która cechuje się m. in. rozwijającym się zmniejszeniem
przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dolegliwość ta występuje zazwyczaj u osób po 40.
roku życia, mających kliniczne objawy rozedmy płuc czy przewlekłego zapalenia oskrzeli. Tacy pacjenci – bez względu na wiek – muszą się strzec koronawirusa niczym bomby wodorowej, ponieważ jest dla nich śmiertelnie groźny.

C

Ciężki przebieg COVID-19 może dotknąć także diabetyków, szczególnie tych ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, która bezwzględnie wymaga insulinoterapii. Trzecia grupa najbardziej narażonych to pacjenci z zastoinową niewydolnością serca, która powoduje objawy wywołane bezpośrednio przez zastój krwi w różnych narządach (np. duszność spowodowana zastojem w płucach, obrzęki kończyn dolnych, poszerzenie żył szyjnych, dławica). Statystyki, które zawsze
mówią prawdę (o ile nie są sfałszowane), wykazują, że śmiertelnymi ofiarami COVID-19 są w ponad 90 proc. pacjenci z podanych wyżej trzech grup największego ryzyka. W czasie rozpętanej
przez media paniki nie można jednak zapominać, że z kolei ponad 80 proc. populacji przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, iż jest jego
nosicielami. Po prawie połowie roku covidowej histerii można postawić tezę, że osoby z normalnie funkcjonującym układem immunologicznym, nie cierpiące na żadne z przywołanych wyżej
dolegliwości – są bezpieczne. Problem jedynie w tym, że mogą „sprzedawać” wirusa słabszym
organizmom.
bserwacja tego, co od pół roku się dzieje, skłania do postawienia kolejnej tezy: panującej
pandemii nie da się opanować ani środkami farmakologicznymi, ani restrykcjami. Jest dzisiaj zbyt wielu zakażonych bezobjawowych, a ułatwienia komunikacyjne XXI wieku
sprzyjają niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Może więc racja jest po stronie Szwedów oraz ich głównego epidemiologa Andersa Tegnella? W “Financial Times”, brytyjskim dzienniku o elitarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu, ukazała się analiza, pokazująca, jak
szwedzki model walki z koronawirusem sprawdził się w tym kraju i jak decyzje Andersa Tegnella
wpłynęły na postrzeganie szwedzkiej strategii przez inne państwa.

O

Według Tegnella obostrzenia wprowadzane na świecie są jak “używanie młotka do zabicia
muchy”. On i jego współpracownicy skupili się na zrównoważonym rozwoju, zakładając, że przez
długi czas przyjdzie im walczyć z chorobą, dlatego trzeba skupić się na zbudowaniu odpowiednich
systemów. Facet słusznie wywo„W czasie rozpętanej przez
dzi, że nie można w nieskończozamykać i otwierać szkół,
media paniki nie można jednak ność
restauracji oraz innych miejsc, w
zapominać, że z kolei ponad 80 których pracują ludzie. Strategia
Tegnella wydaje się zdawać egproc. populacji przechodzi
zamin. W całej Europie z Francją,
zakażenie koronawirusem
Wielką Brytanią i Hiszpanią na
czele liczba zakażeń koronawirubezobjawowo, w ogóle nie
sem SARS-CoV-2 ponownie zazdając sobie sprawy z tego,
częła rosnąć. Tymczasem w Szwecji utrzymuje się ona na stosunkoiż jest jego nosicielami”
wo niskim poziomie, choć śmiertelnych ofiar jest dużo więcej niż na przykład w Polsce, bo aż 5883. Należy jednak zaznaczyć, że
ponad 70 proc. zgonów miało miejsce w okresie od końca marca do końca czerwca. Od tego czasu statystyki śmierci systematycznie spadają.
Ostatnie statystyki pokazują, iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w Szwecji o 90 proc.
mniej zakażeń, niż miało to miejsce podczas szczytu w czerwcu. Szwecja ma też mniej zakażeń w
przeliczeniu na mieszkańców niż Norwegia i Dania. Skandynawowie od początku pandemii mieli inną wizję walki z koronawirusem niż pozostałe kraje europejskie. Na początku marca podjęto
decyzję o tym, by nie izolować się na podobieństwo reszty świata. Kawiarnie, bary, kluby były otwarte. Życie toczyło się swoim tempem z zaleceniami (a nie ustawowymi restrykcjami) dla obywateli. W ten sposób miała zostać zbudowana tak zwana zbiorowa odporność. Polega ona na tym, że
musi się zakazić przynajmniej 60 proc. populacji. Większość będzie wówczas posiadała w organizmie przeciwciała, co uniemożliwi wirusowi jego dalsze rozprzestrzenianie się, gdyż zostaną przecięte drogi szerzenia się. Tegnell twierdzi, że tylko w ten sposób można szybko zastopować proces epidemiczny. Jednak dotychczas w Szwecji zakaziło jedynie około 15 proc. populacji, więc nie
można jeszcze sprawdzić, jak mają się teorie Tegnella do rzeczywistości.
odejście do walki z epidemią w Szwecji związane jest w dużej mierze z nietypowym dla innych krajów zarządzaniem w państwie. To nie politycy podejmują tam ważne decyzje, lecz
szwedzkie agencje, które nie są związane z żadnym partyjnym ugrupowaniem. Dzięki temu decyzje podejmowane są przez ludzi kompetentnych na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy.
W praktyce oznacza to, że szwedzka agencja zdrowia publicznego miała decydujący głos w sprawie ustalenia strategii walki z COVID-19, a rząd przyjął założenia strategii bez zadawania zbędnych
pytań. W naszym kraju jest to nie do pomyślenia.

P

Na początku pandemii Tegnell był oskarżany o to, że brak blokady spowodowany jest chęcią osiągnięcia przez społeczeństwo odporności zbiorowej. I tu niespodzianka, bo epidemiolog wielokrotnie temu zaprzeczał, powtarzając, że odporność części populacji jest jedynie skutkiem ubocznym
polityki prowadzonej w walce z koronawirusem. Przyznał jednak, że odporność może powodować
spadek liczby zakażeń w Szwecji. Broniąca się przed drugą falą koronawirusa Europa zaczyna
więc coraz uważniej śledzić sytuację w Skandynawii. Rządy państw zachodnich zaczynają coraz baczniej wsłuchiwać się w głos Andersa Tegnella, który przyznaje, że w ostatnich tygodniach w Szwecji – podobnie jak w całej Europie – sytuacja pogarsza się, ale wzrost nowych zakażeń w tym kraju
nie jest szybki, ani dramatyczny.
o jest na rzeczy, że w Polsce tak drastycznie rośnie liczba zakażonych koronawirusem?
Moim skromnym zdaniem, ona wcale nie rośnie, lecz od wielu miesięcy utrzymuje się
na poziomie 2-3 tysięcy. Po prostu w wyniku wyborczych gierek przeprowadzano tylko do 9 tysięcy testów na dobę i wyłapywano zaledwie kilkuset zakażonych (od 5 do 10 proc.
przebadanych). Kiedy dzisiaj wykonuje się 25 tysięcy testów – 10 proc. oznacza 2,5 tysiąca zakażonych. To cała tajemnica „drugiej fali pandemii”. Media znów mają pożywkę, by straszyć obywateli „wielkim niebezpieczeństwem niosącym ze sobą nawet śmierć”. Gówno prawda. Umierają wyłącznie ludzie schorowani z ciężką niewydolnością układu oddechowego, ciężką cukrzycą i ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi. To wyłącznie oni powinni się izolować – dla swojego dobra.

C

Przypomina mi się rozmowa, jaką prowadziłem kiedyś przy wódce z moim kumplem kardiologiem. Mówię mu: „Wiesz, zmarł wczoraj mój dobry koleżka. Chłop jak dąb, zdrowy jak tur, ledwie 57 lat. Błyskawicznie się zawinął. Kto by pomyślał…”. O on na to: „Wbij sobie do swojego tępego łba, że zdrowi ludzie nie umierają. Rozumiesz? Musiał być chory, ale zlekceważył sygnały dawane przez organizm”. Nie obraziłem się za ten „tępy łeb”, bo powiedział mi szczerą prawdę.
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Warsaw Jumping przez pięć dni

Całe piękno najróżniejszych sportów
konnych można było podziwiać przez
pięć dni na improwizowanym hipodromie Służewca, gdzie do programu regularnych gonitw dołączono w dniach 30
września – 4 października ujeżdżenie,
skoki przez przeszkody, Wszechstronny
Konkurs Konia Wierzchowego, a nawet
powożenie.
Do przeprowadzenia tej imprezy (Warsaw
Jumping 2020) doszło z inicjatywy prezesa
PKWK Tomasz Chalimoniuka, pozostającego w
kooperacji z dyrektorem Toru Wyścigów Konnych Dominikiem Nowackim, a dodatkowy fundusz z puli ministra rolnictwa ułatwił wykonanie zadania. Radości było co niemiara, zwłaszcza wtedy, gdy służewieccy dżokeje spróbowali skoków przez przeszkody, a skoczkowie i reszta towarzystwa zaczęła ścigać się na torze. Tak
naprawdę jednak liczyła się rywalizacja na serio
i to z udziałem mistrzów Polski w każdym końskim fachu.

– Służewiecki tor wreszcie odżył na dobre.
Organizatorzy mieli tylko 30 dni na przygotowanie hipodromów w części parkingowej toru, lecz wykonali zadanie znakomicie. Dobrze,
że Warszawa dostała takie zawody, a dżokeje
poznali się z resztą światka jeździeckiego –
stwierdził Artur Bober, twórca Polskiej Cyfrowej
Biblioteki Jeździectwa, niegdyś kaskader, skoczek spadochronowy i trener reprezentacji Polski w WKKW.
Przeprowadzono w sumie 21 konkursów w
czterech odrębnych konkurencjach. Punktem
głównym tych ciekawych zawodów był konkurs
Grand Prix w skokach o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej z nagrodą 30 000 złotych dla zwycięzcy. Został nim trener kadry narodowej i jednocześnie startujący zawodnik Krzysztof Ludwiczak,
który dosiadał ogiera Cros Blue. Bodaj jeszcze
bardziej niż on zaimponowali Jakub Kubiak na
wałachu Quilibet i Jarosław Skrzyczyński na ogierze Olimpic Star. Oni triumfowali ex aequo w arcytrudnym Konkursie Barier, pokonując nawet
190-centymetrową przeszkodę.
W ujeżdżeniu najlepiej spisały się amazonki – z
mistrzynią Polski Magdalena Jurą na czele, a w powożeniu Jacek Kozłowski, który okazał się lepszy niż były mistrz świata Bartłomiej Kwiatek. W
WKKW można było podziwiać między innymi
ośmiokrotnego mistrza Polski, olimpijczyka Pawła Spisaka. Mieliśmy zatem narodową paradę
wszelkich konnych specjalności, a całość była dobrą okazją do uczczenia setnej rocznicy zwycięstwa polskiej kawalerii nad bolszewikami w owianej legendą bitwie pod Komarowem. Wypada tylko pogratulować organizatorom i dziękując za
już, prosić o jeszcze, czyli o coroczne kontynuowanie przedsięwzięcia. Oby w lepszych warunkach, bo przecież z powodu pandemii koronawirusa nie można było zaprosić większej liczby publiczności, a i pogoda nie była nazbyt sprzyjająca.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
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Wielka Warszawska po raz
pierwszy bez publiczności

Metrowcy pokonują Bestios Białystok!
Solidna porcja dobrej gry, pozytywnych,
sportowych emocji oraz długich wymian
– to wszystko zaserwowali kibicom zebranym w hali przy Dereniowej siatkarze KS Metro Warszawa i Bestiosu Białystok, którzy zmierzyli się ze sobą w ramach drugiej kolejki ligowych rozgrywek. Po czterosetowym spotkaniu ze
zwycięstwa cieszyli się ci pierwsi (23:25,
25:22, 25:16, 25:14), jednak na brawa
za dobry mecz z całą pewnością zasłużyły obie ekipy.
Już pierwsze piłki pokazały, że mecz nie będzie
należał do jednostronnych. Co prawda, metrowcy
rozpoczęli od prowadzenia 2:0, jednak wynik szybko się wyrównał i w trakcie całego seta oscylował
wokół remisu. W ostatniej akcji szczęście nieco
mocniej dopisało przyjezdnym, którzy szczelnym
blokiem na Sebastianie Lisickim zakończyli premierową partię, wygrywając ją do 23.
Walki i emocji nie brakowało także w drugiej odsłonie, jednak w tym przypadku podopieczni trenera Marcina Lubiejewskiego momentami odskakiwali na dwa – trzy oczka. Z minuty na minutę coraz bardziej wyróżniającym zawodnikiem stawał
się Lisicki, który punktował w każdym elemencie
siatkarskiego rzemiosła. Mimo czteropunktowej
straty w drugiej fazie seta (20:16), Bestios zdołał
złapać jeszcze kontakt z miejscowymi. Przyjezdnym zabrakło jednak koncentracji i determinacji, by powalczyć o zwycięstwo – kompletnie nieudana zagrywka w ich wykonaniu dała gospodarzom wygraną 25:22 i remis w całym spotkaniu.
Następna partia miała podobny charakter –
przynajmniej do pewnego momentu. Obie druży-

ny walczyły dzielnie o każdy punkt, jednak dokładnością i skupieniem delikatnie górowali Metrowcy. W ich szeregach w międzyczasie pojawił się Kamil Graczyk, który wraz z Pawłem Szczepaniakiem oraz Maciejem Ostaszykiem na środku stanowił świetne uzupełnienie Lisickiego. Do stanu
po 15 naprawdę trudno było przewidzieć ostatecznego zwycięzcę. Wtedy jednak w polu zagrywki stanął Lisicki, który swoim serwisem kompletnie rozbił grę rywali. Po nieudanej zagrywce
Jakubiuka, gospodarze objęli prowadzenie 2:1.
Siatkarze KS Metro Warszawa, wyraźnie niesieni takim obrotem spraw, całkowicie przejęli kontrolę nad dalszymi losami spotkania. Nie tracąc
skupienia oraz szacunku do umiejętności przeciwnika, dominowali od pierwszej do ostatniej
piłki czwartego seta. Ostatni punkt padł łupem Michała Gregorowicza, który atakiem ze środka przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny, natomiast nagrodę MVP dla najlepszego zawodnika
spotkania tym razem odebrał – w pełni zasłużenie
– przyjmujący Metra Sebastian Lisicki.
Dwa mecze, dwa zwycięstwa i pięć punktów na
koncie – to obecny dorobek zawodników Metra,
którzy czekając na rozstrzygnięcia pozostałych
spotkań swojej grupy, przynajmniej chwilowo objęli pozycję lidera ligowej tabeli. Kolejny mecz rozegrają na wyjeździe, jednak nie będzie to długa
podróż, ponieważ czeka ich starcie z zawodnikami MOSu Wola Warszawa. Derbową konfrontację
zaplanowano na najbliższy weekend, jednak ze
względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne odbędzie się on bez udziału publiczności.
D a r i a M i ko ł a j c z a k
F o t : A n n a K l e p a c z ko

Prestiżowa, najwyżej dotowana i najbardziej warszawska gonitwa sezonu
wyścigowego na Służewcu
po raz pierwszy w historii
zostanie rozegrana bez
udziału publiczności. Taką decyzję powziął zarząd
Totalizatora Sportowego,
który jest organizatorem
gonitw.
W dniu 6 października do dyrekcji Toru Służewiec i prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wpłynęło pismo od ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego, rekomendujące zamknięcie toru dla publiczności do końca sezonu wyścigowego. Dzień
później na stronie internetowej
Toru Służewiec ukazała się informacja, że „kierując się troską
o dobro najwyższe, jakim jest
ludzkie zdrowie, niezwłocznie
przychylamy się do zalecenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi… dotyczącego zamknięcia
torów wyścigów konnych dla publiczności”. Co prawda minister
nie wydał zalecenia – jak zostało to ujęte w komunikacie – lecz
tylko rekomendował takie rozwiązanie, ale wyszło na jedno.
Było to prawdopodobnie ostatnie oficjalne pismo podpisane
przez Ardanowskiego przed jego
odejściem z rządu.
To bardzo sprytny ruch, typowy dla decyzyjnych polityków,
zrzucający odpowiedzialność z
siebie i cedujący ją na decydentów niższego szczebla. Czyli,
mnie nic do tego, ja tylko rekomenduję. To wy decydujcie i ponoście pełną odpowiedzialność
za powzięte decyzje. W tej sytuacji trudno się dziwić, że nikt o
zdrowych zmysłach nie zaryzykuje rozwiązania innego niż ministerialne. Co prawda, dla dobra wyścigów można było rozważyć wprowadzenie ministerialnej opcji w następny ponie-

działek, dzień po rozegraniu
Wielkiej Warszawskiej, by warszawiacy mogli świętować swoją gonitwę, ale wywołana w mediach panika o kolejnej fali pandemii zrobiła swoje. Decydenci
ze Służewca nie chcieli ryzykować i trudno im się dziwić. Bo niby w imię czego mieliby wystawić na ryzyko ciepłe posady i narazić się na poważne kłopoty?
Dla kilku gonitw?

prezentuje kapitalną formę. Pod
koniec czerwca przegrał we
Francji tylko o szyję wyścig najwyższej kategorii G1 Grand Prix
de Saint-Cloud, a 13 września
na Longchamp nieznacznie uległ
w gonitwie Prix Foy (G2) ubiegłorocznemu derbiście z Epsom
ogierowi Anthony’emu Van
Dyck’owi oraz znakomitemu
Stradivariusowi. Wizyta w Warszawie takiego wyścigowego tu-

Nagano Gold podczas treningu.
Tym bardziej szkoda stołecznej publiczności tegorocznej
Wielkiej Warszawskiej, ponieważ zapowiada się historyczne
wydarzenie. Do wyścigu zapisany został brytyjskiej hodowli sześcioletni ogier Nagano Gold. Tej
klasy folblut nie był jeszcze widziany na służewieckim torze.
Trenowany w Czechach ogier
ścigał się z sukcesem m.in. na
prestiżowym brytyjskim torze w
Ascot (krótko drugi w gonitwie
klasy G2 Hardwicke Stakes), brał
udział w niemieckim Preis von
Europa oraz w najwyżej dotowanej w Europie gonitwie Łuk
Triumfalny na podparyskim torze Longchamp.
W tym sezonie podopieczny
czeskiego trenera Václava Luki

za jak Nagano Gold zdarza się
raz na wiele lat.
Niestety, jego niedzielną rywalizacją z gwiazdami polskiego
turfu będziemy mogli ekscytować się wyłącznie online (torsluzewiec.pl).
Spośród nich najwyżej notowane są tegoroczny derbista Night Thunder, zwycięzca dystansowego St. Leger ogier Night Tornado oraz ubiegłoroczna derbistka Nemezis. Znacznie niżej należy ocenić szanse Plontiera, Petita, Hipop de Loire oraz Delosa.
Na spłatanie figla faworytom stać
bardzo utalentowanego ogiera
Liaqura, u którego z każdym startem widoczny jest progres.
Ta d e u s z P o r ę b s k i
F o t o : P a v l a P e c h m a n o va
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! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

! Ursynów, 29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840

! Dom, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, wysoki standard, do
wejścia, supercena 740 tys. zł,
601 720 840

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

! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Dom, Ursynów, 170 m2
wolnostojący, do wejścia, c. 1,2
mln. zł, 601 720 840
! Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys. zł, 601 720 840
ANGIELSKI, duże
doświadczenie,różne poziomy,
dojeżdżam i on-line, 502 378 901

! Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 920 tys. zł, 601 720 840

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

! Ładny dom, Bobrowiec k.
Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 770 361

! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep
spożywczy działający, dobre
dochody, do wynajęcia, 18 tys.
zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5 mln. zł,
z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75

DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie
ul. Małcużyńskiego 4, zatrudni
nauczyciela specjalistę TUS,
sekretarza szkoły, sprzątaczkę.
Tel. 22 859 17 20,
sp336@edu.um.warszawa.pl

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

DUŻA KLINIKA stomatologiczna
mieszcząca się przy stacji metra
Natolin zatrudni osobę do
sprzątania, tel. 690 800 414

! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

LXIII Liceum Ogólnokształcące
poszukuje woźnej na 0,6 eteatu,
22 643 10 77 w. 27

! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,

! Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840

! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys. zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Centrum, kamienica do
remontu, na sprzedaż, 601 720 840

! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, c. 3,8
mln.zł, 601 720 840,

! Gocław, 52 m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840

! Wilanów, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln do neg. zł,
601 720 840

! Kabaty, 67 m2, 3 pok.,
ul. Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840

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

! Mokotów Górny k. metra,
50 m2, c. 550 tys., 601 720 840

Działki:
! Borowina, działka budowlana
1800 m2, 601 720 840

! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Targówek, 47 m2, parter,
ok. metra, 601 720 840
! Wilanów, ładne mieszkanie 96
m2, parter, 2 garaże, 601 720 840

! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg.,
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

Do wynajęcia:
! Centrum, restauracja 130 m2
do wynajęcia z wyposażeniem lub
bez, 601 720 840

Domy:
! Dom, b. blisko Piaseczna, 140
m2 nowy, wolnostojący, 680 tys. zł,
601 720 840

! Mokotów 116 m2,
superlokalizacja, prestiżowy
apartament do wynajęcia, garaż,
ochrona, 601 720 840,

! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy (Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907
MALOWANIE mieszkań,
remonty, glazurnictwo,
669 945 460
MALOWANIE, remonty,
510 128 912

MYCIE okien, pranie dywanów i
kanap, 669 945 460

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
POKRYCIA dachowe,
730 359 998
PRANIE dywanów i kanap,
mycie okien,
669 945 460
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
RENOWACJA mebli,
510 266 143
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje – producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247

KUPIĘ kawalerkę, 794 413 770
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840

MALOWANIE, 722 920 650

MOSKITIERY, 602 380 218

! Ochota, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca , 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998
CYKLINOWANIE, 510 128 912

SZKLARSKIE, 502 101 202
WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 3030 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79

DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, tel. 502
053 214
HYDRAULIK, 602 651 211

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY O KONTAKT
POD NUMEREM
509 586 627
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Ważne telefony

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35

Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81

Piątek, 9 października, 18.00:
Galeria Domu Sztuki zaprasza na
otwarcie wystawy fotografii „Z różnej perspektywy”. Autorami prac
są Ewa i Waldemar Gołdzińscy ze
Zwolenia, a ich głównym tematem jest człowiek i przyroda. Artyści są członkami Fotoklubu RP w
Warszawie i należą do Stowarzyszenia Twórców Ziemi Zwoleńskiej (pan Waldemar, absolwent
Wydziału Artystycznego UMCS
w Lublinie, jest jego prezesem).
Oboje mają w dorobku wystawy
indywidualne i udział w wystawach zbiorowych.Organizatorzy
wystawy proszą o przyjście w maseczkach lub przyłbicach.

Jeśli chcesz zadbać o swoją
wagę i odporność, jeśli ktoś z
twoich bliskich zmaga się z: cukrzycą, nadwagą, nadciśnieniem, hashimoto, to przyjdź we
czwartek 8.października, o
godz. 11.00 lub na 17.00, po
wcześniejszym zgłoszeniu, do
Natolińskiego Ośrodka Kultury,
aby wspólnie ugotować coś zdrowego na podstawie wskazówek
i przepisów od specjalisty.
Zapisy na warsztaty i badanie
składu ciała – sms na nr 505 303
461 lub osobiście w NOK. Zapraszamy seniorów i nie tylko. Liczba miejsc jest ograniczona. W
trakcie zajęć obowiązuje prze-

strzeganie zasad higieny antywirusowej.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
10.10 – sobota, godz. 18 – spotkanie z p. Anną Reichert w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pt. „Młody zbuntowany
Leopold Tyrmand: warszawskie
ślady Złego”
13.10 – wtorek – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewiczem w cyklu Od Giotta do Tycjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Wobec tajemnicy:
Caspar David Friedrich”

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Wacław Przybylski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Mistrzostwa Ursynowa
w Brydżu Sportowym
Z wielką satysfakcją informujemy o wznowieniu Turniejów o Puchar Burmistrza Ursynowa. Najbliższe zawody odbędą się w CSU
ul. Polinezyjska 10 w dniach 27 października i 24 listopada o godz.
17:00. Data grudniowa będzie podana w terminie późniejszym. Na
turnieju będą zachowane procedury COVID-19: 9m2 na stolik, dezynfekcja stolików przed grą, sędziowie oraz zawodnicy mają oboStanisław Wzorek
wiązek posiadać maseczkę lub przyłbicę.

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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