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W październiku 1958 roku
zaskoczyła – nie tylko
mnie – podana w PRL-o-

wskiej jeszcze telewizji informacja,
iż zaledwie 38-letni krakowianin
Karol Wojtyła został (albo ma być)
wyświęcony na biskupa. Od tamte-
go momentu bacznie śledziłem po-
czynania tego duchownego, uwiel-
bianego przez młodzież z uwagi na
to, że głosił radość z wiary w Boga
(a nie umartwianie się w związku
z tym), kochał przyrodę i sport,
więc zabierał swoich uczniów na
górskie wycieczki, jazdę na nartach
lub pływanie kajakiem. W 1978 zo-
stał wybrany papieżem, przyjmując
imię Jan Paweł II, a ja już rok póź-
niej – przebywając prywatnie w
Stanach Zjednoczonych – obserwo-
wałem zorganizowaną po mi-
strzowsku przez Watykan jego
pierwszą wizytę w tym kraju. 

Wwywiadzie, jaki udało mi
się przeprowadzić z wice-
prezydentem USA Walte-

rem Mondale’m (wtedy całą moją
prywatną korespondencję do żony
wstrzymała bezpieka), usłyszałem
z jego ust: ten Wasz papież jest nie-
samowity! Potem nadeszły lata
wielkiej pomocy Jan Pawła II dla
wyzwolenia Polski z sowieckiego
jarzma. Potem, wbrew pierwotnym
oporom naszych hierarchów,  JPII
rekomendował Polsce wstąpienie do
Unii Europejskiej. Postępująca cho-
roba zmieniła jednak dość zasad-

niczo jego oblicze fizyczne i psychicz-
ne. Przestał być li tylko dobrotli-
wym duszpasterzem, co mnie prze-
rażało. Niemniej, zasługi, jakie po-
łożył dla rozwoju Polski i przyjaźni
międzynarodowej, niezależnie od
wyznawanej wiary – były ogromne.
Stał się pierwszym papieżem-piel-
grzymem intensywnie podróżują-
cym po całym świecie. Gdy zmarł
w 2005 roku, nader pospiesznie be-
atyfikowano go i kanonizowano. 

W ostatnim czasie duchowy
pomnik Jana Pawła II
jest wszakże coraz moc-

niej kruszony. Ja akurat, ze wzglę-
du na żywioną do Karola Wojtyły
długoletnią sympatię, nie rzucę pod
jego adresem złego słowa, choć zda-
ję sobie sprawę, że w końcowych la-
tach kadencji nazbyt uwiązł w swo-
im konserwatyzmie i oddaleniu od
współczesnego świata, nie docenia-
jąc też błyskawicznego obiegu in-
formacji w dobie elektronicznych
mass mediów i tolerując grzechy
ludzi Kościoła wszelkiego szczebla.
Nic dziwnego więc, że nawet szczel-
ne przez tysiąclecia kościelne mury
zostały przebite i dzisiaj wiemy, jak
podłe rzeczy robiło wielu księży na
całym świecie i sam Watykan, zwa-
ny górnolotnie Stolicą Apostolską.
Oprócz rozlicznych skandali finan-
sowych odnotowano rozwinięty na
niebywałą skalę proceder pedofilii,
jakiej się dopuszczali „duszpaste-
rze”, jak choćby nieświętej pamię-
ci nuncjusz na Dominikanie – Józef
Wesołowski, poza wszystkim mo-
że największy na świecie kolekcjo-
ner nagrań seksu z dziećmi. 

M edialnych publikacji pra-
sowych, książek o waty-
kańskiej „lawendowej

mafii”, wreszcie filmów i audycji te-
lewizyjnych, obnażających zakła-
manie hierarchów Kościoła Rzym-
skokatolickiego, skądinąd również

mojego Kościoła, mieliśmy po
śmierci JP II mnóstwo. Może jed-
nak w największym stopniu nega-
tywną stronę pontyfikatu byłego
arcybiskupa krakowskiego ujaw-
niła nadana 24 października 2022
w TVN 24 audycja Marcina Gu-
towskiego w ramach cyklu „Czar-
no na białym”, choć w tym wypad-
ku nazwa powinna raczej brzmieć
– czarno o czarnym. Telewidzom
włos musiał zjeżyć się na głowie,
gdy dowiedzieli się, że bodaj naj-
bliższy Janowi Pawłowi II człowiek,
kardynał Karol Dziwisz, sprzeda-
je pono za duże pieniądze „reli-
kwie” w postaci ampułek z krwią
papieża albo jego... kosmykami
włosów. Czyżby Jezus Chrystus
musiał raz jeszcze przepędzić prze-
kupniów ze świątyni? 

Mocno smucić musi to, że
nie z ambony bynajmniej,
tylko z anteny telewizyj-

nej polscy wierni mogli się dowie-
dzieć, że JPII nie zareagował właści-
wie nawet na bezpośrednio mu

przekazaną przez pokrzywdzonego
informację o molestowaniu seksual-
nym, jakiego się dopuszczał latami
znany hierarcha amerykański The-
odore McCarrick, dla którego mało-
letni byli najłatwiejszymi ofiarami. 

A utor audycji w TVN 24 po-
prosił o wypowiedzi blisko
związanych z Karolem Woj-

tyłą katolickich intelektualistów,
filozofów, w tym księży. Jeden z
nich powiedział otwarcie: Kościół w
Polsce to jest dno! No comments –
chciałoby się zatem w tym momen-
cie powiedzieć. Tym bardziej, że
głos zabrał profesor Uniwersytetu
Poznańskiego Tomasz Polak (daw-
niej Tomasz Węcławski), mający
od 1979 roku święcenia kapłań-
skie, a w latach 1997-2002 członek
Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej w Rzymie. Zniesmaczony
panującym w Watykanie zakła-
maniem obyczajowym i nauko-
wym zrzucił szaty duchowne i w
2007 dokonał apostazji. Czy nagłe
zerwanie przez uczonego filozofa i

teologa z Kościołem to był znaczą-
cy sygnał ostrzegawczy? Na pewno
tak, choć nie należy popadać ze
skrajności w skrajność. 

Kościół, niezależnie od swoich
grzechów i wad, na pewno
odegrał u nas kluczową rolę

kulturotwórczą w skali tysiąclecia,
niemniej wielu duchownych próbu-
je sobie nadawać boskie plenipoten-
cje, a są takimi samymi ludźmi jak
inni. I pewnie dlatego bodajże Julian
Tuwim poprosił: skoro mienicie się
ambasadorami Boga, to pokażcie
mi listy uwierzytelniające. Nie tylko
księża zresztą zapominają, że za-
równo religia, jak i sam Kościół to
rzeczy w społeczeństwie umowne,
to pewne konwencje i tym bardziej
nie warto wywyższać wyznania
rzymskokatolickiego nad inne,
zwłaszcza w nurcie chrześcijańskim.
W skali światowej istnieje co naj-
mniej 4000 różnych religii i akurat
Jan Paweł II mądrze robił, respektu-
jąc wszelkich innowierców, których
w przeszłości „nawracający” ich mi-

sjonarze nierzadko przyprawiali z
pomocą żołdactwa o śmierć. To by-
ły miliony ofiar w samych tylko
Amerykach. 

P oza wszystkim nie można
zapominać, że Kościół jest
czysto ludzkim tworem i wie-

lu hierarchów rozpiera się w swo-
ich pałacach z mylną świadomo-
ścią boskiego namaszczenia. A już
ostatnie praktyki wybierania na
świętych, połączone z mocno na-
ciąganym zaliczaniem odpowied-
niej liczby cudów, zakrawają na
kpinę. Dużo się mówi w Kościele o
prawie natury, z którym - jak na
ironię - całkowicie sprzeczny jest
wymuszony korporacyjnie celibat.
Szanujmy zatem ową obrosłą tra-
dycjami konwencję, ale nie padaj-
my na kolana przed każdym męż-
czyzną w sutannie i nie dajmy się
wpędzić w Ciemnogród – jak to usi-
łowano czynić chociażby poprzez
dogmat o nieomylności papieża.
Bo nie szukając daleko, z łatwo-
ścią wskażemy, że nawet działają-
cy skądinąd w dobrej wierze Jan
Paweł II często się mylił... 

W naszej okolicy jest JPII
patronem parku przy ul.
Romera, a na terenie Wi-

lanowa znajduje się placówka ko-
ścielna o nieco pompatycznej na-
zwie: Centrum Opatrzności Bożej,
w obrębie którego funkcjonuje Mu-
zeum Jana Pawła II i Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego, dwu duszpa-
sterzy o niepodważalnych zasłu-
gach dla Polski. Myślę, że ostatnie
zarzuty pod adresem „naszego”
papieża nie przekreślają tych za-
sług. Jednocześnie jednak trudno
nie zauważyć, że w murach Wa-
tykanu już dłużej się nie ukryje fał-
szu i zakłamania. Taki czas.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Badania i opinie fachowców stanowią
przyczynek do dyskusji na temat narzę-
dzi do walki z paleniem tytoniu. Co mó-
wią najnowsze badania?

Według licznych międzynarodowych badań,
nikotynowe alternatywy, takie jak papierosy elek-
troniczne podgrzewacze tytoniu i doustne saszet-
ki, są nawet o ok. 95- 99 proc. mniej szkodliwe od
zwykłych papierosów. Przyczyna jest prosta: nie
wydzielają dymu powodującego najwięcej cho-
rób odtytoniowych.

W interesującym badaniu, którego wyniki zo-
stały opublikowane tej jesieni[[11]] uczestniczyli pa-
lacze z Wielkiej Brytanii w wieku od 23 do 55 lat.
Osoby, które nie zamierzały rzucić palenia zostały
losowo przydzielone do dwóch grup: w jednej uży-
wano tradycyjnych papierosów, w drugiej wyłącz-
nie podgrzewaczy. Z kolei osobom zdecydowanym
rzucić palenie zaoferowano nikotynową terapię
zastępczą i dostęp do doradcy ds. rzucenia palenia.

Badanie to zostało zaprojektowane w taki spo-
sób, by zbadać potencjał podgrzewacza tytoniu w
zakresie redukcji ryzyka chorób w warunkach rze-
czywistych, a nie klinicznych, dlatego wszyscy
uczestnicy odbywali jedynie comiesięczne badania
w klinice. Podczas badań pobierano im próbki i wy-
konywano pomiary, między innymi biomarkera
CEVal, który miał wskazywać, czy osoby deklaru-
jące rzucenie palenia lub przerzucenie się na pod-
grzewanie tytoniu – w tym konkretnym przypad-
ku przy użyciu glo new heating technology, nie

paliły tradycyjnych papierosów. Badano także
wskaźniki związane z poziomem cholesterolu,
stresem oksydacyjnym czy liczbą białych krwinek.

Okazało się, że palacze korzystający ze wspo-
mnianych podgrzewaczy, uzyskali znacznie lepsze
wyniki, niż ci, którzy nie odstawili tradycyjnych pa-
pierosów. Naukowcy stwierdzili “znaczne i trwa-
łe zmniejszenie biomarkera, który może powo-
dować uszkodzenia DNA związane z rakiem płuc”
oraz “znaczne i trwałe zmniejszenie liczby bia-
łych krwinek, markera stanu zapalnego związane-
go z wczesnym rozwojem chorób układu krążenia
i innych chorób związanych z paleniem.”

Uzyskane badania wpisują się w tezy stawiane
podczas niedawnego Światowego Forum Niko-
tynowego w Warszawie. Eksperci mówili m. in. o
tym, jak w niektórych krajach określone produk-
ty zawierające nikotynę, ale nie wydzielające dy-
mu powstającego w wyniku spalania tytoniu, mo-
gą wspierać krajowe programy walki z paleniem,
co prowadzi do zmniejszenia liczby osób palą-
cych. Do państw już stosujących taką strategię na-
leżą m.in. Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone,
Kanada i Wielka Brytania.

[[11]] Nathan Gale, Michael McEwan, George Har-
die, Christopher J. Proctor & James Murphy, Chan-
ges in biomarkers of exposure and biomarkers of
potential harm after 360 days in smokers who either
continue to smoke, switch to a tobacco heating pro-
duct or quit smoking, Internal and Emergency Me-
dicine (2022)

! e-Urząd Skarbowy umoż-
liwia załatwienie wielu spraw
online - bez wychodzenia z do-
mu, na dowolnym urządzeniu,
24/7.
! Systematycznie udostęp-

niamy nowe usługi dostosowane
do indywidualnych potrzeb na-
szych klientów.
! Jedną z nowości jest

funkcjonująca od lipca e-Kor-
espondencja.

Usługa e-Urząd Skarbowy zo-
stała wprowadzona ponad rok
temu i cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, również
wśród mieszkańców Mazowsza.
Do e-Urzędu Skarbowego podat-
nicy zalogowali się ponad 78
mln razy.

Bez kolejki i od ręki
W e-Urzędzie Skarbowym jest

już dostępnych ponad 20 usług.
Najpopularniejszą z nich jest
Twój e-PIT, czyli możliwość zło-
żenia zeznania podatkowego.
Coraz większą popularnością
cieszy się również możliwość

otrzymania zaświadczenia o do-
chodach (ZAS-DF/ZAS-DFU)
lub o niezaleganiu w podatkach
(ZAS-W). Wydanie zaświadcze-
nia na wniosek złożony w e-Urz-
ędzie Skarbowym nie podlega
opłacie skarbowej. Takie za-
świadczenia zazwyczaj można
otrzymać już „od ręki”.

Warunkiem korzystania z tej
usługi jest wyrażenie zgody na
doręczenie elektroniczne na
swoje konto w Twój e-US.

Co nowego w e-Urzędzie
Do końca roku planujemy

wdrożenie czterech nowych
usług dostępnych w e-Urzędzie
Skarbowym.

Będą to:
! możliwość przeglądania

złożonych deklaracji podatko-
wych w zakresie PIT, VAT, PCC,
podatku od spadków i darowizn
oraz karty podatkowej,
! możliwość podglądu sald

i rozliczeń we wszystkich po-
datkach,
! nowe funkcjonalności dla

komorników,

! konto organizacji, czyli
konta elektroniczne m.in. dla
spółek.

Zapłacisz podatki BLIK-em
Obecnie pracujemy nad tym,

aby z e-konta w e-Urzędzie Skar-
bowym można było przelogo-
wać się do każdego banku. Po-
zwoli to na zapłatę podatku od
razu po wysłaniu zeznania po-
datkowego. W 2023 roku pla-
nujemy również dodać możli-
wość płacenia BLIK-em.

e-Urząd Skarbowy to rozwią-
zanie dostępne dla wszystkich.
To wygodne i bezpieczne zała-
twianie spraw w dogodnym dla
siebie czasie i miejscu. Nie za-
pominamy jednak o tych spo-
śród naszych klientów, którzy
chcą przyjść do urzędu skarbo-
wego osobiście.

Dla nich mamy usługę Umów
wizytę w urzędzie skarbowym
dostępną na stronie wizyta.po-
datki.gov.pl. Taką wizytę moż-
na również umówić telefonicz-
nie w wybranym przez siebie
urzędzie.

Alternatywy dla papierosów – jak pomóc
tym, którzy nie mogą przestać palić?

Nowości w e-Urzędzie Skarbowym

E- korespondencja, płatność BLIK-em 
i zaświadczenie od ręki
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UCSiR zaprasza na swoje boiska
Ursynowskie Centrum Sportu i
Rekreacji od 24 lat upowszech-
nia wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych aktywny styl życia. Or-
ganizuje liczne zajęcia, wyda-
rzenia oraz promuje różnego
rodzaju dyscypliny sportowe. 

Od ubiegłego roku poza halami spor-
towymi, pływalniami, siłowniami, kor-
tami tenisowymi oraz kręgielnią, Ursy-
nowskie Centrum Sportu i Rekreacji
administruje pięcioma zewnętrznymi
boiskami: boiskiem piłkarskim w parku
im. Jana Pawła II w pobliżu ulic Rome-
ra i Melodyjnej, kompleksem boisk „Ol-
kówek” przy ul. Puszczyka 1, komplek-
sem boisk „Orlik” przy ul. Przy Bażan-
tarni 3, boiskiem do koszykówki w par-
ku Lasek Brzozowy przy ul. Lanciego, a
także boiskiem do koszykówki przy ul.
Dembowskiego. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że boiska w parku Jana Pawła
II, „Olkówek” oraz  koszykarskie przy
Dembowskiego i w parku Lasek Brzozo-
wy można wynająć. Rezerwacji i opłat
można dokonać za pośrednictwem stro-
ny internetowej www.ucsir.pl.

Co oferuje UCSiR? 
! Boisko piłkarskie w Parku Jana

Pawła II to murawa ze sztucznej na-
wierzchni, która jest na bieżąco kon-

serwowana, tak, aby zawodnicy mieli
jak najlepsze warunki do gry. Jego wy-
miary to 51x24 m, a bramki o wymia-
rach 5x2. Na terenie znajduje się obiekt
sanitarno-szatniowy, gdzie zawodnicy
mogą skorzystać z toalet, a także zo-
stawić swoje rzeczy. Płyta boiska jest
oświetlona, a sam obiekt dostępny jest
w godzinach od 10.00 do 22.00. 
! Kompleks boisk „Olkówek” znaj-

dujący się przy ulicy Puszczyka 1 to
świeżo wyremontowany obiekt. Bo-
isko piłkarskie o wymiarach 32x60 m
z bramkami o wymiarach 5x2 m z na-
wierzchnią z trawy syntetycznej umoż-
liwia grę w komfortowych warunkach.
Na boisku znajdują się wiaty zawodni-
cze oraz trybuny. Do dyspozycji graczy
są także dwa boiska do koszykówki o
wymiarach 17 x 30 m z nawierzchnią
poliuretanową. Już niebawem zain-
stalowany zostanie tu monitoring. Bo-
isko czynne jest obecnie od 10.30 do
zmierzchu.
! Boisko do koszykówki przy ul.

Dembowskiego jest pełnowymiarowym
boiskiem o łącznej powierzchni 1145
m2 z komfortową nawierzchnią poli-
uretanową.
!Boisko do koszykówki w parku La-

sek Brzozowy to zewnętrzne boisko do

gry w koszykówkę z nawierzchnią po-
liuretanową i oświetleniem. Dostępne
jest dla osób indywidualnych i grup zor-
ganizowanych. Powierzchnia boiska to
28 x 15 m.
! „Orlik” przy ul. Przy Bażantarni

jest ogólnodostępnym kompleksem
boisk (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne), gdzie istnieje moż-
liwość bezpłatnej rezerwacji przez zor-
ganizowane grupy mieszkańców. Znaj-
duje się tu oświetlone boisko piłkar-
skie o polu gry 26x56 z nawierzchnią
z trawy syntetycznej i bramkami o wy-
miarach 5x2 m oraz boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową
o polu gry 28 x 15 m z koszami do ko-
szykówki oraz wyposażeniem do gry w
piłkę siatkową. Na terenie usytuowany
jest budynek sanitarno-szatniowy. Bo-
isko „Orlik” cieszy się ogromną popu-
larnością w związku z czym co 2 mie-
siące UCSiR organizuje losowanie
zgłoszonych wcześniej grup. Dokładne
terminy rezerwacji, tak jak w przypad-
ku wcześniejszych boisk, można
sprawdzić na stronie www.ucsir.pl  w
zakładce boiska. W soboty i niedziele
przez cały czas otwarcia obiektu, bo-
iska są dostępne dla mieszkańców w
każdym wieku. 
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Stworzyli „Małą Toskanię” na Ursynowie

Mazowsze, Warszawa, Ursynów – to
rejony, które nie kojarzą się z trady-
cją winiarską. Skąd pomysł na reali-
zację takiego projektu naukowego?

Obecne zmiany klimatyczne, obserwo-
wane w Polsce, mogą w istotny sposób wpły-
wać na aklimatyzację i wzrost roślin, których
uprawy charakterystyczne były do tej pory
w rejonach Europy o cieplejszym klimacie.
Taką rośliną jest przede wszystkim wino-
rośl. Należy tu jednak podkreślić, że uprawy
winorośli na ziemiach polskich nie są czymś
nowym. Patrząc nieco w historię, możemy
odnaleźć wiele źródeł, które wskazują, że w
średniowieczu, uprawy winorośli sięgały aż
do rejonów Płocka. Niestety, przez kolejne
stulecia w wyniku wojen, rozbiorów, ale
również zmian klimatycznych w postaci tzw.
„małej epoki lodowej”, rola tej rośliny zo-
stała zmarginalizowana.

Co zakłada ursynowski 
projekt?

Produkcja winogron dzieli się na dwa ty-
py, tj. produkcję winogron przerobowych i
deserowych. Przerobowe służą głównie do
wyrobu win, soków i innych przetworów,
natomiast deserowe spotykane w sklepach,
wykorzystywane są najczęściej do konsump-
cji bezpośredniej. To właśnie winogrona de-

serowe są przedmiotem badań prowadzo-
nych w kolekcji doświadczalnej winorośli
na SGGW. Równolegle do tych badań pro-
wadzone są również pod moją opieką, bada-
nia dotyczące możliwości rozwoju produk-
cji winiarskiej w Polsce centralnej.

Może się wydawać, że winogrona takie,
jakie znamy ze sklepowych półek, to owoce,
które trudno wyprodukować w naszym kra-
ju, a jeśli już, to musimy zapewnić im osło-
ny,  takie jak szklarnie lub tunele. Praktyka
ostatnich lat oraz zmiany klimatyczne obja-
wiające się łagodnymi zimami, wydłuża-
niem tzw. termicznego lata oraz wzrastają-
cą Sumą Aktywnych Temperatur (SAT – jest
to wskaźnik bardzo istotny w ocenie możli-
wość uprawy winorośli na danym obsza-
rze), powodują, że produkcja winogron de-
serowych, odmian wielkoowocowych jest u
nas jak najbardziej możliwa, co zresztą udo-
wadnia nam kolekcja doświadczalna wino-
rośli w SGGW.

Ursynowskie winorośle
Kolekcja została założona w 2019 roku, a

w tym roku mamy już pierwsze duże owo-
cowanie. Obecnie w kolekcji znajduje się 20
odmian, w tym 10 aktualnie owocujących. W
najbliższych latach planowane jest dosadze-
nie kolejnych. Co ciekawe, chociaż rośnie

zainteresowanie uprawą winorośli, to nadal
nie jest ona bardzo powszechnym gatun-
kiem w naszym kraju. Biorąc jednak pod
uwagę dostępność materiału szkółkarskiego,
to na rynku oferowane jest aż kilkaset od-
mian, różniących się kolorem uzyskiwanych
jagód (również z podziałem na pestkowe i
bezpestkowe), terminem dojrzewania czy
też wytrzymałością na mróz oraz odporno-
ścią na choroby. 

Dlatego też w kolekcji doświadczalnej znaj-
dują się odmiany, które zostały wstępnie wy-
brane pod kątem przydatności do uprawy w
gruncie, czyli charakteryzujące się chociażby
wysoką mrozoodpornością, wczesnym ter-
minem dojrzewania i wieloma innymi para-
metrami, które mogą stanowić o przydatno-
ści tych odmian nie tylko w uprawach ama-
torskich, ale i potencjalnie towarowych. Owo-
ce uprawianych odmian będą poddawane
sensorycznym badaniom konsumenckim, w
celu określenia, które z nich cieszyć się będą
największym zainteresowaniem konsumen-
tów, i które potencjalnie mogą być wprowa-
dzone do upraw towarowych przez polskich
producentów, a następnie będą mogły znaleźć
się w handlu na polskim rynku.

Uprawa winorośli nie jest trudna w na-
szych warunkach klimatycznych. Wystar-
czy tylko poświecić tej roślinie nieco uwagi,
a odwdzięczy się wspaniałymi owocami. Do
najważniejszych zabiegów należy okrywa-
nie (kopcowanie) roślin przed zimą, ochro-
na przed kwietniowymi i majowymi przy-
mrozkami oraz regularnie cięcie, które po-
za nadaniem formy roślinie, ułatwia walkę
z chorobami, gdyż na dobrze uformowa-
nym i przewietrzonym krzewie nie zatrzy-
muje się wilgoć, wskutek czego nie rozwija-
ją się tak szybko choroby. W zależności od
warunków meteorologicznych w danym ro-
ku zastosowanie tzw. profilaktycznych i pod-
stawowych zabiegów ochronnych w zupeł-
ności może ochronić roślinę przed choro-
bami w całym sezonie. Warto również pomy-
śleć o przykryciu krzewów siatką w ostatnich
tygodniach dojrzewania owoców w celu
ochrony przed ptakami i innymi szkodni-
kami takimi jak np. osy. P i o t r  C e l e j

Winnica na terenie SGGW

26 października miała miejsce kolejna wizja lokalna
punktów prowadzących sprzedaż alkoholu, tym razem
w obszarze wyznaczonym przez ulice: al. KEN, Jana Ci-
szewskiego oraz Pasaż Ursynowski.

Urząd reaguje w ten sposób na zgłoszenia mieszkańców tej oko-
licy, a jednocześnie wspiera prowadzących sprzedaż alkoholu
przedsiębiorców, którzy otrzymali  wsparcie informacyjne oraz
możliwość rozmowy z funkcjonariuszami  Straży Miejskiej i pracow-
nikami Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dziel-
nicy Ursynów.

- To bezpośrednia kontynuacja akcji, którą przeprowadziliśmy 24
lutego br. w Pasażu Natolińskim. Wspieramy przedsiębiorców dzia-
łających zgodnie z prawem, jednocześnie reagując na informacje pły-
nące od osób z najbliższej okolicy. Chcemy aby okolice punktów pro-
wadzących sprzedaż alkoholu były bezpieczne – mówi zastępca bur-
mistrza Ursynowa Bartosz Dominiak.

Rozmowy w punktach prowadzących sprzedaż alkoholu wynika-
ją z troski zarówno o mieszkańców, jak i sprzedawców. Przypomina-
my o obowiązujących przepisach, aby nie sprzedawać osobom nie-
trzeźwym alkoholu. Dialog ze sprzedawcami ma dać im także poczu-
cie bezpieczeństwa w sytuacji  nieprzyjemnych zachowań ze strony
osób, którym odmówiono sprzedaży alkoholu.  Policja i Straż Miej-
ska deklarują pomoc i wsparcie dla osób zatrudnionych w punktach
prowadzących sprzedaż alkoholu.  Intensywność tego typu działań
urzędu jest dostosowana do zgłoszeń ze strony mieszkańców. 

Tylko do końca tego roku
mieszkańcy mogą ubiegać
się o miejską dotację na
wymianę kopciucha. Stoli-
ca chce jednak wydłużyć
ten okres dla warszawia-
ków, którzy z przyczyn for-
malnych lub technicznych
nie mogli tego zrobić.

Zgodnie z obowiązującą
uchwałą Rady m. st. Warszawy,
mieszkańcy mogą ubiegać się o
przyznanie dotacji na wymianę
kopciucha do końca grudnia. W
tym roku wynosi ona do 70 proc.
dofinansowania. Miasto chce
jednak wesprzeć mieszkańców,
którzy dotychczas nie mogli sko-
rzystać z miejskiej dotacji na ten
cel ze względów formalnych (z
uwagi na brak tytułu do dyspo-
nowania nieruchomością) lub z
przyczyn technicznych (w sytu-
acji, gdy sieć gazowa nie została
lub nie zostanie doprowadzona
do nieruchomości w planowa-
nym terminie). W takich przy-
padkach stolica zamierza udzie-
lać warszawiakom dotacji rów-
nież po 1 stycznia 2023 r. na
podstawie znowelizowanej

uchwały Rady m.st. Warszawy,
umożliwiającej przyznawanie
warszawskich dotacji.

– Poprzednią propozycję mo-
dyfikacji w uchwale, uwzględ-
niającą wydłużenie terminu
przyznawania dotacji, zakwe-
stionowała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa. Mimo to, nadal
działamy, aby umożliwić wy-
mianę kopciucha także po 1
stycznia przyszłego roku. Obec-
nie treść nowej uchwały jest
konsultowana przez organiza-
cje pozarządowe. Chcemy, że-
by finalnie trafiła ona pod ob-
rady Rady Miasta jeszcze w tym
roku – mówi Magdalena Mło-
chowska, dyrektor koordynator
ds. zielonej Warszawy.

Jednocześnie stolica w pełni
popiera tzw. mazowiecką
uchwałę antysmogową, zgodnie
z którą od 1 stycznia 2023 r. za-
kazane będzie używanie tzw.
kopciuchów, czyli kotłów na wę-
giel lub drewno, niespełniają-
cych wymogów dla klas 3, 4 lub
5 według normy PN-EN 303-
5:2012. Nieprzestrzeganie tego
przepisu będzie karane.

Sprawy ekologii są dziś
niezwykle ważne. Mają te-
go świadomość nauczycie-
le i uczniowie. W paździer-
niku Szkołę Podstawową
nr 336 im. Janka Bytnara
Rudego odwiedziła grupa
33 uczniów z francuskiego
Coll?ge Isabelle Autissier z
Nort-sur-Erdre w Bretanii
oraz niemieckiej szkoły
IGS  z Buchholz koło Ham-
burga. Jest to kolejny etap
szkolnego projektu Era-
smus + „Jak stać się pro-
ekologicznym - miejskie
wyzwania i strategie.” 

Szkoła  jest od dawna liderem
działań ekologicznych. W maju
wygrała warszawski konkurs
Rowerowy Maj (w kategorii du-
żych szkół), polegający na zbie-
raniu przez uczniów punktów
za dojazd do szkoły rowerem
lub hulajnogą. Pokonała szkoły
z całej Warszawy, nic dziwnego
skoro przy wejściu do niej stoi

codziennie mnóstwo uczniow-
skich i nauczycielskich rowerów.
Cyklicznie prowadzone są w
szkole konkursy fotograficzno –
przyrodnicze, warsztaty dla
uczniów oraz wycieczki budują-
ce wśród młodzieży świado-
mość tego, jak ważne są dziś
działania wspierające proekolo-
giczne zachowania. 

Uczniowie biorący udział w
projekcie, już od roku wykony-
wali rozmaite zadania np.
sprawdzali, jaka dieta jest przy-
jazna planecie, jak i dlaczego
produkcja żywności wpływa na
środowisko i klimat oraz czym
kierować się w naszych codzien-
nych wyborach żywieniowych,
aby były one dobre zarówno dla
nas i dla planety. Liczyli kilome-
try przebyte pieszo lub rowerem.
Nota bene, nasi goście wykaza-
li się proekologiczną postawą
podczas podróży do Polski, rezy-
gnując z samolotu. Przyjechali
do nas z Bretanii i Hamburga po-

ciągiem i autobusem rejsowym,
gdyż są świadomi tego, iż lot sa-
molotem, chociaż szybszy, emi-
tuje ogromne ilości dwutlenku
węgla.  Czy uda się młodym lu-
dziom przekazać innym, jak
ważna jest zmiana zachowań i
stylu życia w miastach? Coraz
więcej takich zmian widać wokół
nas w Warszawie.

Polscy uczniowie z dumą po-
kazywali zagranicznym gościom
ursynowskie parki, pomniki
przyrody, ścieżkę dydaktyczną
w alei Kasztanowej, ławeczkę so-
larną, hotel dla owadów, budki
dla ptaków zamontowane na
blokach i drzewach. 

Zarówno nauczyciele, jak i
uczniowie byli zauroczeni nato-
lińskim sadkiem znajdującym się
przed szkołą. Zbierali jabłka
spod starych odmian jabłoni.
Wspólnie z gośćmi z Francji i
Niemiec uczestniczyli w warszta-
tach przygotowanych przez Lasy
Miejskie w Centrum Edukacji
Przyrodniczo - Leśnej w Powsi-

nie, gdzie dowiedzieli się, w ja-
ki sposób miasto i las mogą
współegzystować bez skutków
ubocznych. Leśnicy uczyli mło-
dzież tropienia śladów zwierząt
żyjących w Lesie Kabackim, opo-
wiadali o żyjących w nim drze-
wach i zwierzętach. W Urzędzie
Miasta st. Warszawy wysłuchali
prezentacji pracownika Wydzia-
łu Zieleni na temat terenów zie-
lonych w Warszawie. Mogli prze-
konać się, jak władze miasta
dbają o ekologię i czy przeciętny
warszawiak może mieć wpływ
na ich decyzje.

Młodzież szukała w mieście
ścieżek rowerowych, sprawdza-
ła, który brzeg Wisły jest bardziej
przyjazny naturze, wykonywała
wspólnie plakaty związane z te-
matem projektu, dobrze się przy
tym bawiąc, rozmawiając w ję-
zyku angielskim i nawiązując
przyjacielskie, osobiste kontakty.
Wszyscy zgodnie stwierdzili jed-
no - nie ma to jak Erasmus!

J o l a n t a  W a ś k i e w i c z

Ekologicznie u Bytnara

Bezpieczny Pasaż Ursynowski

Dłuższy czas dotacji 
na wymianę kopciucha?
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#Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Jesień w Mokotowskim 
Centrum Integracji Mieszkańców

Przypominamy, że w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkań-
ców, ul. Woronicza 44a, organizowane są zajęcia dedykowane se-
niorom. W jesiennej ramówce znalazły się m.in. zajęcia wokalne,
usprawniające, sportowe, taneczne, komputerowe. Można skorzy-
stać także z grupy wsparcia oraz zajęć w ramach Mokotowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku czy Warszawskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Szczegóły na stronie www.mokotow.um.warszawa.pl.

Laser Run na Mokotowie
20 listopada po raz pierwszy na Mokotowie odbędzie się im-

preza sportowa Laser Run. Wydarzenie polega na bieganiu i
strzelaniu z pistoletu laserowego (formuła pięcioboju nowocze-
snego z wykorzystaniem profesjonalnych pistoletów laserowych).
Zawodnicy na przemian biegają i strzelają do tarczy. Wygrywa ten,
kto szybko biega i najmniej czasu traci na strzelnicy do oddania
celnych strzałów. Szczegóły i zapisy na www.entretiming.pl.

Nagroda Mokotowska podczas międzynarodowej goni-
twy dla 2-letnich ogierów przyznana! Na Torze Wyści-
gów Konnych Służewiec zwyciężyli Senlis i Bolot Kalys-
bek Uulu! Gratulujemy!

Gonitwa NAGRODA MOKOTOWSKA była jedną z najważniej-
szych gonitw sezonu dla 2-letnich ogierów pełnej krwi angielskiej
na dystansie 1600 m, wyłaniającą tzw. „zimowego faworyta” na
przyszłoroczne Derby. Tradycje gonitwy mokotowskiej sięgają 1895
r. – to już 127 lat! Do 1938 roku rozgrywano ją na pierwszym sto-
łecznym torze na Polu Mokotowskim (okolice dzisiejszego placu Unii
Lubelskiej) pod nazwą „Nagroda Borowna”, a po II wojnie świato-
wej nadano jej nazwę „Mokotowska”, nawiązującą do dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy. Nieprzerwanie, od 1997 roku gonitwa
NAGRODA MOKOTOWSKA jest rozgrywana pod patronatem bur-
mistrza Dzielnicy Mokotów.

Warszawską „dzielnicę łacińską” czyli zajmowaną
przez wyższe uczelnie, planowano tuż po odzyskaniu
niepodległości nie gdzie indziej, jak między Mokoto-
wem a Ochotą. 

Dwa place – Narutowicza na Ochocie i Narodowy na Mokotowie
(okolice ul. Madalińskiego i al. Niepodległości) miała połączyć ulica
Uniwersytecka. Pole Mokotowskie miało wypełnić się zabudowania-
mi nowego kampusu UW, przy Rakowieckiej trwała budowa gmachu
Chemii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a kawałek dalej
wznoszono zabudowania Wyższej Szkoły Handlowej (dzisiejszej
SGH), wśród nich niezwykle nowoczesny budynek biblioteki.

Jak na przestrzeni lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śle-
dzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! Po-
niżej ul. Malczewskiego kiedyś (1973) i obecnie.

FFoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe - wypadek samochodu
dostawczego na ul. Malczewskiego, 1973-09-05.

FFoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

W sobotę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w dzielnicy Mo-
kotów przy ul. Niegocińskiej 2a odbył się Mokotowski
Bal Seniora.

Imprezę otworzyli burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastow-
ski, zastępczyni burmistrza Anna Lasocka oraz dyrektor OSiR
Krzysztof Rosiński. Władze dzielnicy przygotowały specjalne wy-
różnienia dla seniorów, którzy aktywnie działają na rzecz seniorów.

Były tańce, smaczny poczęstunek, można było również wykonać
pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Uczestnicy mogli wziąć udział w
konkursie wiedzy o Mokotowie i otrzymać ciekawe nagrody. Od-
był się też konkurs taneczny, w którym można było zaprezentować
swoje umiejętności.

Było hucznie, zabawnie i smacznie. A na kolejny bal zapraszamy
w karnawale 2023!

Mokotów wczoraj i dziś

Kartka z kalendarza

Wyścig o Nagrodę Mokotowską

Jesienny Mokotowski Bal Seniora za nami!

Przy stacji metra Pole Mokotowskie wybudowane zo-
staną trzy nowe windy. Ułatwią one dostanie się po-
dróżującym metrem na stację od strony ulicy Stefana
Batorego. Windy mają być gotowe za rok.

Stacja Pole Mokotowskie powstała 27 lat temu, razem z pierw-
szym oddanym do użytku odcinkiem linii metra M1. Zgodnie z
panującymi wówczas standardami, windy ułatwiające dostanie się
na stację zbudowano wówczas tylko po południowej stronie stacji.
Podobnie było na innych stacjach tej linii. By ułatwić swobodne do-
stanie się na perony metra osobom z niepełnosprawnościami, se-
niorom i podróżującymi z dziećmi w wózkach, Warszawa systema-
tycznie buduje dodatkowe windy. Działają już one na stacjach:
Imielin (dwie), Stokłosy (dwie), Ursynów (dwie), Racławicka (jed-
na) i Służew (jedna).

Teraz dwie windy zostaną wybudowane przy stacji Pole Moko-
towskie, po obu stronach Alei Niepodległości, przy istniejących już
zejściach do metra na wysokości ulicy Bruna. Windami zjechać bę-
dzie można na poziom antresoli stacji. Stąd trzecią, nową windą,
zlokalizowaną tuż obok bramek, będzie można się dostać na peron.

W ramach inwestycji, na głowicy północnej stacji metra Pole
Mokotowskie, zostanie zainstalowane nowe oznakowanie doty-
kowe dla niewidomych i niedowidzących – listwy prowadzące i
metalowe guzki. Pojawią się również zaktualizowane mapy tyflo-
graficzne (złożone z planów drukowanych w sposób wypukły i
opisów w formie pisma punktowego Braille’a). Uwzględnią one lo-
kalizację nowych wind.

Zarząd Transportu Miejskiego umowę na budowę wind podpi-
sał z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym Mosty Sp. z o.o.
Budownictwo sp. k. Wykonawca ma rok na realizację przedsię-
wzięcia. Jego koszt zamknie się w kwocie ponad 9,2 mln zł. 

Nowe windy na Mokotowie

Powstanie 7 nowych skwerów na Ursynowie. Prace już
ruszyły i mają się zakończyć w połowie grudnia. To
kontynuacja „zielonych” projektów z budżetu obywa-
telskiego, które cieszą się ogromnym poparciem miesz-
kańców.

- Więcej zieleni to zawsze pozytywna informacja. Na skwerach zo-
staną wykonane m.in. nasadzenia drzew i krzewów, ale także zamon-
towane nowe elementy małej architektury, czy stworzone niecki
retencyjne. Powstaną także piękne łąki kwietne. Jestem przekona-
ny, że poddane zmianie miejsca będą przyciągać mieszkańców Ur-
synowa – mówi zastępca burmistrza, Bartosz Dominiak.

Poniżej szczegółowe informacje:
– teren zieleni przy ul. Bogatki (nasadzenia 12 sztuk drzew, 156

m? krzewów, 166 m? bylin, renowacja rowu melioracyjnego);
– teren zieleni między al. KEN a ul. Polaka (wykonanie dwóch łąk

kwietnych o łącznej powierzchni 100 m?, montaż 4 ławek z oparciem);
– teren zieleni przy ul. Raabego (nasadzenia 100 m? krzewów,

wykonanie 280 m? chodnika z nawierzchni mineralnej, montaż 3
ławek z oparciem i 2 koszy na śmieci);

– teren zieleni przy ul. Cybisa (nasadzenia 3 sztuk drzew, 50 m?
krzewów, wymiana 280 m? nawierzchni asfaltowej na mineralno-
-żywiczną);

– teren zieleni przy ul. Zaruby (nasadzenia 10 sztuk drzew, 100
m? krzewów, wykonanie 150 m? łąki kwietnej, montaż 5 ławek z
oparciem i 2 koszy na śmieci);

– teren zieleni przy ul. Akustycznej i Rytmicznej (nasadzenia
450 m? krzewów, wykonanie niecki retencyjnej, montaż 2 ławek z
oparciem);

– teren zieleni przy ul. Nowoursynowskiej róg Relaksowej (nasa-
dzenia 50 m? krzewów, wykonanie 100 m? łąki kwietnej, niecki re-
tencyjnej, montaż 2 ławek z oparciem).

Zielone Skwery na Ursynowie
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Spółdzielnia Mieszkanio-
wo Budowlana “Jary”  po-
dejmuje szereg działań
aby uratować wierzbę,
która zdaniem Naszym
jak i mieszkańców jest Na-
szą historią. Spółdzielnia
przede wszystkim kieruję
się bezpieczeństwem
mieszkańców i pojazdów
poruszających się ciągiem
pieszo-jezdnym przy Do-
mu Sztuki.

Aby ocalić wierzbę Spółdziel-
nia musiała zmniejszyć jej wy-
sokość i zlecić przeprowadzenie
ekspertyzy mającej na celu opra-
cowanie opinii dendrologicznej,
w której wykazano, że wierzba
stanowi śmiertelne zagrożenie i
w trybie pilnym powinna zostać
ogrodzona. W opinii wskazano,
iż wierzba osiągnęła zbyt dużą
wysokość – brak zabiegów
kształtującej jej sylwetkę w pier-
wotnym okresie wzrostu skut-
kował nieprawidłowym rozkła-
dem statyki, która z upływem
lat i działania grzybów pasożyt-
niczych doprowadziła do uszko-
dzenia poszczególnych konarów
drzewa przy silnych porywach
wiatru. Dodatkowo wierzba ro-
śnie w korytarzu aeorodyna-
micznym co może się przyczy-
nić do odłamania konarów lub
wywrotu drzewa. W związku z
powyższym Spółdzielnia ogro-
dziła teren do czasu przeprowa-
dzenia zabiegu przycięcia, który
jest planowany w terminie lu-
ty/marzec 2023 r. Teren oraz
ogrodzenie jest codziennie
sprawdzany przez służby Spół-
dzielni.

Wierzba znajduje się w złym
stanie fitosanitarnym, świadczą
o tym liczne owocniki grzybów
pasożytniczych wywołujące bia-
łą zgniliznę drewna. 

Na początku listopada w Urzę-
dzie Dzielnicy SMB Jary złoży
wniosek na wycinkę drzewa,
uzyskanie pozwolenia umożli-
wi przeprowadzenie radykalne-
go obniżenia wysokości do re-
komendowanych około 8 m. 

Obniżenie wierzby do takiej
wysokości zwiększy bezpieczeń-
stwo w jej sąsiedztwie oraz prze-
dłuży jej żywotność. Wierzba zo-

stanie przycięta na przedwio-
śniu przed rozpoczęciem okresu
wegetacyjnego, przed rozwojem
nowych pędów, jest to najko-
rzystniejszy czas na tego typu
zabiegi. Po wykonaniu tego za-
biegu teren będzie rozgrodzony
i bezpiecznie udostępniony
mieszkańcom. Wysokość ta bę-
dzie utrzymywana przez corocz-
ne przedwiosenne cięcie. 

Wierzbie na ratunek...
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Pierwsza edycja Festiwalu Nowe
Oświecenie dokonała się. Fanta-
styczne wydarzenie intelektualne
zaowocowało licznymi spotka-
niami i wydarzeniami artystycz-
nymi, naukowymi, muzycznymi o
głębokim kontekście humani-
stycznym. Na miarę epoki przeło-
mu mamy teraz okazję do wła-
snych porządkujących refleksji. 

Dojście do konkluzji będzie wyma-
gać głębszego przemyślenia ujawnio-
nych wątków i aspektów. Jednak już
teraz można uznać, że poruszone pod-
czas Festiwalu tematy w istotnym zakre-
sie ułatwiły zrozumienie naszego obec-
nego miejsca i perspektyw na kurczącej
się osi czasu.

Drzewo Nowego Oświecenia
Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że

żyjemy w okresie społecznych przeło-
mów i cywilizacyjnych transformacji.
Kryzys autorytetów, postępująca degra-
dacja środowiska naturalnego, pogłę-
bianie się nierówności socjalnych, de-
waluacja dawnych ideałów przy lako-
niczności nowych to zjawiska dobrze
widoczne na co dzień. Zaproponowany
dosyć dawno temu termin „antropo-
cen” rozumiany jako epoka geologicz-
na związana z negatywnym wpływem
działalności człowieka na funkcjono-
wanie globalnych procesów przyrod-
niczych wydaje się dziś rozszerzać rów-
nież na szerokie dziedziny społeczne. W
tym spojrzeniu określenie „szóste wy-
mieranie” zaczyna nabierać barw zmie-
rzania do „wielkiego wymierania” – nie
tylko przyrodniczego, ale obejmujące-
go również aspekty społeczne. 

Nie zmienia to faktu, że jednym z
najbardziej drastycznych objawów an-

tropocenu jest znaczący zanik bioróżno-
rodności. Utrata bioróżnorodności jest
spowodowana przez człowieka pośred-
nio i bezpośrednio. Pośrednie działa-
nie to przede wszystkim sprowadzanie
na nowe tereny niespotykanej wcze-
śniej ilości gatunków inwazyjnych. Ga-
tunki te, niszczą lokalne ekosystemy
doprowadzając do zagłady gatunków
endemicznych.

Do bezpośrednich przyczyn zaniku
bioróżnorodności zalicza się przede
wszystkim intensywne połowy i polo-
wania, kłusownictwo i niszczenie roz-
maitych ekosystemów (wycinka lasów,
zatruwanie rzek chemikaliami), co po-
woduje wymarcie gatunków przysto-
sowanych do życia w niszczonych przez
człowieka siedliskach.

Czy zatem przywracanie bioróżnorod-
ności – przez analogię z metodologią ho-
meopatyczną – stępi lub nawet będzie
jednym z czynników odwrócenia nega-
tywnych tendencji antropogenu? To chy-
ba jedna z niewielu rzeczy, w które war-
to wierzyć. I bez względu na okoliczno-
ści, na pewno przyniesie większe czy mo-
że tylko mniejsze, ale zawsze korzyści.

Wśród wielu wydarzeń jedno wywar-
ło nabrało dla mnie charakteru symbo-
lu całego Festiwalu – określone w progra-
mie również jako „symboliczne”, choć
może w węższym kontekście –zasadze-
nie drzewa obok budynku Ursynowskie-
go Centrum Kultury ‘Alternatywy’.

Samo wydarzenie przebiegło skrom-
nie, można powiedzieć nawet niepo-
zornie. Ot, przy nielicznej widowni, bez
udziału jakiejkolwiek reprezentacji sa-
morządowej (chyba dlatego, że była
pora sobotniego obiadu…) dyrektor
UCK dr Krzysztof Czubaszek posadził
drzewo i już, po wszystkim. No cóż, ale
drzewo zostało posadzone i bez wzglę-
du na zainteresowanie ursynowskich
polityków stało się pierwszym Drze-
wem Nowego Oświecenia. 

- Bardzo się cieszę, że na Ursynowie
jest o jedno drzewo więcej – powiedział
dyr. Krzysztof Czubaszek dla Passy. –
Jestem przekonany, że tym drzewem
rozpoczynamy sadzenie całego szpale-
ru. Po każdej edycji Festiwalu przybę-

dzie jedno drzewo. W tym roku pierw-
sza edycja, ale zakładamy, że będą ko-
lejne. W tym roku posadziliśmy grab,
który w opinii dendrologów i kulturo-
znawców jest gatunkiem rodzimym,
bardzo polskim, ma w sobie bardzo du-
żą siłę życiową a drewno jest bardzo
twarde i solidne. A w sensie kulturo-
wym to drzewo o takim dużym poten-
cjale duchowości, sadzone zwyczajo-
wo w okolicach świątyń i miejsc kultu
jako łącznik pomiędzy tą rzeczywisto-
ścią a wyższym wymiarem. Ten grab,
sadzony podczas naszego Festiwalu,
będącego w szerszym rozumieniu rów-
nież świętem duchowości, dobrze się
wpisuje w idee i założenia Festiwalu. I
miejmy nadzieję, że tych drzew będzie
tutaj coraz więcej – mówił z nadzieją
dyr. Krzysztof Czubaszek. Mamy zatem
pierwsze Drzewo Nowego Oświecenia.

Woda nie może zniknąć
Jeśli zniknie woda, zniknie Ziemia.

To tytuł, a zarazem przesłanie spotka-
nia z dr. hab. Mateuszem Grygorukiem
z SGGW, prowadzonym przez dr hab.
Ewę Zaraś. Globalny deficyt spożyw-
czej wody i brak perspektyw na popra-
wę sytuacji staje się źródłem szczegól-
nej troski. To nie tylko problem mar-
notrawstwa, ale niewłaściwe i nieefek-
tywne zarządzanie istniejącymi zaso-
bami wodnymi. W sytuacji zmian kli-
matycznych, katastroficznych opadów
i niespotykanych, obejmujących całe
kontynenty skoków temperatury, ko-
nieczność lepszego gospodarowania
dostępnymi zasobami jest kwestią prze-
życia globalnego społeczeństwa. 

Mało kto jest świadomy, że funda-
mentalną sprawą, która musi ulec
zmianie, jest sposób odżywiania się
ludzi, a dokładnie zmniejszenie po-
ziom spożycia mięsa. Nie jest to jednak
problem diety, ale kwestia wielkiego
zużycia wody w procesie hodowli
zwierząt konsumpcyjnych. W perspek-
tywie mamy alternatywę – albo rezy-
gnacja z mięsa albo zabraknie wody.
Do tego należy dołączyć sprawę ochro-
ny środowiska przed odchodami zwie-
rząt hodowlanych. Tylko niewielka

część odchodów zwierząt  (gnojowica,
obornik) jest przyswajana przez rośli-
ny i reszta przechodzi do gruntu. Więk-
szość tych odchodów, zanim zostanie
przetworzona, przenika do wód grun-
towych a stamtąd do rzek i Bałtyku.
Prognozy mówią, że za  kilkadziesiąt
lat nasze morze będzie okresowo za-
trute odchodami!

Mamy natomiast pewne szanse w za-
kresie retencji. Z badań wynika, że jeste-
śmy w stanie zatrzymać dzięki retencji
około 20% dotychczasowego odpływu,
spływającego obecnie bezużytecznie
przez rzeki do Bałtyku. Oznacza to ty-
le, że powinniśmy się cieszyć z każdej
kałuży i wykorzystywać ją, a naszym
zagrożeniem jest nie powódź ale susza.
Z obliczeń wynika, że osuszone w Pol-
sce torfowiska emitują rocznie tyle CO2,
ile rocznie emituje elektrociepłownia
Bełchatów, gdyż nie wiążą w sobie ga-
zów cieplarnianych. To nie jest kwestia
inwestycji, to kwestia zrozumienia.

Tak jak oszczędzanie wody poprzez
racjonalne gospodarowanie zasobami,
ważna jest również ochrona jej czysto-
ści. Badania wykazały, że w miejscach
odpływu miejskich ścieków do rzek wy-
stępuje takie stężenie hormonów ludz-
kich, że blokuje zdolność do rozmnaża-
nia się ryb. Woda jest przepełniona mi-
kroplastikiem. Do wody ściekowej jest
wrzucane i wlewane dosłownie wszyst-
ko. To musi się zmienić, gdyż inaczej
woda po prostu zacznie znikać. To nie
patos, ale bezwzględne przesłanie:  Wo-
da jest potrzebna Ziemi. Woda jest po-
trzebna Drzewom Życia.

Drzewa życia
Coraz częściej w wizjach literackich

czy filmowych pojawia się świat szary,
z dominującym betonem, bez żywych
zwierząt, roślin i przyrody.  Czy jest
szansa na zmianę tego stanu? Potrzeb-
ne są akcje, ale również konkretne, pla-
nowe, systematyczne działania ochro-
ny flory, jej regeneracji i dynamicznego
rozwoju. 

W ramach Festiwalu odbyły się jesz-
cze dwa wydarzenia z tego obszaru,
prowadzone przez dr hab. Ewę Zaraś -

‘Sadzenie krzewów’ na terenie SGGW
oraz ‘Spacer dendrologiczny i warszta-
ty w koronach drzew’. W efekcie przy-
było kolejne kilkadziesiąt krzewów, a
więc już wkrótce kilkaset metrów kwa-
dratowych powierzchni liści uczestni-
czących w fotosyntezie, przetwarzaniu
CO2 i oczyszczaniu powietrza. ‘Spacer
dendrologiczny’ był akcją edukacyjną,
dzięki której kilkadziesiąt osób dowie-
działo się coś nowego o znanych a w
sumie nieznanych drzewach.  O dwu-
stuletnim legendarnym czarnym orze-
chu, platanach, które w Polsce egzystu-
ją już od kilkuset lat, o cisie i beczce Po-
piela, kasztanie jadalnym rosnącym w
parku SGGW, i mnóstwo innych cieka-
wostek opowiedzianych przez znako-
mitą dr hab. Ewę Zaraś. 

Była jeszcze jedna autentyczna atrak-
cja, z której skorzystali jednak tylko naj-
młodsi. Na wspaniałym, dorodnym dę-
bie organizatorzy założyli kilka stano-
wisk z linkami wspinaczkowymi, i dzię-
ki odpowiedniej asekuracji można było
podjechać jak windą do korony drzewa
– pewnie dwa albo trzy piętra powyżej
poziomu gruntu. Jak drzewo wygląda,
każdy wie. Ale konary w pobliżu koro-
ny, tylko nieliczni.

Rośliny antropocenu
Czy rośliny odmienią antropocen?

Było to pytanie przewodnie postawione
przed spotkaniem z dendrolożką i arbo-
rystką dr hab. Ewą Zaraś z SGGW. Wy-
darzenie prowadzone przez znaną
dziennikarkę telewizyjną Mają Popielar-
ską, przyniosło konkluzję potwierdzają-
cą. Niezbędne jest szersze wykorzysta-
nie roślin i ich produktów, gdyż bez te-
go wpadniemy w spiralę ekologiczną.
Od najniższych Pieter traw i ziół, po-
przez krzewy, drzewa – to jest nasz ma-
jątek i potencjał, który należy i musimy
chronić. Jak podsumowała red. Maja
Popielarska – Bądźmy czuli, bądźmy
otwarci, miejmy otwarte serca na zielo-
ne otoczenie. Wszystkim nam będzie
się wtedy żyło lepiej a życie będzie wte-
dy pełniejsze, nie tylko nasze. 

Festiwal Nowe Oświecenie wypełnił
swoje zadania.

DDeennddrroolloożżkkaa ddrr hhaabb.. EEwwaa ZZaarraaśś ooppoowwaaddaa oo ddrrzzeewwaacchh zz ppaarrkkuu SSGGGGWW.. ZZiieelleennii nniiggddyy mmaałłoo - ssaaddzzeenniiee nnoowwyycchh kkrrzzeewwóóww..

Przyroda szansą antropocenu

DDllaacczzeeggoo mmoożżee zznniikknnąąćć ZZiieemmiiaa - ttłłuummaacczzyyłł hhyyddrroolloogg.. DDzziieennnniikkaarrkkaa MMaajjaa PPooppiieellaarrsskkaa ii  ddrr hhaabb.. EEwwaa ZZaarraaśś rroozzmmaawwiiaajjąą oo śśwwiieecciiee rroośślliinn..
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Pośród wielu niezwykle in-
teresujących punktów pro-
gramu pierwszego Festi-
walu Nowego Oświecenia
w ursynowskim Centrum
Kultury „Alternatywy”
spotkania z aktorką, reży-
serką i społecznicą Krysty-
ną Jandą oraz znakomi-
tym pisarzem Wiesławem
Myśliwskim – miały wyjąt-
kową frekwencję. 

Można to tym łatwiej
zrozumieć, jeśli się
uwzględni, że on jest

od lat wielu mieszkańcem Ursy-
nowa, ona zaś – należała do
pierwszych mieszkanek niebę-
dącego jeszcze osobną dzielni-
cą Warszawy megaosiedla, w
którym zostaliśmy poniekąd są-
siadami w 1977 roku. 

W swoistym panelu z
udziałem Jandy i
rapera Jarosława

Bisza-Jaruszewskiego, popro-
wadzonym przez Patrycję Wa-
nat, ze strony tej pierwszej padły
gorzkie słowa. Na pytanie, czym
dla niej jest dzisiaj autorytet,
skoro tyle poważanych dotych-
czas osób zdążyło się skompro-
mitować, Janda rzekła na wstę-
pie, iż to kwestia niesłychanie
trudna: – Wszystko się teraz
zmieniło. Należę do pokolenia,
które niedobrze się czuje w
obecnych warunkach. Dawniej
wszystko było dużo prostsze, a
dziś wszystko się pomyliło. Ja
tych czasów nie rozumiem. Na-

wet jeśli ktoś źle gra na scenie,
nikt mu tego nie wytknie, nie
rzuci pomidorem. Co gorsza,
kłamstwo zostało teraz usank-
cjonowane i stało się wszech-
obecne. Kłamcy zaczęli ucho-
dzić za autorytety. Może dlate-
go ludzie mojego pokolenia sta-
rają się uciekać od obecnej rze-
czywistości, chowając się w
schowane głęboko towarzyskie
bańki – zauważyła ze smutkiem.
Wydaje się, że wylansowana
przez nią w 1976 znakomicie
piosenka  „Guma do żucia” mo-
głaby zostać dziś przerobiona
na „Gumę do życia”. A drama-
tyczne filmy z jej udziałem, jak
„Człowiek z marmuru” i „Prze-
słuchanie” miałyby w dzisiej-
szych warunkach całkiem inny
scenariusz i tytuły. Zapewne –
„Człowiek z gumy” i „Podsłu-
chanie”. Gdzieś bowiem się za-
gubiła w Polsce społeczna soli-
darność, ustępując w coraz
większej skali obywatelskiemu
zeszmaceniu, podlanemu pseu-
doreligijnym sosem. 

Sam więc tęsknię do tych
lat, gdy pełne entuzja-
zmu młode artystki,

mieszkanki Ursynowa – Krysia
Janda i Maryla Rodowicz – śpie-
wały za darmo dla nas, sąsiadów
na zbitej z desek prowizorycz-
nej estradzie pod Kopą Cwila... 

Wprzeciwieństwie do
Jandy zawsze mało-
mówny i na ogół za-

mknięty w sobie Wiesław My-

śliwski raz jeszcze podkreślił, że
choć pisze swoje kolejne powie-
ści w pierwszej osobie, nie są to
bynajmniej wątki autobiogra-
ficzne, może z maleńkimi, mało
znaczącymi wyjątkami. 

Pisanie powieści jest dla
niego jedną wielką im-
prowizacją, która jednak

łatwo trafia do czytelników. Dla-
tego spotkanie i wymiana myśli z
autorem takich dzieł jak: „Kamień

na kamieniu”, „Traktat o łuskaniu
fasoli” lub wydane w 2018 „Ucho
igielne” – było dla przybyłej pu-
bliczności wielkim przeżyciem.
Myśliwski napisał już bardzo wie-
le – nie tylko w powieściowej for-

mie. Można sobie tylko życzyć,
żeby tej literackiej, intelektualnej
twórczości było jeszcze więcej. 

M a c i e j  P e t r u c z e n k o
F o t .  U r s y n o w s k i e  C e n t r u m  

K u l t u r y  „ A l t e r n a t y w y ”  

Uczta intelektualna z Jandą i Myśliwskim

Metro Warszawskie pomoże kolegom z Kijowa w mo-
dernizacji użytkowanych w metrze stolicy Ukrainy
składów serii 81. Przedstawiciele przewoźników z obu
stołecznych miast rozmawiali na temat współpracy.
Inicjatorami spotkania było Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Tabor metra w Kijowie oparty jest w całości na rosyjskich składach
serii 81. Z oczywistych względów firma chce uniezależnić się od do-
staw z Moskwy. Metro Warszawskie również korzysta z podobne-
go taboru, dlatego przedstawiciele kijowskiego metra zwrócili się
do Warszawy – za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie – z prośbą o wsparcie.

Metro Warszawskie dysponuje obecnie 22 pociągami serii 81. Nie
są to identyczne jednostki z tymi użytkowanymi w Kijowie – rozstaw
szyn w Polsce jest nieco węższy. Jednak poza szerszymi osiami
kół, pociągi są bardzo podobne. Dlatego przedstawiciele warszaw-
skiej Spółki zadeklarowali wsparcie w dostarczeniu części zamien-
nych, a także pomoc w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia
potrzebnego do modernizacji ukraińskich pociągów.

Do Warszawy przyjedzie grupa robocza z Kijowa, aby na miejscu
opracować konkretne rozwiązania.

Już ponad 60 tys. obywa-
teli Ukrainy znalazło w
Warszawie legalną pracę.
Wsparcia przy poszukiwa-
niu zatrudnienia cały czas
udziela Urząd Pracy m.st.
Warszawy, ze specjalną fi-
lią zorganizowaną po wy-
buchu wojny.

Pracodawcy, pomóżmy
uchodźcom z Ukrainy

Pod tym hasłem od początku
działań wojennych prowadzona
jest przez Urząd Pracy m.st. War-
szawy akcja kierowana do stołecz-
nych pracodawców. Dzięki temu
udało się pozyskać ponad 5,5 tys.
ofert pracy skierowanych również
do uchodźców z Ukrainy.

Na platformie praca.gov.pl
przygotowano największą w kra-
ju bazę ofert pracy tłumaczo-
nych na język ukraiński oraz spe-
cjalną aplikację (tłumaczoną na
język ukraiński i angielski) po-
zwalającą cudzoziemcom poszu-
kiwać pracy w Polsce.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
podpisał też porozumienia z naj-
większymi portalami publikujący-
mi oferty pracy, umożliwiając tym
samym szerszy dostęp do samo-
dzielnego poszukiwania zatrud-
nienia przez obywateli Ukrainy. 

Wszystkie te działania prze-
kładają się na zatrudnienie w
stolicy uchodźców zza wschod-
niej granicy. Od 15 marca do 13
października do Urzędu Pracy
m.st. Warszawy wpłynęły 62 193
powiadomienia od przedsiębior-
ców o powierzeniu wykonywa-
nia pracy obywatelowi Ukrainy.

Punkt obsługi 
obywateli Ukrainy

Adres Marszałkowska 77/79
jest ważnym punktem na pomo-
cowej mapie stolicy. Poszukują-
cy pracy uchodźcy mogą się tu
zarejestrować, szukać ofert pra-
cy, poznać ofertę szkoleniową i
sytuację na lokalnym rynku pra-
cy. Pracownicy punktu posługu-
ją się językiem ukraińskim i/lub
rosyjskim.

Od początku funkcjonowa-
nia w punkcie zostało zareje-
strowanych niemal 5 tys. osób,
a informację o możliwości za-
trudnienia, szkolenia i innych
usługach otrzymały blisko 24
tys. osób. Pracę podjęło ponad
tysiąc osób spośród zarejestro-
wanych jako osoby bezrobotne.
Część osób zdecydowała się na
powrót do swojego kraju, rodzi-
ny, dawnego domu. Dziś w reje-
strze pozostaje ponad 2 tys.

uchodźców. 86 proc. z nich sta-
nowią kobiety.

Nauka języka to podstawa
Osoby zarejestrowane mogą

korzystać m.in. ze szkoleń,
przede wszystkim z nauki języ-
ka polskiego, ale też szkoleń za-
wodowych, ze staży, subsydio-
wanego zatrudnienia, refunda-
cji kosztów opieki nad dziećmi.
Mogą również, jak każda osoba
bezrobotna, ubiegać się o pie-
niądze na podjęcie działalności
gospodarczej.

Znajomość języka polskiego
jest bardzo ważnym warun-
kiem przy ubieganiu się o pra-
cę, dlatego organizowane są in-
tensywne kursy języka, na róż-
nych poziomach znajomości.
Przeszkolono już ponad 700
osób, kolejne 300 jest w trakcie
szkoleń, planowane są kolejne
grupy. Nauka jest możliwa
dzięki środkom z  Funduszu
Pracy oraz współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, któ-
re realizują szkolenia.

M B

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w stolicy...

Warszawa wspiera Kijów
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Pierwszy listopada to
dzień, w którym warsza-
wiacy będą odwiedzać
groby swoich bliskich.
Również przed tym dniem
wiele osób udaje się na
cmentarze, żeby uporząd-
kować groby. Jak co roku
straż miejska prowadzić
będzie działania „Hiena” i
„Znicz”. Patrole strażni-
ków miejskich będą dbać
o bezpieczeństwo osób od-
wiedzających warszaw-
skie nekropolie.

Akcja „Hiena” 
W okresie Wszystkich Świę-

tych można zaobserwować
zwiększoną aktywność złodziei
– „cmentarnych hien”. Z gro-
bów naszych najbliższych zni-
kają wtedy kwiaty, wieńce, zni-
cze. Osoby odwiedzające swo-
ich najbliższych na cmenta-
rzach mogą być również nara-
żone na działania kieszonkow-
ców. Poruszając się alejkami,
niosąc kwiaty i znicze, mogą
nie zauważyć utraty portfela
czy dokumentów. Funkcjona-

riusze będą reagować na wszel-
kie nieprawidłowości. Będą
również podejmować zdecydo-
wane działania w przypadku
spożywania alkoholu i wybry-
ków chuligańskich. Szczególną
uwagę zwrócą również na oso-
by starsze, o ograniczonej
sprawności lub takie, które po-
trzebują pomocy. 

Działania „Hiena” strażnicy
miejscy będą prowadzić w
dniach 22-24 października, 28-
31 października  oraz 1 i 2 listo-
pada, w godzinach wieczorno-

-nocnych, przy użyciu nokto-
wizorów. 

Akcja „Znicz” 
Działania prowadzone będą

równolegle z akcją „Hiena”.
Strażnicy miejscy będą skupiać
się na zapewnieniu ładu i po-
rządku publicznego dotyczącego
niestosowania się kierujących m.
in. do zakazów parkowania.

Należy również pamiętać, że
w okresie Wszystkich Świętych
zostanie zmieniona organizacja
ruchu w rejonach cmentarzy.
Wiele ulic będzie zamkniętych
lub czasowo wyłączonych. Dlate-
go najlepszym rozwiązaniem
jest skorzystanie w tych dniach z
komunikacji zbiorowej.

W ramach akcji „Znicz” straż-
nicy miejscy będą również pro-
wadzić kontrole stoisk handlo-
wych. Strażnicy będą spraw-
dzać m.in., czy osoba prowa-
dząca handel ma wszelkie zgo-
dy na prowadzenie takiej dzia-
łalności oraz czy stoisko nie blo-
kuje pasa ruchu drogowego,
tym samym utrudniając przej-
ście pieszym lub zaparkowanie
pojazdu. 

Oprócz tego strażnicy miejscy
1 listopada zostaną także skie-
rowani do działań realizowa-
nych przez policjantów z Wy-
działu Ruchu Drogowego.

Wspólnie z policjantami będą
dbać o właściwy stan bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 

Straż miejska przypomina: 
- w trakcie prac porządkowych

przy nagrobkach nie pozosta-
wiaj wartościowych przedmio-
tów (portfeli, torebek, telefo-
nów) bez nadzoru, 

- nie pozostawiaj wartościo-
wych przedmiotów w samo-
chodzie,

- zwracaj uwagę na dzieci i
osoby starsze,

- zabierz ze sobą tylko niezbędną
kwotę i dokumenty, które umieść w
wewnętrznych kieszeniach,

- zapoznaj się z wprowadzo-
nymi czasowymi zmianami w
organizacji ruchu,

- sprawdź wcześniej, gdzie
znajdują się parkingi w rejonie
nekropolii i parkuj tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych, 

- jeśli to możliwe, korzystaj z
komunikacji zbiorowej. 

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  
M i e j s k i e j  m .  s t .  W a r s z a w y

Tradycyjnie w dzień Wszystkich
Świętych wielu mieszkańców
stolicy i gości odwiedzi stołecz-
ne cmentarze. Jak co roku War-
szawa zadba, aby dojazd był
szybki i sprawny – od soboty, 29
października, uruchomione zo-
staną kolejne linie cmentarne.
Od najbliższego weekendu zmie-
ni się również organizacja ru-
chu w pobliżu nekropolii.

Autobusy kilku linii cmentarnych wy-
jechały na trasy już w sobotę, 22 paź-
dziernika i będą kursowały przez cały
kolejny tydzień. W sobotę 29 paździer-
nika dołączą do nich kolejne autobusy
i tramwaje specjalnych linii.

We wtorek 1 listopada na warszaw-
skie ulicy wyjadą autobusy i tramwaje
25 dodatkowych linii – niektóre z nich
będą kursowały z częstotliwością na-
wet co 1-2 minuty. Komunikacja miej-
ska będzie miała priorytet w rejonie
cmentarzy, dlatego miasto zachęca do
pozostawienia samochodu w domu i
skorzystania z Warszawskiego Trans-
portu Publicznego.

Kursy na liniach cmentarnych zapla-
nowano dniach 29, 30 i 31 październi-
ka oraz 2 listopada między godziną
9:00 a 17:00, natomiast 1 listopada mię-
dzy 7:00 a 19:00. Wyjątkiem są linie
C11, C12 i C90, które dowożą pasaże-
rów w okolice Cmentarza Powązkow-
skiego. Wiele osób wybiera się tam na
spacer już po zachodzie słońca, po od-
wiedzeniu rodzinnych grobów w in-
nych rejonach Warszawy. Dlatego we
wtorek, 1 listopada, autobusy te będą
jeździły w godz. 7:00-21:00.

Poza liniami specjalnymi dojazd na
cmentarze będzie możliwy także auto-
busami i tramwajami regularnych linii

– wiele z nich będzie kursowało czę-
ściej, a wybrane linie obsłużą pojazdy o
większej pojemności. Uruchomione zo-
staną dodatkowe przystanki autobuso-
we w pobliżu cmentarzy. Przystanki
„na żądanie”, które są w bezpośrednim
sąsiedztwie cmentarzy, w tych dniach
będą obowiązywały jako stałe – autobu-
sy będą się na nich zatrzymywały bez
konieczności sygnalizacji takiej potrze-
by przez pasażerów.

Organizacja Warszawskiego
Transportu Publicznego 

w dniach 29-31 października 
(sobota – poniedziałek)

W weekend 29-30 października oraz
poniedziałek poprzedzający dzień
Wszystkich Świętych (31 październi-
ka), będzie obowiązywała specjalna or-
ganizacja ruchu w rejonie dwóch naj-
większych warszawskich cmentarzy –
Północnego i Bródnowskiego. Zostaną
uruchomione dodatkowe linie tramwa-
jowe C1 i C4 oraz autobusowe C09,
C11, C13, C40, C84, C90.

W sobotę i niedzielę, 29 i 30 paź-
dziernika, tramwaje i metro będą kur-
sowały według sobotniego rozkładu
jazdy, a autobusy według rozkładów
sobotniego i w niedzielę i dnia świą-
tecznego. Zwiększona zostanie często-
tliwość kursowania linii 3, 26, 110, 115,
147, 169, 173, 180, 181, 183, 189, 211,
409, 500, 709, 727 oraz uruchomiona
linia 25.

W poniedziałek, 31 października,
będzie obowiązywał sobotni rozkład
jazdy (dla SKM świąteczny). W godzi-
nach szczytu zwiększona zostanie czę-
stotliwość linii: M1, M2, 2, 26, 31, 105,
120, 131, 132, 136, 138, 140, 145, 150,

162, 178, 186, 189, 190, 197, 199, 226,
245, 500, 504, 507, 509, 511, 517, 520,
521, 522, 523, 527, 709, 710, 719, 723,
724, 739, 742, 743. Uruchomione zo-
staną linie: 25, 317, 326, 331, 401, 402,
414, 850.

Organizacja Warszawskiego
Transportu Publicznego 

1 listopada 
(dzień Wszystkich Świętych)

W dzień Wszystkich Świętych będzie
obowiązywała specjalna organizacja
ruchu w rejonie wszystkich większych,
warszawskich cmentarzy. Zostaną uru-
chomione dodatkowe linie tramwajo-
we: C1, C4 i C6 oraz autobusowe: C07,
C09, C11, C12, C13, C14, C20, C22,
C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56,
C69, C70, C81 C84, C88, C89, C90.

Tego dnia na trasy wyjedzie najwię-
cej tramwajów i autobusów – większość
linii cmentarnych będzie kursowała z
częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą
linią będzie C09 – autobusy, łączące
węzeł Metro Młociny z bramą główną
Cmentarza Północnego, będą się pod-
stawiać nawet co minutę. Autobusy li-
nii C84, kursujące między placem G.
Narutowicza a Cmentarzem Północ-
nym, będą kursowały co ok. 2 minuty.

Częściej 1 listopada kursować będzie
metro, które w okresie największego
zainteresowania przejazdami odjeżdżać
będzie co 2 minuty i 50 sekund na linii
M1 i co 3 minuty na linii M2.

W sumie, razem z normalnymi linia-
mi autobusowymi i tramwajowymi, na
stołeczne ulice wyjedzie niemal 1400
autobusów i 300 tramwajów. Do pracy
ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i
informatorzy.

Tramwaje i metro będą kursowały
podstawowo według sobotniego roz-
kładu jazdy, a autobusy według rozkła-
dów dnia świątecznego, przy czym
zwiększona zostanie częstotliwość kur-
sowania linii: 3, 26, 110, 115, 142, 173,
180, 181, 183, 189, 191, 409, 709, 727,
737. Na tory wyjadą tramwaje linii 25,
a wybrane linie autobusowe i tramwa-
jowe będą obsłużone przez pojazdy o
większej pojemności.

Zmienionymi trasami w rejonie
cmentarzy pojadą linie: 103, 114, 120,
122, 139, 156, 160, 161, 169, 180, 181,
213, 251, 500, 724, 727, 737, 739,
742, L39, L38. Podróżowanie autobu-
sami dojeżdżającymi do Cmentarza
Południowego w Antoninowie (727,
737, C37, C47) będzie możliwe z bile-

tami ważnymi na 1. strefę na całej tra-
sie przejazdu.

Dojazd Warszawskim 
Transportem Publicznym 

do warszawskich nekropolii

CCmmeennttaarrzz BBrróóddnnoowwsskkii
– ulica św. Wincentego: C11, C13,

C20, C27, C69, M2 i C27, (120, 156,
160, 169, 500 – do skrzyżowania ulic
Handlowej i Kołowej)

– ulica św. J. Odrowąża: C1, C4, C6,
1, 3, 4, 25

– ulica Chodecka: 112, 126, 145, 156,
169, 500, (C56, 114 – do skrzyżowania
ulic Chodeckiej i Wyszogrodzkiej)

CCmmeennttaarrzz PPóółłnnooccnnyy
– Brama Główna (ulica K. Wóycic-

kiego): C09, C13, C14, C50, C56, C70,
C84, C88, M1 i C09, 181

– Brama Południowa (ulica Wólczyń-
ska): C40, C50, M1 i C40, 250, 409

– Brama Zachodnia (ulica Estrady):
C40, C50, M1 i C40, 110, 250, 409

PPoowwąązzkkii
– Cmentarz Wojskowy (dawny Ko-

munalny):  C11, C12, C14, C22, C51,
C90, M1 i C22, 180 (C70, 409 – do
skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Z.
Krasińskiego), 191

– Cmentarz Powązkowski (Stare Po-
wązki): C11, C22, C51, C90, M1 i C22,
180, 409 (C1, 1, 22, 27 – do ul. Okopo-
wej), 191

CCmmeennttaarrzz ŻŻyyddoowwsskkii (przy ulicy Oko-
powej): C1, M2 i 1/22, 1, 22, 27

CCmmeennttaarrzz EEwwaannggeelliicckkoo-AAuuggssbbuurrsskkii
ii EEwwaannggeelliicckkoo-RReeffoorrmmoowwaannyy::  20, 23,
24, M2 i 24

CCmmeennttaarrzz PPrraawwoossłłaawwnnyy:: C1, C6, 13,
26, 27, 78, 105, 197, M2 i tramwajem

CCmmeennttaarrzz WWaawwrrzzyysszzeewwsskkii::  C13,
C14, C88, 26, 33, 110, 116, M1 i 26/33,
M2 i 26 (C70, C84, 114, 203, 210, 250,
409, 712 – do skrzyżowania ulic Wól-
czyńskiej i J. Conrada)

CCmmeennttaarrzz WWoollsskkii:: C1, C6, C12, C84,
13, 26, 27, 78, 105, 194, 197, 255, 713,
716, 743, M2 i tramwajem

PPaallmmiirryy:: C81, M1 i C81 (kursowanie
autobusów linii 800 będzie zawieszone)

CCmmeennttaarrzz PPoołłuuddnniioowwyy ((AAnnttoonniinnóóww))::
C37, C47, 727, 737, M1 i 727, M1 i 737. W
autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obo-
wiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

CCmmeennttaarrzz CCzzeerrnniiaakkoowwsskkii:: 108, 131,
164, 172, 180, 185, 187, 189

CCmmeennttaarrzz pprrzzyy uulliiccyy WWaałłbbrrzzyysskkiieejj::
C89, 189, 193, 401, 402, M1

CCmmeennttaarrzz WWiillaannoowwsskkii::  C89, 116, 131,
139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519

CCmmeennttaarrzz ww PPoowwssiinniiee:: 139, 200, 251,
519, 710, 724, 742

CCmmeennttaarrzz ww PPyyrraacchh:: C37, 209, 709,
715, 727, 737, 739

CCmmeennttaarrzz pprrzzyy uulliiccyy RRyyżżoowweejj:: 129,
178, 187, 191, 401, 517, C89

CCmmeennttaarrzz pprrzzyy uulliiccyy FFaassoolloowweejj:: 129,
178, 187, 189, 191, 401, 517, C89

CCmmeennttaarrzz ww GGoołłąąbbkkaacchh:: 177, 194
CCmmeennttaarrzz nnaa TTaarrcchhoommiinniiee:: C07, 133,

211, 233
CCmmeennttaarrzz ww RReemmbbeerrttoowwiiee:: 115, 183,

514
CCmmeennttaarrzz ww MMaarryyssiinniiee WWaawweerr-

sskkiimm:: 115, 173, (402, 520 – do pętli
Marysin)

CCmmeennttaarrzz ww ZZeerrzznniiuu:: 142, 702, Z42
CCmmeennttaarrzz ww RRaaddoośśccii:: 161, 213
CCmmeennttaarrzz ww AAlleekkssaannddrroowwiiee:: 115, 142

Organizacja Warszawskiego
Transportu Publicznego 

2 listopada (środa)

W środę, 2 listopada pojazdy WTP
będą kursowały według rozkładów jaz-
dy dnia powszedniego. Pozostaną linie
C09 i C40 (METRO MŁOCINY – CM.
PÓŁNOCNY).

Ponadto rozkłady jazdy niektórych
linii zostaną dostosowane do zwięk-
szonej liczby podróżnych, a wybrane
linie autobusowe i tramwajowe będą
obsłużone przez pojazdy o większej
pojemności.

Zmiany w ruchu
W okolicach cmentarzy to właśnie

autobusy i tramwaje Warszawskiego
Transportu Publicznego będą miały
priorytet. Część ulic w rejonie nekro-
polii zostanie zamknięta, inne zmienią
się w parkingi.

Na niektórych ulicach ograniczony
zostanie przejazd samochodów indy-
widualnych. Poruszać się nimi będą
mogły wyłącznie pojazdy komunikacji
miejskiej, TAXI oraz posiadaczy iden-
tyfikatorów „H” (dla prowadzących
działalność handlową), „T” (dla osób
z niepełnosprawnościami, pracowni-
ków instytucji mieszczących się przy
danej ulicy i mieszkańców) i „M” (służ-
by miejskie i państwowe oraz placów-
ki dyplomatyczne) wydawanych przez
Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic
wprowadzone zostaną ograniczenia
w parkowaniu – wyznaczone będą spe-
cjalne parkingi. Ruchem będzie kiero-
wała policja.

To m a s z  K u n e r t
Z a r z ą d  Tr a n s p o r t u  M i e j s k i e g o

Warszawa przygotowana do Wszystkich Świętych

Zadbają o bezpieczeństwo na cmentarzach
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W samym centrum stolicy, na Placu Po-
wstańców Warszawy, rozpoczęły się wła-
śnie (październik 2022) prace związane
z budową podziemnego, czterokondy-
gnacyjnego parkingu, nadzwyczaj po-
trzebnego w tej części miasta. 

Plac powstał w pierwszej połowie XIX wieku
w miejscu poszerzonej ulicy Szpitalnej. W 1839 r.
otrzymał oficjalną nazwę Placu Dzieciątka Jezus
(od nazwy sąsiedniego szpitala). W 1870 r. plac
przemianowano na Warecki, a w stulecie śmierci
cesarza Francuzów (1921 r.) – na Plac Napole-
ona. W latach 1931-1933 przy placu stanął pierw-
szy warszawski wieżowiec – Prudential (wyso-
kość – 65,5m). Już od pierwszych dni Powstania
Warszawskiego na placu oraz w jego najbliższej
okolicy toczyły się zacięte walki  przy udziale m.
in. batalionu „Kiliński” (w tej formacji znalazł się
adiutant przedpowstaniowego dowódcy Henryk
Petruczenko, stryj naczelnego redaktora „Passy”).
Zniszczenia były ogromne; ocalała jedynie kon-
strukcja budynku Towarzystwa „Prudential” oraz
przyległy do niego budynek na narożniku z ul.
Moniuszki, przejęty później przez TVP.

Pierwszego sierpnia 1957 roku plac otrzymał
nazwę Powstańców Warszawy. Wokół placu po-
wstała nowa zabudowa: Ministerstwo Handlu
Wewnętrznego, „Dom Chłopa”, Narodowy Bank
Polski oraz odrestaurowany dawny „Prudential”,

który zamieniony został na hotel „Warszawa”. Po-
wstał też niewielki „pomnik” poświęcony war-
szawskim powstańcom. Plac uporządkowano,
urządzając wiele miejsc parkingowych oraz posa-
dzono kilkadziesiąt lip.

Około 2010 r. różne lokalne „komitety” podję-
ły działania mające na celu właściwe „zagospoda-
rowanie” placu, pod którym – już znacznie wcze-
śniej – zaplanowano wybudowanie podziemnego
parkingu.  „Komunistyczne” lipy wycięto, prze-
modelowano powierzchnię placu, a w miejscu,
gdzie rosły lipy – postawiono wielkie plastikowe
donice z różnymi roślinami.

Mieszkańcy Warszawy – nie licząc miejskich
„aktywistów”– nie byli zachwyceni zmianą i pokaź-
nymi wydatkami na przebudowę placu oraz opie-
kę nad posadzonymi roślinami, które będąc w do-
nicach, musiały być podlewane, do czego potrzeb-
ni są pracownicy i sprzęt.

„Specjaliści” ze stołecznego ratusza, w porozu-
mieniu z członkami „ruchów miejskich”, ustalili,
że plac musi być jeszcze raz przebudowany.  Pra-
ce na placu podjęto  na wiosnę  2017 roku.

Z zagranicy sprowadzono dorodne sadzonki
lip i innych drzew ozdobnych; zmieniono na-
wierzchnię placu, usunięto plastikowe donice, a w
ich miejsce posadzono ( głównie do gruntu) wie-
le różnych roślin. Plac całkowicie zmienił wygląd.
Wydano kolejne kwoty z publicznej kasy.

We wrześniu 2022 r. podana została oficjalna in-
formacja, iż na Placu Powstańców Warszawy roz-
poczynają się prace związane z budową wielo-
poziomowego, podziemnego parkingu. Rzeczywi-
ście, najpierw usunięto pomnik Napoleona, a na-
stępnie wykopano prawie wszystkie drzewa,
oczyszczono plac ze wszelkiej roślinności oraz
zdemontowano nawierzchnię.

Powyżej przedstawiłem fakty poparte fotogra-
fiami. Mam nadzieję, że P.T. Czytelnicy sami wy-
ciągną stosowne wnioski!

Plac Powstańców Warszawy – przykład gospodarki miejskim majątkiem
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Żyjemy w epoce festiwali, są one jedną z ważnych form komunikowania
się z innymi ludźmi i to w najróżniejszych kategoriach. Trudno wyobra-
zić sobie współczesny świat bez festiwali muzycznych, filmowych, teatral-

nych, bez festiwali sztuki, czy innych podobnych, których wciąż przybywa. To wła-
śnie, że pojawiają się coraz to nowe i kontynuowane są dotychczasowe, świadczy
dobitnie, że festiwale cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno środowisk, jak  i pojedynczych
odbiorców. Zdążyliśmy przyzwyczaić się do festiwali operujących dźwiękiem i obrazem, festiwali
muzycznych i wizualnych, trudniej jest z festiwalem związanym z literaturą. 

Ta przecież kojarzy się z pewną intymnością niezbędną do kontemplowania w samotności ksią-
żek i publikacji. Literatura to specyficzny rodzaj sztuki, wymaga skupienia i refleksji, a to kłóci
się nieco z tym, co jest istotą festiwalu. Nic zatem dziwnego, że Festiwal Conrada – organizowa-
ny przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie oraz Fundację Ty-
godnika Powszechnego posługuje się nazwiskiem sławnego pisarza niczym atrakcyjnym i po-
wszechnie znanym logo firmowym podczas, gdy sam autor zepchnięty jest do roli „szyldu”, pod
którym owa impreza się odbywa. Niemniej festiwal jest uznawany za największe wydarzenie li-
terackie w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie. Swym zasięgiem wykracza po-
za granice naszego kraju. 

Sam Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor
Konrad Korzeniowski mógłby być nieco za-
skoczony formułą festiwalu. Organizatorzy
przyjęli za punkt wyjścia fakt, że ten angielski
pisarz i publicysta, urodzony w drugiej połowie
XIX wieku w Berdyczowie, był artystą jedno-
czącym rozmaite punkty widzenia i rozmaite
wpływy kulturowe. W trakcie swych zagra-
nicznych peregrynacji zetknął się z różnymi

nurtami literackimi poczynając od romantyzmu poprzez pozytywizmu i symbolizm aż po impre-
sjonizm. Wszystkie miały wpływ na jego twórczość. Z tego względu stał się postacią spajającą roz-
maite postawy i punkty widzenia. 

Będąc na obczyźnie, używał pseudonimu „Joseph Conrad”. Właśnie jako Joseph Conrad przeszedł
do światowej literatury. Oczywiście, dzięki swojemu uniwersalnemu pisarstwu, zrozumiałemu dla
czytelników niemal na całym globie. 

Jednak ani literatura, ani postać wybitnego pisarza nie są głównymi przedmiotami zaintereso-
wania organizatorów i uczestników Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conra-
da. Najważniejsze założenia to stworzenie imprezy kulturalnej o jak najszerszym zasięgu, które jest
jednocześnie miejscem prezentacji różnych kultur i światopoglądów. Celem organizatorów jest też
pokazanie polskiemu odbiorcy wielobarwnej mozaiki artystycznej. Impreza ma przybliżyć specy-
fikę światowych trendów artystycznych, w których ścierają się rozmaite punkty widzenia na ota-
czającą nas rzeczywistość. 

Obok literatury uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze zjawiskami występującymi we
współczesnym filmie, teatrze, muzyce i sztukach plastycznych. Gośćmi Międzynarodowego Festi-
walu Literatury im. Josepha Conrada są twórcy z wielu krajów, piszący w różnych językach. Przy-
czyniają się do pokazania szerokiego spektrum literatury, a także prezentacji myśli i poglądów. 

Joseph Conrad Festival to znakomita forma promocji zarówno polskiej literatury, jak i szeroko ro-
zumianej polskości. Co roku podczas Festiwalu przyznawana jest też Nagroda Conrada. Ma ona na
celu wspieranie początkujących pisarzy, debiutantów. Symbolem namacalnym jest statuetka oraz
nagroda pieniężna, przyznawana za najlepszy debiut.

Joseph Conrad to symbol łączący różne kultury i tradycje. Pisał i myślał w różnych językach, zma-
gał się więc z koniecznością tłumaczenia z jednej mowy na inną. W jego przypadku wiązało się to
z procesem przekazywania swoich myśli z języka na język, z jednego obszaru kulturowego na dru-
gi. Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada organizowany jest w Krakowie od 2009
roku. Towarzyszą mu też Targi Książki.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Z Conradem w świat...

W łączam swoją empatię na 100 procent, kombinuję na różne sposoby,
ale za chińskiego boga nie mogę pojąć, skąd u części polskiego społe-
czeństwa – na szczęście małej części – wrogość do Unii Europejskiej i

niechęć do członkostwa Polski w tym zamożnym klubie. Na świecie jest obecnie
co najmniej w pełni niezależnych 195 państw. Myślę sobie, że rządy i społeczeń-
stwa 140 – 150 z nich dałyby naprawdę wiele, by stać się członkami tak elitarnej wspólnoty, jaką jest
UE. Niestety, jest to dla nich nieosiągalne i pozostaje w sferze sennych marzeń. Sam fakt możliwo-
ści bezwizowego poruszania się po prawie całej Europie i USA, możliwości edukowania się na naj-
lepszych uczelniach czy prowadzenia biznesu w Niemczech, Francji, we Włoszech i pozostałych 24
państwach członkowskich, na równych prawach z obywatelami tych krajów – to przywilej jakiego Pol-
ska i Polacy nie mieli od poniekąd 996 roku. Przywołuje się dane Ministerstwa Finansów,  mówiące,
że saldo jest dla nas dodatnie i wynosi prawie 141,8 mld euro na plusie, ale nawet to nie przekonu-
je eurosceptyków. A przecież nie są to dane pozyskane z chmur i głoszone przez Tuska, tylko liczby
podane do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Finansów. Wynika z nich, że od maja 2004 r.
do końca listopada 2021 roku Polska wpłaciła do budżetu UE ponad 68,6 mld euro (uwzględniając
zwroty oraz składkę), by w tym samym okresie pozyskać z unijnego budżetu prawie 210,4 mld. 

Wydaje się, że Polacy powinni być w 100 proc. zadowoleni, iż wreszcie zdołali oderwać się od za-
ściankowego, siermiężnego Wschodu i zajęli należne im miejsce w gronie wysoko cywilizowa-
nych, rozwiniętych gospodarczo państw Zachodu. Tymczasem są tacy, co zadowoleni nie są. Son-
daże pokazują, że systematycznie powiększa się grupa eurosceptyków. Szacuje się, iż to nawet 20
proc. populacji. Jaka jest przyczyna polskiego eurosceptycyzmu? Wszak nasi sąsiedzi Estonia, Ło-
twa, Litwa, Słowacja i Czechy jakoś nie obawiają się ograniczenia przez Brukselę ich suwerenno-
ści, a przecież są to kraje dużo mniejsze niż Polska. Nie słychać też o żadnych konfliktach rządów
tych państw z UE. Słowacja już dawno weszła do strefy euro i choć wieszczono katastrofę oraz dro-
żyznę, Słowacy radzą sobie dobrze. Mała Estonia w niecałe 30 lat dokonała transformacji na gigan-
tyczną skalę – z walącego się państwa poradzieckiego przekształciła się w jeden z najbardziej zdi-
gitalizowanych krajów na świecie. Dzisiaj jest to państwo innowatorów, często nazywane świato-
wym liderem technologii. Czesi mają swoją Škodę, którą zalewają świat, i swój Semtex, którym han-
dlują na skalę globalną. Mają jeszcze coś bardzo cennego, mianowicie Colt CZ Group SE,  spółkę hol-
dingową dla broni palnej z siedzibą w Pradze. Jej główne marki to pożądane na całym świecie pi-
stolety Česká Zbrojovka „CZ–USA” oraz rewolwery „Colt”. 

S iedzą więc Czesi cichutko, ale nie pozwalają Brukseli dmuchać sobie w kaszę, a wprost prze-
ciwnie. W 2019 r. potrafili wywalczyć dla Very Jourovej prestiżowe stanowisko wiceprze-
wodniczącej Komisji Europejskiej. Nasi południowi sąsiedzi w pełni korzystają z dobro-

dziejstw, jakie niesie członkostwo w UE, by się bogacić i równać do najsilniejszych. Od początku lat
dziewięćdziesiątych korona czeska stała się jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie. Palmę
pierwszeństwa stabilności dzierży japoński jen, natomiast czeska waluta plasuje się tuż za nim. Pol-
ski złoty znajduje się w tym zestawieniu blisko końca rankingu. 

“Gdyby kreatorzy polityki gospodarczej w Polsce dbali o stabilność naszej waluty tak, jak to robi ich
czeski odpowiednik, to kurs franka szwajcarskiego wynosiłby obecnie około 2,65 zł” – pisał w maju w
komentarzu na „Business Insider” prezes mBanku i ceniony ekonomista Cezary Stypułkowski. Jak wi-
dać, Czesi mają się gospodarczo dużo lepiej niż my, choć są krajem czterokrotnie od nas mniejszym i bez
dostępu do szlaków morskich. A my co? W ostatnich latach ciągły lament, biadolenie, oskarżenia rzu-

cane w różnych kierunkach, m.
in. na Niemcy, będące kołem za-
machowym europejskiej gospo-
darki. Choć II wojna światowa
zrujnowała prawie całą Europę,
a jej ofiarami padli prawie wszy-
scy Europejczycy, tylko Polska do-
maga się wojennych reparacji,
wiedząc z góry, że kwestia jest od
1953 roku zamknięta i nie dosta-

niemy z tego tytułu nawet jednego euro. Po cóż więc to walenie głową w mur i zaostrzanie przyjaznych
dotąd stosunków z silnym gospodarczo sąsiadem? Wydaje się, że jest to część politycznego planu Ja-
rosława Kaczyńskiego, który ma na celu utrwalenie swojego wizerunku zbawcy narodu, jedynego
sprawiedliwego,  opierającego się obcym wpływom i broniącego niczym lew suwerenności ojczyzny. 

A ndrzej Stankiewicz tak widzi fobie wodza PiS w swojej publikacji na Onet Wiadomości: „Woj-
na polskich władz z UE nie jest przypadkiem. Jest absolutnie logicznym starciem z organi-
zacją, której ideały Jarosław Kaczyński uważa za wrogie i niebezpieczne. PiS nie pasuje do

UE, a UE do PiS. Do Polexitu może dojść w następnej kadencji rządów PiS, gdy nowy budżet unijny
przestanie być tak hojny dla Polski. Ale Kaczyński i całe tabuny oddanych mu separatystów już teraz
uruchomili rozpisaną na lata operację zmiany świadomości Polaków. Mamy pokochać Polexit”. 

Dawno nie spotkałem się z tak trafną polityczną diagnozą. Na szczęście Polska to nie tylko PiS i
jego wyznawcy. Zdecydowana większość rodaków popiera nasze członkostwo w UE i jakakolwiek
oficjalna próba wyjścia Polski ze Wspólnoty byłaby gwoździem do trumny twórców tak zwanej Zjed-
noczonej Prawicy. Oni o tym wiedzą, dlatego na razie rozpoczęli tylko wojnę podjazdową, licząc na
to, że wroga propaganda, rozpowszechniana przez media podległe władzy (TVP, PR) i sympatyzu-
jące z nią (Do Rzeczy, W Sieci, etc.), wspierane przez medialne imperium dyrektora  Tadeusza Ry-
dzyka, zdołają obrzydzić nam Unię Europejską oraz wszystko to, co nie jest polskie, katolickie i pod-
szyte skrajnym patriotyzmem. 

Przeżyłem prawie cztery dekady w PRL i powiem tak: perfidia peerelowskich kacyków to mały
„pikuś” w porównaniu z perfidią prezentowaną przez Kaczyńskiego, Morawieckiego i całą tą tzw.
Zjednoczoną Prawicę. Kłamstwo i propaganda są wszechobecne. Odpowiedzialność za wszystko
co złe zrzucana jest na Tuska i poprzedników – wraże siły, kasty i łże-elity, wysługujące się Brukse-
li oraz Niemcom, sypią piasek w tryby jedynego sprawiedliwego, czyli PiS. Wypisz wymaluj – PRL
w całej krasie. Tymczasem finanse państwa są w coraz gorszym stanie. Każą nam zaciskać pasa, a
na 2023 r. budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzrośnie do 1,5 mld zł. W roku bieżącym by-
ło to 830 milionów złotych, co oznacza wzrost aż o około 80 proc.(!) rok do roku. 

Bloomberg – największa agencja prasowa specjalizująca w finansach – zauważa, że Polska
w swojej polityce socjalnej, nazywanej „gołębią”, pozostaje całkowicie odosobniona, a
polski dług radzi sobie najgorzej na świecie. Bloomberg zwraca też uwagę, że era łatwych

pieniędzy się skończyła, a rynki finansowe potrafią wymusić na politykach radykalną zmianę kur-
su, nawet w przypadku tak wysoko rozwiniętych krajów jak Wielka Brytania. Przykładem może być
historia byłej już premier Liz Truss. Obniżka podatków, planowana przez jej gabinet, miała być fi-
nansowana długiem. To natychmiast doprowadziło do gwałtownej przeceny funta i brytyjskich ob-
ligacji. Truss musiała odejść.  

Pod koniec ubiegłego tygodnia rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych przebiła gra-
nicę 9 procent. Tak wysokich odsetek za finansowanie naszego budżetu inwestorzy nie kazali so-
bie płacić od ponad 20 lat (!). Rząd Morawieckiego już wie, że zagraniczni inwestorzy nie chcą ku-
pować polskich obligacji, a finansowania na rynku krajowym nie znajdzie. Będzie więc musiał
emitować obligacje w innych walutach. W tej sytuacji w przyszłym roku odsetki od długu mogą po-
chłonąć dwa razy więcej środków niż w roku minionym. Główny powód to inflacja, ale także nie-
spójna i rozbuchana polityka pieniężna oraz fiskalna. Jedno jest pewne: finansowanie potrzeb po-
życzkowych nie może już odbywać się tylko długiem, trzeba więc będzie sięgnąć do kieszeni podat-
ników. Zwłaszcza wtedy, gdy chce się mieć dużą i nowoczesną armię oraz hojną politykę społecz-
ną, zwaną w naszym kraju potocznie rozdawnictwem. A to dla nas wszystkich zły znak. 

PROŚBA DO CZYTELNIKÓW!
Mimo kompleksowego wyremontowania mojego VW Golf IV Cabrio nadal borykam się z proble-

mem uruchomienia rano silnika. Muszę go kilkakrotnie odpalać zanim zaskoczy na dwóch cylin-
drach. Po osiągnięciu temperatury silnik zaczyna pracować jak szwajcarski zegarek. Prawdopodob-
nie jest to kwestia zapłonu (elektryki), ale dwóch „fachowców” pobrało zapłatę i nie zdiagnozowa-
ło przyczyny. Czy któryś z Czytelników może polecieć mi elektryka z prawdziwego zdarzenia, któ-
ry wreszcie usunie usterkę i nie zedrze ze mnie skóry? Tel. 698 877 909.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Kto prowadzi Polskę do zguby?

„Sondaże pokazują, że 
systematycznie powiększa 
się grupa eurosceptyków. 
Szacuje się, iż to nawet 20 proc.
populacji.  Jaka jest przyczyna
polskiego eurosceptycyzmu?“

„Joseph Conrad to 
symbol łączący różne 
kultury i tradycje. 
Pisał i  myślał w różnych 
językach“

W ubiegłą niedzielę (23
października) miałem za-
szczyt i wielką przyjem-
ność poprowadzić po raz
kolejny koncert Czar pio-
senki Retro w Centrum
Kultury Polskiej im. Stani-
sława Moniuszki w Wilnie. 

Stało się już tradycją (od 10
lat), że laureaci konkursów wo-
kalnych Ogólnopolskich Festi-
wali Piosenki Retro im. Mieczy-
sława Fogga prezentują polską
piosenkę złaknionym polskiej
kultury Rodakom mieszkającym
na Litwie.

Tym razem w uroczystym
koncercie razem ze mną wystą-
pili: Klaudia Kulik, finalistka XIV
OFPR’2017, Maciej Klociński,
laureat Złotego Liścia Retro’2013
oraz zdobywca Grand Prix tego-
rocznego XIX Festiwalu, Dawid
Wojnarowicz.

Mieszkańcy Ursynowa mieli
już okazję usłyszeć we wrześniu
na festiwalowym koncercie w
Domu Sztuki rewelacyjną i zja-
wiskową Klaudię, mieszkankę
Ursynowa (doktorantkę SGGW),
oraz Maćka (doktoranta na Uni-
wersytecie im. Kardynała Wy-
szyńskiego), niestrudzonego po-
pularyzatora piosenki retro w
radiu Fama oraz lokalnej telewi-
zji w Żyrardowie, członka na-
grodzonej w tym roku Złotym
Liściem Retro Ferajny Sebastia-
na Jastrzębskiego.

Natomiast Dawid to tegorocz-
ne odkrycie! Mieszka w Jaśle,
ma dopiero 17 lat, jest uczniem
Liceum Muzycznego w Krośnie.
Jest zarówno obiecującym wo-
kalistą jak i utalentowanym mu-
zykiem grającym na saksofonie.
Na Festiwalu zdobył Grand Prix
i nagrodę publiczności podczas

finału odbywającego się w legen-
darnej krakowskiej Jamie Micha-
lika, gdzie podbił serca słucha-
czy wzruszającą interpretacją
utworu O Matce pieśń (z muzy-
ką Zygmunta Białostockiego).
Nie jest to jednak pierwsze jego
osiągnięcie. W maju wziął udział
w telewizyjnym programie Szan-
sa na sukces, w sierpniu zdobył III
nagrodę na Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki Legionowej
w Pruszkowie, gdzie wystąpił z
orkiestrą Varsovia Nova, we
wrześniu zdobył II nagrodę za
piosenkę autorską Kochaj mnie
na 26. Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Artystycznej OFPA w
Rybniku. Rok temu był finalistą
Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senek Zbigniewa Wodeckiego i
zdobył Grand Prix na Międzyna-
rodowym Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej w Gdy-
ni. Odniósł także pierwsze sukce-
sy zagraniczne w D?sseldorfie i w
konkursie Stars Way New York.
Wszystkich wcześniejszych na-
gród i wyróżnień, a było ich wie-
le, wymienić nie sposób.

Nie dziwcie się zatem, że wi-
leński koncert, odbyty w takim
składzie, wywołał na widowni
prawdziwy entuzjazm i zasłużył
na przychylne recenzje. Organi-
zatorem koncertu była niestru-
dzona Apolonia Skakowska, peł-
niąca od 30 lat funkcję prezesa
Centrum Kultury Polskiej w Wil-
nie, która po koncercie nie szczę-
dziła nam pochwał i słów uzna-
nia, już dziś zapraszając do Wil-
na w przyszłym roku. Może by
taki koncert zorganizować także
na Ursynowie?

Relacja z koncertu i zdjęcia
znajdują się na litewskim profi-
lu L24.LT. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Czar piosenki retro w Wilnie

NNaa zzddjjęęcciiuu oodd lleewweejj:: DDaawwiidd WWoojjnnaarroowwiicczz ((GGrraanndd PPrriixx XXIIXX OOFFPPRR iimm..
MMiieecczzyyssłłaawwaa FFooggggaa,, 22002222)),, KKllaauuddiiaa KKuulliikk ((llaauurreeaattkkaa XXIIVV
OOFFPPRR’’22001177)),, MMaacciieejj KKlloocciińńsskkii ((ZZłłoottyy LLiiśśćć RReettrroo’’22001133)),, AAppoolloonniiaa
SSkkaakkoowwsskkaa ((PPrreezzeess CCeennttrruumm KKuullttuurryy PPoollsskkiieejj ww WWiillnniiee,, oorrggaanniizzaa-
ttoorr kkoonncceerrttuu)) ii WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii ((ddyyrr.. aarrtt.. OOFFPPRR,, pprroowwaaddzząąccyy))..
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Gwoździem ostatniej dwud-
niówki na torze wyścigów kon-
nych była Nagroda Mokotowska
dla dwuletnich folblutów, wyła-
niająca zimowego faworyta na
przyszłoroczne Derby. Gonitwie
tradycyjnie patronuje bur-
mistrz dzielnicy Mokotów.

N iedziela była dniem „fuksów”,
bowiem niespodziewanych
porażek doznali pierwsi fa-

woryci – ogierek Clyde w Nagrodzie
Mokotowskiej,  Timemaster w Nagro-
dzie Criterium oraz Kaneshya w Nagro-
dzie Korabia. Mocno faworyzowany Ti-
memaster musiał uznać wyższość zwy-
ciężczyni wyścigu Jenny of Success i
Emiliano Zapaty, silny Kaneshya został
lekko ograny przez Gryphona i Anato-
ra, natomiast Clyde przez Senlisa i
ogierka Joe Black. W tej gonitwie zupeł-
nie nie poradził sobie dżokej Kamil
Grzybowski, który mimo grząskiej bież-
ni poprowadził Clayde`a wyjątkowo
ostrym, jak na takie warunki atmosfe-
ryczne, tempem. Ponadto poddał się
podejrzanej taktyce praktykanta dżokej-
skiego Temura Kumarbek Uulu dosia-
dającego najsłabszego konia w stawce,
ogierka The Clash. Przez ponad połowę
dystansu The Clash naciskał Clyde`a
zmuszając Grzybowskiego do zwięk-
szania tempa i nadużywania bata (500
zł kary), co zakończyło się bolesną po-
rażką faworyta. Kompletnie wyczerpa-
ny prowadzący wyścig Clyde dosłownie
stanął tuż przed celownikiem i krótko
przegrał z Senlisem oraz Joe Black. Po-
jawiły się pogłoski, że Adam Wyrzyk,

trenujący ogierka The Clash, nakazał
Temurowi „ciąć” się z podopiecznym
Krzysztofa Ziemiańskiego, by osłabić
faworyta i uniemożliwić mu wygranie
ważnej selekcyjnie gonitwy. Oczywi-
ście nie dajemy wiary tego rodzaju po-
mówieniom, ale faktem jest, że obaj pa-
nowie nie pałają do siebie sympatią. 

W racając do dżokeja Kamila
Grzybowskiego, powiem,
że ten sympatyczny mło-

dzian musi mocno podciągnąć się tak-
tycznie, ponieważ zbyt często udane
występy przeplata kompromitującymi
wpadkami. Każdy z jeźdźców powinien
pamiętać, że udział w gonitwie to nie
tylko płatny dosiad, ale przede wszyst-
kim dbałość o dobrostan konia, który
jest bezbronny i podatny na zbyt duży
wysiłek, stres, czy ból. Jest to prawda,
którą powinni zafiksować w swoich gło-
wach wszyscy bez wyjątku jeźdźcy do-
siadający koni. Nie wolno im zapomi-
nać, że dosiadany koń jest podmiotem,
a nie przedmiotem. Nadużywanie bata
w gonitwach na Służewcu staje się co-
raz częstsze i nawyk ten należy wyko-
rzenić wszelkimi środkami dostępny-
mi w regulaminie oraz ustawie o ochro-
nie zwierząt. Szczególnej troski wyma-
gają konie młode – dwuletnie folbluty
i trzyletnie araby, które są jeszcze słabe
fizycznie, często wystraszone i nie rozu-
miejące o co w wyścigach chodzi. 

N iedzielny mityng na Służew-
cu to nie tylko emocjonujące
gonitwy, ale także bardzo

udana oprawa Gonitwy Mokotowskiej.
Mokotowski urząd wynajął całe pierw-

sze piętro Trybuny Honorowej, a bur-
mistrz Rafał Miastowski, poza urzędu-
jącą obecnie ekipą radnych i urzędni-
ków, zaprosił na mityng także wielu
swoich poprzedników, jak na przykład
byłych burmistrzów Mokotowa prof.
Lecha Królikowskiego, Pawła Barań-

skiego, czy wiceburmistrza Wiktora
Czechowskiego. Pojawiło się również
kilku parlamentarzystów, m. in. poseł
Michał Szczerba. Nie zapomniano o ży-
jących powstańcach warszawskich, co
było szczególnie miłym gestem. Na pię-
trze roiło się od atrakcyjnych kobiet w

toczkach oraz eleganckich dżentelme-
nów w stylowych kapeluszach. Rej wo-
dzili burmistrz Rafał Miastowski oraz
przewodniczący Rady Dzielnicy Moko-
tów, pan Miłosz Górecki. Oby więcej
takich spotkań na Służewcu.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Służewiecki mityng pod znakiem Mokotowa

Od soboty 15 październi-
ka można zgłaszać kandy-
datki i kandydatów do
Plebiscytu na Najlepszych
Sportowców Warszawy
2022 roku. Zgłoszenia bę-
dą przyjmowane do 15 li-
stopada.

Spośród zgłoszonych kandy-
datów Kapituła Plebiscytu wy-
łoni zwycięzców w następują-
cych kategoriach: Najlepszy
Sportowiec Roku, Najlepszy
Sportowiec Niepełnosprawny
Roku, Trener Roku.

W powszechnym głosowaniu
internautów na sport.um.warsza-
wa.pl/plebiscyt wyłoniony zosta-
nie zwycięzca w kategorii: Naj-
popularniejszy Sportowiec Roku.

To ostatnie głosowanie odbę-
dzie się dopiero na początku
przyszłego roku.

Jak zgłaszać kandydatów
do tytułu?

Można zgłaszać kandydatury:
– Pocztą tradycyjną – orygi-

nały dokumentów przesłać na
adres Biura Sportu i Rekreacji:
pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901
Warszawa, liczy się data wpływu
do biura;

– Dostarczyć osobiście – orygina-
ły dokumentów dostarczyć do Biu-
ra Sportu i Rekreacji: pl. Defilad 1,
pok. 1123, 00-901 Warszawa;

– Pocztą elektroniczną – ska-
ny dokumentów przesłać na ad-
res: plebiscyt@um.warszawa.pl,
w tytule pisząc „ZGŁOSZENIE
KANDYDATA” (przy czym wiel-
kość e-maila nie może przekro-
czyć 7mb)

Formularze zgłoszeniowe
można znaleźć na stronie inter-
netowej Plebiscytu na Najlep-
szych Sportowców Warszawy.

To już XXIII edycja Plebiscytu
na Najlepszych Sportowców War-

szawy. W latach 2000-2009 orga-
nizował go dziennik Życie War-
szawy. Od 2010 roku organiza-
torem Plebiscytu jest m. st. War-
szawa, tegoroczną edycję prze-
prowadza wspólnie ze Stołeczną
Estradą. Zwycięzcy Plebiscytu
wyłaniani są przez specjalnie po-
wołaną Kapitułę Plebiscytu, któ-
rej od początku przewodniczyła
Irena Szewińska. Od XIX Plebi-
scytu jej miejsce zajął Tomasz Ma-
jewski, wiceprezes PZLA.

W ubiegłorocznej edycji tytuł
Najlepszego Sportowca Roku
otrzymała wioślarka Agnieszka
Kobus-Zawojska. Najlepszym
Sportowcem z Niepełnospraw-
nościami został specjalista w
szermierce na wózkach Adrian
Castro. Trenerem Roku – An-
drzej Wołkowycki trenujący bie-
gaczy. Najpopularniejszym Spor-
towcem został Michał Nalewa-
jek startujący w szermierce na
wózkach. M B

Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „#30lecieZTM ”, któ-
rych prace uświetnią jubileusz 30-lecia Zarządu Trans-
portu Miejskiego.

Tak prezentują się grafiki zwycięzców w konkursie na projekt War-
szawskiej Karty Miejskiej. Organizatorem jest Zarząd Transportu
Miejskiego, który przygotował konkurs z okazji obchodzonego w
tym roku 30-lecia.

Na konkurs wpłynęły 22 prace, w większości wykonane jako
projekty graficzne. Komisja Konkursowa, złożona z pracowników
Zarządu Transportu Miejskiego, spośród spełniających wymogi
formalne regulaminu wybrała grafiki najbardziej pomysłowe, od-
noszące się do ekologicznego aspektu komunikacji miejskiej i po-
siadające interesujące walory estetyczne.

Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma Warszawską Kartę Miej-
ską z zakodowanymi na nich biletami długookresowymi.

Warszawska Karta Miejska to nie tylko bilet – w połączeniu z e-
hologramem daje możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych zni-
żek w różnych kategoriach, m.in. kulturze, edukacji, rekreacji,
zdrowia czy gastronomii. z t m . w a w . p l

Karty Miejskie na 30-lecie ZTM
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery,k odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

ANGIELSKI, NIEMIECKI
(Lingwistyka UW) z ponad
20.letnim doświadczeniem,
przygotowanie do egzaminów 
A1-B2, tel. 608 323 660

EMERYTOWANA nauczycielka
matematyki pomoże ósmoklasiście
przygotować się do egzaminu, 
tel.: 884 668 952 

HISZPAŃSKI, 507 087 609 

KOREPETYCJE 
Szkoła Podstawowa, 

tel. 510 380 926

MATEMATYKA, FIZYKA, 
691 502 327

DO WYNAJĘCIA bezpośrednio
dom 400 m2 na biuro, Mokotów,
blisko metra Wilanowska, 
602 770 361

KUPIĘ las koło Prażmowa, 
602 770 361

PIĘKNE działki rekreacyjne
leśne k. Prażmowa, 602 770 361,
791 394 794

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

SPRZEDAM bardzo tanio
działkę budowlaną k. Zalesia
Górnego oraz sprzedam działkę
budowlaną w Lesznowoli, 
694 577 777

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 3 pok.,
cegła, c. 740 tys. zł, 601 720 840

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, 
stan deweloperski, piękna dziełka,
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, 
z windą, wysoki standard, garaż, 
k. metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

POSZUKUJEMY i zatrudnimy 
cieśli szalunkowych, zbrojarzy,

pracowników do prac
ogólnobudowlanych oraz brygady

do pracy w Warszawie, 
790 300 780

ZATRUDNIĘ do sprzątania
bloków i terenów, 510 056 006;
509 318 602

AAA MALOWANIE
remonty, glazurnictwo, panele,

669 945 460 tanio

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, rozbudowy,
tel. 730 358 998

CYKLINOWANIE, 698 185 911
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, 
tel. 502 053 214

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, naprawy, 
510 128 912

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OKNA, 
naprawy, 

serwis, 
787 793 700

POKRYCIA dachowe, 
tel. 730 358 998

PRANIE 
dywanów, wykładzin, kanap,

mycie okien, 
669 945 460

PRZEPROWADZKI, pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

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

STOLARSTWO, 505 935 627

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 



1 5

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, KKaattaarrzzyynnaa NNoowwiińńsskkaa,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww.. RReeddaakkccjjaa nniiee ooddppoowwiiaaddaa zzaa ttrreeśśćć rreekkllaamm.. 

Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJuulliiaa MMoocczzyyddłłoowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 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 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  
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

Ważne telefony

ŁatwŁatwo nie będzie...o nie będzie...

Podbierała pieniądze 
z firmowej kasy

Policjanci z wydziału do wal-
ki z przestępczością przeciwko
mieniu zatrzymali 28-letnią ko-
bietę podejrzaną o kradzież.
Przez niemal dwa miesiące,
pracując jako recepcjonistka w
salonie kosmetycznym przy al.
Niepodległości, podbierała z fir-
mowej kasy zostawione tam
przez klientki salonu różne
kwoty pieniędzy oraz produkty
kosmetyczne. 

Sprawa wyszła na jaw, kiedy
menedżerka salonu zauważy-
ła niedobory gotówki w kasie
salonu. Zawsze po zakończo-
nej zmianie przez podejrzaną
w kasie brakowało kilka stu-
złotówek. Kolejne sprawdze-
nia wykazały dodatkowe nie-
prawidłowości.

Pomocnym okazał się moni-
toring umieszczony w salonie,
który potwierdził iż 28-latka po
pod osłoną nocy dorobionym
kluczem otworzyła drzwi wej-
ściowe do punktu. Wyłączyła
urządzenie alarmujące i z ka-
setki z pieniędzmi wyjęła go-
tówkę. Z gabloty promocyjnej
produktów kosmetycznych
przeznaczonych do sprzedaży
również zabrała kilka drobia-
zgów. Umieściła je w swojej tor-
bie i wyniosła z salonu.

Tym sposobem, podbierając
systematycznie pieniądze z ka-
sy salonu, przez niemal dwa
miesiące ukradła co najmniej
600 złotych i produkty kosme-
tyczne różnych marek o warto-
ści 1670 zł. Zatrzymaniem
sprawczyni kradzieży zajęli się
funkcjonariusze z mokotow-
skiego wydziału do walki z

przestępczością przeciwko mie-
niu. Zatrzymana kobieta przy-
znała się do zarzucanych jej czy-
nów, twierdząc, że właściciel-
ka sklepu nie wypłaciła jej
dwóch miesięcznych pensji.
Zgodnie z kodeksem karnym,
28-latce grozi teraz do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Przyszedł do szkoły 
z pistoletem

Wspólny patrol szkolny stra-
ży miejskiej i policji otrzymał
przed południem 13 paździer-
nika alarmujące zgłoszenie. Do
jednej ze szkół na Mokotowie
uczeń przyniósł broń. Patrol na-
tychmiast udał się na miejsce
zgłoszenia.

Około godziny 11 funkcjona-
riusze patrolu szkolnego otrzy-
mali zgłoszenie ze szkoły przy
ul. Różanej o uczniu, który stra-
szył pistoletem kolegów. W bu-
dynku czekała na nich nauczy-
cielka, która poinformowała, że
podczas przerwy usłyszała
krzyk dzieci na pierwszym pię-
trze szkoły. Gdy tam pobiegła,
usłyszała od uczniów, że jeden
z ich kolegów przyniósł do szko-
ły pistolet. Nie zwracając uwa-
gi na swoje bezpieczeństwo ko-
bieta postanowiła odebrać broń
uczniowi. Nauczycielka odnala-
zła ucznia i zabrała mu pisto-
let, który przekazała dyrekcji
placówki. Trzynastolatek przy-
znał, że zabrał pistolet ojcu.
Tym razem na szczęście nie by-

ła to prawdziwa broń, a niezłej
jakości replika na plastikowe
kulki, wystrzeliwane za pomo-
cą sprężonego dwutlenku wę-
gla. Do placówki wezwano ro-
dziców chłopca, którym prze-
kazano ucznia. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi policja. 

Kradła lalki i kosmetyki
Policjanci z mokotowskiego

wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 22-latkę po-
dejrzaną o kradzież dwóch lalek
o wartości około 300 zł ze skle-
pu zabawkowego oraz kosme-
tyków w kwocie około 1300 zł,
które wyniosła z drogerii miesz-
czącej się na terenie galerii han-
dlowej dzień wcześniej.

Około godziny 13.30 poli-
cjanci zostali wezwani do jednej
z galerii handlowych na tere-
nie Mokotowa, gdzie pracow-
nica drogerii i pracownik ochro-
ny wskazali 22-latkę, która
dzień wcześniej miała dokonać
kradzieży kosmetyków na kwo-
tę 1300 zł. Kiedy się pojawiła
ponownie w drogerii, kierow-
niczka poprosiła ochroniarza
prosząc, żeby ją ujął, a ona we-
zwie policjantów. Zgłaszający
przedstawili mundurowym na-
granie z monitoringu, na któ-
rym wyraźnie widać, jak podej-
rzana dokonuje kradzieży ko-
smetyków.

W trakcie czynności poli-
cjanci ujawnili w torbie kobie-
ty dwie lalki pochodzące z sie-
ciowego sklepu zabawkowego
mieszczącego się na terenie tej
samej galerii. Kobieta nie po-
siadał paragonu świadczące-
go o zakupie towaru. Pracow-
nica sklepu zabawkowego po-
twierdziła kradzież lalek. Po-
krzywdzeni zostali wezwani
do komendy Policji celem zło-
żenia zawiadomienia o kra-
dzieżach, a 22-latka została za-
trzymana i osadzona w poli-
cyjnej celi. Następnego dnia
policjanci z wydziału do walki
z przestępczością przeciwko
mieniu przedstawili jej zarzu-
ty, za które może zostać ska-
zana na 5 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Ukazał się Rocznik Liryki miłosnej 2022 w edycji pol-
sko-francuskiej Les Versenchantes - Les derniers ro-
mantiques (Wwierszowzięci - Ostatni romantycy).

Miło nam poinformować, że w roczniku znalazły się drukowane
w „Passie” teksty naszego redakcyjnego kolegi Wojtka Dąbrow-
skiego przetłumaczone na język francuski. Życzymy przyjemnej
lektury.

Mądrego wszędzie chcą...

Dąbrowski po francusku
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