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GOTUJEMY SIĘ OD UPAŁÓW. 
I BĘDZIE GORZEJ 
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Warszawska wyspa ciepła
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Droga Warszawa

Każdego 
musi być stać 
na mieszkanie

Randki z Tindera

Mizoginów 
eliminuję 
od razu

DIPLO, 
EMINENCJA POPU, 

GWIAZDA 
OPENERA

– Nauczycieli, pielęgniarki, strażaków – 
ludzi, którzy są niezbędni do funkcjo-
nowania miasta – musi być stać na to, 
by w nim mieszkać – mówi socjolożka 
Joanna Kusiak. Tymczasem większość 
warszawiaków za miesięczną pensję nie 
byłaby w stanie kupić metra najtańsze-
go mieszkania na peryferiach  12

– Kiedyś do jednego kolesia napisałam, 
że nie mogę się spotkać wieczorem, bo 
idę na „czarny protest”. Ciąg wyzwisk 
zakończył uwagą: „Żałuję, że cię matka 
nie wyskrobała” mówi Joanna Jędrusik, 
która opisała w książce kilkadziesiąt 
randek z mężczyznami poznanymi 
przez Tindera  15
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Lotnisko w Radomiu przepychane kolanem

bloop

Cała Polska ma być Radomiem. Po 
4 latach rządów PiS nietrudno to 
zauważyć. Taki mają biznesplan.

bylyradomianin

Zasadniczo ktoś powinien pozwać 
PPL za działanie na szkodę portu 
w Modlinie (i w sumie konfl ikt 
interesów, bo w obecnej rzeczywi-
stości politycznej lotniska w Ra-
domiu i Modlinie są dla siebie 
konkurencją, więc PPL powinno 
z jednego z nich zrezygnować).

rall

Obie opcje nie są rewelacyjne, bo 
chodzi o dojazd, ruch lotniczy jest 
teraz duży i generowany w dużym 

stopniu poza aglomeracją war-
szawską. Z tego względu wybór 
pada często na Okęcie, bo z Okę-
cia można dojechać do każdego 
zakątka kraju. Modlin zaniża ceny 
dla Ryana, a Radom przy takiej 
komunikacji, jaka jest, nie zdobę-
dzie pasażerów.

DieKosmiten

Radom? To już łatwiej do Ło-
dzi dojechać, a tam stoi prawie 
nieużywane przewymiarowane 
lotnisko. No tak, ale w Łodzi nie 
rządzi dojna zmiana.

janzdechlak

Lotnisko w Radomiu jest nie dla 
pasażerów, tylko dla zdobycia 
dodatkowych wyborców PiS.

Edyta 
Różańska

Złudne bogactwo 
Warszawy

W
iadomość, że w tym roku Warszawa stanie się drugą 
najbogatszą stolicą w regionie po Berlinie – jak prze-
konują autorzy raportu dla Europejskiego Banku In-
westycyjnego – sprawiła, że wielu z nas zaczęło się za-

stanawiać, czy rzeczywiście jesteśmy aż tak zamożni, jak się o nas 
mówi. Gdyby zapytać ochroniarza (2,8 tys. zł na rękę miesięcznie), 
pracownicę fi rmy przed trzydziestką (4,5 tys. zł) i menedżerkę wy-
sokiego szczebla w korporacji (ponad 10 tys. zł), na co wystarcza 
im 100 zł, otrzymalibyśmy skrajnie różne odpowiedzi. Od „życie 
przez cztery dni” po „jedno wyjście do kawiarni”. Jednak nawet 
w Miasteczku Wilanów, uważanym za osiedle ludzi, którym się 
w życiu udało, stówami – jak mówi jedna z jego mieszkanek – 
nikt nie kicha i z ulgą przyjęto otwarcie dyskontów. Życie w mie-
ście jest coraz droższe i odczuwa to każdy, niezależnie od wieku 
i dochodów. Większość warszawiaków żyje z notesem w ręce, bo 
starcza im na opłaty i niewiele więcej.

Prawie na pewno nie starcza na mieszkanie, jeśli nie odzie-
dziczyło się go po babci. Średnia cena metra kwadratowego 
to dziś 10 tys. zł, a jeśli trzeba za nie zapłacić 6,5 tys. zł – bo jest 
ciemne i na peryferiach – uważa się, że to tanio. Czy jednak na 
pewno tanio, skoro większość z nas za miesięczną pensję nie 
byłaby w stanie kupić ani metra? Przeciętnego mieszkańca 
Warszawy nie stać na przeciętne mieszkanie w Warszawie.

Jak zauważa socjolożka i badaczka miast Joanna Kusiak, nie 
da się robić polityki miejskiej bez uregulowania cen mieszkań. Na-
uczycieli, pielęgniarek, strażaków, czyli ludzi, którzy są niezbędni 
do funkcjonowania miasta, musi być stać na to, by w nim miesz-
kać. Dziś wybór jest taki: albo kredyt hipoteczny, albo bardzo drogi 
wynajem. To miasto powinno budować mieszkania na własnych 
gruntach. Bez tego nie ma możliwości prowadzenia polityki edu-
kacyjnej i zdrowotnej, czego przykładem jest Białołęka. 

Komunikacja miejska w War-
szawie jest świetna. Sieć jest 

gęsta, a kursy częste. Tak jest 
jednak tylko w centrum. Miesz-
kam w gminie Stare Babice, koło 
Kampinosu. Do pracy w War-
szawie jeździmy z żoną komuni-
kacją miejską. Obojgu nam nie 
podobają się korki złożone z pu-
stych samochodów, w których 
siedzą tylko kierowcy. Korzysta-
my z autobusów linii 719 i 714, 
które dojeżdżają do pętli Os. 
Górczewska. Niestety, kursy są 
tak niesolidne, że kiedy musimy 
być w centrum punktualnie, za 
każdym razem musimy wziąć 
taksówkę, czym dokładamy się 
do tłoku na ulicach i zanieczysz-
czenia powietrza. 

Problemem autobusów 719 
i 714 są zbyt WCZESNE odjazdy 

z przystanków. Na ich liniach 
znajdują się przeważnie przy-
stanki na żądanie. Jeśli autobus 
się na nich nie zatrzymuje, pędzi 
dalej. Kilka takich przystanków 
i rozkład jazdy się sypie, bo 
autobus odjeżdża kilka minut 
wcześniej. 714 i 719 kursują co 20 
minut. Przy długiej podróży do 
centrum, która trwa ok. 70 mi-
nut, opuszczenie jednego autobu-
su wydłuża ją czasem do niemal 
dwóch godzin, bo uciekają kolej-
ne połączenia. Kierowcy spieszą 
się tak bardzo, że nie reagują ani 
na biegnących sprintem ludzi, 
ani na wołanie czy wymachiwa-
nie rękami. Kiedy uda się wsiąść, 
problemem jest niemal rajdowa 
jazda – biada temu, kto dobrze się 
nie trzyma, bo autobusy 714 i 719 
to autobusy wyścigowe. 

ZTM, któremu regularnie 
zgłaszamy z żoną sprawę zbyt 
wczesnych odjazdów, nic nie 
robi. Na nasze skargi przesy-
łane przez stronę internetową 
dostajemy wklejane standar-
dowe formułki. Czujemy się 
obywatelami drugiej kategorii, 
otrzymującymi usługę miej-
ską drugiej kategorii. Poza 
granicami miasta mieszka 
coraz więcej osób, w samej 
gminie Stare Babice buduje się 
kilkanaście nowych osiedli. 
Coraz więcej osób świadomie 
decyduje się na dojazdy komu-
nikacją miejską, bo czyściej, 
taniej, a auta stoją w korkach. 
Jednak bierze to w łeb, kiedy 
na komunikacji miejskiej nie 
można polegać.  +
Tomasz Boguszewicz

List: stoleczna@wyborcza.pl
Autobusy dla obywateli drugiej kategorii

Sylwetka

Syrena znad Wisły

Jest drugim po kolumnie Zygmun-
ta najważniejszym monumen-

tem Warszawy i ostatnim zbudo-
wanym w stolicy przed II wojną 
światową. Odsłonięto go w Święto 
Morza 29 czerwca 1939 r. W sobotę 
pomnik Syreny nad Wisłą skoń-
czy 80 lat.

Gdyby zrealizowano pierwotny 
projekt, byłby jednym z najbar-
dziej oryginalnych monumentów 
na świecie. Jego autorka, rzeźbiar-
ka Ludwika Nitschowa, zapropo-
nowała wykonanie 20-metrowego 
posągu Syreny z zielonkawego 
szkła i umieszczenie go na fi la-
rze wbitym w dno Wisły. Postać 
pół kobiety, pół ryby miała być 
obmywana falami rzeki, służąc 
przy tym jako wskaźnik przyboru 
wody, zaś po zmroku lśnić dzięki 
iluminacji. Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński, który zamówił 
projekt u Nitschowej, uznał, że 
taki rozmach w obliczu zagroże-
nia wojną i skromnych funduszy 
miasta to szaleństwo. Poprosił 
artystkę o wersję „oszczędnościo-
wą”.

Pięciokrotnie mniejszy posąg 
odlano z brązu i zamiast w nurcie 
Wisły postawiono na jej lewym 
brzegu, na wprost wylotu Tamki. 
Syrena otrzymała rysy pozującej 

rzeźbiarce modelki. Była nią Kry-
styna Krahelska, młoda poetka, 
późniejsza autorka piosenki „Hej, 
chłopcy, bagnet na broń!” i uczest-
niczka powstania warszawskiego. 
Już 1 sierpnia 1944 r. została ciężko 
ranna, nazajutrz zmarła. Cokół 
pomnika z basenem fontanny to 
dzieło architekta Stanisława Pomia-
na-Połujana.

W chwili odsłonięcia pomnik 
Syreny nie był jeszcze gotowy. 
Z jego naroży miały tryskać 
strumienie wody. Projekt przewi-
dywał też rzeźby zrywających się 
do lotu mew i wynurzających się 
z basenu ryb, których ostatecznie 
nie zrealizowano.

Pomnik bez zniszczeń przetrwał 
wojnę. Potem kilka razy przecho-
dził konserwację. W PRL-u krótko 
działała zamontowana w jego 
cokole fontanna (najczęściej była 
zepsuta), na dobre uruchomiono 
ją dopiero w 2006 r. Na początku 
XXI w. pomnik był zaniedbany, 
brudny i otoczony krzakami. Jedna 
ze śródmiejskich wspólnot miesz-
kaniowych zabiegała o przeniesie-
nie go na pl. Konstytucji. Pomysł 
na szczęście upadł, a monument 
odrestaurowano, pozostawiając go 
w historycznym miejscu. +
Tomasz Urzykowski

• Pomnik Syreny na bulwarach wiślanych FOT. DAWID ZUCHOWICZ / AGENCJA 

Umówiłam się kiedyś z kolesiem, który 
miał całe plecy wytatuowane powstaniem 

warszawskim, husarią i fl agami Polski. Inny, 
gdy napisałam, że idę na „czarny protest”, 

ciąg wyzwisk zakończył uwagą: „Żałuję, że cię 
matka nie wyskrobała”. Był jeszcze masażysta, 

który zaproponował mi naprostowanie 
kręgosłupa moralnego

JOANNA JĘDRUSIK,
autorka książki „50 twarzy Tindera”

Plusy i minusy 
tygodnia

Inga 
Zasowska

W ubiegły piątek usiadła 
przed Sejmem i rozpo-
częła „Wakacyjny strajk 
klimatyczny”, będzie 
tu także dzisiaj i w 
każdy piątek do końca 
lipca. Ma 13 lat, uczy 
się w prywatnej szkole 
w Milanówku. Zdecy-
dowała się na strajk, bo 
uważa, że polscy politycy 
nic nie robią w sprawie 
ograniczenia globalnego 
ocieplenia. 

Michał 
Olszewski

Wiceprezydent Warsza-
wy odpowiedzialny za 
gospodarkę odpadami 
nie jest pozytywnym 
bohaterem w dzielnicach, 
których mieszkańcy 
skarżą się na przepełnio-
ne śmietniki. Tak jest na 
przykład na Mokotowie, 
gdzie altany śmietnikowe 
wyglądają jak w Neapolu. 
Do tego obowiązkowa 
segregacja odpadów na 
pięć frakcji jest tu fi kcją. 
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Praga

Święto kuchni wykluczonych
Można tu kupić pierogi na 
sztuki, a cały zysk ze sprzedaży 
posiłków jest przeznaczany 
na pomoc ludziom, którzy nie 
mają dachu nad głową albo są 
bez pracy. Kuchnia Czerwony 
Rower świętuje w sobotę uro-
dziny.

Powstała w 2015 r. pod adresem 
Targowa 82 z inicjatywy stowarzy-
szenia Otwarte Drzwi. Postawiła 
sobie ambitny cel: pomagać oso-
bom, które z różnych powodów 
– niepełnosprawności, bezdom-
ności, uzależnień – są wykluczone 
społecznie. Mieszkańcy schroni-
ska Dom na Targowej – dla mło-
dych mężczyzn po przejściach, 
którzy wyszli z zakładów karnych, 
poprawczych, domów dziecka 
czy rodzin dysfunkcyjnych – ma-
ją dyżury w kuchni Czerwonego 
Roweru. To przedsiębiorstwo 
społeczne, które pomaga wyklu-
czonym wrócić do społeczeństwa 
i nauczyć się zawodu.

Stołują się tu okoliczni miesz-
kańcy, bo to jadłodajnia dla wta-
jemniczonych, którzy wiedzą, 
jak się dostać do środka. Nie ma 

wejścia od ulicy, trzeba iść uczęsz-
czaną przez bywalców drogą od 
podwórka. W menu królują pie-
rogi, co istotne, sprzedawane na 
sztuki. Od kilku dni w Czerwonym 
Rowerze pracuje nowy szef kuchni 
– Wojciech Balicki, który ma za-
miar zrewolucjonizować kartę dań. 
W każdy czwartek chce podawać 
potrawy z innego zakątka świata. 
Kuchnia angażuje się też w lokal-
ne działania. Wspólnie z sąsiada-

mi przeprowadziła ostatnio akcję 
„Stop bazgrołom”, w czasie której 
zamalowywano w okolicy wulgar-
ne napisy szpecące kamienice.

Feta z okazji czwartych urodzin 
Czerwonego Roweru rozpocznie się 
w sobotę w południe. Będzie jedze-
nie, kiermasz ceramiki, warsztaty 
kulinarne. Na fi nał, o godz. 18, zagra 
uliczna kapela Szczupaki i zaprosi 
na podwórkową potańcówkę. +
Konrad Wojciechowski

Pat w inwestycjach na warszawskich lotniskach

Papierowa wojna o miliony
Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przyznał 
50 mln zł na rozbudowę 
lotniska w Modlinie, ale 
strona rządowa twierdzi, 
że byłaby to „nieuzasad-
niona pomoc publiczna”. 
Stanęły też duże inwestycje 
na Okęciu.

Jarosław Osowski

To nowa odsłona zakulisowych 
rozgrywek o przyszłość warszaw-
skich lotnisk. Politycy PiS prą do 
budowy za blisko 0,5 mld zł nowe-
go portu dla tanich linii i samolo-
tów czarterowych, które miałyby 
obsługiwać podróżnych ze stolicy 
w odległym o 100 km Radomiu. 
Docelowo zaś chcą otworzyć cen-
tralne lotnisko w gminie Baranów 
(ponad 40 km na zachód od War-
szawy). Przekonują, że Okęcie 
„jest na skraju przepustowości”. 
Tymczasem w ostatnich miesią-
cach czynny był tu tylko jeden 
pas startowy (remont drugiego 
skończy się w tym tygodniu), mi-
mo to liczba pasażerów wzrosła 
o 9 proc. Grzegorz Michorek, dy-
rektor pionu handlowego w Pań-
stwowych Portach Lotniczych, 
przewiduje tu w tym roku ponad 
19 mln osób.

Rzeczywiście, ciasno robi się 
w części terminalu, gdzie podróż-
ni czekają na samoloty do krajów 
spoza strefy Schengen (koniecz-
na jest dodatkowa kontrola pasz-
portowa). Są to największe ma-
szyny LOT-u czy przewoźników 

z Zatoki Perskiej. Porty Lotnicze 
powiększają więc powierzchnię 
dla pasażerów, ale nie przybędzie 
rękawów, którymi wchodzi się do 
samolotów. Piotr Rudzki, rzecz-
nik Lotniska Chopina, powiedział 
wczoraj „Stołecznej”, że przerwa-
no przygotowania do wydłużenia 
pirsu po drugiej, południowej 
stronie terminalu na Okęciu. To 
decyzja Ministerstwa Infrastruk-
tury.

– Inwestycje na Lotnisku 
Chopina nie są wstrzymane, tyl-
ko wymagają dodatkowych ana-
liz – przekonuje Beata Mielesz-
kiewicz, szefowa departamentu 
lotnictwa w resorcie infrastruk-
tury. Pytana, kiedy można się 

spodziewać ich wyników, ode-
słała nas do swojego przełożo-
nego.

Ale zapowiadany wczoraj 
na Okęciu wiceminister Miko-
łaj Wild był nieobecny. Ostatnio 
skupił się na lotnisku w Modli-
nie. Podważa decyzję koalicji PO-
-PSL w Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego o przyznaniu 50 
mln zł m.in. na rozbudowę płyty 
postojowej dla samolotów i pilne 
remonty. „Wynik testu inwestora 
prywatnego pokazał, że każda 
złotówka zainwestowana w lotni-
sko w Modlinie może być uznana 
[przez Komisję Europejską] za 
niedozwoloną pomoc publicz-
ną” – stwierdził. Z kolei Mariusz 

Szpikowski, szef Państwowych 
Portów Lotniczych i Lotniska 
Chopina, które mają pakiet 
udziałów w Modlinie, przeko-
nuje, że tamtejszy port „nie ma 
szans na rentowność w obecnym 
kształcie”. Powołując się na ra-
port fi rmy audytorskiej EY, doda-
je, że modlińskie lotnisko wyma-
ga przynajmniej 550 mln zł.

I Wild, i Szpikowski w zależno-
ści od okoliczności przekazują roz-
maite dane i opinie na ten temat. 
Wcześniej prezes PPL powoływał 
się na prognozy fi rmy Arup, które 
mówiły o ponad 1 mld zł wydatków 
na Modlin. Z kolei wiceminister 
Wild rok temu stwierdził: „Modlin 
musi zostać, bo jego likwidacja ab-

solutnie nie jest w interesie miesz-
kańców”. W marcu przyznał na-
wet, że „mógłby być dodatkowym 
pasem startowym dla Centralnego 
Portu Komunikacyjnego”.

– W historii walki z Modli-
nem używa się różnych chwytów 
– podsumowuje Marek Miesztal-
ski, skarbnik województwa mazo-
wieckiego i szef rady nadzorczej 
spółki lotniskowej. Zapowiedział, 
że w przyszłym tygodniu władze 
województwa ogłoszą wyniki swo-
jego testu prywatnego inwestora. 
Na razie w Modlinie nie można 
zacząć żadnych robót. – 50 mln zł 
leży i czeka na jednomyślną zgo-
dę wszystkich właścicieli lotniska 
– dodaje.  +

Wynik testu 
inwestora prywatnego 

pokazał,
 że każda złotówka 

zainwestowana 
w lotnisko w Modlinie 

może być uznana 
[przez Komisję 

Europejską] 
za niedozwoloną pomoc 

publiczną.

MIKOŁAJ WILD, 
wiceminister infrastruktury

• Hala odpraw na Lotnisku Chopina FOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA

• Szef kuchni Czerwonego Roweru Wojciech Balicki i kucharz Tomek 
Kędzierski FOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA

Hotele

Borewicz Victorii 
już by nie poznał
Geometryczne wzory, desi-
gnerskie meble – tak wyglą-
dają po remoncie najbardziej 
reprezentacyjne apartamen-
ty w hotelu Victoria, który 
wciąż chce się kojarzyć z luk-
susem, jak w latach 70.

Ronald Reagan, Elton John, ksią-
żę Albert, Stevie Wonder – to 
tylko niektóre ze znanych osób, 
które gościła Victoria przy Kró-
lewskiej (dziś to Sofi tel Warsaw 
Victoria). Hotel powstał w latach 
1973-76, zajmując m.in. miejsce 
po rozebranych murach pałacu 
Kronenberga. W produkowa-
nych w czasach PRL serialach 
udawał zagraniczne plenery, np. 
w „Życiu na gorąco”. Regularnie 
pojawiał się też w „07 zgłoś się”, 
bo często śledztwa prowadził 
tam porucznik Sławomir Bore-
wicz (Bronisław Cieślak). Miło-
śnicy polskich filmów i seriali 
pamiętają go m.in. z filmu Sta-
nisława Barei „Co mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz”. 

W 2018 r. otworzono w stoli-
cy trzy nowe, luksusowe, pięcio-
gwiazdkowe hotele – Europejski 
przy Krakowskim Przedmieściu, 
Renaissance przy lotnisku i War-
szawa w dawnym Prudentialu, 
więc sieć Sofi tel zdecydowała się na 
remont swojej perły w koronie, czy-
li czterech luksusowych pokoi Ope-
ra oraz apartamentu prezydenckie-
go. Powierzono to francuskiemu 
architektowi Didierowi Gomezowi, 
który projektował butiki luksuso-
wych marek, takich jak Yves Saint 
Laurent, Louis Vuitton, Kenzo. 
Apartamenty przeprojektował tak, 
by budziły skojarzenia z francuską 
architekturą wnętrz lat 70. W ścia-
nę prezydenckiego wkomponowa-
no kominek przypominający ultra-
nowoczesny telewizor.

Victoria będzie mieć coraz 
większą konkurencję. Pięcio-
gwiazdkowy hotel marki Mar-
riott Autograph Collection urzą-
dzany jest w pałacu Branickich, 
zacznie działać w 2021 r. +
Michał Wojtczuk
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Ekologia

Bo kranówkę 
trzeba zbadać
Ratusz ogłosił przetarg 
na wodę z plastikowych 
baniaków do 72 swoich 
budynków. Tymczasem 
dopiero co zakazano używa-
nia w urzędach jednorazo-
wych sztućców, a miasto od 
lat promuje picie kranówki.

Katarzyna Bednarczykówna

Sprawę nagłośniło na swojej stro-
nie internetowej Zielone Mazow-
sze. „Przedmiotem zamówienia 
są sukcesywne dostawy wody 
w butlach zwrotnych 18,9 litra na 
potrzeby Urzędu m.st. Warszawy 
oraz najem urządzeń do jej dys-
trybucji, stanowiących własność 
wykonawcy, we wskazanych bu-
dynkach urzędu” – czytamy. 

Baniaków ma być ponad 9 tys. Do 
tego 10 dystrybutorów wody z opcją 
grzania i chłodzenia i 164 dystrybu-
tory bez tych opcji oraz biodegrado-
walne kubki (60 tys. sztuk). Łącznie 
175 tys. litrów wody wraz z najmem 
urządzeń do jej dystrybucji ma kosz-
tować 260 437,48 zł brutto. Jak wyli-

czyli ekolodzy z Zielonego Mazow-
sza, to 1,50 zł za litr, czyli 150 razy 
więcej niż za wodę z kranu. Baniaki 
trafi ą do 72 lokali i budynków urzę-
du miasta, w tym na pl. Bankowy 
3/5 do gabinetu prezydenta Rafa-
ła Trzaskowskiego.

– Dystrybutory to etap przej-
ściowy. Uruchomienie przetargu 
jest konsekwencją zarządzania 
prezydenta o rezygnacji z plastiku. 
Nie zamawiamy już wody w butel-
kach jednorazowych – tłumaczy 
Ewa Rogala z biura prasowego ra-
tusza. Zapowiada, że latem przy-
szłego roku w urzędach będą za-
montowane źródełka z wodą pitną 
i wtedy baniaki znikną. – Nie mo-

żemy zrobić tego teraz, ponieważ 
wcześniej trzeba przeprowadzić 
nowe badania wody – tłumaczy.

Zapewnia, że mimo braku 
źródełek wielu urzędników pije 
kranówkę, ale to sprawy nie zała-
twia. Bo woda musi być dostępna 
w urzędach również w przypadku, 
gdyby zabrakło jej w kranie. – Jest 
gorąco, zgodnie z prawem musimy 
zapewnić pracownikom i petentom 
dostęp do wody pitnej w odpowied-
niej temperaturze – dodaje Rogala.

Z końcem maja prezydent Trza-
skowski zakazał używania w urzę-
dach plastikowych słomek, talerzy, 
sztućców itp. Wyjaśnił wtedy, że re-
gulacja zostaje wprowadzona „w ce-
lu ochrony środowiska naturalnego 
przed negatywnymi skutkami uży-
cia przedmiotów jednorazowego 
użytku wykonanych z tworzyw 
sztucznych”. Zarządzenie dotyczy 
stołecznego ratusza, urzędów dziel-
nicowych, wszystkich jednostek 
organizacyjnych miasta, wydarzeń 
i imprez organizowanych przez 
Warszawę. Rogala zapewnia, że ra-
tusz nie wyrzeka się ekologicznych 
zachowań, które sam promuje. Od 
przyszłego sezonu letniego źródełka 
z wodą pitną mają się pojawią rów-
nież w urzędach dzielnicowych.  +

  Powiśle

KINO POD NIEBEM
Dokumentalne kino letnie zacznie działać w sobotę na jednym 
z placów Elektrowni Powiśle. Pod gołym niebem będą tu poka-
zywane fi lmy, które miały swoje premiery podczas ostatnich 
edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. W reper-
tuarze są materiały o projektantach i kreatorach mody oraz 
zjawiskach popkultury, o bezkompromisowych artystkach 
i artystach, o ludziach pełnych pasji. Znajdzie się też coś dla 
fanów fotografi i i pysznego jedzenia.
Seanse odbywać się będą w środy i soboty przez całe waka-
cje, od 29 czerwca do 4 września, o godz. 20. Wstęp wolny. 
Harmonogram projekcji na fanpage’u Elektrowni Powiśle 
na Facebooku. + st

Droga woda

260
TYS. ZŁ

• ma kosztować woda wraz z naj-
mem urządzeń do jej dystrybucji. 
To 1,50 zł za litr, czyli 150 razy 
więcej niż za wodę z kranu

Laser FEMTO LDV Z8 Laser ekscymerowy AMARIS 750S

REKLAMA 33924318
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POWSIN

Otwarcie basenu w Parku Kultury
Wodny plac zabaw, spiralna zjeżdżalnia, odnowione niecki basenu 
i brodzika – za prawie 10 mln zł wyremontowano odkryty basen 
w Parku Kultury w Powsinie. Warszawiacy będą mogli z niego 
skorzystać od soboty, 29 czerwca. Wokół basenu urządzono „plażę” 
z desek kompozytowych. Jest też plac zabaw z atrakcjami wodnymi 
oraz drugi – suchy – w kształcie statku. Basen w Powsinie to trzecia 
otworzona w ostatnich dniach po remoncie miejska pływalnia. Kilka dni 
temu zaczął działać Delfin przy ul. Kasprzaka, a nieco wcześniej – 
zespół odkrytych basenów na Moczydle. 

BIELANY

Noc kupały na Kępie Potockiej
W sobotę odbędą się Bielańskie Wianki, jedno z najbardziej klimatyc-
znych wydarzeń lata. Na Kępie Potockiej (wejście do parku od 
skrzyżowania ulic Podleśnej i Gwiaździstej) można będzie poznać tra-
dycję świętowania nocy kupały. Impreza rozpocznie się o godz. 17 od 
warsztatów plecenia wianków, które dwie godziny później zostaną 
puszczone na wodę. Na Kępie Potockiej będą stacjonować food trucki, 
o godz. 19.30 rozpocznie się koncert Agi Zaryan, o godz. 21 – Darii 
Zawiałow, a potem zagra didżej. Wstęp wolny.

ŚRÓDMIECIE

Biegiem na szczyt Pałacu Kultury
5. Bieg im. Stanisława Tyma rozpocznie się w sobotę o godz. 10 
pod PKiN. „30 pięter Pałacu skutecznie weryfikuje przygotowanie 
kondycyjne i sprawnościowe zawodników, przed którymi kilka 
klatek schodowych, 793 stopnie, zmienne wysokości pięter i kręta 
droga na sam szczyt” – piszą organizatorzy. W imprezie może 
wziąć udział każdy, a nagrody przewidziano nie tylko dla naj-
lepszych – wyróżniony zostanie również zdobywa 64. miejsca, 
bo tyle lat ma Pałac Kultury. +
mpw, st

Zieleń w mieście

Trzeba rąk do zasiania łąk
Każdy może posiać łąkę 
kwiatów i zatroszczyć się 
w ten sposób o środowi-
sko. Wystarczy przyjść 
do specjalnego bankoma-
tu po bezpłatne nasiona, 
a potem cieszyć się wido-
kiem rosnących maków 
albo chabrów.

Konrad Wojciechowski

Taki bankomat stanął w siedzibie 
stołecznego Zarządu Zieleni przy 
ul. Kruczej 5/11D, jest czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 8-16. 
Miasto, rozdając nasiona, chce za-
chęcić warszawiaków do ożywia-
nia zaniedbanych przestrzeni, jak 
wydeptane trawniki, puste misy 
po drzewach czy okolice murków 
oporowych. Mając już wybraną 
lokalizację, wystarczy udać się do 
bankomatu po darmową miarkę 
nasion. Do wyboru: mak polny, 
rumianek pospolity, chaber, ma-
ciejka czy eszolcja. Nasiona trze-
ba posiać na spulchnionej glebie 
w odstępach co 20-25 cm, ziemię 
udeptać i podlewać. No i czekać, aż 
łąka wykiełkuje.

Łąki kwietne są zakładane 
w Warszawie od trzech lat. Tylko 
ubiegłej wiosny wysiano ich kil-
ka w różnych dzielnicach, m.in. 
w Śródmieściu na pasach zieleni 
oddzielających bulwar Grzymały-
-Siedleckiego od jezdni Wisłostra-
dy, na Woli przy murze cmentarza 

żydowskiego między Klifem a ul. 
Anielewicza, a także na Ochocie 
na trawniku rozdzielającym jezd-
nie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 
po południowej stronie ronda Ze-
słańców Syberyjskich. Łąki powsta-
ją też w parkach: Praskim, Kazimie-
rzowskim i na Polu Mokotowskim.

– Są przyjemnym urozmaice-
niem miejskiego krajobrazu. 
Służą jako pokarm pszczołom, 
wpływają na populację innych 
zapylaczy i zapewniają schronie-
nie dla różnego rodzaju małych 
zwierząt. A przede wszystkim da-
ją wsparcie drzewom przy fi ltro-
waniu zanieczyszczeń powietrza 
i magazynują wodę, wpływając 
pozytywnie na retencję i utrzy-

manie wilgotności w mieście 
– wylicza Dominika Wiśniewska 
z biura prasowego ratusza.

Warszawiacy sami zgłaszają 
propozycje wysiewania łąk do bu-
dżetu partycypacyjnego albo przy-
chodzą po bezpłatne nasiona do 
miejskich ogrodników. Na począt-
ku czerwca miasto razem z miesz-
kańcami Białołęki zasiało kwietną 
łąkę przy skrzyżowaniu ul. Modliń-
skiej i Kowalczyka. – W porówna-
niu do trawników rosnących w re-
prezentacyjnych miejscach stolicy 
łąki są niedrogie w utrzymaniu. 
I te kwietne, i naturalne kosimy tyl-
ko dwa razy do roku – w lipcu albo 
sierpniu oraz w październiku – za-
pewnia Wiśniewska. +

Piknik literacki

W Ogrodzie 
Krasińskich 
z Kochanowskim
Trzy sceny, a na nich kilkanaście 
spotkań z pisarkami i pisarzami, 
koncerty, spektakle i mecz po-
etycki, podczas którego drużyny 
aktorów będą konkurować w in-
terpretowaniu wierszy. W sobo-
tę w Ogrodzie Krasińskich od-
będzie się literacki piknik Bi-
blioteki Narodowej – Imieniny 
Jana Kochanowskiego.

Bohaterem tegorocznej edy-
cji wydarzenia jest Gustaw Her-
ling-Grudziński. Z Neapolu przy-
leci do Warszawy Marta Herling 
i opowie o dzieciństwie u boku 
ojca-pisarza, Stefan Chwin i Ta-
deusz Sobolewski zwierzą się, ja-
kie to uczucie oddać w ręce czy-
telników swój dziennik, będzie 
też można poznać fragmenty 
korespondencji Herlinga-Gru-
dzińskiego i Jerzego Giedroycia.

W Ogrodzie Krasińskich sta-
ną stoiska z książkami, działać 
będzie literacka poradnia „dla 
niezdecydowanych, nieczytają-
cych i tych, którzy już wszyst-
ko przeczytali”. O drzewach 
i przemijaniu w świecie natury 
opowie Urszula Zajączkowska, 
o wodzie – Aleksandra Kardaś, 
a o zamieszkujących Warszawę 
zwierzętach – Arkadiusz Sza-
raniec. Przez cały dzień będzie 
można zjeść darmowe śniada-
nia z ekologicznych i lokalnych 
produktów. Imprezę zakończy 
dansing pod gołym niebem, do 
tańca zagra Jazz Band Młynar-
ski-Masecki. + stol
Pełny program na: 
www.bn.org.pl

Uczelnie

Szanghajski sukces 
uniwersytetu
Fizyka oraz matematyka na 
UW w prestiżowym rankingu 
szanghajskim uplasowały się 
w przedziale między 51. a 75. 
miejscem, tym samym co Yale. 
To niezła pozycja na cztery 
tysiące notowanych uczelni.

– Jak widać po wynikach, fizycy 
i astronomowie oraz matematycy 
z UW należą do ścisłej światowej 
czołówki. Przykładowo w rankin-
gu dziedzinowym dotyczącym 
matematyki na tych samych po-
zycjach znajdują się takie uczelnie 
jak California Institute of Tech-
nology, La Sapienza, University 
College London i Yale University 
– wylicza rzeczniczka UW Anna 
Korzekwa-Józefowicz. 

Właśnie opublikowano tego-
roczny Akademicki Ranking Uni-
wersytetów Świata z podziałami 
na dyscypliny. Zwany jest on też 
szanghajskim. Ukazuje się od dzie-
sięciu lat, uchodzi za jeden naj-
bardziej znanych i miarodajnych 
akademickich rankingów i jest 
wyznacznikiem pozycji uczelni. 
Zestawienie uwzględnia 54 dys-
cypliny z nauk społecznych, przy-

rodniczych, inżynierii, medycyny. 
W tym roku notowane były ponad 
4 tysiące uczelni z całego świata.

Fizyka oraz matematyka pro-
wadzone na UW w zestawieniu 
znalazły się w przedziale między 
51. a 75. miejscem. W przypadku 
fi zyki to najlepsza pozycja uczel-
ni z tej części Europy. Gorzej 
– przedział między miejscami 101. 
a 150. – wypadł Uniwersytet Karola 
w Pradze, ale też np. uniwersytety 
w Zurychu, Seulu czy w Singapu-
rze. Uniwersytet Jagielloński w tej 
kategorii uplasował się w przedzia-
le między miejscami 201. a 300.

Podobnie jest w przypadku 
matematyki: UW wypadł najlepiej 
wśród uczelni z tej części konty-
nentu. W tym samym przedziale 
jest jeden z najlepszych uniwer-
sytetów świata – Yale. Moskiewski 
Uniwersytet plasuje się między 
miejscami 76. a 100., Uniwersytet 
Karola w Pradze – 101. a 150. Uni-
wersytet Jagielloński jest w drugiej 
setce, w przedziale między miej-
scami 151. a 200.

– Wpływ na pozycję w tym ran-
kingu ma liczba publikacji nauko-
wych oraz ich cytowań w danej 

dziedzinie, procentowy udział za-
granicznych autorów w publika-
cjach jednostki, liczba artykułów 
zamieszczonych w najważniej-
szych czasopismach naukowych 
i liczba pracowników, którzy 
otrzymali znaczącą nagrodę 
w określonej dziedzinie – tłuma-
czy rzeczniczka UW. 

W przypadku fizyki o pozycji 
w rankingu przesądziły również 
prace badaczy z Obserwatorium 
Astronomicznego. W tej kategorii 
twórcy zestawienia uwzględniali 
osiągnięcia w zakresie astronomii 
i astrofi zyki.

W szanghajskim rankingu dzie-
dzinowym znalazło się też osiem 
innych dyscyplin prowadzonych na 
UW: nauki polityczne (201.-300.), 
geografia (201.-300.), ekologia 
(201.-300.), chemia (301.-400.), 
ekonomia (301.-400.), nauka o at-
mosferze (301.-400.), nauki o Ziemi 
(401.-500.) i psychologia (301.-400.).

W ogólnym zestawieniu naj-
lepszych uczelni świata UW jest 
w czwartej setce, a Uniwersytet Ja-
gielloński w piątej. Pierwsza trójka 
to Harvard, Stanford i Cambridge. +
Wojciech Karpieszuk 

Łąki kwietne służą 
jako pokarm pszczołom, 

a przede wszystkim 
dają wsparcie drzewom 

przy fi ltrowaniu 
zanieczyszczeń 

powietrza i magazynują 
wodę, wpływając 

pozytywnie na retencję
 i utrzymanie 

wilgotności w mieście

• Łąka kwietna przy ul. Dereniowej na Ursynowie FOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA
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Prysznic tylko w dni 
parzyste, prąd najwyżej 
dwie godziny dziennie. 
Wisła przypomina strumy-
czek albo w ogóle jej nie 
ma. Do tego silne wiatry 
i ulewy. Jedzenie bardzo 
drogie. Tak może wyglądać 
Warszawa w 2050 r.

Martyna Śmigiel

W środę mieliśmy najgoręt-
szy dotąd dzień tego roku. 
Termometry w Warszawie 
pokazały ponad 35 st. C. To 
niewiele mniej niż rekord 

z sierpnia 2013, gdy w stolicy było 37 st. C 
w cieniu. Ten najgorętszy dzień przywita-
liśmy w dodatku po tzw. tropikalnej nocy, 
kiedy to temperatura nie spada poniżej 20 
st. W tym roku w czerwcu mieliśmy aż pięć 
takich nocy, w zeszłym roku w czerwcu – 
ani jednej. Nie ma kiedy odetchnąć, ale do 
upałów trzeba się przyzwyczajać. W lipcu 
też będzie bardzo ciepło.

ROZMOWA Z
KATARZYNĄ GUZEK
Z GREENPEACE POLSKA

MARTYNA ŚMIGIEL: Na zewnątrz jest 
ponad 35 stopni i chyba trudno mi skle-
cić pytanie.
KATARZYNA GUZEK: To chodźmy do po-
koju, w którym jest klimatyzacja.

Rzeczywiście, lepiej.
– Ale tylko w dwóch pomieszczeniach, nie 

mamy klimatyzacji w całym budynku. Zresz-
tą i tak staramy się jej używać bardzo rzadko. 
Teraz jest taki moment, że jednak włączamy. 
Ale wyrzuty sumienia są mniejsze, bo mamy 
elektrownię słoneczną na dachu.

Ta energia od razu płynie do budynku?
– Tak, w pierwszej kolejności wykorzy-

stujemy ją na bieżąco, ale elektrownia jest 
też podpięta do sieci przesyłowej. To, co zo-
stanie, jest odprowadzane do sieci.

Chyba niewiele jest takich budynków, 
które same siebie zasilają.

– Coraz więcej. I publicznych, i prywat-
nych. Ludzie montują elektrownie na da-
chach domów. My sami pięć lat temu mon-
towaliśmy je na dachach szkół w różnych 
województwach. 

Ale to droga instalacja.
– To prawda, ale się opłaca. W perspek-

tywie kilku lat zwraca się, co oczywiście za-
leży też od jej wielkości. Nie musimy jednak 
płacić za tę część energii elektrycznej, która 
jest wyprodukowana przez przydomową 
mikroelektrownię. 

A będziemy jej potrzebować, żeby się 
chłodzić, bo fale upałów się przedłużają. 
Synoptycy zapowiadają wyjątkowo upal-
ny lipiec.

– To właśnie utrzymywanie się wysokiej 
temperatury przez długi czas jest najtrud-
niejsze. W dodatku nie spada ona znacząco 
również w nocy. Ani my, ani przyroda nie 
mamy kiedy złapać oddechu. 

Dotąd umieraliśmy z powodu mrozów, 
a teraz wyższą śmiertelność wiąże się też 
z upałami.

– Światowa Organizacja Zdrowia w alar-
mistycznym tonie mówi o tym, że przedłu-
żające się fale upałów, zwłaszcza w mieście, 
mogą mieć bezpośredni wpływ na pogor-
szenie stanu zdrowia mieszkańców i wzrost 
liczby zgonów, zwłaszcza osób starszych. 
Ich organizm jest często tak wrażliwy, że 
kolejnych gorących dni nie są w stanie już 
przetrwać. Prognozuje się, że w przyszłości 
przez postępujący kryzys klimatyczny za-
grożonych będzie 42 proc. Europejczyków 
w wieku dojrzałym.

Niektórzy się cieszą. Bo wreszcie ciepło 
u nas jak w Hiszpanii.

– Nie ma się z czego cieszyć, bo nie bę-
dziemy tu mieli klimatu śródziemnomor-
skiego. Bałtyk to nie Morze Śródziemne, to 
akwen dość mocno zabudowany, w którym 
wymiana wody następuje mniej więcej 
co 30 lat. Nie ma dopływu świeżej wody 
z Atlantyku. Przez wzrost temperatury jest 
w nim coraz więcej sinic, pojawiają się stre-
fy beztlenowe. To wpływa na populację ryb. 
Rybacy mówią, że trudno jest łowić dorsze 
w Bałtyku, bo ich praktycznie nie ma.

Jak jeszcze odczuwamy skutki zmian kli-
matu?

– Naukowcy mówią o pustynnieniu róż-
nych rejonów Polski, m.in. województwa 
łódzkiego, silnych wiatrach, nawalnych 
deszczach, które mogą doszczętnie znisz-
czyć kwiaty drzew owocowych. A przez to 
nie wydadzą owoców. Najbardziej jednak 
powinno nas zaniepokoić rolnictwo. Rol-

nicy już w zeszłym roku mieli problem, bo 
nie było deszczu i nie mogli zapobiec utra-
cie plonów. W tym roku prawdopodobnie 
sytuacja się powtórzy. Rząd będzie musiał 
wypłacać odszkodowania, a my jako konsu-
menci nie będziemy mieli niektórych pro-
duktów.

Będzie zresztą coraz trudniej z dostępem 
do wody również w miastach. Mieliśmy już 
dwie takie sytuacje: jedną w Skierniewicach, 
gdzie zabrakło wody, drugą w Bełchatowie, 
gdzie wezwano mieszkańców do ogranicze-
nia jej zużycia.

To wyobraźmy sobie Warszawę w 2050 r. 
Jak będzie wyglądać, jeśli nie zatrzyma-
my zmian klimatu?

– To nie jest tak, że nagle obudzimy się 
w świecie z „Mad Maxa”, to będzie działo 
się powoli, ale odczuwalnie. Zresztą „Mad 
Max” nie jest dobrym przykładem, bo tam 
na potęgę używano paliw kopalnych, a tych 
do 2050 r. po prostu zacznie brakować. Do 
końca stulecia temperatura w skali globu 
będzie wyższa o 2-3 st. C, może więcej. Ni-

by niewiele, ale to ma ogromne znaczenie 
dla wielu organizmów, dla całej konstrukcji 
ekosystemu. Wisła być może będzie małym 
strumyczkiem albo w ogóle jej nie będzie.

Przy niskich stanach wody już dziś przy-
pomina górski potok.

– Może być tak, że w przyszłości będzie 
tylko rzeką sezonową. W upalne dni będzie 
znikać, a kiedy przyjdą nawalne deszcze 
w górach, będzie płynęła bardzo szybko 
wartkim strumieniem, co będzie powodo-
wać lokalne podtopienia. Warszawa sobie 
poradzi, bo zbuduje system zabezpieczeń, 
ale już jej okolice niekoniecznie.

Może się okazać, że woda będzie regla-
mentowana. Na pewno czekają nas ograni-
czenia w jej zużyciu. Może wodę w kranach 
będziemy mieli tylko trzy dni w tygodniu 
albo część dzielnic w dni parzyste, część 
w nieparzyste? W sklepach zabraknie 
żywności, a ta, która będzie, będzie bardzo 
droga. Utrata różnorodności biologicznej 
sprawi, że będziemy mieli niewystarcza-
jącą liczbę owadów zapylających, które 
odgrywają ogromną rolę w produkcji żyw-
ności. Czyli czeka nas dieta bez pomidorów, 
ogórków, jabłek czy śliwek. Mogą być za-
pylane ręcznie, jak w Chinach, i hodowane 
w szklarniach, ale tej żywności będzie zde-
cydowanie mniej. Nawet kakaowce są zapy-
lane przez owady. A czy wyobrażamy sobie 
życie bez czekolady?

Brzmi depresyjnie. A co z energią elek-
tryczną?

– Będą ograniczenia w dostawie prądu. 
Nasza dzisiejsza produkcja energii oparta 
jest na spalaniu paliw kopalnych, do czego 
zużywamy 70 proc. poborów wody, której 
nie mamy w Polsce tak dużo. Zatem w 2050 r. 
możemy sobie wyobrazić przerwy w pracy 
elektrowni – do Warszawy energia dociera 
może tylko w wybranych godzinach, może 
w dni parzyste.

Kryzys klimatyczny

Będzie nam bardzo gor

Woda będzie reglamentowana. 
Może w kranach będziemy ją 

mieli tylko trzy dni w tygodniu 
albo część dzielnic 

w dni parzyste, 
część w nieparzyste 

• Warszawiacy chłodzą się przy fontannach na Podzamczu FOT. MACIEK JAŹWIECKI / AGENCJA GAZETA
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Środa, czyli opowieść o przedwczoraj. Na 
termometrze ponad 35 stopni. Chodnik ma 
ich pewnie z 10 więcej, a elewacja budynku, 
w którym mieszkamy, osiąga prawdopodob-
nie stopni 50, co najmniej połowę drogi do 
wrzenia wody. Wydziela przy tym żar. Przy 
trochę wyższej niż 35 stopni temperaturze 
w miastach Indii i Pakistanu topi się asfalt. 
Umierają ludzie. Umierają też z przegrzania 
warszawiacy. Przeżywamy właśnie najbar-
dziej upalny polski czerwiec 
w historii pomiarów temperatur.

Razem z nami gotuje się cały świat, 
a temperatura jest teraz najgorętszym 
międzynarodowym tematem miej-
skim. Ukrop budzi poważne problemy 
i ogromny strach. Kto z nas ugotuje 
się pierwszy? Pustynniejemy? Czy 
będziemy mieli co pić? I jeść? Gdy się 
rodziłam, w Warszawie było ok. 12 dni 
w roku z temperaturą 32 lub ponad 32 
stopnie. Dziś jest ich około 22, a w 2066 
r. ma ich być jeszcze o 10 więcej. Pod 
koniec wieku będziemy musieli prze-
żyć ich już aż 50 rocznie.

Strach daje kopa. Może nie nam, 
w Warszawie, ale wielu ludziom w wie-
lu miastach daje. Podczas gdy my kolejny 
rok kształtujemy dokument z warszawską 
„Strategią adaptacji do zmian klimatu”, 
ponad 500 miast w Wielkiej Brytanii, Szwaj-
carii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Hiszpanii 
ogłosiło klimatyczny stan wyjątkowy, 
a w tym tygodniu dołączył do nich Kraków. 
Liczne z nich wzięły na natychmiastowy 
warsztat m.in. kwestię zabójczych tempera-
tur. Wśród warszawiaków podczas tzw. fal 
upałów śmiertelność wzrasta średnio 
o 17 proc. – mamy około pięciu dodatkowych 
zgonów dziennie z tego powodu. W trakcie 
fali upałów w 2010 r. było to 31 proc., czyli 
dziewięć dodatkowych zgonów dziennie! 
Z przegrzania będzie nas umierało coraz 
więcej. Wielu z nas w upały poważnie choru-
je. W setkach tysięcy nieprzystosowanych do 
wysokich temperatur mieszkań w blokach, 
kamienicach i miejscach pracy ludzie nie 
mogą wysiedzieć. Lub przeżyć. Podobnie na 
zabetonowanych, niezacienionych ulicach 
i skwerach. Lądują w gorących szpitalach, 
które też zaskoczył ukrop. I umierają w nich 
z przegrzania.

W tym samym czasie zabetonowujemy ko-
lejne miejsca i budujemy kolejne osiedla bez 
uwzględniania zmian klimatu i temperatur. 
Nie promujemy też szybkich i długofalowych 
sposobów ochładzania miasta. Tymczasem 
Nowy Jork od lat maluje na biało dachy – ofe-
ruje wsparcie mieszkańcom w pomalowaniu 

swoich i ma już ich dziś 500 tys. m kw. Według 
NASA już w 2011 r. zabieg ten obniżył tempe-
raturę dachów o 23 stopnie. Indyjski Ahmada-
bad redukuje białymi dachami temperaturę 
w budynkach niektórych slumsów nawet o 5 
stopni. Los Angeles w obliczu upałów maluje 
na biało jezdnie – obniża w ten sposób odczu-
walną temperaturę w ich okolicach o 6,6 stop-
nia. Ogromny sukces, bo każdy stopień jest tu 
w kontekście naszego zdrowia na wagę złota.

Hamburg intensywnie inwestuje w zieleń, 
redukując w ten sposób temperaturę jej oko-
lic o dwa-trzy stopnie, w tym w zielone dachy 
– do 2026 r. planuje mieć ich już sto hekta-
rów. Kopenhaga od lat tworzy mapę dzielnic 
i okolic przedstawiającą pomiary temperatur 
w konkretnych miejscach, która wykorzy-
stywana jest w lokalnym planowaniu prze-
strzennym i projektach architektonicznych 
nastawionych na ograniczanie skali upałów. 
Paryż stworzył aplikację Extrema Paris, 
dzięki której piesi wiedzą, gdzie w mieście 
wyspa ciepła osiąga apogeum i gdzie można 
skryć się przed upałem – wskazuje m.in. 
kościoły, instytucje publiczne, cień i parki. 
Ogranicza też wyraźnie ruch samochodowy, 
bo generuje on wzmagane przez tempera-
turę zanieczyszczenie powietrza i podnosi 
poziom miejskiej wyspy ciepła.

Międzynarodowa dyskusja miejska toczy 
się dziś przy tym wokół miejskich nierów-
ności w dostępie do chłodu oraz ich socjo-
ekonomicznego tła. Roztrząsa też zawodne, 
nieuwzględniające ochrony przed wysokimi 
temperaturami planowanie przestrzen-
ne i prawo budowlane, które pozwalają 
inwestorom budować śmiertelne pułapki 
dla ludzi. I my też szybko musimy się rato-
wać – dopracowany do perfekcji dokument 
w PDF nic nam nie da. +
Marta Żakowska
redaktorka naczelna „Magazynu Miasta”

Rekordowe upały

Kto z nas ugotuje się 
pierwszy?
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Podczas gdy my kolejny rok cyzelujemy 
warszawską „Strategię adaptacji do zmian 
klimatu”, ponad 500 miast w Wielkiej 
Brytanii, Szwajcarii, Nowej Zelandii, 
Kanadzie i Hiszpanii ogłosiło klimatyczny 
stan wyjątkowy. Wiele z nich wzięło na 
warsztat kwestię zabójczych temperatur

A tymczasem wszyscy chcemy mieć kli-
matyzatory.

– Więc energii będziemy potrzebować 
jeszcze więcej, ale jej po prostu nie będzie. 
Wszystkie nasze klimatyzatory i wiatraczki 
na nic się zdadzą. Będzie nam po prostu bar-
dzo gorąco.

Zrobiło się ponuro. To teraz scenariusz 
optymistyczny: załóżmy, że udaje się za-
trzymać zmiany klimatyczne.

– Polska i cała Unia Europejska bez wę-
gla do 2030 r. – to jest możliwe. Wyobraź-
my sobie, że od spalania paliw kopalnych 
odchodzą też inne kraje: Brazylia, Chiny, 
Indie, Rosja. Tym samym redukujemy emi-
sję gazów cieplarnianych i w 2050 r. nie 
mamy już tak drastycznego scenariusza. 
Nie ma przerw w dostawie prądu, bo wy-
korzystujemy odnawialne źródła energii. 
Wyobrażam sobie, że wtedy w Warszawie 
na każdym dachu budynku użyteczności 
publicznej znajdują się elektrownie sło-
neczne, może specjalnie dostosowane tur-
biny wiatrowe.

Tylko skąd wziąć na to pieniądze?
– Transformacja sektora energetycznego 

rzeczywiście wymaga bardzo dużych środ-
ków, ale utrzymanie sektora węglowego też 
jest kosztowne, tylko te koszty są rozłożone 
na całe społeczeństwo. To chociażby ce-
na leczenia chorób układu oddechowego, 
krwionośnego, które wiążą się z zanieczysz-
czeniem powietrza.

W Warszawie 2050 r. w wersji optymi-
stycznej jest też więcej drzew. Rosną nie tyl-
ko w parkach, ale też blisko domów, wzdłuż 
ulic. Jest też znacznie mniej samochodów, 
a jeśli są, to elektryczne. Nie potrzebujemy 
już tak szerokich ulic, możemy częściowo 
zmienić je w skwery czy ogródki warzywne. 
System komunikacji miejskiej jest bardzo 
rozwinięty i oparty na energii elektrycznej, 
nie na spalaniu paliw kopalnych. 

Piękna wizja, ale czy to możliwe?
– Odejście od węgla to kwestia decyzji 

politycznych, przede wszystkim na szczeblu 
centralnym. Z pewnością problem zaczyna-
ją dostrzegać samorządy, bo to je dotyka 
np. kwestia braku wody. Krakowscy radni 
przyjęli w środę rezolucję do rządu, w której 
domagają się wprowadzenia klimatycznego 
stanu wyjątkowego. Kilka tygodni temu zro-
biono to w Wielkiej Brytanii. We Wrocławiu 
urząd miasta dopłaca tym, którzy zbierają 
i wykorzystują wodę deszczową. Powstaje 
tam również spółdzielnia energetyczna, któ-
ra będzie produkować energię z odnawial-
nych źródeł. To krok w stronę rozproszonej 
energetyki obywatelskiej. Sami mieszkańcy 
domagają się zmian. 13-letnia Inga w War-
szawie idzie pod Sejm i protestuje, bo mówi, 
że autentycznie boi się o swoją przyszłość.

Ty też się niepokoisz?
– Oczywiście. Mam małe dziecko i mar-

twię się, w jakim świecie będzie dorastać. 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu 
w październiku zeszłego roku opublikował 
przełomowy raport i zaalarmował: musimy 
zatrzymać wzrost średniej globalnej tem-
peratury na poziomie 1,5 st. C. Ten raport, 
który jest zatrważający, paradoksalnie dał 
mi nadzieję, bo mówi, że mamy jeszcze czas. 
Naukowcy nie twierdzą, że jest już pozamia-
tane i nic nie da się zrobić. Mówią: jesteśmy 
na kursie kolizyjnym, ale możemy ten kurs 
zmienić i wtedy nie uderzymy w ścianę 
z pełną prędkością. +

FOT. ADAM STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA
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Miejskie kryzysy

Każdego musi być stać na mi

Miasto powinno budować 
mieszkania i prowadzić 

aktywną politykę gruntową. 
Mówił o tym już prezydent 
Starzyński. Jeśli miasto nie 
ma gruntów, nie ma żadnej 

możliwości prowadzenia 
polityki ani mieszkaniowej, ani 
edukacyjnej, ani zdrowotnej – 

popatrzmy choćby na problemy 
Białołęki 

Nie da się robić polityki miejskiej bez uregulowa-
nia cen mieszkań. Nauczycieli, pielęgniarki, straża-
ków – ludzi, którzy są niezbędni do funkcjonowania 
miasta – musi być stać na to, by w nim mieszkać.

Arkadiusz Gruszczyński

W arszawiacy ciągle stają 
przed wyborem: albo 
kredyt hipoteczny, albo 
wynajem mieszkania. 
Mogą jeszcze mieszkać 

z rodzicami lub przez lata zajmować po-
kój w mieszkaniu studenckim. Rynek jest 
zdominowany przez deweloperów, nie 
ma tanich lokali miejskich dla niższej kla-
sy średniej ani dostatecznej liczby miesz-
kań socjalnych. Dużym problemem jest 
tzw. luka czynszowa – to 40 proc. ludzi, 
których nie stać na kredyt, a którzy nie 
kwalifi kują się też do przydziału lokalu 
komunalnego. Natomiast Berlin debatu-
je właśnie nad wywłaszczeniem prywat-
nych mieszkań należących do spółek gieł-
dowych, wywłaszcza właścicieli, którzy 
udostępniają mieszkania turystom, i za-
brania podnoszenia czynszu przez kolej-
nych pięć lat. 

ARKADIUSZ GRUSZCZYŃSKI: W War-
szawie brakuje mieszkań, nowe budują 
prawie wyłącznie deweloperzy, młodzi 
mieszkają z rodzicami, ludzi jest w mie-
ście coraz więcej. Wiem, że badasz rynek 
mieszkaniowy w Berlinie. Tam jest po-
dobnie?
DR JOANNA KUSIAK: Tam są inne proble-
my, ale też mówi się o kryzysie mieszkanio-
wym. Stolica Niemiec przeżywa boom demo-
grafi czny. Przyrost naturalny jest dodatni, do 
Berlina napływają migranci – od start-upo-
wców z Doliny Krzemowej po uchodźców 
z Syrii. O ile 20 lat temu wydawało się, że 
wolnych mieszkań jest dużo, o tyle teraz ich 
brakuje i robi się coraz drożej.

Jak sobie z tym poradzono? Reguluje to 
tylko wolny rynek czy również miasto?
– W Niemczech przez ostatnie 100 lat 
mieszkania nigdy nie były pozostawione 
wolnemu rynkowi. Sytuacja stała się na-
pięta, odkąd globalni inwestorzy zaczęli 
traktować mieszkania w Berlinie jak loka-
tę kapitału – w 2017 r. ceny skoczyły o po-
nad 20 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że ponad 85 proc. mieszkań stanowią te 
na wynajem. Możliwości podnoszenia 
czynszów są ściśle regulowane, a loka-
torzy mają dużo praw. Kluczowe są sto-
warzyszenia lokatorskie. Te warszawskie 
zazwyczaj składają się z kilku osób, sto-
sunkowo biednych, które działają dopiero 
w sytuacji kryzysowej. W Niemczech naj-
starsza organizacja lokatorska powstała 
w 1888 r., jej trzon stanowią prawnicy.

Sporo osób jest w takich stowarzysze-
niach?

– Większość lokatorów zapisuje się do sto-
warzyszenia w momencie podpisywania 
umowy. Za kwotę 70 euro rocznie uzyskują 
ubezpieczenie od kosztów sądowych. Jeśli 
okaże się, że muszą walczyć o swoje prawa 
w sądzie, ubezpieczenie pokrywa wszystkie 
koszty, a stowarzyszenie zapewnia prawnika. 
To bardzo dobry mechanizm, gdyż pozwala 
nawet osobom niezamożnym dochodzić 
swoich praw w sądzie bez osobistego ryzyka.

Korzystałaś z ich pomocy?
– Tak, gdy byłam studentką i migrantką, 
wygrałam cztery procesy z właścicielem ka-
mienicy, w której mieszkam. Wcześniej, gdy 
wynajmowałam różne mieszkania w War-
szawie, nigdy nie miałam poczucia, że w sy-
tuacji konfl iktu z właścicielem mogę zrobić 
cokolwiek poza spakowaniem swoich rze-
czy i wyprowadzką. 

Berlin ma jednak problem ze spółkami 
giełdowymi, które mają już ponad 200 
tys. mieszkań. 
– To pokłosie masowej prywatyzacji miesz-
kań, która dokonała się na początku XXI w. 
Lokali nie wykupywali – jak w Polsce – lo-
katorzy, ale fundusze inwestycyjne. Spółki 
giełdowe z defi nicji są nastawione wyłącz-
nie na zysk, dlatego fi rmy takie jak Deutsche 
Wohnen, Akelius czy Vonovia oszczędzają 
na podstawowych naprawach, takich jak 
usuwanie pleśni z mieszkań, i starają się 
obejść regulacje, by podnosić czynsze.

Dlatego aktywiści zbierają podpisy pod 
wnioskiem o rozpisanie referendum 
w sprawie wywłaszczenia tych spółek?
– Tak. Berlińczycy próbują na nowo wymy-
ślić nacjonalizację, ale jako projekt społecz-
ny. Wyobraźmy sobie, że dekret w Warsza-
wie wprowadza nie Bolesław Bierut, tylko 
mieszkańcy poprzez oddolnie zorganizowa-
ne referendum. Ten dekret nie jest rodem 
z partyjnego socjalizmu, ale przypomina 
postulaty stoczniowców z pierwszej „Soli-
darności”. Nie chodzi bowiem o upaństwo-
wienie gruntów, ale o ich uspołecznienie. 
Mieszkańcy Berlina chcą wywłaszczyć spół-
ki giełdowe, które mają w swoich zasobach 
ponad 3 tys. mieszkań, i utworzyć nową, de-
mokratyczną instytucję, która by nimi za-
rządzała przy udziale lokatorów. Mówimy 
o mniej więcej 220 tys. mieszkań.

Ludzie popierają ten pomysł?
– Tak, sondaże wskazują, że ok. 50 proc. 
berlińczyków uważa go za sensowny. 15 
czerwca przekazano berlińskiemu senatowi 
77 001 podpisów, dużo więcej niż wymaga-
ne 20 tys. Żeby zorganizować referendum, 
w drugiej fazie aktywiści muszą dostarczyć 
170 tys. podpisów. Do wygrania wystarcza 
zwykła większość przy co najmniej 25-pro-
centowej frekwencji.

Wywłaszczenie to niebezpieczny termin. 
– To skrót myślowy. Jak mówiłam, chodzi 
o uspołecznienie. To nie tylko postulat poli-
tyczny, lecz także termin prawny, który poja-
wia się w art. 15 niemieckiej konstytucji. Mó-
wi on o tym, że ziemia i grunty, zasoby natu-
ralne i kluczowe gałęzie przemysłu mogą zo-

stać wywłaszczone i uspołecznione dla dobra 
publicznego za odszkodowaniem, przy czym 
to odszkodowanie nie jest wyznaczane po 
cenach rynkowych, ale regulowane oddziel-
ną ustawą. Co ciekawe, art. 15 jeszcze nigdy 
nie został użyty. Berlińczycy walczą więc nie 
tylko o mieszkania, lecz także o to, żeby były 
stosowane zapisy konstytucji. Oprócz konsty-
tucji Niemiec jest też konstytucja Berlina, któ-
ra mówi, że miasto ma zapewnić mieszkania.

Berlin jest gotowy na uspołecznie-
nie mieszkań?
– Skala poparcia zaskoczyła nawet samych ak-
tywistów. Obecny rząd Berlina już wcześniej 
zakazał prywatyzacji miejskich gruntów oraz 
ograniczył działalność Airbnb. W zeszłym ty-
godniu zdecydował zaś, że na pięć lat czynsze 
zostaną całkowicie zamrożone.

Te rozwiązania sprawdziłyby się w War-
szawie?
– W Warszawie nie ma wielkich koncernów, 
większość mieszkań jest własnością pojedyn-
czych osób. Jednak większość miast, które 
dotyka kryzys mieszkaniowy, zaczyna sobie 

ROZMOWA Z
DR JOANNĄ KUSIAK
SOCJOLOŻKĄ

• Osiedle Derby na Białołęce  FOT. DARIUSZ BOROWICZ / AGENCJA GAZETA
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Co to znaczy tanie mieszkanie

Na peryferiach, 
od północy, na parterze
O mieszkaniach w Warszawie 
trudno powiedzieć, że bywają 
tanie, skoro większość miesz-
kańców za miesięczną pensję 
nie byłaby w stanie kupić ani 
jednego metra. Jednak na po-
trzeby tego tekstu przyjmijmy, 
że w stołecznej rzeczywistości 
tanio to znaczy nie więcej niż 
6,5 tys. zł za metr kw.

Michał Wojtczuk

Ś rednia cena mieszkań 
w Warszawie zbliżyła się 
już do 10 tys. zł za m kw. Rok 
temu wynosiła ok. 8,8 tys. 

zł, a wiosną 2017 – niespełna 8 tys., 
co oznacza wzrost o jedną piątą 
w dwa lata! Średnia jest wyciąga-
na zarówno z cen apartamentów 
(nawet do 40 tys. zł za m kw.), jak 
i z cen mieszkań dla mniej zamoż-
nego klienta, tzw. low-cost. Tych 
ostatnich jest na rynku ok. 10 proc. 
Czy są gorsze? I co obniża ich cenę?

BO NA RUBIEŻACH 
MIASTA
Aleksandra Gałabuda, konsultant-
ka w Dziale Badań Rynku Mieszka-
niowego JLL, podaje, że na koniec 
marca w ofercie na rynku pier-
wotnym w Warszawie było 1079 
mieszkań, których średnia cena 
nie przekroczyła 6,5 tys. zł za m 
kw. Najwięcej tych najtańszych jest 
w dzielnicach peryferyjnych: na 
Białołęce, w Rembertowie, Wesołej 
i Wawrze, pojedyncze można zna-
leźć na osiedlach powstających na 
Pradze-Południe i w Ursusie. Kró-
luje jednak Białołęka. – Na koniec 
pierwszego kwartału tego roku 
zlokalizowanych tam było 84 proc. 
wszystkich mieszkań oferowanych 
w projektach low-cost w Warsza-
wie – podlicza Gałabuda.

Tanio jest tam, gdzie jest naj-
większa dostępność terenów pod 
zabudowę. Część z działek ku-
powanych przez deweloperów 
w peryferyjnych dzielnicach to or-
ne pola albo zagajniki. Wiele z nich 
jeszcze pięć lat temu nie znalazło-
by kupca, bo miały kiepski dojazd. 
Jednak z każdym rokiem miasto 
rozlewa się coraz dalej, powstają 
nowe ulice. Tam, gdzie do niedaw-
na nikt nie zdecydowałby się na 
zakup mieszkania, bo obok były 
sterty śmieci w krzakach, teraz 
w sąsiedztwie stoi blok ze sklepa-
mi w parterze, a dzielnica budu-
je przedszkole.

BO NIŻSZY 
STANDARD
O cenie nie decyduje tylko wartość 
gruntu, ale także standard budyn-
ku. Spada, kiedy inwestor nie bu-
duje podziemnego parkingu, daje 
tani tynk i styropian na elewacji, re-
zygnuje z boniowania, które dodaje 
subtelności, nie dodaje daszków nad 
balkonami na ostatniej kondygnacji, 
montuje masowo produkowane 
okna z białego PCV i tanie drzwi 
wejściowe z jednym zamkiem.

Można też oszczędzać na wydat-
kach na otoczenie, sadząc pojedyn-
cze, cienkie drzewka i krzaczki, nijak 
mające się do tego, co było na wizu-
alizacjach, redukując plac zabaw do 
jednej huśtawki i krasnoludziej pia-
skownicy, grodząc osiedle ażurową 
siatką. Co ciekawe, żaden inwestor 
najtańszych osiedli nie próbuje ciąć 
kosztów, rezygnując z płotu. – Jedno 
z pierwszych pytań klientów brzmi, 
czy osiedle będzie grodzone – mó-
wi przedstawiciel jednej z dużych 
fi rm deweloperskich.

Artur Pietraszewski, dyrektor 
sprzedaży i marketingu w fi rmie Po-
lnord SA, przekonuje jednak, że „ta-
nie” niekoniecznie znaczy „gorsze”. 
Według niego nie opłaca się oszczę-
dzać na wszystkim. I dowodzi, że 
czasem, żeby klienta przekonać 
do kupienia mieszkania w niezbyt 
atrakcyjnym rejonie, trzeba mu „za-
płacić” lepszą jakością wykonania. 
– Nasze osiedle Neptun w Ząbkach 
to duże ogrody i dobra architektura, 
a nie po prostu „miejsce do mieszka-
nia” – podkreśla. Ceny zaczynają się 
tu od 5,8 tys. zł za m kw.

BO Z DALA 
OD CENTRUM
Ucieczkę pod miasto rozważa wielu 
ludzi szukających tanich mieszkań. 
W Pruszkowie czy Piasecznie moż-
na znaleźć trzypokojowe w cenie 
dwóch pokoi w Warszawie. Za takie 
mieszkanie płacimy jednak własnym 
czasem – tym, jak długo zajmuje do-
jazd do pracy, dowiezienie dzieci do 
szkoły. To dlatego na osiedlu Regaty 
fi rmy Dom Development na północ-
nych obrzeżach Białołęki metr kw. 
kosztuje niespełna 5,3 tys. zł. 

– Dla ceny olbrzymie znaczenie 
ma lokalizacja. Każdy mówi, że 
chce mieć blisko do centrum, ale 
zazwyczaj nie chodzi o odległość, 
ale o bezkorkowy dojazd. Wielu 
ludzi chce mieszkać przy metrze, 
co jest drogie. Ale my pokazujemy 
klientom, że SKM jeździ prawie tak 
samo często i do samego centrum. 
Dlatego mieszkanie w Ursusie, 
choć geograficznie dalej niż na 
Woli, może być tańsze nawet o kil-
kadziesiąt tysięcy złotych i wygod-
niejsze – przekonuje Waldemar 
Wasiluk, wiceprezes fi rmy Victoria 
Dom, która buduje osiedle Ursus 
Factory na terenie dawnej fabryki 
traktorów. Dwupokojowe miesz-
kanie można tu kupić za 211 tys. zł.

Za niską cenę mieszkania cza-
sami płacimy ograniczaniem wła-
snych potrzeb, np. kupując ciasny 
lokal. Tanie lokum bardzo rzadko 
jest kawalerką, bo dla dewelopera 
są nieopłacalne – procentowo naj-
większą część powierzchni zajmu-
je łazienka i kuchnia, najdroższe 
w aranżacji. Dlatego inwestorzy bu-
dują ich mało. Jedne z najtańszych 
oferuje firma Atal na osiedlu na 
dawnych polach PGR na Targów-
ku: jednopokojowy lokal, niespełna 
23 m kw., kosztuje 148 tys. zł netto 
z wykończeniem. Netto, czyli bez 
podatku VAT, bo budynek formal-
nie jest aparthotelem. Klient, który 
ma fi rmę, może sobie VAT odliczyć.

BO OD PÓŁNOCY
– Największy wpływ na cenę ma 
standard osiedla oraz lokalizacja 
mieszkania – uważa Zbigniew Ju-
roszek, prezes fi rmy Atal. – Zazwy-
czaj tańsze są te na parterze, a naj-
droższe na ostatnich piętrach, bo 
są bardziej nasłonecznione i mają 
atrakcyjniejsze widoki.

– Nie znaczy to, że te tańsze 
są gorsze. One są dla innej grupy 
klientów. Dla inwestującego pod 
wynajem ważniejsza od ładnego 
widoku jest relacja wartości miesz-
kania do stopy zwrotu – dodaje 
Małgorzata Ostrowska z zarządu 
J.W. Construction. 

– Każdy ma inne preferencje, 
styl życia. To, co dla jednych jest 
wadą, dla kogoś może być zaletą 
– podkreśla Michał Melaniuk, dy-
rektor zarządzający inwestycjami 
mieszkaniowymi w Cordia Polska. 
– Kiedyś niecieszące się dobrą sła-
wą mieszkania na parterze obec-
nie wybierane są coraz chętniej ze 
względu na ogródki i tarasy.

A Radosław Bieliński, dyrektor 
ds. komunikacji w Dom Develop-
ment, dorzuca: – Zazwyczaj tań-
sze są mieszkania na pierwszym 
czy drugim piętrze z ekspozycją 
północno-wschodnią, bo są ciem-
ne. Ale są osoby, które świadomie 
takie wybierają, np. ludzie, którzy 
pracują w domu na komputerze.

BO NIE JESTEŚMY 
BOGACI
Według analityków z JLL nasz bu-
dżet na zakup mieszkania rośnie. 
Zaledwie 18 proc. wszystkich klien-
tów szuka w Warszawie lokum 
w cenie do 300 tys. zł, 30 proc. chce 
wydać nie więcej niż 350 tys. zł. Nie 
oznacza to jednak, że się wzboga-
ciliśmy. – Mimo że równolegle do 
cen mieszkań rosły także płace, to 
dynamika ich wzrostu nie nadą-
żała za cenami. W ciągu ostatnich 
12 miesięcy pogorszyła się relacja 
przeciętnego wynagrodzenia do 
średniej ceny mieszkania – twier-
dzą analitycy JLL w raporcie opu-
blikowanym w kwietniu. Mówiąc 
wprost: stać nas na mniejsze 
mieszkania. Albo tańsze, położone 
na obrzeżach, nieustawne, ciem-
niejsze, położone nad wjazdem do 
garażu. +

LICZBA

1079
MIESZKAŃ

• których średnia cena nie prze-
kroczyła 6,5 tys. zł za m kw., by-
ło na koniec marca w ofercie na 
rynku pierwotnym w Warszawie; 
najwięcej w dzielnicach peryfe-
ryjnych: na Białołęce, w Rem-
bertowie, Wesołej i Wawrze

ieszkanie

zdawać sprawę, że nie da się robić 
polityki miejskiej bez uregulowa-
nia cen mieszkań. W San Franci-
sco zaczyna brakować nauczycieli, 
pielęgniarek czy strażaków – ludzi, 
którzy są niezbędni do funkcjo-
nowania miasta, nie stać na to, by 
w nim mieszkać. W ten sposób 
kryzys mieszkaniowy staje się kry-
zysem miejskim.

W Warszawie 40 proc. młodych 
ludzi nie stać na kredyt hipo-
teczny, ale nie kwalifi kują się też 
na mieszkanie socjalne. 
– Nawet gdyby się kwalifikowali, 
tych mieszkań nie ma. Dewelope-
rzy ich nie zapewnią, bo nie mają 
w tym interesu. Dlatego miasto po-
winno budować mieszkania i pro-
wadzić aktywną politykę gruntową. 
Mówił o tym już prezydent Starzyń-
ski. Ustawa rewitalizacyjna wpro-
wadziła możliwość wywłaszcze-
nia gruntów pod mieszkalnictwo 
społeczne. Pytanie, czy Warszawa 

z tego korzysta. Jeśli miasto nie ma 
gruntów, to nie ma żadnej moż-
liwości prowadzenia polityki ani 
mieszkaniowej, ani edukacyjnej, 
ani zdrowotnej popatrzmy choćby 
na problemy Białołęki. 

Co jeszcze z niemieckiej polityki 
mieszkaniowej można wprowa-
dzić w Warszawie?
– Prawo, które umożliwia wy-
właszczenie pustostanów. Sa-
morząd może je tymczasowo 
wywłaszczyć, wyremontować 
i zakwaterować w nich lokato-
rów. Pustostan wróci do wła-
ściciela, jeśli ten zwróci koszty 
remontów i podtrzyma umowy 
najmu.+
Rozmawiał 
Arkadiusz Gruszczyński

Dr Joanna Kusiak – badaczka 
miast na Uniwersytecie w Cam-
-bridge. W 2017 r. ukazała się jej 
książka „Chaos Warszawa”.
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Czy jesteśmy tak bogaci, jak mówią

Nawet w Wilanowie 
nie kicha się stówami
W tym roku Warszawa 
stanie się drugą najbo-
gatszą stolicą w regionie 
po Berlinie – uważają 
autorzy raportu dla Eu-
ropejskiego Banku In-
westycyjnego. Rzeczywi-
ście jesteśmy tak zamożni? 
Sprawdzam, co to znaczy 
mieć 100 zł w Warszawie.

Katarzyna Bednarczykówna

P an Wojtek pilnuje pustej kor-
poracji w Boże Ciało. Siedzi 
w dyżurce biura na Mokotowie. 
Zatrudnia go zewnętrzna fi rma 
ochroniarska o dumnej nazwie 

nasuwającej skojarzenia patriotyczne. 
Każda godzina siedzenia w dyżurce jest 
warta 14,70 zł brutto. – Czyli dużo – pod-
kreśla pan Wojtek.

Dwa lata temu jego siedzenie było mniej 
warte, 6,40 zł brutto, więc efekty wzrostu 
gospodarczego Warszawy i bogacenie się 
jej mieszkańców pan Wojtek zauważa bez 
trudu. – Wcześniej biurowca chroniliśmy 
w sześciu, teraz zostało nas trzech. Odkąd 
minimalna stawka godzinowa ustawowo 
wzrosła, właściciel budynku zrezygnował 
z połowy kolegów, bo się nie kalkulowali. Ja 
zostałem – opowiada na dowód, że szczęście 
mu w życiu dopisuje. I zapewnia: – Teraz je-
stem szczęśliwy.

ODKŁADAM 
W MIESIĄCACH LETNICH
Pracuje 240 godzin w miesiącu, czyli bez 
weekendów, albo bierze zmiany 24-godzin-
ne, jak dziś. Zarabia ok. 2,8 tys. zł na rękę.

– Na ile starcza panu 100 zł? – pytam.
– Na trzy–cztery dni? – odpowiada 

niepewnie. Może dlatego, że w pracy je 
głównie kanapki, które przywozi z Miń-
ska Mazowieckiego, gdzie mieszka z żoną 
i dziećmi w domu „zwyczajnym, nie naj-
nowszym”. 

Na przeprowadzkę do Warszawy pa-
na Wojtka nie stać. Najgorzej, że mu się 
zepsuł samochód na gaz, z samochodem 
dojazdy wychodziły taniej. Bilet miesięcz-
ny na Koleje Mazowieckie kosztuje 300 zł, 
do tego komunikacja miejska. – Na życie 
w ciągu miesiąca może wydam tysiąc zło-
tych, może nie – podlicza. – Trochę pójdzie 
na dzieci, resztę odkładam (w miesiącach 
letnich, bo w zimowych trzeba palić w pie-
cu). Nie mam dużych potrzeb, bo kiedy ja 
miałbym iść do kina? – wyjaśnia. I jeszcze 
precyzuje, że teraz może odłożyć, bo gdy 
dwa lata temu zarabiał 1,4 tys. zł na rękę, 
nie mógł.

Wspólny budżet domowy (cztery osoby) 
to u nich jakieś 4,5 tys. zł. Z żoną nie skoń-
czyli jeszcze 45 lat. W ochronie pan Wojtek 
pracuje od dekady.

Na początku całymi dniami strzegł par-
kingu przed biurowcem i w ten sposób do-
wiedział się, jak bardzo nogi bolą, gdy się 
kilka godzin stoi. Teraz, gdy siedzi, otwiera 
pracownikom bramki, wyda identyfi kator, 
kiedy ktoś zapomni, obejdzie budynek do-
okoła, przegoni ulotkarzy. Ostrzegali go 
koledzy, że jeśli tak popracuje, później nie 
będzie mu się chciało pracować gdzie in-
dziej. I mieli rację.

STÓWKA DZIENNIE, 
BOGACTWO MŁODOŚCI
Aniela z Mińska Mazowieckiego prze-
prowadziła się do Warszawy, gdy miała 
16 lat, i od tego czasu sama gospodaruje 
pieniędzmi. – 100 zł starcza mi z grubsza 
na jeden dzień – odpowiada bez waha-
nia i większych emocji, jakby pozbywa-
nie się stówy z portfela przez siedem dni 
w tygodniu było naturalnym elementem 
warszawskiej rzeczywistości. I wsadza do 
koszyka w dyskoncie kolejne produkty: 
łososia, ananasa, awokado, makaron ryżo-
wy, prosciutto, olej rzepakowy. – Nienawi-
dzę byle jakiego żarcia. Uważam, że jestem 
szczęśliwsza, jedząc awokado, jajko i do-
brą bułkę niż kajzerkę z serem, nawet za 
cenę zaoszczędzenia pięciu stów miesięcz-
nie – tłumaczy.

Mieszka na Woli, na Młynowie, z partne-
rem. Mieszkanie jest jej ojca, płaci za nie 
400 zł czynszu miesięcznie. Ona pracuje 
w korporacji we Włochach za 4,5 tys. zł 
miesięcznie, on za 5 tys. Mają po 28 lat. 
– Wynajem mieszkania tego typu koszto-
wałby nas ponad 2,5 tys. zł. Ma prawie 70 
m kw. plus balkon. Bez tego mieszkania 

mój życiowy status znacznie by się pogor-
szył – podkreśla.

Ale mieszkanie jest, więc Anielę stać na 
to, żeby kanapkę na śniadanie kupować 
w korpo, zamiast robić ją w domu. – To już 
6 zł ze stówy. Jem obiad w stołówce pra-
cowniczej (20–25 zł), po pracy już raczej 
nie jem, bo gdy wychodzę po 20, a mam 
wstać na 8, wolę iść na piwo (30 zł) albo 
coś zjeść na mieście (30–35 zł) – wylicza. 
– Papierosy (15 zł) w naszym korposyste-
mie wszyscy palą od wszystkich, więc i tak 
wychodzi paczka dziennie. Palę towarzy-
sko, ponieważ rozmowy w open space nie 
są mile widziane. Dlatego wszyscy wycho-
dzimy zapalić dwa razy częściej niż wtedy, 
gdybyśmy mogli ze sobą rozmawiać. Nie 
oszczędzam na kinie. Mogę dać za bilet 
25–30 zł, więc gdy jeszcze pójdę do kina, 
wydam stówę dziennie.

Stoimy przy kasie, cena na rachunku: 114 
zł. Anieli trudno powiedzieć, na jak długo 

Dzieci są jednym 
z największych kosztów życia 

niezależnie od szczebla drabiny 
społecznej, na który udało się 

wspiąć. 
Przedszkole – 1,7–2,5 tys. zł, 

szkoła podstawowa 
– podobnie. Nianie zarabiają 

2,5–3 tys. zł na rękę

EWA Z WILANOWA
budżet jej domu to kilka średnich krajowych

W SOBOTĘ 29 CZERWCA
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starczą te zakupy. To raczej dodatki do po-
siłków. Płaci bonem. – W comiesięcznych 
rankingach zadowolenia pracowników 
w mojej korporacji wypada, że wszyscy 
straszliwie narzekają na zarobki. Nie chcą 
nam dawać podwyżek, więc dają bony, 
175 zł miesięcznie do wykorzystania w róż-
nych sklepach – wyjaśnia.

Mówi, że nie szczypiąc się za szczególnie, 
jest w stanie zaoszczędzić z pensji 1 tys. zło-
tych miesięcznie. – To niby sporo – stwier-
dza. – Na życie wydaję miesięcznie ok. 3 tys. 
zł. Czuję się bogata w kontekście przedłużo-
nej młodości.

– To znaczy?
– Gdybym miała poważne plany, chciała 

wziąć kredyt na mieszkanie (bo kiedyś bę-
dę musiała opuścić mieszkanie ojca) albo 
brać ślub i robić wesele, nawet w wersji 
miniaturowej, to finanse by mi się nie 
zgadzały. Wtedy byłabym bardzo nie-
szczęśliwa. Żyję tak, że przy codziennych 
zakupach nie muszę porównywać cen. 
Jeśli decydowałabym się na dziecko, przy 
kosztach życia w Warszawie musiałabym 
zarabiać dwa razy tyle.

BIEDRONKA NIE SZKODZI 
WIZERUNKOWI
W Miasteczku Wilanów na jednej ulicy 
jest kawiarnia z kawą za 16 zł i bar mleczny 
z obiadem w tej samej cenie. Do kawiarni 
nie ma kolejek.

Ewa pamięta czasy, gdy mieli wybudować 
Biedronkę i pojawiły się głosy, że nie, absolut-
nie, zaszkodzi to wizerunkowi osiedla. – Te-
raz stoją dwie Biedronki i wiadomość o budo-

wie Lidla mieszkańcy przyjęli z ulgą – mówi. 
Luksusowe delikatesy zbankrutowały.

– Mieszkam w dzielnicy, która jest bań-
ką w bańce – uprzedza Ewa na wstępie. – Są 
wyspy niesamowitego bogactwa, co widać 
nie tylko w sposobie ubierania się, lecz tak-
że w sposobie wydawania pieniędzy (i to 
jest mieszkaniec stereotypowy). Są ludzie 
o „ugruntowanej sytuacji fi nansowej” i są 
drobni ciułacze, którzy w zębach miesiąc 
w miesiąc oddają bankowi kasę. Skusiły 
ich dobre ceny mieszkań. Kosztów życia 
nie wzięli pod uwagę.

Ona w rankingu sąsiedzkiej zamożności 
stawia siebie pośrodku. Mieszkanie w Mia-
steczku kupiła z mężem w 2012 r. Pracuje 
w dziale komunikacji międzynarodowej 
korporacji niedaleko ronda ONZ. Wcześniej 
miała wolny zawód, musiała zmienić pra-
cę, bo zarobki nie wystarczały na opłacenie 
przedszkola dla jednego z synów.

W Wilanowie dzieci są jednym z najwięk-
szych kosztów życia, niezależnie od szczebla 
drabiny społecznej, na który udało się wspiąć. 
– Przedszkole – 1,7–2,5 tys. zł, szkoła podsta-
wowa – podobnie. Nianie zarabiają 2,5–3 
tys. zł na rękę. Kiedyś zatrudniłam panią do 
pomocy, bo nie dawałam sobie rady z pracą 
i dwójką dzieci, to nie była kwestia snobizmu 
– tłumaczy się. – Po dwóch–trzech razach 
(150 zł za godzinę) doszłam do wniosku, że 
nie mogę pozwolić sobie na wydatek 600 zł 
w skali miesiąca za posprzątanie mieszkania.

Mówi, że budżet ich domu to kilka śred-
nich krajowych (wg najnowszych danych 
GUS średnia krajowa wynosi 3,7 tys. zł 
na rękę). – Staram się nie wydawać 100 zł 
w ciągu dnia, nie stać mnie na kichanie 
stówami. Jadę samochodem do centrum, 
za parking płacę 25 zł. Nie kupuję już kawy 
na wynos, bo kosztuje 12 zł. Lunch – 30 zł, 
pan kanapka – 9–10 zł.

Zakupy robi na straganach na Sady-
bie, bo tam taniej. Za podstawowe owoce 
i warzywa na dwa–trzy dni zapłaciła 94 zł. 
– W Miasteczku na ten sam koszyk wydała-
bym 140–150 zł – przyznaje.

ŁATWO WYLĄDOWAĆ 
NA BRUKU 
– W Warszawie nie ma bogactwa, jest iluzja 
– stwierdza Ewa. – Większość mieszkańców 
żyje z notesem w ręce. Na końcu okazuje 
się, że Polacy to „working poor” – pracujący 
biedni, którym starcza tylko na opłaty.

– Ale w statystykach bogactwa gonimy 
Berlin – upieram się.

– Dla naszych sąsiadów z Berlina kawa 
za 16 zł to nieistotny odprysk z budżetu, dla 
nas to oznaka luksusu. A luksus polega na 
tym, że mogę spać spokojnie. Tymczasem 
granica od względnego poczucia zamoż-
ności, które towarzyszy warszawiakom, do 
wylądowania na bruku jest bardzo cienka. 
Jeśli nie mam oszczędności na dwa–trzy 
lata, które zapewnią mnie i mojej rodzinie 
funkcjonowanie na podobnym poziomie 
w razie utraty pracy, nie ma mowy o stabil-
ności fi nansowej.

Ostatnio Ewa z mężem chcieli kupić 
miejsce parkingowe, a sąsiad chciał sprze-
dać. Za 45 tys. zł. Nieco ponad 1 m kw., naj-
mniejsza szerokość, jaką dopuszcza prawo 
budowlane. Ewa: – Nie stać nas. +

Jak się utrzymać w Warszawie

Hipsterska bułka 
wypędza starych 
mieszkańców
ROZMOWA Z
DR JUSTYNĄ SARNOWSKĄ
SOCJOLOŻKĄ Z UNIWERSYTETU SWPS

KATARZYNA BEDNARCZYKÓWNA: Na 
ile wystarczy pani 100 zł w Warszawie?
DR JUSTYNA SARNOWSKA: Mogę prze-
żyć dwa dni albo kupić cztery obiady, pra-
cując na Służewcu czy biurowej Woli.

To dużo, mało?
– Mało.

Podobno w tym roku staniemy się dru-
gą po Berlinie najbogatszą stolicą w re-
gionie. Wskaźnik wytwarzanego PKB 
na kilometr kwadratowy w Warszawie 
jest prawie 100 razy większy niż w resz-
cie kraju. Mnie ciekawi, co to oznacza 
dla przeciętnego mieszkańca stolicy.

– Warszawa rozwija się najszybciej ze 
wszystkich polskich miast, wystarczy się 
rozejrzeć. Biurowiec na biurowcu. Wzrost 
gospodarczy to nowe miejsca pracy, roz-
wój rynku nieruchomości komercyjnych 
i mieszkaniowych, ale też wzrost cen, gen-
tryfikacja. Tego bogactwa nie odczuwa 
przeciętny mieszkaniec Warszawy, a już 
na pewno nie przeciętny mieszkaniec wo-
jewództwa mazowieckiego, które jest 
ubogie, co potwierdzają dane statystyczne 
i preferencje wyborcze.

Czyli jest się z czego cieszyć czy nie ma?
– To nie jest tak, że cała Warszawa zy-

skuje na tym rozwoju. Stolica jest bardzo 
zróżnicowana, praktycznie w każdej 
dzielnicy poziom życia jest inny. Dłu-
gość życia w poszczególnych dzielni-
cach różni się w zależności od zamożno-
ści. Na Pradze-Północ, w zaniedbanych 
rejonach Woli czy Śródmieścia żyje się 
krócej. W kontrze są Wilanów, Żoliborz, 
Saska Kępa. Jeśli miasto korzysta na roz-
woju gospodarczym, to – z perspektywy 
mieszkańca, nie biznesmena – korzysta-
ją na nim nieliczni.

Życie w Warszawie jest coraz droższe, 
odczuwa to każdy, niezależnie od wieku 
i dochodów. Najtrudniej jest tym, którzy 
spędzili w jakimś miejscu kilkadziesiąt lat, 
kupowali bułkę za parę groszy w sklepiku 
na dole. Teraz za „bułkę z dołu” płacą 4 zł, 
bo to jest już hipsterska bułka, na terenie 
hipsterskim. Powiśle jest tego najlepszym 
przykładem, kolejnym może stać się za 
chwilę Praga-Północ. Ludzie wynoszą się 
na obrzeża, bo ich nie stać.

Ale na nowych miejscach pracy wie-
lu skorzysta.

– Fala wzrostu gospodarczego po-
ciąga za sobą wzmożoną falę migracji: 
mieszkańców z kraju i naszych sąsiadów, 
głównie ze Wschodu. To będzie narastać. 
Od lat Warszawa jest głównym punktem 
na mapie Polski dla osób z dużymi aspi-
racjami edukacyjno-zawodowymi. Pro-
wadzę badania dotyczące wchodzenia 
na rynek pracy osób ze Słupska, Mielca, 
Puław i tam jedyna oferta dla młodych to 
praca fi zyczna.

Skoro pojawia się tyle osób napływo-
wych w stolicy, pogłębiają się nierówno-
ści społeczne wśród młodego pokolenia. 
Inna jest sytuacja osób, które wychowały 

się w Warszawie i mogą liczyć na kapitał 
ekonomiczny w postaci mieszkania, które 
odziedziczą po babci, a inna przyjezdnych, 
którzy zaczynają od zera. Mieszkanie jest 
podstawą, żeby godnie wejść w dorosłość. 
Tymczasem rynek mieszkaniowy w War-
szawie jest patologiczny. Możemy się cie-
szyć, że są nowe miejsca pracy, tylko nie 
ma gdzie mieszkać. Przeciętnego miesz-
kańca Warszawy nie stać na przeciętne 
mieszkanie w Warszawie.

Dwa pokoje za prawie 3 tys. zł blisko jed-
nej z dwóch linii metra.

– Często odpada tynk, meble pamiętają 
poprzedni ustrój. Cena za wynajem może 
być każda, bo rynek najmu jest niewielki 
w stosunku do potrzeb. W polskim społe-
czeństwie panuje święte prawo własności 
i jest bardzo silne. U nas tylko 17 proc. osób 
wynajmuje mieszkania, w Niemczech 
– 48 proc.

Rata kredytu jest mniejsza niż cena najmu 
– to kolejna patologia. Nie może być tak, że 
młody singiel czy para mają tylko dwie moż-
liwości: absurdalnie drogi wynajem lub kre-
dyt. Państwowy program pomocy młodym 
ograniczył się do wsparcia wkładu własnego. 
Pomija się tych, dla których kredyt jest barie-
rą nie do przejścia.

Jakie są konsekwencje?
– Zawieszenie dorosłych decyzji: już 

jestem dorosła, jeszcze żyję po studenc-
ku. Ludzie po 30. roku życia, którzy nie 
pochodzą z Warszawy, często mieszkają 
tu we wspólnych gospodarstwach domo-
wych. Jeśli trzeba zarobić na mieszkanie, 
pracuje się więcej. Młodzi ludzie w ogóle 
bardzo dużo pracują. W zagłębiach na 
Służewcu czy przy rondzie Daszyńskie-
go są wyciskani jak cytrynki. Warszawa 
przyciąga stylem życia, chcą mieć na to 
pieniądze, korzystać z oferty dla klasy 
średniej. Gdy pracują non stop, nie myślą 
o tym, żeby wyjść za mąż, mieć dzieci.

Jeśli na rynku mieszkaniowym nie 
wprowadzi się rozsądnych regulacji, wzro-
stowi gospodarczemu nie będzie towarzy-
szyła poprawa jakości życia na poziomie 
kolektywnym. Problem nierówności spo-
łecznych stanie się jeszcze bardziej dotkli-
wy, dystrybucja dochodu będzie jeszcze 
bardziej nierówna. Ci, którzy już mają 
dużo, będą mieli jeszcze więcej, ci pośrod-
ku – tyle samo, najbiedniejszym zostanie 
odebrane to, co mają. +
Rozmawiała: 
Katarzyna Bednarczykówna

Młodzi ludzie bardzo dużo 
pracują. W zagłębiach na 

Służewcu czy przy rondzie 
Daszyńskiego są wyciskani jak 
cytrynki. Warszawa przyciąga 

stylem życia, chcą mieć 
na to pieniądze, korzystać 
z oferty dla klasy średniej, 

pojechać na wakacje

• Miasteczko 
Wilanów 
jest uważane 
za osiedle ludzi, 
którym się w życiu 
udało
FOT.  PRZEMEK WIERZCHOWSKI 
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Za mało ławek w mieście

Na czym by tu przysiąść
A że w słońcu, a że nie-
wygodna, a że brudna, 
a że piją, hałasują. Narze-
kamy na ławki w mieście, 
ale nie umiemy 
bez nich żyć.

Michał Radkowski

N a tych ławkach spotyka się lewac-
two. Tu ktoś z nas zapalił pierw-
szego papierosa, tu kończyliśmy 
stare miłości, tu zaczynaliśmy 
nowe związki, tu gramy w karty, 

tu gadamy po kilka godzin, tu padają ważne 
deklaracje – opowiadają Marianna, Weroni-
ka, Alicja, Ola, Daniel, Zuza i Karolina.

Mają po 17-18 lat. Siedzą w parku Święto-
krzyskim przy okrągłym stoliku na trzech pół-
kolistych ławkach. Zalety: centrum Warszawy, 
w cieniu, zielono. I najważniejsze: – Widzimy 
siebie nawzajem, fajnie jest patrzeć drugiej oso-
bie w oczy. Poza tym siedzimy na jednym po-
ziomie: nikt nie jest wyżej lub niżej. Na zwykłej 
ławce zmieszczą się cztery osoby. Nas jest wię-
cej. Nazwaliśmy to miejsce okrągłym stołem, 
bo prowadzimy przy nim poważne dyskusje. 
A dziś zdecydowaliśmy, że piszemy książkę. 

Poznali się kilka lat temu na zlocie grupy 
facebookowej dla osób homoseksualnych. 
– To miejsce jest dla nas bardzo ważne – mó-
wią o ławkach w parku.

Minusy: są tylko dwa stoliki z półkolisty-
mi ławkami. Wiecznie oblegane. Powstały 
w ramach budżetu partycypacyjnego.

W CENTRUM SIĘ NIE SIADA
Kilkaset metrów dalej – na pl. Defi lad – Ali-
cja czeka na bus do Lublina. Ma szczęście, bo 
jest wolne miejsce na ławce. Jednej z trzech 
pod chmurką. Zostają jeszcze wąskie scho-
dy, ale mało kto siada na rozgrzanym kamie-
niu. A codziennie odjeżdża stąd kilkadziesiąt 
autokarów do innych miast. – Latem jest nie 
do wytrzymania, bo dookoła asfalt, drzew 
nie ma i nawet jak się siedzi, z człowieka leje 
się pot. Dla mnie to dziadostwo, żeby w sto-
licy czekać w takich warunkach. W Azji jest 
lepiej. Byłam w Bangkoku i Sajgonie i ludzie 
tam nie stoją – opowiada Alicja.

Ławek, nie licząc tych na przystankach, 
nie ma wzdłuż Al. Jerozolimskich między 
rondami de Gaulle’a i Dmowskiego. To 
700-metrowy odcinek w ścisłym centrum. 
– Tu nie ma po co siadać. Jest głośno, samo-
chody pędzą, ludzie na siebie wpadają – uwa-
ża Emilia z Chomiczówki. Z ławek w mieście 
nie korzysta. Siada na kocu, który nosi ze 
sobą: – Nie to, żebym się brzydziła ławek, ale 
najczęściej są brudne, z białymi plamami po 
ptakach. I kojarzą mi się z pijakami.

Z CHOPINEM 
I NA STULECIE Z USB
Na brak miejsc do siedzenia nie narzekają 
na Trakcie Królewskim. – Ławki eleganc-
kie, ale bez oparcia – słyszę jednak. Do mo-
ich uszu dochodzi także muzyka Chopina. 
Bo ławki z czarnego granitu po naciśnię-
ciu „play” grają fragmenty utworów tego 
kompozytora. To jedna z najpopularniej-
szych atrakcji dla turystów w Warszawie.

Podobnie jak ławeczka-pomnik przy Mu-
zeum Polin. – Usiadłem obok Jana Karskie-
go, fajnie, że można usłyszeć jego głos – mó-
wi Marcin Wiśniewski z Muranowa.

Niewypałem za to okazała się ławka nie-
podległości, która pod koniec roku stanę-
ła w Łazienkach Królewskich. To pomysł 
Mariusza Błaszczaka, ministra obrony 
narodowej, na uczczenie setnej rocznicy 
odrodzenia państwa polskiego. W całym 
kraju ustawiono ponad sto takich ławek. 
Jedna kosztowała aż 30 tys. zł. Ławka jest 
multimedialna, ma dwa wejścia USB, z gło-
śników słychać „Marsz I Brygady” czy depe-
sze marszałka Piłsudskiego. Grafi k Andrzej 
Pągowski uważa, że bardziej przypominają 
trumnę niepodległości niż ławkę.

– Na pierwszy rzut oka też miałam sko-
jarzenie z architekturą cmentarną – zgadza 
się Dorota Kupper, prezeska fundacji Wzor-
nictwo i Ład. – To zmarnowane pieniądze.

Warszawiacy komentują zaś: „Jest świet-
na, ale dla obrażonych par, bo siedziska są 
skierowane w różne strony” (Natalia z Wi-
lanowa), „Zupełnie nie pasuje do Łazienek, 
wolę te drewniane” (Sebastian z Gocławia).

A SENIORÓW PRZYBYWA
Ławek w mieście jest coraz mniej. „Kiedyś 
było inaczej. Gdy człowiek się zmęczył, mógł 
odpocząć na ławce albo przynajmniej na ja-
kimś przyulicznym murku” – pisała w liście 
do redakcji pani Halina. Żaliła się, że po wizy-
cie u lekarza miała do przejścia ok. 400 m do 
domu: „Ból się nasilał. Rozglądałam się, czy 
w zasięgu wzroku jest tam choć jakiś murek, 
podest, i nic. W końcu pokonałam tę trasę, ale 
nie życzę nikomu takich doświadczeń”.

– Już w latach 90. ławki popadły w niełaskę 
i były usuwane na prośbę mieszkańców. Chodzi 
głównie o skargi na picie alkoholu i głośne za-
bawy młodych ludzi – przyznaje Mariusz Bur-
kacki, rzecznik Zarządu Zieleni. Dwa lata temu 
ta miejska jednostka przejęła w Warszawie ok. 
4 tys. ławek. – Odpowiadamy za te, które stoją 
w większości parków i przy ulicach, którymi 
kursują miejskie autobusy – dodaje Burkacki.

Pozostałymi ławkami zarządzają dziel-
nice i spółdzielnie. – Koło przychodni stały 
dwie ławeczki. Tam codziennie wieczorem 
pijaczki awanturowały się i nie dawały nam 
spać. W końcu je usunięto i jest spokój – mó-
wi z ulgą pani Maria, emerytka z Górnego 
Mokotowa. Dodaje, że ławki powinny stać 
tam, gdzie jest najwięcej ludzi. Jej koleżan-

ka wtrąca, że to sprawa dla prezydenta. 
– Pamiętam, jak w czasie kampanii wybor-
czej Rafał Trzaskowski jeździł z ławeczką 
z miejsca w miejsce i zachęcał ludzi do roz-
mowy. Gdybym mogła, tobym dziś usiadła 
z nim i poprosiła o więcej ławek. Ja muszę 
się zatrzymywać co kilkanaście metrów. 
Bez przystanku po drodze jest mi ciężko 
iść – wzdycha pani Barbara.

Takich głosów mamy coraz więcej od star-
szych czytelników. Już teraz w Warszawie co 
czwarta osoba ma powyżej 60 lat. A w kolej-
nych latach będzie przybywać seniorów.

CHCESZ ŁAWKĘ? DZWOŃ!
– Wiemy, że liczba ławek w mieście jest nie-
wystarczająca, od zeszłego roku montuje-
my nowe – mówi Burkacki. – Udało nam się 
stworzyć uniwersalny model miejski, który 
ma wprowadzić harmonię w przestrzeni 
publicznej. Stawiamy ją w trzech warian-
tach: bez oparcia, z oparciem bez podłokiet-
ników oraz z oparciem i podłokietnikami.

Do końca 2020 r. miasto chce zamonto-
wać ponad 1 tys. sztuk w miejscach wskaza-
nych przez mieszkańców. Urzędnicy apelu-
ją, by zgłaszać lokalizacje na miejską infoli-
nię 19 115. – Tam, skąd dostajemy najwięcej 
próśb, ławki stawiane są w pierwszej kolej-
ności. Organizujemy też spacery w różnych 
dzielnicach, w czasie których pytamy ludzi, 
gdzie ławki są najpilniej potrzebne. Czasem 
okazuje się, że dwa metry robią różnicę. Bo 
ktoś ma okno, bo nie ma cienia, bo zbyt bli-
sko jest plac zabaw – wylicza Burkacki.

Dodaje, że najbliższy spacer odbędzie 
się na Pradze-Północ w sobotę 29 czerwca 
o godz. 11. Start przy wybiegu dla miśków 
vis-à-vis katedry św. Floriana.

Kupper uważa, że ławki w Warszawie nie 
powinny wyglądać identycznie: – Chciała-
bym, żeby w Warszawie realizowano więcej 
odjechanych projektów, które nas zachwycą. 
Duże wrażenie zrobiła na mnie pętelka Pet-
rarki w parku Świętokrzyskim, choć teraz 
wygląda brzydko, bo pomalowano ją na brą-
zowo. Ostatnio widziałam, jak na ul. Stalowej 
mieszkańcy jednej z kamienic ustawili drew-
niane ławki z donicami kwiatów. Wygląda to 
świetnie i oby więcej takich inicjatyw.

Kilkaset metrów dalej – też na ul. Stalo-
wej – pod wiatą przystankową ktoś wstawił 
domowy fotel. O ironio, na ławeczkach z do-
nicami jest pusto, a gra o tron między pasa-
żerami trwa. +

Nietypowe ławki

• Pętelka dla zakochanych. Ma 5 m 
długości, można na niej siedzieć i leżeć, 
a w pętelce się całować. Ławka stanęła 
w parku Świętokrzyskim 15 lat temu 
z okazji 700. rocznicy urodzin Francesca 
Petrarki. Miejsce wskazali nasi czytelnicy.
• Grające Chopina. Jest ich 15, od dekady 
stoją m.in. na Krakowskim Przedmieściu, 
pl. Krasińskich i ul. Miodowej. Wykonano 
je z czarnego granitu, co miało upodobnić 
je do fortepianu, po naciśnięciu guzika 
można usłyszeć fragmenty utworów 
Fryderyka Chopina.
• Lewitująca nad Wisłą. Na bulwarze 
Zbigniewa Religi, vis-à-vis Cytadeli, 
cztery lata temu stanęła betonowa ławka 
na niewidzialnych lustrzanych nogach. 
Można z niej podziwiać Wisłę. Dziś jest 
mocno zniszczona.
• Ławki-pomniki. Przed budynkiem 
Muzeum Polin na Muranowie można 
usiąść obok Jana Karskiego i posłuchać 
jego głosu. Z kolei Jan Nowak-Jeziorański 
podparty o laskę czeka na nas na ławce 
w parku na Solcu.
• Dla karmiących mam. Na Woli i Targów-
ku na skwerach i placach zabaw pojawiły 
się ławeczki wykonane tak, by można na 
nich było wygodnie nakarmić, przewinąć 
czy przebrać dziecko podczas spaceru. 
Mają daszek oraz boczne ścianki, co 
gwarantuje ochronę przed deszczem, 
wiatrem i słońcem. 

• Seniorom trudno 
czasem pokonać 
całą trasę 
bez odpoczynku 
na ławce 
FOT. ALBERT ZAWADA

 / AGENCJA GAZETA

W czasie kampanii wyborczej 
Rafał Trzaskowski jeździł 

z ławeczką z miejsca 
na miejsce i zachęcał ludzi 

do rozmowy. Gdybym mogła, 
tobym dziś usiadła z nim 

i poprosiła o więcej ławek

PANI BARBARA, 
emerytka z Mokotowa
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Życie uczuciowe w Warszawie

Mizoginów eliminuję od razu
Do jednego kolesia na-
pisałam, że nie mogę 
się spotkać, bo idę na 
„czarny protest”. Ciąg 
wyzwisk zakończył uwagą: 
żałuję, że cię matka nie 
wyskrobała – mówi Jo-
anna Jędrusik, która opi-
sała kilkadziesiąt randek 
z mężczyznami poznany-
mi przez Tinder.

ROZMOWA Z
JOANNĄ JĘDRUSIK
AUTORKĄ KSIĄŻKI „50 TWARZY TINDERA”

ARKADIUSZ GRUSZCZYŃSKI: Spotyka-
łaś się z facetami w różnych częściach 
świata. Polscy mężczyźni różnią się od 
tych z Nowego Jorku?
JOANNA JĘDRUSIK: Tak. Dla wielu chło-
paków z NYC, którzy non stop pracują, a ze 
znajomymi gadają tylko przez Messengera, 
Tinder jest jedynym łącznikiem ze światem 
towarzyskim. Warszawiacy nie są jeszcze aż 
tak wyalienowani. 

To jedyna różnica?
– Są jeszcze kulturowe. Amerykanie mają 

zrytualizowane życie randkowe. Liberalnie 
podchodzą do seksu, ale mają ustalone twar-
de zasady, co powinno się robić na randce. 

Czego nie wolno?
– Zapłacić za siebie. 

Zawsze płaci facet?
– Tak. Są dziewczyny, które pod koniec 

miesiąca umawiają się z chłopakami po to, 
żeby zjeść lunch i napić się wina. Do tego 
jeszcze w Polsce nie doszło. 

A są polskie rytuały?
– No właśnie nie. W Warszawie byłam na 

randce na basenie, chodziłam po parkach, 
siedziałam w barach i kawiarniach.

Z antyfeministami też?
– Staram się unikać mizo-

ginów i eliminować ich na sa-
mym początku. Ale kilka lat 
temu nie ogarnęłam, że trzeba 
wpisać na swoim profilu wiel-
kimi literami: jestem feministką 
i lewaczką. A nie to, że lubi się 
pizzę i whisky. Zmieniłam opis 
po spotkaniu dwóch prawilnych 
ultrasów. 

Jak się zachowywali?
– Umówiłam się kiedyś z chłopakiem nad 

Wisłą. Pijemy piwo, rozmawiamy o muzy-
ce, ale w pewnym momencie koleś ściąga 
koszulkę i widzę, że ma całe plecy wytatu-
owane powstaniem warszawskim, husarią 
i fl agami Polski. 

Może to błąd młodości, zmienił poglądy, 
ale tatuaże zostały. 

– Niestety, zaczął mi tłumaczyć symbo-
likę swoich dziar. Innym razem do jednego 
kolesia napisałam, że nie mogę spotkać się 
wieczorem, bo idę na „czarny protest”. Ciąg 
wyzwisk zakończył uwagą: „żałuję, że cię 
matka nie wyskrobała”. Był jeszcze masaży-
sta, który zaproponował mi naprostowanie 
kręgosłupa moralnego.

Prawilni mężczyźni nie kryją się ze swo-
imi poglądami na Tinderze.

– Tak, jest tam sporo fanów żołnierzy wy-
klętych albo tych wierzących w zamach pod 
Smoleńskiem. Są też tacy fotografujący się 
z politykami. 

Po co to pokazują?
– Może manifestują swój kapitał kulturo-

wy? Być może są przekonani, że laski na to 
lecą. Być może znajdzie się dziewczyna, któ-
ra da superlajka kolesiowi znającego Lesz-
ka Millera. Albo kolesiowi, który wrzuca na 
Tinder zdjęcie z marszu upamiętniającego 
„Łupaszkę”. 

Są tam też rasiści?
– Podam przykład dobrze wykształcone-

go chłopaka, pracującego w dużej korpora-
cji na ważnym stanowisku, który podczas 
rozmowy o grze komputerowej GTA powie-
dział, że wszyscy czarni są złodziejami. I do-
dał: „nie jestem rasistą, ale czarnemu bym 
ręki nie podał”. Poszłam sobie. 

Inny ujawnił się ze swoimi poglądami pod-
czas rozmowy o „Lalce” Prusa. Stwierdził, że 
na każdej stronie tej książki są Żydzi i zaczął 
wygłaszać paskudne, antysemickie sądy. Za-
sugerowałam, żeby sobie poszedł. Ale on da-
lej chciał dyskutować. Na szczęście barmani 
z Planu B go przegonili. Nie chciałam chodzić 
na randki z kimś, kto kwestionuje Holocaust.

Często też tłumaczyłam chłopakom, że 
miejsce kobiety nie jest w domu przy dzie-
ciach, że mogą się spełniać zawodowo, a na-
wet chodzić na randki z Tindera. Ale nie jest 
tak, że są tam sami radykałowie. Wielokrot-
nie widywałam się z umiarkowanymi kon-
serwatystami i liberałami. 

A przegrani mężczyźni?
– Cały czas krytykują samych siebie, mó-

wiąc, że są beznadziejni, mają złą pracę, fa-
talnych przełożonych, głośnych sąsiadów. 
Nie wiedziałam, co robić: pocieszać? narze-
kać na wszystko razem z nimi? 

Już na pierwszej randce ujawniali, że mają 
problem z poczuciem własnej wartości?

– Tak, często początek rozmowy na rand-
ce z Tindera wygląda jak rozmowa kwalifi -
kacyjna. Zdarzały się nawet pytania, gdzie 

siebie widzę za pięć lat, co robią 
moi rodzice, ile zarabiam. Prze-
gryw mówi, że skończył bezna-
dziejne studia, napisał pracę ma-
gisterską, z której jest niezado-
wolony, mało zarabia, praca jest 
nudna. Festiwal marudzenia. 

Może to depresja.
– Pewnie po części tak, ale 

nie mylmy marudzenia z choro-
bą. W swojej książce opisuję 26 

przypadków. Masz tam cały wachlarz trage-
dii: rodzinnych, fi nansowych, zawodowych, 
miłosnych.

Czego mężczyźni z depresją szukają 
na Tinderze?

– Tego samego co wszyscy, czyli bliskości, 
seksu, miłości. Wielu z nich chce po prostu 
się wygadać i traktuje randki jak sesję tera-
peutyczną.

Nie lepiej pójść do psychologa?
– Milion razy zadawałam to pytanie i da-

wałam numer telefonu do terapeuty. Ale 
może takie sesje już im nie pomagają? Albo 
nie mają przyjaciół? Widocznie lasce z Tin-
dera opowiadasz całe życie. 

Erotomani? 
– Traktują Tinder jak tekstową wersję 

sekstelefonu. Wysyłają obleśne wiadomo-
ści, a kiedy masz Snapchat lub Instagram 
połączone z Tinderem, zaczynają wysyłać 
nagie zdjęcia. Są jak gwałciciele: jedni i dru-
dzy nie respektują granic. Kobiety mają róż-
nie ustawioną granicę, za którą zaczyna się 
molestowanie, jedne akceptują bardzo bez-
pośrednie zachowania, inne uważają je za 
obcesowe. Ale to nie oznacza, że mężczyzna 
może sobie na wszystko pozwolić. 

A rozwodnicy? 
– Obsmarowują byłe żony albo matki 

swoich dzieci. Często musiałam słuchać, ja-
ką świnią jest taka kobieta. 

Są jacyś normalni faceci? 
– Polecam artystów. Spotkania z nimi 

nigdy nie są nudne. Nie będą mówić o prze-
suwaniu komórek w Excelu czy pisaniu po-
zwów. Raczej opowiedzą o obrazach, które 
malują, albo muzyce, którą tworzą. W tej 
grupie też są naukowcy, którzy mogą wy-
tłumaczyć zawiłości fi zyki lub archeologii. 
Z nimi czułam się tak, jakbym oglądała fi lm 
dokumentalny na żywo.

A gdybyś miała zdefiniować mężczyzn 
w Warszawie?

– Zmęczeni, zapracowani, niedocenieni, 
samotni, smutni, niemający czasu dla sie-
bie. Ale to Polska, gdzie ludzie mają za mało 
hajsu i za dużo pracują. Tinder jest dla nie-
których chwilą wytchnienia. +
Rozmawiał: Arkadiusz Gruszczyński

Joanna Jędrusik jest kulturoznawczynią, 
przez lata pracowała w korporacji, prowadzi 
fanpage „Swipe me to the end of love”

Czym jest Tinder?

• To aplikacja na urządzenia mobilne, służy 
głównie do umawiania się na randki. Zasada 
jest prosta: wyświetlanym profilom dajemy 
„serce” lub „x”. Jeśli dwie strony polubią 
swoje profile, wtedy mogą zacząć wymieniać 
wiadomości. W grudniu 2018 r. Tindera uru-
chomiło 268 tys. Polaków i Polek. 

Niektórzy faceci traktują Tinder 
jak tekstową wersję sekstelefonu. 

Wysyłają obleśne wiadomości, 
a kiedy masz Snapchat 

lub Instagram połączone 
z Tinderem, zaczynają wysyłać 

nagie zdjęcia

• Bulwary wiślane to popularne miejsce na randki
FOT. FRANCISZEK MAZUR / AGENCJA GAZETAFOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA
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Kościół

Nie chciał być już tak 
traktowany
Ludzie mówią, że jak 
proboszcz dobudował 
toaletę, to do młodego 
powiedział: teraz tu bę-
dziesz spał. A jak wikary 
prowadził lekcje w szkole, 
to proboszcz tam chodził 
i mówił, żeby jemu na 
konto przesyłać młode-
go wypłatę.

Zuzanna Bukłaha, Kamil Siałkowski

N a grobie piętrzą się znicze 
i sztuczne kwiaty. Te pastelo-
we – dla kochanego brata, czer-
wone – od wiernych z Kotunia. 
Pomiędzy nimi zdjęcie, na nim 

ks. Piotr w otoczeniu kilkorga uczniów, 
jeszcze bez brody. Patrzy przed siebie, lekko 
uśmiechnięty. Z tyłu dedykacja: „Dla najlep-
szego księdza, na zawsze w naszej pamięci 
– Radzyń Podlaski 2009”.

TAKIE TRAKTOWANIE
Sobota, 15 czerwca. Ks. Piotr odprawia po-
ranną mszę. Po uroczystości spotyka się 
z grupą rodziców na placu przed kościo-
łem, omawiają wycieczkę. Podchodzi do 
nich proboszcz, ks. Marek. Z relacji miesz-
kańców: zwraca się do ks. Piotra „dość nie-
uprzejmie”, zabrania mu wyjazdu. Mimo 
że dzieci, dla których organizował wyjazd, 
od dłuższego czasu na wycieczkę czekają. 
Ks. Piotr, zmieszany, bez słowa idzie w kie-
runku swojego domu.

Tego samego dnia znaleziono jego ciało.
Mieszkańcy:
– Karetka przyjechała od razu, ale było za 

późno. 
– Powiesił się, bo nie chciał być już 

tak traktowany.
Ks. Piotr miał 39 lat.

DOBRY CZŁOWIEK
Księdzem zostaje w 2009 r. Jest katechetą 
i wikariuszem w Woli Uhruskiej, Radzyniu 
Podlaskim, Motwicy, Starym Opolu, Białej 
Podlaskiej i ostatnie dwa lata w Kotuniu. 
Nie mieszka na plebanii tylko w małym bu-
dynku obok kościoła. – Tam kiedyś nawet 
ogrzewania nie było, w zimę to młodzi księ-
ża w kożuchach i kurtkach spali – opowiada 
starsza kobieta.

Dom wygląda dość biednie. Biały, mały 
barak, drewniane okna, stare fi ranki. Przed 
nim wielki zbiornik na gaz, jakaś dobudów-
ka. Dziś przed wejściem mnóstwo zapalo-
nych zniczy i kwiatów.

– W porządku był, porozmawiał zawsze. 
I za dobry, dlatego nie wytrzymał – komen-
tują mieszkańcy.

Opowiadają: jak od biedniejszych ro-
dzin nie brał kopert po kolędzie, to pro-
boszcz zabronił mu chodzić po domach; 
jak chciał zorganizować wycieczkę dla 
dzieci, to proboszcz, że nie; albo gdy za 
pogrzeb brał „co łaska”, to proboszcz, że 
jest cennik. – To taki ksiądz z powołania 
był, ale nie potrafi ł wygrać z wyżej posta-
wionym – mówią.

O tym, że źle się dzieje, mieszkańcy 
wiedzą od kilku miesięcy. Ks. Piotr skarży 
się, że „już nie wytrzyma”. Prosi biskupa 
siedleckiego o przeniesienie, a wiernych, 
żeby się za nim wstawili i nie protestowali. 
– Miał być przeniesiony na początku roku, 
ale to wstrzymano. Kuria kazała mu tu zo-
stać jeszcze – mówi starsza kobieta.

W sklepie spożywczym, jedynym otwar-
tym w niedzielę, ludzie o ks. Piotrze nie 
chcą rozmawiać: – Codziennie ktoś przyjeż-
dża i wypytuje, już jesteśmy tym zmęczeni. 
Nie wiemy, czy chodzi o prawdę, czy o ja-
kieś prowokacje.

– To dobry człowiek był. I tyle napiszcie. 
Tyle wystarczy, bo mówi o nim wszystko 
– rzuca mężczyzna w kolejce.

Rozmawiać chce za to postawny męż-
czyzna, wojskowy. Siedzi na ławce, chowa 
się przed słońcem: – Aż się do kościoła ode-
chciało chodzić. Słyszałem o konfl ikcie pro-
boszcza z wikarym. Byli jak pies z kotem.

Nie wszyscy jednak oskarżają probosz-
cza. – Mnie zastanawia, dlaczego stąd nie 
uciekł, skoro było mu tak niedobrze? Samo-
bójstwo to nie rozwiązanie. On musiał być 
zbyt wrażliwy, skoro tak postąpił – komen-
tuje parafi anka.

ZA GNĘBIENIE
Ks. Marek A. przejmuje parafi ę w Kotuniu 
w 2014 r., wcześniej służy w Przesmykach.

Wojskowy: – Proboszcz? Paskudny taki, 
nawet się go nie chciało słuchać. Po kolędzie 
jak wpadł, to zaraz wypadł. Pieniądze się dla 
niego tylko liczyły. Trzeba mu wyrok dać za 
gnębienie albo na budowę wysłać, żeby od-
pracował krzywdy.

Mija nas także mężczyzna na wózku 
elektrycznym. – Ci, co chodzą obok ple-
banii na AA, słyszeli, że jak proboszcz 
dobudował toaletę, to do młodego powie-
dział: teraz tu będziesz spał. Zły człowiek. 
A jak wikary prowadził lekcje w szkole, to 
proboszcz podobno tam chodził i mówił, 
żeby jemu na konto przesyłać młodego 
wypłatę. Ks. Piotr był równy chłop, za-
wsze mówił „cześć”, nawet na piwo dał, 
jak przybrakło.

Mężczyzna na rowerze: – A ja nie rozu-
miem tego księdza, dlaczego popełnił samo-
bójstwo.

Proboszcza, gdy przyjeżdżamy do Kotu-
nia tydzień po śmierci ks. Piotra, na pleba-
nii już nie ma. Niedzielną mszę odprawiają 
ksiądz z sąsiedniej wsi i nowy administrator 
parafi i ks. Bernard Błoński. 

Podczas mszy wierni modlą się za 
duszę ks. Piotra. I słuchają kazania, 
a w nim „o potrzebie niesienia krzyża, ja-
kiejkolwiek ceny byśmy nie musieli za ten 
krzyż zapłacić”.

– Młodzi ludzie w sąsiednich wsiach brali 
śluby i chrzcili dzieci, bo tu tak drogo było. 
1,8 tys. zł potrafi ł proboszcz wziąć. Tęsknić • Kościół w Kotuniu, gdzie wikarym był ksiądz Piotr FOT. KAMIL SIAŁKOWSKI
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Mnie zastanawia, dlaczego stąd 
nie uciekł, skoro było mu tak 

niedobrze. Samobójstwo to nie 
rozwiązanie. On musiał być zbyt 

wrażliwy, skoro tak postąpił – 
komentuje parafi anka

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

ATLAS DROGOWY
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Samodzielnie wybierz najlepszą 
trasę, zaplanuj podróż 
lub sprawdź wygodny objazd

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33925390 REKLAMA 33926717

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA” 

03-977 Warszawa, ul. Arabska 9

Ogłasza przetargi nieograniczone na:

1. Ateńska 2 – budowa podjazdu do budynku i przebudowa schodów

Terminy:

– składania ofert – do dnia 15.07.2019 r. do godz. 11:30

– otwarcia ofert – dnia 15.07.2019 r. godz. 12:00

Wadium – 3500 zł

Cena specyfikacji: 50 zł

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.09.2019 r.

2. Remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo jezdnych 

na terenie „SBM” Ateńska

Terminy:

– składania ofert – do dnia 15.07.2019 r. do godz. 12:30

– otwarcia ofert – dnia 15.07.2019 r. godz. 13:00

Wadium – 9 000 zł

Cena specyfikacji: 50 zł

Wymagany termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych

Opłatę za specyfikacje należy wpłacić na konto Spółdzielni: 

PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526

Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia wpłaty. Oferty należy

składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn

na każdym etapie procedury przetargowej.

REKLAMA 33927570

za nim nie będziemy – wierni gromadzą się 
pod tablicą z ogłoszeniami. 

– Stary ksiądz podobno w ekspresowym 
tempie przeszedł na emeryturę. Albo kaza-
no mu przejść – słyszymy o proboszczu.

Parafi anka: – A najgorsze, że nie pojawił 
się na pogrzebie. 

ZABURZENIE UMYSŁU
Komarówka Podlaska, kolejne 80 km od 
Kotunia, ponad 150 od Warszawy. To tu, 
w rodzinnej parafi i ks. Piotra, odbywa się 
pogrzeb. Ponad 100 kapłanów z całej die-
cezji, wielu wiernych, rodzina. Mszę od-
prawia biskup siedlecki Kazimierz Gur-
da. – Żywimy głęboką nadzieję, że śp. ks. 
Piotr w ostatniej chwili ziemskiego życia 
nie tylko nie odrzucił Jezusa, w którego 
życie został włączony przez sakrament 
chrztu i przez sakrament kapłaństwa, 
ale w chwili jakiegoś zaburzenia umysłu 
w Bogu właśnie szukał ratunku – mówi 
w kazaniu.

Ks. Piotra żegnają też młodzi przyjaciele 
z oazowego ruchu Światło i Życie: „Ks. Piotr 
na zawsze w naszych sercach. Ksiądz był do-
brym przykładem naszego Bożego Życia. Są 

ludzie, którzy potrafi ą zniszczyć życie dru-
giej osobie, nieważne, czy po święceniach, 
czy nie… Ale liczy się słowo Boże oraz to, co 
chcemy przekazać innym ludziom: że dobro 
jest wynagradzane, a zło karane”.

Mieszkanka Komarówki, nad grobem 
ks. Piotra, o jego rodzinie: – Nie powiedzieli 
żadnego złego słowa, nikogo nad trumną 
nie oskarżali o śmierć księdza. Jedyne co, 

to prosili o modlitwę. To bardzo religijna 
rodzina. Ojciec szafarz, brat ksiądz, jest tam 
też siostra zakonna.

O ks. Piotrze mówi: „wrażliwy”. – Nie 
wiem dokładnie, o co chodziło, ale chwi-
lę po święceniach przez ponad rok był na 
zwolnieniu lekarskim. No i dziwne, że tak 
go przerzucali z parafi i do parafi i. Ale może 
taka jest droga młodych księży? – zastana-
wia się.

BEZ DOWODÓW
W środę, 19 czerwca, siedlecka kuria in-
formuje, że proboszcz Marek A. z parafii 
w Kotuniu złożył na ręce biskupa rezygna-
cję z pełnionego stanowiska. I że przechodzi 
na emeryturę. – Biskup przyjął rezygnację, 
a do czasu mianowania nowego probosz-
cza wyznaczył administratora parafi i – in-
formuje lokalne media ks. Jacek Świątek, 
rzecznik kurii.

Samobójstwem ks. Piotra zajmuje się 
Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Postę-
powanie toczy się pod kątem „doprowadze-
nia namową lub przez udzielenie pomocy 
do targnięcia się na życie”. Grozi za to do 
pięciu lat więzienia.

Po sekcji zwłok biegły pisze: ksiądz zmarł 
wskutek uduszenia, a na ciele nie ma innych 
śladów, które mogłyby świadczyć, że do 
śmierci przyczyniły się inne osoby. Zlecono 
także badania toksykologiczne na obecność 
alkoholu i środków odurzających. 

Katarzyna Wąsak, szefowa siedleckiej 
prokuratury, podkreśla, że nikomu nie 
przedstawiono jeszcze zarzutów. – Zabez-
pieczono telefon i laptop należące do zmar-
łego. Materiały te są obecnie analizowane 
– mówi.

Śledczy przesłuchują rodzinę ks. Piotra 
i jego bliskich znajomych. Nie przesłucha-
no jednak proboszcza, choć, jak udało się 
nam ustalić, to on znalazł ciało ks. Piotra 
w sobotę, 15 czerwca. – Wyjechał, nie wia-
domo, gdzie jest – słyszymy w prokuratu-
rze. 

Wysyłaliśmy pytania do ks. Świątka: 1. 
czy wobec ks. Marka A. toczy się w kurii we-
wnętrzne postępowanie wyjaśniające, 2. czy 
ks. Markowi A. grożą jakieś konsekwencje, 
jeśli okaże się, że jego zachowanie przyczyniło 
się do śmierci ks. Piotra, 3. czy do biskupa sie-
dleckiego docierały prośby ks. Piotra O. o prze-
niesienie do innej parafi i oraz czy wiedział 
wcześniej o konfl ikcie księży? 

Wciąż czekamy na odpowiedź.+
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Na całym świecie trwa 
bum na kobiecy futbol, 
ale nie w Polsce. Warsza-
wa, której niewiele braku-
je do piłkarskiej pustyni, 
nie jest tu wyjątkiem. 

Piotr Wesołowicz

P iłka nożna w wykonaniu kobiet 
jest nudna i nikt nie chce jej oglą-
dać? Wolne żarty. Kto wątpi w fakt, 
że to jedynie krzywdzący mit, niech 
wróci do meczu otwarcia mundia-

lu kobiet, który trwa we Francji. Mecz go-
spodyń z Koreankami na stadionie Parc des 
Princes w Paryżu obejrzało 45 tys. kibiców 
i kibicek. Kolejne 11 mln przed telewizorami, 
czyli dwukrotnie więcej niż mecz męskiej re-
prezentacji w kwalifi kacjach do Euro 2020.

Mało? Ostatni mecz fazy grupowej, 
w którym Włoszki grały z Brazylijkami, 
w samych Włoszech obejrzało 6,5 mln wi-
dzów. Rekordy oglądalności piłkarki pobiły 
także w Wielkiej Brytanii i Brazylii, w której 
mecz z Francją w 1/8 fi nału śledziło w tele-
wizji O’Globo 35 mln Brazylijczyków.

Kobiecy futbol rośnie w siłę. Na wiosenny 
ligowy mecz Atlético – Barcelona przycho-
dzi 60 tys. kibiców. Bank Barclays podpisuje 
wartą 13 mln dolarów umowę sponsorską 
z angielską FA Women’s Super League. W Ar-
gentynie piłkarki zaczynają podpisywać za-
wodowe kontrakty. Budowę kobiecej dru-
żyny zapowiedział nawet – do tej pory w tej 
kwestii nieugięty – Real Madryt. 

W Polsce piłka nożna kobiet to wciąż 
sport trzeciej kategorii. Warszawa nie jest 
wyjątkiem. Ale ziarenko zostało już zasiane.

TO NIE JEST SPORT 
CHŁOPCZYC
Upalne sobotnie popołudnie. Na płycie 
głównej stadionu w Ząbkach trwa mecz 
juniorek Ząbkovii z drużyną z Bydgosz-
czy. Tuż przy linii, w cieniu, schowały się 
dziewczynki z Olsztyna. Trenują sztuczki 
z piłką – ruletkę à la Zinedine Zidane, zarzu-
cają piłkę na kark, żonglują. I przekrzykują 
się: – Ja będę Neymarem. A ja Messim!

– Parę lat temu nie do pomyślenia, praw-
da? – uśmiecha się Beata Ferens, kierow-
niczka Ząbkovii.

Jeszcze trzy lata temu w aglomeracji war-
szawskiej istniały tylko dwa kluby, które szko-
liły młode piłkarki: ten z Ząbek oraz MUKS 
Praga. Dziś jest kilka razy więcej, a futbol 
mogą trenować już nawet cztero- czy sześcio-
latki. – Myślę, że topnieje stereotyp, że piłka to 
sport chłopczyc. Dziesięć lat temu, gdy otwie-
raliśmy w Ząbkach sekcję kobiet, zaczynali-
śmy z kilkoma dziewczynkami. Dziś trenuje 
u nas 140 juniorek – chwali się Beata Ferens. 

– U nas ćwiczy 110-120 dziewczynek – cieszy 
się Marek Anglart, prezes MUKS Praga. – Kie-
dyś był kłopot z tym, żeby zachęcić je do piłki. 
Chodziłem po podwórkach i te, które kopały 
sobie o murek, namawiałem na przyjście do 
klubu. Teraz rodzice sami się do nas zgłaszają. 

Oboje są zgodni, że w piłce kobiet przede 
wszystkim brakuje pieniędzy i boisk. Pił-
karki z Pragi ćwiczą przy Kawęczyńskiej, 
na jednym z najbardziej obleganych boisk 
w stolicy. Dziewczynki w Ząbkach ćwiczą na 

Sport

Dziewczyny chcą być jak Ne 

• Międzynarodowy turniej piłki nożnej dziewcząt w Ząbkach
FOT. DAWID ŻUCHOWICZ / AGENCJA GAZETA

Piłka nożna
Dlaczego kobiety mają gorzej

PAULA MERCEDES ZIOMKO, 
AKS ZŁY: – Mercedes to moje 
drugie imię, ale i ksywka na 
boisku. Chociaż trener mówi 
na mnie „Czołg”, bo jestem nie 
do powstrzymania. Biegam od 
pola karnego do pola karnego, 
dziewczyny mówią, że mam 
żelazne płuca. Gram jako 
defensywny pomocnik, czyli 
w odbiorze, ale zdarza mi się 
pobiec do przodu i spróbować 
strzelić gola.

Zaczynałam kopać w wieku 
siedmiu–ośmiu lat na podwór-
ku w Wesołej. Rodzice byli 
przeciwni. Mama krzyczała, 
że mam pozdzierane kolana, 
a kiedy byłam w gimnazjum, 
denerwowała się, że na balu 
będę mieć najbardziej krzywe 
nogi spośród dziewczyn. W li-
ceum skupiłam się na nauce, 
piłka poszła w cień na lata.

Ponad rok temu odezwali się 
do mnie starzy znajomi z piłki. 
Że organizują mecz w Wesołej 
i czy bym nie dołączyła. Przy-
szykowałam korki i pojecha-

łam. Przez półtorej godziny gry 
żaden chłopak nie chciał do 
mnie nawet podać. Jeśli sama 
nie odebrałam piłki, to jej nie 
dostałam. Ale jak już miałam 
ją przy nodze, szło mi nieźle. To 
dało mi impuls, by zapisać się 
do Złego. Pamiętam, jak jeden 
z kolegów zdziwił się, że trenu-
ję piłkę, bo to „męski sport i ko-
biety nie mają do tego talentu”. 
Zatkało mnie.
MAGDA DUDEK, BYŁA PIŁ-
KARKA GOSIREK PIASECZ-
NO I REPREZENTANTKA 
POLSKI, OBECNIE TRENER-
KA: – Czasem zastanawiam się, 
co by było, gdybym urodziła się 
pod inną szerokością geogra-
ficzną. Może wciąż grałabym 
zawodowo i mogła żyć z futbo-
lu? Dwa lata temu musiałam 
skończyć z grą, zaczęłam pracę 
w szkole. Nie da się tego pogo-
dzić z zawodową piłką, bo trze-
ba trenować pięć razy w tygo-
dniu, a w weekend przemierzyć 
pół Polski na mecz. A dostaje 
się za to marne grosze.

Pensje w zawodowej piłce 
kobiet są amatorskie. Tylko 
kilka klubów płaci zawodnicz-
kom: Górnik Łęczna, Medyk 
Konin, Katowice, Sosnowiec. 
Nie są to jednak sumy, które 
można porównać do zarobków 
mężczyzn. Na poziomie naj-
niższej krajowej. Wiadomo, że 
piłka nożna kobiet nie jest tak 
medialna i prestiżowa, ale dys-
proporcje w zarobkach są dys-
kryminujące.

I tak miałam dużo szczę-
ścia. Tata widział, że kocham 
piłkę. Zapisał mnie do szkółki 
z chłopcami, ale jako nastolat-
ka nie mogłam już z nimi grać. 
Założył więc drużynę dziewczy-
nek. GOSiRKi urosły na tyle, 
że przez pewien czas grałyśmy 
w najwyższej lidze, musiały-
śmy się jednak z niej wycofać. 
Miasto nas wspierało, ale nie 
na tyle, by drużyna przetrwała 
w Ekstralidze. 
ELIZA I KAROLINA GÓRSKIE-
-TRAN, PIŁKARKI AKS ZŁY: 
– Ślub wzięłyśmy w marcu 

w Edynburgu. Z domów kibi-
cowały nam babcie, sąsiadki, 
kuzyni, znajomi. W klubie 
przygotowali dla nas specjalną 
oprawę meczową.

Gramy w Złym, ale poznały-
śmy się w zespole AZS UW. Do 
piłki ciągnęło nas od małego. 
Grałyśmy na podwórku. Na bo-
isku zawsze byłyśmy jedynymi 
dziewczynami. Na szacunek 
i równe traktowanie musiały-
śmy mocno zapracować.

Nie docenia się kobiet jako 
piłkarek. Mówi się, że nie je-
steśmy tak dynamiczne, silne, 
szybkie. No tak, gramy w in-
ną piłkę, ale to nie znaczy, że 
gorszą. Generalnie jesteśmy 
traktowane niepoważnie. Zbi-
gniew Boniek powiedział, że 
kobieca piłka to tylko dodatek 
do tej męskiej?! Kilka dni temu 
oglądałyśmy fi nał Pucharu Pol-
ski, Medyk ograł drużynę z So-
snowca. W nagrodę najlepsza 
piłkarka meczu dostała bon na 
500 zł. Już lepiej było zostać 
przy kwiatach. +
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Małgorzata Lejman

mieszkanka Siekierek 

Bardzo dziękuję za artykuł w „Stołecznej” na temat planów przebu-
dowy ul. Bartyckiej. Ponieważ byłam obecna na spotkaniu informa-

cyjnym w tej sprawie, a sprawa ta jest niezwykle istotna dla wszystkich 
mieszkańców Siekierek, chciałabym odnieść się do niektórych kwestii 
poruszonych w artykule.

Na Bartyckiej wystarczą dwa pasy
Po pierwsze, wypaczeniem rzeczywistych intencji mieszkańców jest 
sformułowanie, że nasze oczekiwania w sprawie przebudowy są 
sprzeczne – chęć ucywilizowania i odkorkowania Bartyckiej nie jest 
sprzeczna z oczekiwaniem, iż Bartycka pozostanie ulicą z jednym 
pasem ruchu w każdym kierunku. Żaden z mieszkańców w trakcie spo-
tkania nie opowiedział się za poszerzeniem Bartyckiej. Wręcz przeciw-
nie, wskazywaliśmy, że taka rozbudowa spowoduje jedynie wpuszcze-
nie większej liczby pojazdów na ul. Bartycką i zwiększenie korków przy 
dojeździe do ul. Czerniakowskiej. Pośrednio przyznali to również sami 
projektanci, mówiąc, że natężenie ruchu na ul. Czerniakowskiej jest tak 
duże, że w praktyce nie ma idealnego rozwiązania w tej sprawie.

Co istotne, przy opracowywaniu projektu nie wzięto w ogóle pod 
uwagę faktu, że została już oddana do użytku al. Polski Walczącej 
(Czerniakowska-bis), a przecież to ta ulica, z dwoma pasami ruchu 
w każdym kierunku i buspasem, ma spełniać funkcję głównej arterii na 
Siekierkach. Aktualnie ta ulica przez większość dnia jest w zasadzie pu-
sta – pytanie zatem, czy jest racjonalna potrzeba zalewania Siekierek aż 
w takim stopniu asfaltem, poprzez utworzenie dwóch równoległych ar-
terii w odległości zaledwie kilkuset metrów od siebie. W trakcie spotka-
nia projektanci poinformowali, że opracowując projekt, opierali się na 
badaniach natężenia ruchu na ul. Bartyckiej z listopada 2018 r., podczas 
gdy Czerniakowska-bis została otwarta na początku 2019 r. Może zatem 
należałoby rozważyć ponownie skalę rozbudowy Bartyckiej, opierając 
się na badaniach odzwierciedlających aktualną i rzeczywistą sytuację.

Poszerzenie ulicy oznacza wycięcie drzew
W waszym artykule nie wspomniano również o bardzo istotnej rzeczy, 
tj. takiej, że przy zakładanej rozbudowie Bartyckiej konieczne będzie usu-
nięcie wszystkich rosnących przy tej ulicy drzew. Przy tym przedstawiciele 
ZMiD ani fi rmy projektowej nie byli w stanie odpowiedzieć, w jakim stop-
niu planowany na nowej Bartyckiej pas zieleni będzie obsadzony drzewa-
mi, ponieważ projekt zieleni jest dopiero w opracowaniu. Obawiamy się 
zatem, że po opracowaniu projektu okaże się, że „się nie da” ze względu np. 
na ograniczenia wynikające z infrastruktury drogowej, a w związku z tym 
zamiast drzew na Bartyckiej będziemy mieli symboliczne krzewy i trawę. 
Ma to dla nas ogromne znaczenie, ponieważ na Siekierkach borykamy się 
już teraz z problemem dużego smogu. Utrata znacznej ilości drzew i zastą-
pienie ich asfaltem i betonem na pewno pogłębi ten problem.

Jeśli chodzi natomiast o przytoczony w artykule argument opraco-
wania projektu na podstawie planu zagospodarowania rejonu Bartyc-
kiej, to mam wrażenie, że podnoszony był on wtedy, kiedy było to dla 
ZMiD i projektantów dogodne. W innych przypadkach podkreślano, 
że zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ustalenia planu 
zagospodarowania nie są wiążące przy projektowaniu drogi.

Jak to się ma do walki ze smogiem?
W trakcie spotkania odniosłam niestety (oby mylne) wrażenie, że 
wszystko jest już w zasadzie przesądzone i że ewentualnie uwzględnio-
ne mogą zostać jedynie postulaty dotyczące indywidualnych kwestii, 
takich jak np. dojazdy do poszczególnych posesji. Trochę cyniczne 
i rozczarowujące były stwierdzenia przedstawiciela ZMiD, że zmiany 
będą trudne, bo projekt został już opracowany za znacznym wynagro-
dzeniem. Może w takim razie należało zapytać mieszkańców o zdanie, 
zanim środki publiczne zostały na ten cel wydane.

W świetle deklarowanej przez obecne władze miasta polityki walki 
ze smogiem i wsparcia dla rozwiązań przyjaznych środowisku przeska-
lowana rozbudowa ul. Bartyckiej wydaje się nieporozumieniem.

Mam też do was prośbę o wsparcie nas w staraniach o zachowanie 
Bartyckiej w kształcie i rozmiarach przyjaznych dla mieszkańców i śro-
dowiska. Wasze zaangażowanie w podobne problemy, np. w przypad-
ku ul. Świętokrzyskiej, miało w mojej ocenie ogromne znaczenie dla 
ostatecznych decyzji w kwestii przebudowy dróg i zagospodarowania 
ich otoczenia. Liczymy zatem, że sprawi przynajmniej, że nasze argu-
menty i prośby zostaną rzeczywiście wzięte pod uwagę. +
* Śródtytuły od redakcji

Listy: stoleczna@wyborcza.pl
Nie trzeba zalewać Siekierek asfaltem

• Ulica Bartycka wciąż z dwoma pasami ruchu
FOT. JACEK MARCZEWSKI / AGENCJA GAZETA

bocznych boiskach, na sztucznej trawie. Nie 
mogą trenować na tym głównym, bo jest za-
rezerwowane dla III-ligowych rezerw Legii 
i piłkarzy IV-ligowej Ząbkovii. 

BIEDA W DAMSKIEJ SZATNI
Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w pił-
ce seniorek. W Ekstralidze nie ma ani jednej 
drużyny z Warszawy, a od lat królują w niej 
zespoły z Łęcznej, Konina, Sosnowca czy Go-
rzowa Wlkp. W elicie przez chwilę były GO-
SiRKi Piaseczno, ale wycofały się ze względu 
na brak pieniędzy. Przez chwilę w Ekstralidze 
występowały też prażanki. – Ledwo stać nas 
dziś na występy w I lidze – skarży się Anglart. 

Ząbkovia w tym roku osiągnęła najwięk-
szy sukces w krótkiej historii. Zespół senio-
rek awansował do I ligi, czyli na drugi po-
ziom rozgrywek w Polsce. W drużynie więk-
szość dziewczyn to juniorki, wsparte przez 
kilka doświadczonych zawodniczek. Ferens: 
– I tu dotykamy sedna problemu polskiej 
piłki kobiecej, która po prostu jest biedna. 
W Polsce nie da się wyżyć, gdy jest się ko-
bietą i gra się zawodowo w piłkę. Utrzymuje 
się z tego dosłownie kilka dziewczyn. Górna 
granica zarobków to 3 tys. zł, cała reszta na 
stypendiach, które wynoszą 300-500 zł mie-
sięcznie. A mówimy o Ekstralidze! Kluby 
I i II ligi nie płacą nic. Dlatego w piłkę grają 
pasjonatki, wariatki, które kochają futbol.

W Ząbkovii seniorki na co dzień pracują 
– są nauczycielkami wuefu, menedżerkami. 

Kłopotem nie są tylko niskie pensje, ale 
i dotacje na futbol kobiecy. W Ząbkach mę-
ska drużyna, która rywalizuje w IV lidze, 

czyli na piątym poziomie, dostaje z budżetu 
miejskiego ok. 350 tys. zł, a piłkarki, które 
właśnie awansowały na zaplecze elity – le-
dwie 60 tys. zł, z czego większość jest prze-
znaczona na wynagrodzenia dla trenerów. 

W dorosłą piłkę w Warszawie grają tak-
że na szczeblu centralnym – prócz Ząbkovii 
i MUKS – podwarszawskie drużyny z Piasto-
wa i Raszyna (I liga) oraz AZS UW i GOSiR-
Ki Piaseczno (II liga). Sporo drużyn jest w III 
i IV lidze, czyli w rozgrywkach okręgowych. 
Pnie się AKS Zły, który powstał trzy lata te-
mu i wywalczył pierwszy awans do III ligi. 

CZAS NA ŻEŃSKĄ 
EKIPĘ LEGII?
Zły jest chlubnym wyjątkiem, jeśli chodzi 
o frekwencję na stadionie. Mimo że drużyna 
gra na niskich szczeblach, trybuny na me-
czach pań są zwykle wypełnione. Czerwco-
we spotkanie, w którym piłkarki Złego grały 
o awans, obserwowało ok. 350 osób. W Polsce, 
także w Warszawie, mecze pań nie cieszą się 
na ogół takim powodzeniem. – Gdy grałam 
w Górniku Łęczna i walczyłyśmy o mistrzo-
stwo Polski, na trybunach zasiadało może 50 
do 100 osób – wspomina Magda Dudek, była 
piłkarka pochodząca z Piaseczna, reprezen-
tantka Polski, a dziś trenerka juniorek. – Zwy-
kle byli to znajomi, rodzina, nasi partnerzy. Py-
tanie, czy to futbol kobiecy jest tak nieciekawy, 
czy po prostu nie ma pieniędzy na promocję, 
przyciągnięcie kibiców. Czyli znów – kasa.

To ma się zmienić. PZPN obiecał, że na re-
formę piłki nożnej kobiet wyda aż 30 mln zł 
w ciągu pięciu lat. Kluby będą dofi nansowy-
wane przez federację, wzrosną nagrody dla 
najlepszych. Mistrz Polski otrzyma 200 tys. zł, 
a zdobywca Pucharu Polski dwa razy tyle. Fede-
racja liczy, że zachęci do żeńskiego futbolu naj-
większe kluby w Polsce, m.in. Legię Warszawa. 

Ten model sprawdził się na Zachodzie. 
We Francji, Anglii czy Hiszpanii drużyny 
piłkarek traktowane są przez kibiców z ta-
kim samym uczuciem co ich męskie odpo-
wiedniki. – We Włoszech brak kobiecego 
zespołu zaczął być źle postrzegany – mówił 
niedawno „Wyborczej” Zbigniew Boniek.

Kilka dni temu sekcję żeńską odważyła 
się zbudować Lechia Gdańsk. Plany snu-
je Pogoń Szczecin. Z kolei Zagłębie Lubin 
drużynę pań zlikwidowało. Prezes Legii 
Dariusz Mioduski obiecał budowę żeńskiej 
drużyny, ale temat na razie przycichł. +

Kobiecy futbol w Warszawie

• W międzywojniu panie piłki 
nie kopały. Rzucały nią do 
bramki, grając w popularną 
wówczas hazenę, przebijały 
przez siatkę i wrzucały do 
kosza. Pierwsza wzmianka 
o kobiecym futbolu w stoli-
cy pojawiła się w „Expressie 
Wieczornym” w lipcu 1957 r. 
Wzmiankę o nowo powsta-
łej sekcji kobiet w Polonii 
opatrzono czarno-białym 
zdjęciem: pięć zawodniczek 
na środku murawy stadio-
nu, w wysokich trampkach, 
bawi się piłką. Jadwiga 
Szaniawska, ówczesna 
koszykarka Polonii: – Tre-
nował je legendarny Wa-
cek Kuchar. Zebrał grupę 

dziewcząt z różnych szkół 
i spotykali się na treningach 
chyba dwa razy w tygodniu. 
Przy Konwiktorskiej został 
nawet zorganizowany mecz 
towarzyski, przeciwnikiem 
były piłkarki Pogoni Szcze-
cin. W Polonii zagrała moja 
siostra, Łucja.
Sekcja nie przetrwała. 
– Polonistki nie miały w po-
bliżu rywalek. Profesjonalne 
drużyny grały wówczas we 
Wrocławiu, Kutnie. A na tak 
dalekie wyjazdy nie było 
pieniędzy – mówi dr Robert 
Gawkowski, historyk sportu.
Kobiecy futbol odrodził się 
na początku lat 90. 
– W 1991 r. zorganizowaliśmy 

pokazowy mecz na terenie 
UW, bo o stworzenie sekcji 
kobiecej upominały się same 
studentki – wspomina 
dr Gawkowski. Prowizo-
ryczne boisko powstało na 
głównym dziedzińcu przy 
Krakowskim Przedmieściu. 
Mecz sędziował sam Mi-
chał Listkiewicz, a gościem 
honorowym był śp. Kazimierz 
Górski. – Widzów było 500. 
A właściwie 501, bo dołączy-
ła pani Basia, ogrodniczka 
UW, która strzegła swojej zie-
leni – mówi Gawkowski. – Do 
dziś nie może mi wybaczyć, 
że kopnięta za daleko piłka 
zniszczyła magnolie – śmieje 
się dr Gawkowski. 

Kobiecy mundial

45
TYSIĘCY

• kibiców i kibicek obejrzało na stadionie 
Parc des Princes w Paryżu mecz otwarcia 
mundialu kobiet, który trwa we Francji, 
a kolejne 11 mln przed telewizorami
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15 lat temu odszedł wspaniały 

 

Janusz Dmowski 
 

Ika 

 

 

22 czerwca 2019 odszedł  

 

Jerzy Zduńczyk 
 

sędzia i adwokat 

prawnik o wielkiej wiedzy 

Człowiek dowcipny i życzliwy ludziom 

 

Julciu 
 

całym sercem jesteśmy przy Tobie i Twoich Bliskich  

 

Ewa i Janek Rostafińscy  

 

 

 

 

21 czerwca 2019 roku zmarła w wieku 81 lat 

nasza kochana Mama i Babcia 

 

 

 

Alina Ziemińska 
z domu Naróg 

 

lekarz medycyny 

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 

3 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 

w kościele pw. św. Wincentego a’Paulo (drewnianym) 

na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie, 

po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego. 

 

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

 

córka, zięć i wnuczka 

 

 

 

Drogiej Koleżance 

 

Edycie Wysłockiej 
 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

 

Męża 
 

oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach 

 

składają 

 

koleżanki i koledzy z DBFO Bielany. 

 

 

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku odeszła od nas w wieku 90 lat 

 

 

 

Bożena Leszko-Stachy 
 

dr nauk med., internista, hematolog. 

 

Przepracowała 45 lat w Instytucie Hematologi  

i równolegle 34 lata w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia. 

Wielbicielka muzyki poważnej, nałogowa turystka. 

Człowiek samodzielny, odpowiedzialny, prawy. 

 

 

Msza świeta żałobna zostanie odprawiona 

we wtorek 2 lipca 2019 roku o godzinie 11.00 

w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, 

po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy 

do grobu rodzinnego. 

 

Żegnaj Bożenko 

 

Hanusia 

 

 

 

 

Kochana 

 

Bożenko Podróżniczko  
 

wyruszyłaś w najdłuższą swoją podróż 

do bram niebieskich. 

Życzymy Ci na niej pomyślnych wiatrów. 

 

Życie bez Ciebie będzie na pewno mniej kolorowe,  

będziemy tęsknić. 

 

Hanusia, Jaśko, Ania i Maciek z rodzinami  

 

Ps. Ta łza znad planety jest po Tobie... 

 

 

 

 

Hani, Ryszardowi i Piotrowi 

Machińskim  
 

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 

 

Amelia i Rafał Skąpscy 

 

 

 

 

 

 

Drogiej 

Hani Machińskiej 
wyrazy serdecznego współczucia po śmierci 

Mamy  
składa  

Irena Górka (Szarska - Martyn) 

 

Drogiej Koleżance 

Ani Łękowskiej-Leki 
głębokie wrazy współczucia  

z powodu śmierci 

 

Męża 
 

składają  

 

koleżanki i koledzy z AIR CLUB-u 

 

 

 

 

 

 

 

Drogiej 

 

Hannie Machińskiej  
 

oraz  

 

Ryszardowi i Piotrkowi  
 

wyrazy serdecznego współczucia  

po śmierci 

 

Mamy i Babci 
 

składają  

 

Agnieszka i Leszek Garliccy 

 

 

 

 

 

Drogiemu Koledze 

 

Dyrektorowi  

 

Andrzejowi Szyller 
 

wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

 

 

Mamy 
 

 

składają 

 

koleżanki i koledzy z Budimex S.A. 

Oddział Usług Sprzętowych w Pruszkowie 

 

 

 

 

 

Drogiemu Koledze 

 

Karolowi Gębce 
i 

Jego Najbliższym 
 

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

z powodu śmierci 

 

 

Mamy 
 

 

składają 

 

Tadeusz Haładaj, Stanisław Gabrielski, Krystyna Glinka-Olechnowicz, 

Barbara Kuc, Krystyna Szal-Szymańska, Tadeusz Wiśniewski 

 

 

 

 

Elżbiecie Stefańczyk 
 

Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

w latach 2005-2017 

 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

 

 

Męża 
 

 

składa 

 

Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

oraz Biuro ZG SBP 

 

 

 

 

 

„Najważniejsza w życiu jest miłość i właśnie z niej będziemy sądzeni” 

 

 

W dniu 22 czerwca 2019 roku zmarła w wieku 80 lat 

kochana Żona, Mama, Babcia i Siostra 

 

 

 

Elżbieta Góralska-Kłos 
 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 

we wtorek 2 lipca 2019 roku o godzinie 10.40 

w Kościele Drewnianym na Bródnie, 

po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego. 

 

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

 

Najbliżsi 

 

 

Organizatorem uroczystości pogrzebowej 

jest Dom Pogrzebowy "Służew" 

 

 

 

Naszej Drogiej Koleżance 

 

Jolancie Mikołajczak 
 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

 

Siostry 
 

składają 

 

Dyrekcja i pracownicy 

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście 

 

ul. Fosa 19A · 22 853 45 45 · www.sluzew.pl 

punkty obsługi  

na terenie Warszawy: 

Powązki · Pyry  

Służew · Śródmieście 

Wola · Ursynów 

P O G O T O W I E  24 h - 22 853 45 45 

Exitus 

www.exitus.com.pl; tel. 501 210 360 

     ul. Marszałkowska 27/35  

pawilon za kościołem Najśw. 

Zbawiciela, tel. 22 825 00 20 

Puławska 95, tel. całodobowy 501 796 471 

 NOWA LOKALIZACJA  

ul. Dominikańska 5, tel. (22) 843 93 43 

 ATMAN (22) 542 89 20; 606 299 275 

ul. Rakowiecka 61 teren kościoła 

Exitus 

ul. Grójecka 69 tel. całodobowo 609 77 11 77 

Dom Pogrzebowy GALAXY 

Grójecka 38 - całodobowo, (22) 822 15 48. 

DOM POGRZEBOWY „BABICE” 

ul. Okulickiego 5C, 05-082 Stare Babice 

tel. całodobowy 0 602 11 89 49 www.babice.com.pl 

Exitus, Al. Solidarności 147, 

dyżur całodobowy tel. 22 620 24 18, 

vis a vis Urzędu Warszawa Wola 

 ul. Płocka 34 róg Żytniej, 22  632 20 23 

                       www.kallawarszawa.pl        (24H) 

Wolska 180/182 - 877 39 69 

Powązkowska 14 - 636 79 76 

USŁUGI POGRZEBOWE – całodobowo 

ul. Ks. J. Popiełuszki 6 tel. 22 8394455 

NYC Zakład Pogrzebowy 

W-wa, Saska Kępa 

Ul. Nobla 16 

Telefon całodobowy 22 – 617 – 89 – 38 

TOTUS, ul. Grochowska 242/1 

tel. 870 34 44, 501 208 621, całodobowo 

     Pyry, Szumiąca 5 - 816 55 58 

Imielin, Dereniowa 12 - 641 29 09 

ATMAN (22) 425 37 02; 606 299 275 

ul. Stryjeńskich 21 teren kościoła 

Zakład Usług Pogrzebowych Górski 

tel. 22 867 59 33, tel. kom. 502 998 657 

Exitus 

Otwock, Kościelna 1 a, tel. 22 779 23 39 

Mińsk Mazowiecki., 1-go PLM „Warszawa”, 

tel. 25 759 17 25 

Na teksty o Państwa bliskich zmarłych czekamy pod adresem: 00-732 Warszawa, 
ul. Czerska 8/10, z dopiskiem „Pożegnania" email: pozegnania@agora.pl

w informacja telefoniczna w godz. 9-17:00 lub e-mail: nekrolog@agora.pl, fax 22 555 54 63

NEKROLOGI TEL. 22 555 53 83, 22 555 53 99

POŻEGNANIA I WSPOMNIENIA

NEKROLOGI STOŁECZNE

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927351

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927196

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927067

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927461

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927490

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927493

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927869

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927166

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927798

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927167

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927541

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927719

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927722

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927548

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927786
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Naszej Koleżance  
 

Ewie Tarnowskiej  
 

składamy wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

 
 

Taty 
 
 

Koleżanki i koledzy z CMS 

 

 
 

 
 

Naszemu Koledze 
 

Piotrowi Żelazko 
 

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 
 

Ojca 
 
 

Zespół Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

 

 
 

 
 

„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych ...”  

 
 

W dniu 24 czerwca 2019 roku zmarl  
w wieku 88 lat 

 

 
 

Krzysztof Komornicki  
kierowca rajdowy  

 
 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie  
w poniedziałek 1 lipca 2019 roku o godzinie 12.00  

w kościele św. Katarzyny na Służewie, Warszawa, ul. Fosa 17,  
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego  

na Cmentarz Służewski Stary przy ul. Fosa. 
 
 

O czym zawiadamiają  
pogrążeni w głębokim smutku  

 
żona i dzieci z rodzinami  

 
 

Organizatorem uroczystości pogrzebowej 
jest Dom Pogrzebowy "Służew" 

 
 

 
 

Panu  
 

Sławomirowi Zabawskiemu 
 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci  

 
 

Mamy 
 
 

składają  
 

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 

oraz Koleżanki i Koledzy 

 
 

 

 
 

„Potrzebna jesteś jak niebo i ziemia, 

a Ciebie nie ma nie ma nie ma..." 

 
 

W pierwszą rocznicę śmierci  
 
 

Elżbiety Marii Stopińskiej 
 
 

prosimy o wspomnienie i modlitwę 
 

mąż i córka 

 
 

 

Sławkowi Zabawskiemu 
 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci  
 

Mamy 
 

składają 
 

Ewa, Mariola, Nadia, Ola i Basia 

 

 
 

„...Tym, co pozostają tutaj z garbem bólu, 

Jedyną pociechą jest cisza i pamięć... 

Oszczędźmy im cierni pytań i rad, 

Bo oni są mrokiem okryci w środku dnia, 

I wciąż wpatrzeni w bliznę ziemi nad grobem...” 

Małgorzata Tuora 
 

Zbliża się 10 bolesna rocznica śmierci 
naszej ukochanej Małżonki, Mamy i Babci 

 

 
 

doc. dr hab. med. 

Joanny Meder 
 

Byłej Dyrektor ds. Lecznictwa 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 
Pierwszej Laureatki Nagrody im. św. Kamila. 

 
Lekarza psychiatry oddanego pacjentom. 

Twórczyni nowoczesnej rehabilitacji psychiatrycznej w Polsce. 
 

Wszystkich, którzy zachowali w pamięci Jej miłość, przyjaźń, 
oddanie, dobroć, uczynność, bezinteresowną życzliwość, 

optymizm i uśmiech, zawiadamiamy, 
że w piątek 28 czerwca 2019 roku o godzinie 18.00 

w kościele pw. św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegialnej 1 
zostanie odprawiona msza święta w intencji Jej Duszy, 
po mszy zapalimy światełko pamięci na grobie Joasi. 

 
Prosimy o chwilę zadumy i modlitewne wspomnienie 

 
Janusz, Łukasz, Jaś, Ewa, Zuzia i Lalcia 

 
 

 
 

W dniu 23 czerwca 2019 przeżywszy 83 lata 
odszedł na wieczny spoczynek  

 

 
 

mgr inżynier  

Adam Roman Jacewicz 
 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  
na Cmentarzu Bródnowskim w dniu 2 lipca 2019 o godz 12.30 

w Kościele Murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim. 
 

Pozostajemy w głębokim żalu 
 

Malina i Izabela z Rodziną oraz Przyjaciele 

 
 

 
 

W dniu 24 czerwca 2019 roku w wieku 77 lat zmarł 
 

 
 

Wojciech Niedziałkowski 
 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 roku o godzinie 9.00 
w Warszawie w Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach 

 
 

Żegnaj Wojo 
 

najbliższa rodzina 

 

 

 
 

W dniu 24 czerwca 2019 roku 
zmarła przeżywszy 84 lata 

 

 
 

Anna Kwiatkowska 
 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
w dniu 1 lipca 2019 roku o godzinie 10.40 

w kościele św. Wincentego (drewniany) na Bródnie, 
po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy  

do grobu rodzinnego. 
 

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 
 

rodzina 

 

 

 
 

W dniu 19 czerwca 2019 roku zmarła przeżywszy lat 95  
 

 
 

Maria Przybyszewska  
 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się  
1 lipca 2019 roku o godzinie 13.15 

w Domu Pogrzebowym na cmentarzu Powązki Wojskowe, 
po której nastąpi wyprowadzenie urny z prochami Zmarłej 

do grobu rodzinnego na cmentarz Stare Powązki. 
 

O czym zawiadamia pogrążony w głębokim smutku  
 

Syn z Rodziną  

 

 

 
W dniu 23 czerwca 2019 roku zmarła 

w wieku 90 lat 
najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia 

 
 
 
 

Barbara Pacelt 
 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 
1 lipca 2019 roku o godzinie 12.40 
w kościele drewnianym na Bródnie, 

po którym nastąpi odprowadzenie do grobu 
rodzinnego na Cmentarz Bródnowski. 

 
O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

 
córka z synami, synową i wnuczką 

 

 
 

W dniu 21 czerwca 2019 roku zmarła w wieku 61 lat 
nasza najukochańsza Żona, Córka, Mama, Babcia i Siostra  

 

 
 

Anna Katarzyna  

Nowacka-Moszczyńska  
 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 
1 lipca 2019 roku o godzinie 13.30  

w kościele św. Katarzyny na Służewie, ul. Fosa 17,  
po czym nastąpi odprowadzenie urny z Prochami  

na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. 
 
 

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
 

mąż, rodzice, córki, zięć, wnuki, brat i rodzina  

 
 

 
 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci nieodżałowanego Kolegi  

 

adwokata  

Stanisława Grelusa  
 

Wyrazy współczucia  
dla  

 

Bliskich  
 
 

składają 
 

Eugeniusz Baworowski i Adam Baworowski  

 
 

 
 
 

 
 

W dniu 18 czerwca 2019 roku  
zmarł przeżywszy 79 lat 

 

 
 

Stanisław Haponiuk 
 

płk w stanie spoczynku 

 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
1 lipca 2019 roku o godzinie 13.20 

w kościele św. Wincentego (drewniany) na Bródnie,  
po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy.  

 
O czym zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku 

 
córki z rodzinami 

 
 

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927655

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927778

www.nekrologi.wyborcza.pl/33926670

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927388

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927368

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927270

www.nekrologi.wyborcza.pl/33926360

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927628

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927108

www.nekrologi.wyborcza.pl/33926776

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927106

www.nekrologi.wyborcza.pl/33926734

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927043

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927851

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927372
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 22 czerwca 2019 roku zmarła 

 

 
 

Jadwiga Irena  

Zbyszyńska-Grzybowska 
 

uczestniczka Powstania Warszawskiego. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Warszawskim Krzyżem Powstańczym, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Walecznych. 

 
Zawsze uśmiechnięta, elegancka była dobrym duchem rodziny 

i żywym obserwatorem wydarzeń politycznych.  
 

Będzie nam Jej bardzo brakowało. 
 
 

Msza święta odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza 
w Warszawie, przy ul Powązkowskiej 
1 lipca 2019 roku o godzinie 13.00,  

po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego  
na Starych Powązkach. 

 
Córka Hanna Machińska,  

Syn Zbigniew Zbyszyński z rodzinami 

 
 

 
Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą Przyjaciółkę  

 
 
 

 

redaktor  

Grażynę Chlebowską  
 

Zachowamy w trwałej pamięci Jej dobroć,  
życzliwość, optymizm i męstwo w chorobie  

 
Elżbieta, Mieczysław, Alicja Sokołowscy, Maria Spineter 

 

Rodzinie i Bliskim 
 

składamy 
 

serdeczne wyrazy współczucia 
 

 
 

W dniu 24 czerwca 2019 roku zmarł w wieku 87 lat 
nasz najukochańszy Mąż i Tata 

 
 

 
 

Ryszard Burzyński 
 
 

Kochał życie i nas. 
 

Zawsze pełen optymizmu i wiary w przyszłość. 
 

Będziesz zawsze w naszych sercach. 
 
 

Żona, Córka i Rodzina 

 
 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 
2 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 

w kościele św.Karola Boromeusza na Starych Powązkach,  
po którym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego 

na miejscowym cmentarzu. 
 
 

 
 

Z ogromnym smutkiem żegnam 
 

 
 

Panią 
 

Jadwigę Zbyszyńską  
 

Serdeczną, mądrą i piękną kobietę,  
z którą wieloletnia znajomość była dla mnie zaszczytem.  

 
 

Łączę się w bólu 
 

z Hanią Machińską, 

Ryszardem i Piotrkiem oraz Zbyszkiem, 

Maćkiem i całą Rodziną 
 

Elżbieta Łojko 

 
 

 
 

Z żalem zawiadamiamy o śmierci  
 

 
 

Dr n. med.  
 

Marka Pędicha 
 

Pediatry, radiologa, byłego kierownika  
i wieloletniego pracownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 

 
W osobie dr Marka Pędicha żegnamy osobę niezwykle zasłużoną 

dla Centrum Zdrowia Dziecka, zaangażowaną  
w opiekę nad małymi pacjentami. 

 
Wspaniały specjalista, oddany pacjentom.  

Człowiek wielkiego serca.  
 
 

Rodzinie i Bliskim  
 

składamy  
wyrazy głębokiego współczucia.  

 
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu  

"Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"  

 
 

 
 

„Życie krótkie, czy długie jest podróżą w kierunku raju” 

(św. Jan Paweł II) 
 
 

Dnia 25 czerwca 2019 roku odszedł  
w wieku 88 lat do Domu Ojca  

 

 

Stanisław Leki  
 

kochający Mąż, oddany Ojciec,  
serdecznie związany z rodziną, wspaniały Przyjaciel. 

 
Człowiek dużej prawości i uczciwości.  

Wieloletni dyrektor biura Wagons-Lits Tourisme w Polsce.  
Na zawsze pozostanie w naszych sercach, pamięci i modlitwie. 

 
Msza święta żałobna zostanie odprawiona  

29 czerwca 2019 roku o godz. 11.00  
w kościele parafialnym pw. N.S.P.J. w Falenicy przy ul. Narcyzowej 18. 

Po mszy świętej odbędzie się ceremonia pogrzebowa  
na cmentarzu miejscowym w Aleksandrowie przy ul. Złotej Jesieni.  

 
 

O czym zawiadamiają  
z wielkim bólem  

 
żona z rodziną i przyjaciółmi  

 
 

 
 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

Pana 
 

dr n.med. 
 

Marka Pędich 
 

Wieloletniego Współpracownika 
SZPZLO Warszawa - Wawer 

 

 
 

Rodzinie i Bliskim 
 

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
 

Dyrekcja i Pracownicy 

SZPZLO Warszawa Wawer 

 

 

 
 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

 
 

Marcina Wygnańskiego 
 

męża naszej Koleżanki i Przyjaciółki, 
kustosz Ewy Wygnańskiej. 

 
 

Rodzinie Zmarłego 
 

składamy  
wyrazy głębokiego współczucia 

 
Dyrekcja i koleżanki i koledzy 

z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 

 
 

 
 
 

Żegnamy naszego Przyjaciela  
 
 

Krzysztofa Komornickiego  
 
 

mistrza kierownicy,  
czasów kiedy rajdy samochodowe cieszyły się niezwykłą popularnością. 

 
 

Krzysztof, 
uosabiający typ sportowego wojownika,  

walczący na szutrze i po asfalcie, w deszczu i po śniegu, 
uległ nieuchronnemu.  

Wiedzieliśmy, że na swoim ostatnim życiowym odcinku specjalnym  
ma kłopoty i nie wiadomo czy się nie wycofa. Tak się stało.  

 
 
 

Krzysztof już nie jedzie ...  
 
 
 

Żegnamy Cię Krzysiu ! 
 
 
 

Twoi Przyjaciele zgromadzeni na ostatnim Punkcie Kontroli Czasu.  
 
 

Longin Bielak, Aleksander Burman, Tomasz Ciecierzyński, Jan Czyżyk, 

Krystyna Gott, Włodzimierz Groblewski, Andrzej Jaroszewicz,  

Lech Jaworowicz, Błażej Krupa, Robert Mucha, Dominik Mydlarski,  

Piotr Mystkowski, Ryszard Nowicki, Waldemar Porada, Jacek Różański,  

Włodzimierz Soporek, Maciej Stawowiak, Krzysztof Strykier,  

Tomasz Sucharda, Marek Wachowski, Lech Walaszek,  

Zygmunt Wiśniowski, Janusz Wojtyna, Sobiesław Zasada  

 
 

 
 
 
 

 
 

Żegnaj 
 

Krzysiu  
 

niezapomniany Przyjacielu,  
Towarzyszu cudownych chwil.  

 
 

Drogiej 
 

Małgosi i Rodzinie  
 

składamy serdeczne wyrazy współczucia.  
 
 

Ola i Jurek  

 

 
 
 

 
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy 

 
 
 
 

Dorotę Zyśk 
 

wieloletniego pracownika 
Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

oddaną pracy, pełną życzliwości i ciepła 
 

Rodzinie i Bliskim 
 

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
 

Dyrekcja i współpracownicy 

SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

w Warszawie 

 
 
 
 
 
 

 
Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia 

i otuchy dla naszego Przyjaciela  
 

Jacka Piotrowiaka  
 

w trudnych chwilach po stracie  
 

Mamy  
 

składają  
 

Piotr Stocki i Anna Żółtowska 

 

 

 

 

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927631

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927747

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927603

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927629

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927774

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927611

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927636

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927890

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927472

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927780

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927462

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927595
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AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 
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A.MASAŻ leczn. i prostaty 601 279 977 /88 

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

Alarm uruchamianie aut 24h 500-720-715 

Sprzedam Seat Ibiza 1.4 czarny, 85 k.m., 

r. prod. 2011, przeb. 54 tyś. km., 

bezwypadkowy, 20 800 zł. tel. 609-953-913 

Do kwiaciarni Florystkę-Sprzedawcę. 

Środmieście. Od zaraz. Tel. 502-317-204 

DO OCHRONY obiektów na Bielanach  

i Ursynowie. Mile widziane osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością. Umowa o pracę 2500zł 

+ dodatki. AJG, tel. 608 790 400 

Do punktu przyjęć PRALNI CHEMICZNEJ:  

SŁUŻEW, WILANÓW, WOLA, BEMOWO. 

Mile widziane Panie na emeryturze,  

tel. 698 307 207 

Do sprzątania osiedla, Wola, 602 306 355 

Do sprzedaży pieczywa, 1/2 et. 600801065 

Firma sprzątająca zatrudni osoby do 

sprzątania terenów zewnętrznych i koszenia.  

Tel. 508-387-145 

Firma zatrudni emeryta i nie tylko 

w zawodzie instalacje sanitarne  

praca na konserwacji tel. 602 273 387 

Firma zatrudni monterów instalacji  

sanitarnych oraz pomocników  

tel.602-27-33-87 email urbis1@op.pl 

Firma zatrudni OSOBĘ DO SPRZĄTANIA 

(biurowiec przy ul. Zajączka, Żoliborz) 

od pon. do pt. po godz. 18.00, stawka  

12 zł netto/godz., tel. 505 121 311 

Hydraulików samodziel., W-wa, 501262433 

HYDRAULIKÓW, zatrudnię, 501 282 877 

Lakiernik samochodowy 22 837 27 33 

MALARZY, GIPSIARZY, GLAZURNIKÓW. 

Tel. 697 86 11 06 

Mechanik samochodowy z doświadczeniem 

Warszawa Wola 22 837 27 33 

Murarzy i pomocników zatrud . 606 608 052 

PRACOWNIKA MYJNI w warsztacie 

samochodowym; bez nałogów i z prawem 

jazdy, ul. Łopuszańska. Tel. 606 270 677 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

PRALNIA PRZEMYSŁOWA na Białołęce 

zatrudni PRACOWNIKÓW do OBSŁUGI 

MASZYN i URZĄDZEŃ PRALNICZYCH 

Kierowcę oraz Mechanika-Konserwatora. 

Tel. 22 671 00 33 wew.13 

SPRZĄTANIE SOCHACZEW, 2000zł netto 

dla osób z II gr., 604-630-556,692-841-887 

Sprzątanie terenów, Gocław, 608 872 845 

Sprzątanie w biurze - W-wa Ochota,  

praca od poniedziałku do piątku  

w godz. 16:00-17:30 tel. 515609509 

Zatrudnię kierowcę kat.C (kraj) 

okolice Błonia tel. 509 347 977 

Zatrudnimy Sprzedawcę 

Galeria w Warszawie na Mokotowie 

Wymagania: 

- doświadczenie, 

- dobry j. angielski, 

- swobodna obsługa komputera, 

- wysoka kultura osobista, 

- zmysł artystyczny. 

CV prosimy wysyłać: piotrlas32@interia.pl 

Zatrudnimy STRÓŻA NOCNEGO. 

Niepełny etat. Praca polega na dozorze 

urządzeń. Tel. 22 866 30 32 

ZBROJARZA SAMOCHODOWEGO  

do warsztatu blacharskiego z doświadczeniem 

ul. Łopuszańska. Tel. 606 270 677 

Komputerowe, także dla senior. 501028204 

Sprzedam bezpośrednio dom 200mĂ 

w Warszawie 10km od Centrum, ogrodzony. 

e-mail: m.zuchowska05@gmail.com, 

tel. 694 274 924, 603 765 733 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ  

w ROBERCINIE. Tel. 501 083 795  

Atrakcyjne umeblowane 2 pokoje 

Mokotów do wynajęcia. Tel 509 761 263 

Wynajmę 2 pokoje, tel. 506 618 148 

KULTURALNYM - POKOJE 601-505-015  

Ok.Rabki wynajem pokoje/dom 601505015  

Pokoje 2-4os. od 350zł/m-c/os. 605085439 

Bez. szukam do wynajmu 2,3p. 504070234 

Kupię pilnie m-2, tel. 510 016 500 

Kupię 1-2 pokoje, tel. 512 362 092 

Pilnie kupię 2 lub 3 pokoje, tel. 791 309 969 

ZAMIENIĘ 3 POK. BIELANY  

NA MNIEJSZE 507 024 208 

Hale magazynowe od 20m2 do 3000m2 , 

pomieszczenia biurowe, plac  

utwardzony 3000m2, pełne media, Radom,  

ul. Mazowieckiego, cena 4 zł/m2. 

Tel. 604199442 

aaaa. Aby dziś pralkę-lodówkę  

tel. 22 628 85 57, 501 014 146 

aaaaa PRZEPROWADZKI, utylizacja mebli  

i sprzętu AGD 24 H, tel. 502 622 916 

A-Z REMONTY 797-830-034; 500-703-534 

Caa Cyklinowanie A-Z TANIO 111 53 13  

Cyklina, lakier,polerka,naprawy 693053020 

DACHY - KRYCIE I MALOWANIE oraz 

ELEWACJE - Kompleksowo. Tel. 514 319 997 

Glazura,Gres, Hydraulika, 601 21 94 82 

GLAZURA HYDRAULIKA 887 474 043 

501 010 298 PRALKI, ZMYWARKI, TANIO 

Wylewki betonowe agregatem 668 327 588 

ZAMEK 24H otwarcie naprawa 782802802 

ZŁOTA RĄCZKA+ELEKTRYKA 503150991 

AAA KUPIĘ ZNACZKI MONETY MEDALE 

SREBRA OBRAZY oraz inne, 516 400 434 

Aa 24h - SERWIS KOMPUTEROWY - 24h  

TANIO - DOJAZD 0zł - tel. 506 480 505 

KUPIĘ PRZEDMIOTY Z LIKWIDOWANYCH 

MIESZKAŃ, ZNACZKI MONETY 601 235 118 

SKUP KSIĄŻEK i innych dojazd 666900333 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

SM „Bródno” Osiedle „Toruńska” ogłasza 

przetarg nieograniczony na wynajem lokali 

użytkowych usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych przy ul. Wyszogrodzkiej 5  

o pow. użytkowej 339,40m2 przy  

ul. Wyszogrodzkiej 1 o pow. użytkowej 

114,00m2 przy ul. Kondratowicza 4A o pow. 

użytkowej 89,90m 2 Przetarg odbędzie się  

w dniu 12.07.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Administracji Osiedla „Toruńska” przy ul. 

Wybrańskiej 29. Warunkiem wzięcia udziału  

w przetargu jest doręczenie następujących 

dokumentów: - oferty - kserokopii  

wpisu do ewidencji działalności lub aktualny  

wpis z odpowiedniego rejestru sądowego - 

ewentualne referencje z zakresu prowadzonej 

dotychczas działalności - potwierdzenie 

wpłaty wadium na konto Osiedla „Toruńska” 

na lokale użytkowe: przy ul. Wyszogrodzkiej 5 

o pow. 339,40m2 – 12.829,00zł przy ul. 

Wyszogrodzkiej 1 o pow. 114,00m2 – 

6.679,00zł przy ul. Kondratowicza 4A o pow. 

89,90m2 – 6.554,00zł Szczegółowych 

informacji o warunkach przetargu można 

uzyskać w Administracji Osiedla pok. 20  

tel. 22/614-28-44. Oferty należy składać  

do dnia 11.07.2019r. do godz. 17.00 pok. 12. 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo 

swobodnego wyboru oferenta oraz unieważ-

nienie przetargu bez podania przyczyn.  

Administracja posiada również do wynajęcia 

lokal użytkowy: o pow. 22,70m2 w budynku 

mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 56 

ADOPCJA CZWORONOŻNEGO 

PRZYJACIELA - jeśli poszukujesz 

czworonożnego przyjaciela, psa lub kota, 

zwróć się do nas. Opiekujemy się 

zwierzakami, które czekają na domy. 

Wszystkie są zdrowe, zaszczepione, 

wysterylizowane. Duże i małe, młodsze, 

starsze, każdej maści i temperamentu.  

Pomoc przy doborze zwierzaka 

gwarantowana. Tel: 608 504 380; 

516 034 615, 604 531 952;  

729 591 159; 503 069 502  

ADOPCJA małych i nieco większych 

piesków - małe pieski i suczki, ważące 

niedużo, zręczne i poręczne, do mieszkania, 

na kanapę, na kolana, na ręce, dla osób 

kochających zwierzęta. Pieseczki  

z niecierpliwością czekają na swoje 

szczęście, na swój wymarzony dom  

z kochającym człowiekiem. Są zdrowe, 

sterylizowane, zaszczepione, gotowe  

do nowych domów. 

Tel. w sprawie adopcji: 604 531 952;  

608 504 380; 516 034 615; 502 906 532 

DINGO – oddany człowiekowi bez granic. 

Około 6-7 letni, średniej wielkości, szczupły, 

brązowo-rudy psiak. Zanim trafił do hoteliku, 

w którym teraz przebywa, dłuższy czas 

spędził za kratami schroniska, skąd 

desperacko chciał się wydostać. Tak, że  

w rozpaczy gryzł kraty i szarpał metalową 

siatkę, którą były dodatkowo zabezpieczone. 

W ten sposób ten niestary pies starł sobie 

prawie całkowicie zęby i uszkodził nos. 

Opuściwszy wreszcie na zawsze schronisko 

Dingo stanął na progu nowego życia, które 

jest szczęśliwsze, i które może też przynieść 

mu wymarzony dom. Dingo najbardziej  

z wszystkich rzeczy w tym nowym życiu ceni 

sobie przyjaźń z człowiekiem. Człowieka 

kocha bardzo, zagląda w oczy, liże po rękach. 

Jest cudowny. Z przydatnych umiejętności 

Dingo nauczył się ostatnio chodzić na smyczy, 

i w związku z tym polubił spacery. Wspaniały 

Dingo czeka na dom. Tel. w sprawie adopcji: 

516 034 615 

Chow chow mix z owczarkiem 

szetlandzkim, niezwykłej urody, bardzo 

puchaty i szalenie oryginalny psiak w wieku 

ok. 6 lat. Kolor ciemnografitowy z delikatnymi 

rudymi znaczeniami na mordce i na piersi. 

Piesek jest grzeczny, miły, przyjazny innym 

psom. W kontakcie z ludźmi delikatny 

i spokojny, choć nieco na początku 

znajomości nieśmiały. Wielkość średnia. 

Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Czeka na 

dom. Tel. w sprawie adopcji: 512 324 940  

CYRYL – pies z sercem na łapie. Średniej 

wielkości, bardzo przystojny, starszy  

w srebrzystym kolorze, lekko pręgowany 

kundelek o wspaniałym ciepłym serduszku, 

który czeka na dobrych ludzi i gościnny dom. 

Kto zaoferuje kącik w swoim domu temu 

cudownemu i niekłopotliwemu psiakowi?  

Tel: 698 940 045, 539 677 999  

Psiaki czekają na dom! Fajne,  

milusińskie, różne i różniaste, do wyboru  

do koloru. Gładkowłose, szorstkowłose, białe, 

czarne, rude, szare, w łatki i w kropeczki.  

Tel. do wolontariuszki: Agnieszka  

607 966 690  

BEZDOMNIAKI – wspaniałe psiaki czekają 

na swoich ludzi – Tel: 691 129 389 

Adopcje BEZ KOSZTÓW - pieski różnej 

maści, wieku, charakteru przebywające 

tymczasowo w Zielonce czeka na nowe 

domki, by nie trafić do schroniska. Zdrowe, 

zadbane, wysterylizowane, czyste, wierne 

i kochające. Tel. wieczorem: 888 423 034 

(Małgorzata) lub 513 759 835 (Ania). 

BAZALT – młody, czarniutki, 

niskopodłogowy psiak. Jedno uszko stojące, 

drugie klapnięte, zabawna mina na powitanie, 

łezki w oczach na pożegnanie, to właśnie 

Bazalt – pies marzenie. Kto przygarnie 

Bazalta? 509 996 549 

FIGA – marchewkowo rude małe cudo  

na króciutkich łapkach. Ta młodziutka, 

rozbrajająca swoją zabawną urodą sunieczka 

spogląda z nadzieją w przyszłość i gorąco 

wierzy, że wreszcie przyjdzie dla niej czas 

spokojnej i bezpiecznej egzystencji u boku 

kochanego człowieka, któremu zaufa, 

i któremu odda całe serduszko.  

Figusia czeka na dom. Tel: 516 034 615 

KROPEK – 5 kilowy, czarny z białym 

gorsem, krótkowłosy młody psiaczek, niziutki, 

malusieńkiej postury. W tym drobnym ciałku 

mieści się wielkie, kochające ludzi serduszko. 

Kropek to Wielki Pieszczoch. Wystarczy na 

niego spojrzeć, a już rozkosznie mruży oczy 

w oczekiwaniu na głaskanie. Oprócz pieszczot 

Kropek bardzo ceni też spacerki; na smyczy 

sprawuje się znakomicie. Kropek czeka na 

człowieka, który doceni jego subtelną urodę, 

miłe usposobienie i inteligencję. Młody, 

sympatyczny, bystry Kropek czeka na dom. 

Tel: 502 906 532 

DANTE jest cudownym, około 6 letnim 

psem w typie owczarka niemieckiego 

długowłosego. Ten pies jest jak kochany wielki 

misio, jest czystą łagodnością i miłością. 

Po kilku latach spędzonych w schronisku 

Dante spotkał na swej drodze ludzi, którzy 

podarowali mu normalne życie przy człowieku. 

Dziś Dante jest fantastycznym, pełnym 

radości psem. Cieszy się każdym dniem,  

bawi się z ludźmi i innymi psami. Jest typowo 

domowym psem, czystym i porządnym. 

Szukamy dla Dantego dobrego, kochającego 

domu, w którym nigdy nie spotka go 

rozczarowanie, który zapewni mu opiekę  

i bezpieczeństwo. Tel. w sprawie adopcji 

Dantego: 516 034 615  

BULIK – o tym piesku można długo 

opowiadać, tak pełne przygód i potyczek  

z losem było jego życie. Jak imię wskazuje 

jest w typie bull teriera. Tylko w typie, 

bo daleko mu do rasowca. Ale to 

pokrewieństwo z rasą sprawiło, że trafił jako 

szczeniak w niewłaściwe ręce, i po jakimś 

czasie został porzucony. Jako bezdomny, 

całkiem jeszcze młody pies trafił do 

schroniska, gdzie utknął na dłużej, bo na 

dobrych parę lat. Pobyt tam nie posłużył mu 

ani na zdrowie, ani na psychikę. Ciągła 

atmosfera niepokoju i zagrożenia wpłynęła na 

Bulika fatalnie. Stał się agresywny do innych 

psów, a to sprawiło, że zaczęto go izolować. 

Izolacja zaś jeszcze wzmagała agresję.  

Z tego zaklętego kręgu wyciągnęła wreszcie 

Bulika czyjaś pomocna dłoń. Umieszczono go 

w hotelu, pod opieką fundacji. Tam przeszedł 

długą drogę wychodzenia ze schroniskowej 

traumy. Zmienił się, znów zaufał człowiekowi, 

zobojętniał na psy. Nie był wprawdzie już 

młody i lekko podupadł na zdrowiu, ale 

wstąpiła w niego nowa, pozytywna energia. 

Długie spacery, bieganie przy rowerze,  

to były w tym czasie ulubione rozrywki Bulika. 

I wtedy nagle stał się cud – ktoś chciał dać 

Bulikowi prawdziwy dom. Adopcję starannie 

przeprowadzono, sprawdzono wnikliwie dom  

i ludzi. Sielanka trwała rok. Bulik spał na 

kanapie, wygrzewał się w domowym cieple. 

Po roku jego pan z powodu wyjazdu na stałe 

za granicę odstawił Bulika z powrotem do 

hotelu. Trudno opisać cierpienie biednego,  

po raz kolejny porzuconego psa. Nie rozumiał, 

nie mógł pojąć dlaczego. Czekał. Ale wszyscy 

wokół wiedzieli, ze to daremne czekanie. 

Wreszcie i sam Bulik stracił nadzieję. Zapadł 

się w siebie. Wielki smutek zapukał do drzwi. 

Tak bardzo jest żal tego dobrego psa, który 

nic nikomu nie zawinił. Może los jeszcze się 

do niego uśmiechnie. Może znajdzie się ktoś, 

kto zechce starszego, ale wciąż sprawnego 

psiaka przygarnąć do serca i nigdy już nie 

opuścić. Bulik wciąż czeka. To piękny biały  

z brązowymi łatkami pies, który wygląda 

troszkę jak Reksio z dobranocki, z taką dużą 

brązową łatą na lewej stronie mordki. 

Kontakt w sprawie domu dla Bulika:  

503 069 502 

Adopcja psa lub kota? Nic prostszego: psy, 

pieski, piesiulki i piesiuleczki. Zdrowe, ze 

szczepieniami, po kastracji, sterylizacji. 

Wszystkie dobrze wychowane, grzeczne, 

milutkie i czyste czekają na kochające domki. 

Przebywają w hotelikach lub domach 

tymczasowych. Wszelka pomoc przy adopcji. 

Tel. 503 069 502; 604 531 952, 608 504 380, 

516 034 615  

FUNDACJA opiekująca się wieloma psami, 

a także kotami poszukuje osób chcących 

adoptować zwierzaka. Wszystkie zwierzęta są 

zadbane, zaszczepione, wysterylizowane. 

Wszystkie są przyjazne, udomowione. 

Poszukiwane także domy tymczasowe. 

Fundacja mieści się pod Warszawą. 

Gwarantowana pomoc w doborze zwierzęcia. 

Obowiązuje umowa adopcyjna.  

Tel: 503 069 502 

BENIO – piękny briard, ok. 4 letni pies. 

Porzucony, błąkał się szukając pomocy, 

jedzenia, jakiegoś kąta do odpoczynku. 

Znalazł ratunek, jest bezpieczny.  

Teraz czeka na stały dom. Jest pięknym 

psem, bardzo mądrym. Ładnie chodzi 

na smyczy, zachowuje czystość w domu,  

nie jest wybredny jak chodzi o jedzenie. 

Przepada za zabawą, jest amatorem kąpieli. 

W ogrodzie nie kopie i nie niszczy zieleni. 

Dobrze się czuje w towarzystwie innych 

piesków. Tel. w sprawie adopcji Benia:  

506 390 999  

BAXTER - cudowny pies w radosnej, 

pogodnej, kolorowej pełni życia. Ma ok. 8 lat. 

Cechuje go bezgraniczne zaufanie do ludzi  

i magiczna umiejętność zarażania radością 

i optymizmem. Ten psiak ma tyle miłości do 

rozdania. Każdy dzień Baxtera jest słoneczny, 

nawet kiedy pada deszcz. Baxter miał w życiu 

czas tułaczki, poniewierki i długiego pobytu 

w schronisku, ale jego umiejętność cieszenia 

się bieżącą chwilą pozwoliła mu zapomnieć 

o wszystkich smutkach. Baxter jest 

przyjacielem wszystkich. Kocha ludzi, 

lubi inne zwierzęta, żyje w pełnej zgodzie 

i harmonii z całym światem. Uwielbia spacery 

i jest wytrwałym piechurem. Pięknie chodzi na 

smyczy. Baxter czeka na swoją drugą, ludzką 

połowę. Chce kochać i być kochany. 

Tel. w sprawie adopcji tego wspaniałego psa: 

502 906 532  

SZCZENIACZKI śliczne, małe.  

Czekają w fundacji na bezpieczne, kochające 

domki. Tel. 503 069 502 

BRYŚ – młody piesek, niewielki i dość 

niepozorny. Czarny, podpalany, ze 

sterczącymi uszkami. Ma w sobie wiele ciepła 

i ogromne serduszko gotowe pokochać 

człowieka, który pokocha jego. Brysia 

spotkało w krótkim jeszcze życiu sporo 

przykrych przygód, dlatego też jest nieśmiały 

i brak mu kompletnie pewności siebie. 

Potrzebuje czasu i cierpliwości ze strony 

opiekuna. Bryś jest absolutnie ufny i łagodny. 

Umie już chodzić na smyczy, chociaż spacery 

nie są na razie jego najulubieńszym zajęciem. 

Najbardziej lubi siedzieć w bezpiecznym 

kąciku i obserwować świat dookoła. Trzeba 

mu ten świat po troszku oswajać. To będzie 

wspaniały, oddany towarzysz. Potrzebuje  

po prostu odrobinki czasu, żeby poczuć się 

bezpiecznie. Kontakt w sprawie adopcji 

Brysia: 501 244 160 

BEJ – cudowny psi senior. Absolutnie 

wyjątkowy. Czarny, piękny. Wyjątkowy przede 

wszystkim ze względu na swój idealny 

charakter, ale także na dość tajemniczą 

historię. Co się wydarzyło w życiu Beja, 

dlaczego błąkał się tak długo po lesie, 

znajdując w końcu ratunek u przydrożnych 

sprzedawców? Tego nie dowiemy się nigdy. 

Wiadomo na pewno, że Bej bardzo kocha 

ludzi i ma do nich stuprocentowe zaufanie. 

Jest sporym, w typie owczarka, czarnym, 

lśniącym, krótkowłosym psem. Lekko utyka 

na przednią łapę wskutek jakiegoś dawnego, 

źle zrośniętego złamania. Dalekie spacery 

na pewno nie są dla niego wskazane, ale 

krótkie przechadzki odbywa z przyjemnością. 

Bej tak mało dla siebie potrzebuje, wystarczy 

mu ciepły kąt w czyimś domu, miska ciepłej 

strawy i przyjazny gest człowieka.  

I Bej będzie szczęśliwy i dozgonnie 

wdzięczny. Tel. w sprawie Beja: 502 906 532 

KAPSEL - bardzo młody, czarny podpalany 

kundelek pod kolano, miły i prześliczny. Jest 

jeszcze troszkę po szczenięcemu rozbrykany, 

uwielbia zabawy i bieganie. Ma świetny 

kontakt z innymi psami. W relacji z nowo 

poznanymi ludźmi zachowuje ostrożny 

dystans, ale tylko na początku. Potem 

domaga się uwagi i pieszczot. Ludzi, których 

już dobrze zna, kocha miłością naprawdę 

wielką. Kapselek z wielką ochotą zostanie 

członkiem sympatycznej, odpowiedzialnej  

i kochającej go rodziny. Tel. w sprawie adopcji 

Kapsla: 516 034 615  

COCO – mała suczka w wieku ok. 10 lat. 

Jest uosobieniem ufności i słodyczy. 

To wyjątkowo ciepła, miła i kochana istota. 

Los dotknął ją utratą domu, schroniskową 

poniewierką i chorobą oczu. Coco widzi 

bardzo słabo, ale ma niezwykłą zdolność 

radzenia sobie nawet w całkiem nowej 

przestrzeni. Omija przeszkody z wprawą 

normalnie widzącego psa. Coco waży koło 

9 kg, ma milutką, jedwabistą sierść w kolorze 

włoskiego orzecha z małym dodatkiem 

ciemniejszego, ślicznie sterczące uszki, 

sympatyczną mordeczkę. Ładnie chodzi na 

smyczy, a przy spotkaniu z innymi pieskami 

wykazuje wielkie zadowolenie i radośnie 

merda ogonkiem. Coco nie traci nadziei, że 

będzie jeszcze miała kochający dom.  

Tel. w sprawie Coco: 502 906 532 

ELWIRA - srebrzysta księżniczka. Sama 

delikatność i łagodność. Suczka subtelna 

w zachowaniu, zachowująca nieśmiały 

dystans do wydarzeń i zjawisk wokół. Elwira 

jest bardzo młodziutką sunią, lecz w swoim 

młodym życiu przeszła już wiele biedy 

i poniewierki. Stąd bierze się jej nieśmiałość  

i jeszcze drobny brak zaufania do obcych. 

Elwira ma świetne relacje z innymi psami. 

Chętnie przytuli się do jakiejś miłej rodziny, 

lub singla, z innym pieskiem lub bez, i za 

okazane serce odwzajemni się wielkim 

przywiązaniem. Elwira miała operację 

przedniej łapki, złamanej w skomplikowany 

sposób. Chodzi jednak używając tej łapki,  

i wszystko wskazuje na to, że będzie coraz 

lepiej. Elwira czeka na dom. Tel: 604 531 952  

FAGO i FIGA to psie papużki nierozłączki, 

siostra i brat, uratowane ze strasznego 

schroniska. Te cudowne, dwuletnie psiaczki 

miały zawsze tylko siebie, nic więc dziwnego, 

że są tak bardzo do siebie przywiązane.  

To niezwykle łagodne i nieco nieśmiałe istotki 

patrzące na świat z odrobiną lęku, ale i wielką 

nadzieją, że jest gdzieś taki ktoś, kto je 

przygarnie i pokocha. I kto zrozumie, że dla 

nich szczęście to nie tylko gościnny dom  

i kochający człowiek, ale też możliwość bycia 

razem już na zawsze. Figa i Fago czekają  

w hoteliku pod opieką Fundacji Przytul Psa. 

Pieski są sterylizowane. Telefon w sprawie 

adopcji pieseczków: 516 034 615  

FRANEK – choć to psiak już dorosły,  

to jednak wciąż w duchu młodzieniec. Psiak 

pełen sympatycznej energii, ochoty na 

poznawanie i uczenie się, miły, bardzo ciepły 

i przyjazny dla wszystkich. Franek jest czarny, 

gładkowłosy z białymi skarpetkami na 

łapkach. Waży do 12 kg. Chętnie pozna 

miłego, fajnego człowieka celem 

zaprzyjaźnienia się i wspólnego 

zamieszkania. Nie sprawi kłopotu, będzie się 

starał umilić życie opiekuna swoją obecnością 

i wierną przyjaźnią. Tel. w sprawie adopcji 

Franka: 604 531 952 

HERA – cudowna, przepiękna czarna 

wielka suczka w typie owczarka francuskiego 

beauceron. Ma ok. 4 lat. Jest wyjątkowo 

łagodna i dobrze usposobiona do wszystkiego 

wokół. Cechuje ją właściwe dla rasy 

zrównoważenie i stabilność charakteru. 

Będzie wspaniałym przyjacielem rodziny, 

wiernym i opiekuńczym wobec wszystkich jej 

członków. Ta piękność czeka na dom. 

Tel: 698 940 045, 539 677 999  

HOLO – wspaniały pies w typie boksera; 

piękny, szlachetny, bardzo mądry, dojrzały, 

pełen spokoju i dystansu. Płowa krótka sierść, 

białe skarpetki na przednich łapach, wzrost 

do kolana. To najlepszy kompan i przyjaciel, 

jakiego można sobie wymarzyć.  

Jego zachowanie odznacza się umiarem  

i powściągliwością. Choć uwielbia pieszczoty, 

nigdy się natrętnie nie narzuca, na spacerze 

idealnie daje się prowadzić na smyczy, 

dostosowując się do tempa opiekuna. 

Akceptuje inne zwierzęta, także koty. 

W domu nienagannie grzeczny. Jest świetnym 

towarzyszem dla młodszych i starszych, 

ceniących zalety zrównoważonego psa  

w sile wieku. Holo czeka na własny dom.  

Tel: 502 906 532 

REKSIO - ok. 5-letni nieduży piesek trikolor 

krótkowłosy, bardzo przyjazny, lgnący do 

ludzi, zadbany. Pięknie chodzi na smyczy,  

jest grzeczny i bardzo uprzejmy dla innych 

piesków. W jego niewielkim ciałku drzemie 

ogromne serce, które z pewnością 

odwdzięczy się za podarowanie mu domu. 

Ciężko się oprzeć jego ufnemu, kochającemu 

spojrzeniu. Zainteresowanych adopcją 

prosimy o kontakt: 509 996 549 

KAJAK – w typie ratlerka, niemal 

kieszonkowy mikropiesek. Niziutki czarny 

pieseczek o krótkiej , gładkiej sierści. 

Ma ok. 6 lat i jest pieskiem o wyjątkowo 

sympatycznym usposobieniu. Bardzo łatwo 

nawiązuje kontakt, jest wesoły i inteligentny. 

Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Kajak nie 

sprawi kłopotu, chętnie zajmie mały kącik 

w czyimś sercu. Kajak czeka na domek. 

Piesek jest wykastrowany, zdrowy 

i zaszczepiony. Tel. w sprawie adopcji Kajaka: 

509 996 549 

MAKSIO – mądry, ambitny i szlachetny 

pies. Maksio ma ok.6 lat, jest średniej 

wielkości, krótkowłosy, brązowy, 

z ciemniejszymi pręgami i białym krawatem. 

To ogromnie pozytywny pies, cały czas 

roześmiany, bardzo kontaktowy i przyjazny 

dla ludzi. Potrafi prześlicznie okazać miłość  

i bezgranicznie oddanie swemu opiekunowi. 

Uwielbia pieszczoty, zabawy, spacery, piłkę, 

bieganie i jest fantastycznym wiernym, 

radosnym kumplem. Jest też znakomitym 

podróżnikiem, w samochodzie może spędzać 

całe godziny. To także wytrwały piechur, 

kochający długie dystanse i świetnie się 

czujący w każdym otoczeniu. Czy to centrum 

miasta, czy też leśna wycieczka, Maksio 

cieszy się każdym zapachem, każdym 

widokiem. Ze względu na swój spory 

temperament Maksio potrzebuje człowieka 

aktywnego, mającego cierpliwe, 

konsekwentne, rozsądne podejście do psów. 

Maksio bardzo lubi się uczyć i jest szalenie 

inteligentny i pojętny. Przy tym uwielbia 

smaczki, więc z motywacją do nauki nie ma 

problemu. Maksio jest pieskiem bardzo 

czystym i nie mającym żadnych skłonności  

do niszczenia. To po prostu idealny pies.  

Z niektórymi miłymi suczkami Maksio potrafi 

się świetnie dogadać, ale raczej szczęśliwszy 

będzie w domu bez innych psów i kotów. 

Także ze względu na jego sporą energię 

polecamy go do rodziny bez małych dzieci. 

Maksio czeka na swoje szczęśliwe miejsce  

na Ziemi. Tel. w sprawie adopcji Maksia:  

502 906 532 

MASZA – pełna uroku nieduża suczka  

w wieku ok. 6 lat. Maszka jest czarna 

z jaśniejszymi łapeczkami i cudnym 

trzykolorowym pysiem z biała strzałką od 

czubka nosa do czoła.. Łagodny , delikatny 

charakter tej suni sprawia, że obdarza się ją  

z miejsca wielką sympatią. Maszka  

z pewnością miała kiedyś dom, który straciła. 

Po dawnym życiu pozostało to, że bardzo  

lubi głaskanie, czesanie, a nade wszystko 

spacery. Ta przemiła psia istotka tęsknie 

wypatruje przyjaznego miejsca, gdzie 

mogłaby zamieszkać obdarowując ludzi swym 

głębokim przywiązaniem i wdzięcznością.  

Tel. w sprawie Maszki: 503 069 502 

MISIO – duży, szlachetny, rudobrązowy 

krótkowłosy mieszaniec. Wiek dojrzały,  

a co za tym idzie temperament umiarkowany 

i duża mądrość życiowa. Z pewnością Misio 

miał kiedyś dobry dom, w którym o niego 

dbano i kochano go, lecz go stracił, nic więcej 

nie wiadomo. Znaleziony, przygarnięty, 

dochodził do siebie długo. Misio przebywa  

w przytulisku dla psiaków, ma własną ciepłą 

budę i mały wybieg. Zza siatki wypatruje ludzi 

i z radością przyjmuje każdy objaw uwagi 

zwróconej na niego. Z wdzięcznością reaguje 

na pieszczoty, lubi dzieci. Będzie świetnym 

domownikiem, opiekunem, towarzyszem. 

Wspaniały, bezproblemowy Misio czeka. 

Kontakt w sprawie adopcji Misia: 

tel. 698 940 045, 539 677 999  

MONA – dorosła suczka owczarek 

niemiecki (bez rodowodu). Kochana, super 

łagodna, grzeczna, cudowna, wpatrzona 

w człowieka. Jej wielką pasją jest zabawa 

piłeczką, a poza tym nie widzi świata poza 

byciem przy człowieku i towarzyszeniem mu. 

Przeżyła porzucenie, samotność, i teraz ma 

nadzieję na wspaniałą odmianę losu. 

Mona toleruje inne psy. Jest wysterylizowana. 

Mona czeka na dom. Tel: 516 034 615 

PIESKI i pieseczki, suczki i sunieczki  

– czekają w hotelikach na adopcję 

do najlepszych domów na świecie, 

kochających, bezpiecznych, takich  

na całe życie. Tel: 604 531 952; 608 504 380; 

516 034 615 

POGO - najstarszy pies w schronisku.  

Ma 18 lat. Jest dużym rudym psiakiem wciąż 

w niezłej formie. To cudowny, bardzo mądry 

pies. Jest tu od 2010 roku i doprawdy traci już 

nadzieję na zmianę w swoim życiu, na dom, 

na ciepło, na czyjąś rękę głaszczącą go po 

głowie. Tyle lat czekania. Czy Pogo długo 

jeszcze wytrwa w surowych warunkach 

schroniska? Pogo jest łagodny i zgadza się 

z innymi psami. Pogo błaga o dom.  

Kontakt w sprawie Pogo: 85 875 37 00 

SAGA – piękna, niezwykle szlachetna 

suczka w typie molosa. Ma ok 5 lat i posiada 

charakter pełen zalet. Ta imponująca 

wyglądem, ruchem i zachowaniem suczka 

pragnie stać się czyimś przyjacielem 

i domownikiem. Będzie wierna, kochająca, 

po prostu wspaniała. Saga czeka na dom.  

Tel. 516 034 615 

PREZES – może właśnie teraz ktoś 

przeczyta to ogłoszenie i ten mały i bardzo 

mądry piesek koloru orzechowego 

z ciemniejszym grzbietem znajdzie wreszcie 

dom? Może będzie już spał na własnej 

podusi? Prezes jest dorosłym pieskiem, 

ma pozytywny charakter i wielką życiową 

mądrość płynącą z nie zawsze miłych 

doświadczeń. Dlatego też potrzebuje on nieco 

czasu, żeby zaufać nowo poznanej osobie. 

Trzeba Prezesowi kogoś, kto da mu ten czas, 

kto pozwoli mu na spokojne zbudowanie więzi 

z ze sobą. Bez przynaglania i narzucania się. 

Prezes doceni to i odwdzięczy się wielkim 

przywiązaniem. Z dodatkowych zalet Prezes 

posiada wielką czujność, będzie więc 

świetnym stróżem domowego ogniska.  

Tel w sprawie adopcji Prezesa: 698 940 045, 

539 677 999  

SONIA - urocza niewielka suczka o 

manierach damy i w wieku zacnej matrony  

(ma 10 lat). Spokojna, refleksyjna natura 

i łagodność to jej główne cechy. Sonia jest 

idealnym domownikiem, jest czyściutka 

i grzeczna. Niestraszne jej czekanie samej  

w domu na powrót opiekuna z pracy.  

Jest odrobinkę egoistką i wolałaby być 

jedynym psem w domu, za to toleruje koty 

i zachowuje się wobec nich szlachetną 

obojętność. Sonia jest pączusiem, który 

mógłby leciutko schudnąć. Powinna ważyć 

ok. 12 kg, a waży ciut więcej. Ale nic przez  

to nie traci na wdzięku. Jest czarna 

podpalana, krótkowłosa. Wysterylizowana, 

zaszczepiona. Tel. w sprawie adopcji Soni: 

505 879 803 

SONIA – w typie małego labradora. 

Jaśniutko biszkoptowa, niewielka, pod kolano. 

Ma ok.6 lat. To suczka śliczna, łagodna  

i wrażliwa. Bardzo lubi ludzi, ale 

najbezpieczniej czuje się, kiedy ma do 

towarzystwa innego psiaka. Sonia jest bardzo 

grzeczna w domu, więc jeśli ktoś chce mieć 

spokojnego, nie sprawiającego kłopotów 

psiaka, to Sonia jest idealna. To absolutnie 

rewelacyjna sunia, której na pewno szczęście 

zapewni domek z ogródkiem u miłych ludzi  

i jakiś psiak do towarzystwa.  

Tel. w sprawie Soni: 608 504 380 

TYCIA – waży 8 kg, jest czarna 

krótkowłosa, ma zgrabną figurkę i pysio 

leciutko w typie pekińczyka. W sumie Tycia  

to zabawny i uroczy mieszaniec. Ma ok. 5 lat  

i charakter absolutnie anielski.  

Kocha wszystkich, jest uosobieniem wdzięku 

i łagodności. Uwielbia pieszczoty i przytulanie. 

Tycia czeka na swoje miejsce, na swój własny 

i bezpieczny kącik u miłych ludzi.  

Tel. w sprawie adopcji Tyci: 604 531 952 

WYCIOR – ok. 3 lata. Swoje imię 

zawdzięcza okropnie rozczochranej sierści, 

którą miał w momencie znalezienia.  

Dziś wygląda pięknie – to piesek w typie 

sznaucera, czarny, lśniący z białym 

krawacikiem. Jest pieskiem bardzo 

przyjaznym i towarzyskim i łagodnym, choć 

leciutko na początku nieśmiałym.  

Ładnie aportuje. Bardzo grzeczny. 

Wycior jest wykastrowany, zaszczepiony, 

odrobaczony i zaczipowany. 

Zainteresowanych adopcją prosimy  

o kontakt: 509 996 549 

ŻOŻO – niewielki, cudny, ok 2-letni 

młodziak i słodziak niesamowity, chociaż 

lekko bojaźliwy na samym początku nowej 

znajomości. Jest drobnej, smukłej budowy, 

maści brązowo czarnej. Ma przepiękną 

mordkę, po mamie – rasowej jamniczce.  

Tata był raczej nieco większy i po nim Żożo 

odziedziczył długie łapki. To skromny, 

delikatny piesek, łagodny i pokorny. 

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził  

na łańcuchu, o głodzie i chłodzie.  

Nie znał świata, nie znał ludzi, miał kawałek 

dziurawego dachu nad głową i brudną, 

zwykle pustą miskę. Jednak na szczęście 

poznał inny świat i dowiedział się, że można 

być szczęśliwym psem. Żożo czeka  

na dobrego, kochającego człowieka.  

Tel: 516 034 615 

Adopcja kotów dorosłych i małych kociąt. 

Wszystkie koty czekają na swoje wymarzone 

domy. Wszystkie są zdrowe, zadbane, 

nauczone domowej czystości. Przebywają  

w siedzibie fundacji. Dobór kota i porady.  

Tel: 503 069 502 

Koty i kociaki, dorosłe i maluchy, czarne, 

białe, pręgowane i szylkretowe, dobrze 

wychowane, nauczone czystości i dobrych 

manier bardzo potrzebują domów.  

Tel. w sprawie kotków: 600 985 675 

KOTY i KOCIĘTA przebywające w domach 

tymczasowych w Zielonce szukają dobrych 

stałych domków. Tel. 509-974-175 – Dorota. 

KOTY, KOTKI i KOCIACZKI rozmaite, 

czarne, białe, rude i kolorowe, zdrowe, 

zaszczepione, wysterylizowane, dobrze 

wychowane i czyściutkie z tęsknotą wypatrują 

domów. Pomoc przy wyborze kotka.  

Tel: w sprawie adopcji kotków:  

698 940 045, 661 577 870  

Młode dwa eleganckie kotki w czarnych 

fraczkach z białymi kołnierzykami 

i skarpetkami pilnie poszukują bezpiecznego 

kącika. To bracia. Mają niecały rok.  

Bardzo czyste, sympatyczne, delikatne koty. 

Chętnie trafią do jednego domu, ale mogą 

też iść do adopcji osobno.  

Tel. w sprawie kotków: 790 469 866 

ŚLICZNE, ZDROWE, CZYSTE, 

WYKASTROWANE KOTY, KOTKI  

ORAZ KOCIĘTA, TYLKO W DOBRE RĘCE. 

TEL: 607 313 773  
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Wokół zaatakowanego przez prawicę 
projektu edukacji seksualnej zgło-
szonego poprzez warszawiaków do 
tegorocznej edycji budżetu obywa-
telskiego narosło wiele mitów. Pora 
uporządkować fakty.

„Edukacja seksualna – dobrowolne 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i doro-
słych”, bo tak brzmi pełny tytuł projektu, 
zakłada przeprowadzenie w całym 
mieście zajęć z takich zagadnień jak: 
mowa nienawiści, in vitro, życie uczucio-
we, choroby przenoszone drogą płciową 
(np. współczesna medycyna w walce 
z AIDS), tożsamość płciowa, pornogra-
fi a, adopcja, przeciwdziałanie przemocy, 
prawa pacjenta, emocje, profi laktyka 
nowotworowa, seks w internecie, 
stawianie granic. Ponadto w każdej 
dzielnicy miałby pracować psycholog, 
do którego młodzież będzie mogła się 
zgłosić ze swoimi problemami, a na Fa-
cebooku zostanie założony profi l „Edu-
kacja seksualna w Warszawie”. Miasto 
przeprowadziłoby również kampanię 
promocyjną projektu. Najważniejsze 
w opisie „Edukacji seksualnej…” są dwie 
sprawy: pierwsza dotyczy dobrowolno-
ści, a druga – warsztatów prowadzonych 
dla różnych grup wiekowych.

Pomysł został zgłoszony do budżetu 
obywatelskiego przez mieszkańców. Nie 
jest więc tak, jak twierdzi nieco zagu-
biona w swoich poglądach Aleksandra 
Jakubowska, niegdyś związana z post-
komunistyczną lewicą, dzisiaj zasilają-

caszeregi akolitów dobrej zmiany, że za 
projektem stoi Rafał Trzaskowski, który 
chce „zafundować dzieciom warszawia-
ków edukację seksualną za prawie pięć 
milionów złotych”. Prezydent Warszawy 
nie może ingerować w żaden projekt 
zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

Tutaj mała ściąga dla Jakubowskiej 
i radnych PiS-u, którzy zajadle zaatako-
wali projekt, a w szczególności Błażeja 
Pobożego, politologa zatrudnionego na 
Uniwersytecie Warszawskim, i Sebastia-
na Kalety, prawnika, byłego rzecznika 
prasowego ministra sprawiedliwości. 
Budżet obywatelski działa tak: najpierw 
mieszkańcy zgłaszają swoje projekty, 
potem są one weryfi kowane przez 
urzędników, a następnie poddawane 
pod powszechne głosowanie. O tym, 
czy pomysł może zostać zrealizowany, 
decydują specjaliści zatrudnieni w ra-
tuszu, którzy oceniają kilka rzeczy: czy 
zakładany budżet jest realistyczny, czy 
projekt uda się zrealizować w danym ro-
ku kalendarzowym oraz czy jest zgodny 
z obowiązującym prawem.

Nie chcę rozczarować prawicy, 
ale warsztaty z edukacji seksualnej 
spełniają wszystkie wymogi formalne, 
więc bajdurzenie, że „projekt nie powi-
nien być dopuszczony” nie ma sensu, 
za to demobilizująco wpływa na ak-
tywność obywatelską warszawiaków. 
Na prawicowym Twitterze pojawiają 
się też głosy, że jest niezgodny z regu-
laminem budżetu, w którym napisa-
no, że mieszkańcy nie mogą zgłaszać 
pomysłów obscenicznych, obraźli-
wych, wulgarnych lub uważanych jako 
społecznie naganne. Stawiam obiad 
temu, kto merytorycznie wytłumaczy 
mi wulgarność edukacji seksualnej.

Poświęćmy jeszcze chwilę nieoce-
nionemu radnemu Pobożemu, który 
nieźle zaplątał się w swoich wypowie-
dziach. Na portalu braci Karnowskich 
pisze, że „trudno sobie wyobrazić, że 

poza instytucjami, które lobbowały 
za LGBT, ktoś inny podejmowałby 
się tego typu zajęć edukacyjnych. 
Może okazać się, że warsztaty edu-
kacji seksualnej w Warszawie będzie 
w stanie prowadzić jedynie instytucja 
lobbująca na rzecz LGBT. Nie znam 
szczegółowo całego projektu, ale mam 
poważne wątpliwości, czy powinien 
być dopuszczony do realizacji”.

Po pierwsze – w projekcie „Edukacji 
seksualnej…” ani razu nie pojawia się 
skrót LGBT, skąd więc pomysł, że jedy-
nie organizacje zajmujące się prawami 
mniejszości seksualnych będą prowa-
dziły warsztaty? Po drugie – dlaczego 
naukowiec i polityk wypowiada się 
na temat pomysłu, którego szczegó-
łów nie zna? Czy to czasem nie urąga 
akademickiej odpowiedzialności za 
słowa? Czy wykładowca Uniwersytetu 
Warszawskiego powinien dawać taki 
zły przykład swoim studentom? 

Prawica ma poważny problem 
z seksem, co jest sprzeczne ze 
zdrowym rozsądkiem, ponieważ 
wykorzystywanie seksualne, gwałt 
czy umiejętność stawiania granic 
na randkach nie mają zabarwienia 

politycznego. Zgwałcona może zostać 
wyborczyni partii konserwatywnych 
i liberalnych, wyborca Konfederacji 
i Razem. Polska prawica tak bardzo 
broni życia nienarodzonego – chociaż 
w projekcie nie ma ani słowa o aborcji! 
– że zapomina o życiu narodzonych. 
W ubiegłym roku zgłoszono na policję 
blisko 1400 gwałtów, o 100 więcej niż 
rok wcześniej. Jednak wiele z nich nie 
jest nigdzie zgłaszane, ponieważ ko-
biety boją się uniewinnienia sprawcy 
i dalszych, zazwyczaj negatywnych dla 
siebie, konsekwencji.

Powszechna edukacja seksualna 
pokazałaby młodym i starszym, jak 
reagować na próbę gwałtu, gdzie 
zgłaszać przestępstwa, u kogo szukać 
pomocy psychologicznej i prawnej. 
Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby z oferty budżetu obywatelskiego 
korzystały też osoby o prawicowych 
poglądach. 

Prawica, tak mocno protestując 
przeciwko projektowi „Edukacji sek-
sualnej…”, pozbawia tym samym głosu 
znaczną część obywateli i obywatelek 
Warszawy. A przecież został on zgło-
szony przez tak ulubionego suwerena. 
De facto PiS znowu udowadnia, że 
jest antydemokratyczną partią, która 
najchętniej zmusiłaby wszystkich do 
przyjęcia własnej, mocno konserwa-
tywnej ideologii. 

A przecież ten projekt jest świętem 
demokracji i zwycięstwem świado-
mych obywateli, którzy zauważyli 
pewien problem i postanowili zare-
agować. Na 30-lecie wyborów 
4 czerwca 1989 r. to najlepsze, co 
mogło spotkać Warszawę. Nawet jeśli 
projekt przepadnie w głosowaniu, 
nawet jeśli urzędnicy ratusza prze-
straszą się skali problemów oraz hejtu 
i postanowią wyrzucić go do kosza. Bo 
ważne jest to, że mamy świadomych 
i odpowiedzialnych mieszkańców. +
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Atak na budżet obywatelski

Polska prawica ma problem z seksem

• Happening „Zarażaj miłością, nie zarażaj HIV” zorganizowany z okazji walentynek przed metrem Centrum przez Grupę Edukatorów Seksualnych „Ponton”  
FOT. AGATA GRZYBOWSKA / AGENCJA GAZETA

Arkadiusz 
Gruszczyński

Edukacja seksualna 
nie ma zabarwienia 
politycznego, a to, 
że warszawiacy chcą 
edukować dzieci 
i dorosłych jest świetnym 
pomysłem. I dowodem na 
to, że mamy świadomych 
obywateli


