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D zień w dzień spływa na nas
ocean przeróżnych infor-
macji, dotyczących kwestii

zasadniczych lub marginalnych;
ogólnopolskich, globalnych lub lo-
kalnych; przejściowych albo trans-
cedentalnych. Łatwo się w tym
wszystkim pogubić. Stąd bodaj naj-
wszechstronniejszy myśliciel XX
wieku, angielski filozof, matema-
tyk i zapalony społecznik, laureat
Nagrody Nobla – hrabia Bertrand
Russell – sformułował między inny-
mi jedno bardzo proste, lecz nader
istotne zdanie: w naszych szkołach
nie uczą najważniejszego – sztuki
czytania gazet. Dziś owo zdanie
ma – oczywiście – wymiar jedynie
symboliczny. Trzeba je bowiem od-
nieść do wszelkiego rodzaju publi-
katorów lub, jeśli kto woli – komu-
nikatorów. Nie tylko do prasy, lecz
również do radia, telewizji oraz
wszelkiego rodzaju mediów inter-
netowych ze „społecznościowymi”
włącznie. Zatem niezależnie od te-
go, czy naszą uwagę przyciągnie
portal informacyjny Interia, czy
raczej Facebook, Twitter, TikTok,
OKO-press, Ciejka TV albo Radio
Maryja – warto mieć swój rozum. 

K iedyś wykładowcy podyplo-
mowego Studium Dzienni-
karskiego na Uniwersytecie

Warszawskim próbowali uświa-
domić nam, studentom, że dzienni-
karz jest „przewodnikiem po
współczesności”. I wtedy taka defi-

nicja mogła mieć sens. Obecnie
świat się radykalnie zmienił, a nasz
zawód został całkowicie „uwolnio-
ny”i to nie za sprawą byłego mini-
stra Jarosława Gowina, który pa-
rę lat temu dokonał takiego uwol-
nienia w stosunku do niejednej pro-
fesji, choćby takiej jak trener spor-
towy. Owo – bynajmniej nie mini-
sterialne – uwolnienie zostało spo-
wodowane niejako automatycz-
nie, na skutek rewolucji technicz-
nej. O ile regularny nadawca tele-
wizyjny musi dostać od państwa
odpowiednią koncesję, o tyle ama-
tor transmitujący przebieg straj-
ku za pomocą smartfona nie mu-
si kogokolwiek pytać o zgodę, jak-
kolwiek w każdej chwili może go
przepędzić policja. 

G dy wskazuję akurat ten
przykład, od razu przypo-
mina mi się cokolwiek za-

bawna sytuacja, jaką śledziłem –
nomen omen, za pośrednictwem
gazet – w 1979 roku w USA. Gdy
przy bardzo napiętych stosunkach
pomiędzy Ameryką a ZSRR lotnic-
two Stanów Zjednoczonych zdecy-
dowało się na ryzykowne manew-
ry ćwiczebne w pobliżu będącej w
sojuszu z Sowietami Kuby, dwie
wielkie sieci telewizyjne wykupiły
prawa do bezpośredniej transmisji
z tego wydarzenia. Większe pie-
niądze zapłaciła – o ile dobrze pa-
miętam – sieć ABC i to ona dosta-
ła nominalnie lepsze pozycje ka-
mer. Nadlatujących z góry pilotów
wszelako ów kontrakt w ogóle nie
interesował i w praktyce okazało
się, że dużo korzystniejsze ujęcia
miała sieć CBS. Wobec tego ABC
wystąpiła do sądu, a ten zarządził
– tu można umrzeć ze śmiechu —
że w celu wyrównania strat tej sie-
ci należy... powtórzyć manewry.
Wszystko to odbywało się w klima-
cie przypominającym kryzys ka-

raibski z 1962 roku i znowu poja-
wiło się widmo trzeciej wojny świa-
towej, ale sąd się tym w ogóle nie
przejął, oceniając tylko spór od
strony komercyjnej. 

P rzeciętny Amerykanin, ma-
jący bardzo słaby ogląd mię-
dzynarodowy, mógł naj-

prawdopodobniej przyklasnąć są-
dowi, nie zdając sobie sprawy, że
wykonanie wyroku byłoby czymś
na granicy szaleństwa. Wiadomo
wszak, że przynajmniej w dwóch
wypadkach tylko trzeźwość umysłu
sowieckich oficerów nie najwyższej
rangi uratowała nas przed wybu-
chem trzeciej światówki. Jeden z
tych wypadków zdarzył się w 1983
roku, gdy myśliwce ZSRR zestrzeli-
ły Boeinga Korei Południowej z 269

pasażerami na pokładzie i Moskwa
obawiała się reakcji wspierających
Koreę Amerykanów. Mimo to ma-
jący dyżur w podmoskiewskim Cen-
trum Wczesnego Ostrzegania Sił
Powietrznych ZSRR podpułkownik
Stanisław Pietrow słusznie ocenił,
że czujniki sygnalizujące zbliżanie
pięciu amerykańskich rakiet bali-
stycznych wywołały po prostu fał-
szywy alarm – i nie poprosił naj-
wyższego dowództwa o zgodę na
przeciwnatarcie. 

P rzenosząc tok myślenia ze
sfery militarnej na sferę me-
dialną, nietrudno zauwa-

żyć, jak łatwo nawet pochopnie
ogłoszony news wywołuje natych-
miastową wojenkę pomiędzy stro-
nami politycznymi. Zaczyna się

np. toczyć dyskusja o tym, czy sa-
molot z prezydentem Andrzejem
Dudą na pokładzie wystartował z
pewnego lotniska z naruszeniem
przepisów, w innej zaś sytuacji ro-
dzi się spór, kto naprawdę jest wi-
nien bankructwa SKOK-o Woło-
min. Podobne spory toczą się też
wokół posunięć obecnej władzy
państwowej wobec samorządów,
coraz bardziej osłabianych finan-
sowo, a nierzadko wprost upoka-
rzanych – jak to się stało chociaż-
by w stolicy, gdzie państwo naj-
pierw „zabrało” warszawiakom
plac Piłsudskiego, a teraz – ursy-
nowski Szpital Południowy. W za-
leżności od tego, z którego medium
czerpie się wiedzę na ten temat,
różna może być takich faktów oce-

na. Gdy w roku ubiegłym premier
Mateusz Morawiecki – wraz z mi-
nistrem aktywów państwowych
Jackiem Sasinem – uroczyście wi-
tał na lotnisku Chopina największy
samolot świata (ukraińskiego An-
tonowa) z maseczkami antycovi-
dowymi z Chin, nikt jeszcze (z pre-
mierem włącznie) nie mógł wie-
dzieć, że to lipny towar – jak to po-
niewczasie ujawniły nieżyczliwe
rządowi media. 

N o cóż, lipne maseczki to by-
ło jeszcze pół biedy, nato-
miast lipne newsy mogą

być czymś znacznie gorszym. Do
historii współczesnych mediów
przeszła nadana w 1938 roku w
USA audycja radiowa, wyreżyse-
rowana przez późniejszego gwiaz-
dora kina Orsona Wellesa, suge-
stywnie zwiastująca nagły atak
Marsjan, ukierunkowany głównie
na stan New Jersey. Co najmniej
tysiące, jeśli nie miliony słuchaczy
ogarnęła panika, ludzie zaczęli
ewakuować się z domów i jak naj-
dalej uciekać albo chronić się w ko-
ściołach. A skuteczność sugestii po-
głębiło wykorzystanie nagrania au-
tentycznej paniki, jaka rok wcze-
śniej wybuchła, gdy zaczął się palić
cumujący na lotnisku Lakehurst
we wspomnianym stanie niemiec-
ki sterowiec Hindenburg. Tamte-
go, nawet w sensie dosłownym go-
rącego newsa użył Welles w celach
artystycznych, by przypadkowo
osiągnąć efekt ponad wszelkie ocze-
kiwania. W naszej dzisiejszej rze-
czywistości już nie reżyser filmowy,
lecz sam premier Morawiecki prze-
kazuje nam co chwila jakąś Dobrą
Nowinę – jak ta ubiegłoroczna o
wygaśnięciu pandemii. Czy ktoś już
policzył, ile razy to był „fake news”?

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Choć w internecie znaj-
dziemy mnóstwo ćwiczeń,
które pomogą nam
wzmocnić mięśnie brzu-
cha to pamiętajmy, że bez
właściwej diety nie osią-
gniemy oczekiwanego
efektu.

Badania potwierdzają, że od-
powiednio zbilansowana dieta
to aż 70% sukcesu w drodze po
wymarzoną sylwetkę. Pozosta-
łe 30% to aktywność fizyczna,
dlatego zamiast półgodzinnej
serii brzuszków trzy razy dzien-
nie, czy kilkudniowego „detok-
su sokowego” wprowadźmy w
życie zasady, które pomogą w
uzyskaniu płaskiego brzucha
oraz pozytywnie wpłyną na
nasz organizm.

Zdrowe nawyki, za które
brzuch nam podziękuje

– Jeśli chcemy mieć płaski
brzuch, to przede wszystkim po-
winniśmy jadać regularnie. Za-
chęcam do spożywania 4-5 posił-
ków dziennie co 3-4 godziny.
Unikajmy produktów ciężko-
strawnych i wzdymających. Po-
stawmy na dania lekkostrawne i
bogate w błonnik pokarmowy.
Niezwykle istotne jest również
regularne nawadnianie organi-
zmu, ponieważ wspomaga to
metabolizm i ułatwia usuwanie
zbędnych produktów przemia-
ny materii. Aby nasz organizm
dobrze funkcjonował, potrzebu-
je także odpowiedniej dawki snu
tj. 7-8 godzin na dobę. Niewy-
spanie wpływa na zaburzenie
procesów wewnątrz naszego cia-
ła i przez to chętniej sięgamy po
nadprogramowe kalorie, dlatego

przestrzeganie zasady Work-L-
ife-Balance jest równie ważne. -
wyjaśnia Natalia Chybzińska,
specjalista dietetyk, catering die-
tetyczny Kukuła Healthy Food.

Co jeść, 
a czego unikać?

W diecie na płaski brzuch po-
winny znaleźć się warzywa ta-
kie jak: sałata, pomidory, świe-
że i kiszone ogórki, marchew,
buraki, cukinia, brokuły i ba-
kłażan. Warto sięgać także po
produkty pełnoziarniste typu
brązowy ryż, chleb oraz maka-
ron razowy lub z pełnego prze-
miału, drobne kasze, komosę
ryżową, płatki owsiane, chude
gatunki mięs, jak np. indyk czy
udziec wołowy, ryby, chude
mleko i nabiał, orzechy. Warto
pić także minimum 1,5 litra pły-
nów dziennie – przede wszyst-
kim wody niegazowanej, ale
może być także zielona herbata
i napary ziołowe. Potrawy naj-
lepiej gotować na parze lub piec
bez dodatku tłuszczu.

Unikajmy natomiast nadmia-
ru cukru, soli, wysoko przetwo-
rzonych dań i przekąsek, potraw
smażonych, warzyw strączko-
wych (np. fasola, ciecierzyca,
groch), a także kapustnych, ce-
buli, owoców pestkowych (np.
czereśnie, nektarynki, śliwki)
makaronów i pieczywa z oczysz-
czonej mąki pszennej, białego
ryżu, wody gazowanej i słodkich
napojów.

– Na śniadanie dobrym wy-
borem będzie pasta z gotowa-
nych jajek z dodatkiem jogurtu
naturalnego, omlet z pomidora-
mi, czy twaróg z ziołami i chle-

bem razowym. Na drugie śnia-
danie lub podwieczorek może-
my zjeść sałatkę z sezonowych
warzyw, np. świeży szpinak z
fetą lub gotowanym drobiem
czy dorszem, ogórkiem, tru-
skawkami i pestkami słonecz-
nika. Dobrym wyborem będzie
też koktajl na bazie mleka koko-
sowego z siemieniem lnianym,
owocami jagodowymi lub ba-
nanem. Na obiad i/lub kolację
proponuję gęste, warzywne zu-
py z dodatkiem schabu lub pier-

si indyka, pieczone lub gotowa-
ne na parze chude mięsa i ryby
w towarzystwie brązowego ry-
żu z brokułami lub kotlety z ka-
szy jaglanej i pestek dyni z su-
rówką z marchwi – podpowiada
Natalia Chybzińska, specjalista
dietetyk, catering dietetyczny
Kukuła Healthy Food.

Podkręć metabolizm 
– rusz się po zdrowie

Jeśli pogoda dopisuje, to
warto zażyć również trochę

ruchu na świeżym powietrzu.
Może być to 30-45 minutowy
szybki spacer, jazda na rowe-
rze czy rolkach. A jeśli pada
deszcz, to trening z ciężarka-
mi lub obciążeniem własnego
ciała, czy zestaw ćwiczeń
wzmacniająco-rozciągających
typu pilates o dostosowanym
do własnych możliwości stop-
niu zaawansowania możemy
wykonać np. w domu. Przy-
kłady treningów znajdziesz w
magazynach o zdrowym stylu

życia oraz w internecie. Ak-
tywność fizyczna sprzyja lep-
szemu funkcjonowaniu orga-
nizmu i pozwoli odpocząć od
nowoczesnych technologii,
dlatego warto wybrać taką,
która sprawi nam przyjem-
ność i włączyć ją do codzien-
nego harmonogramu.

B i u r o  P r a s o w e  
K u k u ł a  H e a l t h y  F o o d

J o a n n a  G u z
j o a n n a @ l e n s o m a i . c o m

Dieta na płaski brzuch
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Na dachu Urzędu Dzielnicy Ursynów zamontowano
dwie turbiny wiatrowe. Po kalibracji urządzeń i te-
stach bezpieczeństwa zaczną produkować “zieloną
energię”, która zasili odbiorniki znajdujące się w bu-
dynku. Tym samym obniżone zostaną koszty i zmniej-
szony negatywny wpływ funkcjonowania urzędu na
środowisko naturalne. 

Przewidywana łączna moc dwóch turbin wiatrowych wynosi do
4 kW. Ursynowski ratusz jest pierwszym budynkiem użyteczności
publicznej w stolicy, na którym zainstalowane zostały tego typu tur-
biny. Urządzenia są ciche, bezpieczne, a ze względu na wysokość
- 2,6 metra - oraz niewielką średnicę - 1,8 metra - nie wpływają na
estetykę budynku.

Dwie turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu i łącznej mocy
znamionowej do 4 kW (moc chwilowa do 5 kW) to nowoczesne
urządzenia energetyczne, opracowane przez polskich inżynierów,
przetwarzające energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną.
Urządzenia wykonano z odpornych na warunki atmosferyczne

kompozytów lotniczych gwarantujących długą, bezobsługową i
bezawaryjną pracę. Przy opracowywaniu turbin przeprowadzono
szereg badań i symulacji: badania w tunelu aerodynamicznym,
symulacje numeryczne opływów, badania wytrzymałościowe struk-
tur kompozytowych, symulacje numeryczne drgań i odkształceń ge-
neratora oraz pomiary i wyznaczenie charakterystyk turbin. Efek-
tem jest bezpieczeństwo i cicha praca urządzeń.

- To inwestycja która pokazuje, jak bardzo zależy nam na rozwią-
zaniach ekologicznych i ochronie środowiska. Wierzę, że wyznacza-
my kierunek dla kolejnych instytucji publicznych, ponieważ tylko
inwestycje w zieloną energię zmniejszą emisję związaną z wytwa-
rzaniem prądu. Stan jakości powietrza w Polsce pokazuje, że trze-
ba działać, ursynowski samorząd jest tu zdecydowanie liderem, a
już analizujemy kolejne możliwe rozwiązania. Przy rosnących ce-
nach prądu inwestycja może zwrócić się szybciej niż prognozowa-
liśmy, być może nie będzie to, jak zakładaliśmy pierwotnie 9 lat, a
nawet pół roku szybciej – mówi Klaudiusz Ostrowski, zastępca bur-
mistrza Ursynowa.

W piątek, 4 czerwca Urząd Dzielnicy Ursynów będzie
nieczynny. Dzień wolny od pracy przypada w zamian
za święto 1 maja (sobota). Wynika to z Zarządzenia
Prezydenta m. st. Warszawy nr 543/2021 z 12 kwietnia
2021 r. 

Ursynowscy urzędnicy proszą mieszkańców o uwzględnienie
tej informacji przy planowaniu wizyt w urzędzie w tym tygodniu.
Zgodnie z zarządzeniem, 4 czerwca oraz Wigilia to dodatkowe dni
wolne od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Zostały
wyznaczone w zamian za dni ustawowo wolne od pracy - 1 maja i
25 grudnia – które w tym roku przypadają w sobotę.

Mieszkańcy Ursynowa wybrali repertuar tegorocznego
Ursynowskiego Lata Filmowego. W ankiecie, która
trwała do 28 maja br., udział wzięło 1476 osób. Wybie-
rać można było spośród pięciu propozycji. Prawie 42 %
głosujących (dokładnie 608 osób) wskazało na „filmy
oscarowe”. Ursynowskie Lato Filmowe startuje 8 lipca.

Pozostałe kategorie i wyniki procentowe: 
Komedie, komedie, komedie – 37,4%
Filmy muzyczne i musicale – 12,5
Filmy sensacyjne – 8,9 %
Filmy płaszcza i szpady – 2,2 %
- Mieszkańcy zdecydowali, że tego lata będziemy oglądać filmy

oscarowe. To bardzo dobry wybór. Niedługo przygotujemy szcze-
gółowy repertuar, obejmujący osiem pokazów w trzech lokaliza-
cjach. Plenerowe pokazy od lat cieszą się ogromnym powiedzeniem,
będąc co roku miejscem spotkań ursynowskich miłośników kina. Po-
zostaje trzymać kciuki za dobrą pogodę - mówi zastępca burmistrza
Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.

Pokazy plenerowe odbywać się będą w trzech lokalizacjach:
przy Kopie Cwila (4 pokazy), przy Ursynowskim Centrum Kultury
„Alternatywy” (2 pokazy), przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ur-
synów (2 pokazy). W ubiegłym roku w ramach Ursynowskiego
Lata Filmowego oraz projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020 Ki-
no pod Chmurką, obejrzeliśmy cykl filmów „Apokaliptyczna Wizja
Świata”, czyli filmy science-fiction. Pokazy plenerowe w dzielnicy
Ursynów wystartowały w 2010 roku. Niezmiennie cieszą się ogrom-
ną popularnością wśród mieszkańców dzielnicy.

Pod koniec maja ruszył „Ursynowski Fit w Plenerze”.
Zajęcia potrwają do 12 września br. i są bezpłatne. 

Ćwiczyć będzie można w dwóch miejscach – w Parku im. R. Ko-
złowskiego, czyli u podnóża popularnej Kopy Cwila oraz na terenie
zieleni przylegającym do Urzędu Dzielnicy Ursynów i Ursynowskie-
go Centrum Kultury „Alternatywy”. „Ursynowski Fit w Plenerze” re-
alizowany jest z inicjatywy i środków finansowych Dzielnicy Ursy-
nów. Zajęcia są dostosowane do sprawności fizycznej uczestników
i prowadzone przez profesjonalnych, doświadczonych instruktorów.
Ćwiczenia odbywają się będą z zachowaniem wymogów bezpie-
czeństwa, związanych z pandemią COVID-19. Więcej informacji na
www.ursynow.pl.

Sukcesem okazała się zorganizowana w miniony week-
end  akcja „Flower Power - rozdajemy kwiaty za elek-
troodpady”. W trakcie zbiórki do recyklingu zostało
przekazanych 5864 kg elektroodpadów oraz 673 kg zu-
żytych baterii, rozdano w sumie 3000 sadzonek roślin. 

Wydarzenie było wspólną inicjatywą Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów, ASEKOL PL oraz Unibail-Rodamco-Westfield. Kolejnym
krokiem w celu zwiększenia zbiórki elektrośmieci jest ustawie-
nie przy Centrum Ursynów czerwonego kontenera do zbiórki
drobnych urządzeń i baterii. Mieszkańcy mogą z niego korzystać
24h na dobę. Taki pojemnik znajduje się także przy Urzędzie
Dzielnicy (od strony al. KEN). Zapraszamy do korzystania z czer-
wonych pojemników również w innych miejscach w Warszawie.
Listę dostępnych pojemników można sprawdzić na stronie
www.czerwonekontenery.pl.

Wracają dzielnicowe eli-
minacje w ramach War-
szawskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Odbędą się w
dniach 7-11 czerwca, w
trzech dyscyplinach. Wszy-
scy liczą na jak najlepsze
wyniki ursynowskich

uczniów, także w finałach
rozgrywek miejskich. 

Do końca roku szkolnego po-
zostało niewiele czasu, ale za-
wody i tak zostaną rozegrane w
kilku dyscyplinach:

– 7 czerwca - eliminacje dziel-
nicowe w badmintonie w katego-

rii młodzieży w Hali „Hawajska”
(ul. Dereniowa 48) oraz w piłce
nożnej mężczyzn w kategorii li-
cealiada w kompleksie boisk „Or-
lik” (ul. Przy Bażantarni 3);

– 11 czerwca - eliminacje
dzielnicowe w czwórboju lekko-
atletycznym (bieg na 60 metrów,

rzut piłeczką palantową, skok w
dal, bieg na 600 metrów dziew-
cząt i na 1000 metrów chłop-
ców) w kategorii dzieci na bo-
isku Szkoły Podstawowej nr 340
(ul. Lokajskiego 3);

– 14 czerwca - finały rozgry-
wek miejskich w badmintonie w
kategorii dzieci w Arenie Ursy-
nów (ul. Pileckiego 122);

– 18 czerwca - finały rozgry-
wek miejskich w badmintonie w
kategorii młodzieży w Arenie Ur-
synów (ul. Pileckiego 122).

- Bardzo się cieszę, że nasi
uczniowie mogą wreszcie rozpo-
cząć rywalizację w eliminacjach
Warszawskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Po długim okresie na-
uczania zdalnego możliwość
skonfrontowania się z rówieśni-
kami na arenach sportowych ma
szczególne znaczenie. Liczę, że
dzielnicowi mistrzowie bardzo
dobrze potem wypadną w zawo-
dach finałowych, w starciu z re-
prezentacjami innych dzielnic –
mówi Piotr Zalewski, zastępca
burmistrza Ursynowa, zajmujący
się sprawami sportu i rekreacji.

Ekologiczny prąd prosto z dachu ursynowskiego urzędu

Czas na Lato Filmowe

Trwa „Ursynowski
Fit w Plenerze”

W piątek Urząd Dzielnicy 
Ursynów będzie nieczynny

„Flower Power” 
– podsumowanie akcji

Sport nareszcie wraca do szkół
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Od 1 czerwca obowiązują
nowe przepisy ustawy
„Prawo o ruchu drogo-
wym”. Najważniejszą
zmianą jest pierwszeń-
stwo dla pieszych wcho-
dzących na przejście. Na-
tomiast sami piesi w rejo-
nie zebr nie mogą korzy-
stać z urządzeń elektro-
nicznych, które uniemożli-
wiają obserwację drogi
czy skrzyżowania.

Problem zwiększenia ochro-
ny niezmotoryzowanych uczest-

ników ruchu poruszany był od
lat. Zazwyczaj o ustawowym
wprowadzeniu nakazu prze-
puszczania pieszych na pasach
mówiło się po śmiertelnych wy-
padkach z ich udziałem. Nie in-
aczej było jesienią 2019 r., po bo-
daj najgłośniejszej takiej tragedii
ostatniej dekady, kiedy na war-
szawskich Bielanach kierowca
bmw rozpędził swoje auto do
ponad 130 km/h i zabił przecho-
dzącego mężczyznę. Efektem by-
ła ogólnokrajowa dyskusja i
wprowadzenie przez rząd obo-
wiązujących od dziś przepisów.

Zalecamy ostrożność
Zamierzeniem nowych regu-

lacji jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa pieszych. – To niewątpli-
wie zmiana w dobrym kierun-
ku. Ale ponieważ wprowadza-
jące ją przepisy weszły w życie
dyskretnie, bez szerokiej ogól-

nopolskiej kampanii, pieszym
wciąż zalecamy zachowywanie
dużej ostrożności przy przecho-
dzeniu przez jezdnię. Wielu kie-
rowców nadal może nie wie-
dzieć o nowych regulacjach i nie
zmieniać nawyków, a poza tym
kary za tego typu przewinienia
nie są dotkliwe – mówi Łukasz
Puchalski, dyrektor ZDM.

Bezpieczeństwo przejść
W latach 2016-2019 na sto-

łecznych przejściach policja no-
towała średnio 237 wypadków

rocznie, w których ginęło 15
osób, a 242 były ranne. W 2020
r. doszło do 125 takich wypad-
ków z ośmioma ofiarami i 122
poszkodowanymi. W ciągu ro-
ku w Warszawie zginęło 22 pie-
szych, co stanowi równo poło-
wę wszystkich zabitych w wy-
padkach, które wydarzyły się na
stołecznych drogach.

Trend liczby wypadków i po-
szkodowanych jest jednak ma-
lejący. Przejścia dla pieszych sta-
ją się coraz bezpieczniejsze. 125
potrąceń w zeszłym roku to
znacznie mniej zarówno w po-
równaniu z 2019 rokiem (178),
jak i w zestawieniu ze średnią z
czterech poprzednich lat (237).

Takie liczby są efektem odpo-
wiedniego dostosowywania in-
frastruktury drogowej w rejonie
przejść. Od 2016 r., kiedy roz-
poczęto audyt wszystkich nie-
osygnalizowanych zebr w mie-

ście, ZDM naprawia te z najniż-
szymi notami w sześciopunkto-
wej skali. To m.in. wyposażanie
ich w sygnalizacje świetlne, bu-
dowanie azyli dla pieszych czy
doświetlanie przejść. Zareko-
mendowane przez audytorów
rozwiązania są wdrażane na
bieżąco, a zeszły rok był pod tym
względem szczególny – bezpie-
czeństwo poprawiono na 104
wskazanych zebrach na ponad
30 ulicach. W sumie zaś pro-
blem rozwiązano już na ponad
200 przejściach, w tym 112 oce-
nionych na 0 i 1.

Obowiązek dla pieszych
Wszyscy liczą, że wprowadza-

ne na przejściach rozwiązania
wraz z nowymi regulacjami
szybko zaprocentują zmniejsza-
niem się liczby wypadków na
przejściach. Kierowcy muszą za-
chować szczególną ostrożność,
zbliżając się do przejścia i ustąpić
pieszemu, który na to przejście
wchodzi. Szczególną ostrożność
muszą zachować też piesi – no-
wy przepis nie zwalnia ich z za-
chowania uwagi podczas prze-
chodzenia przez jezdnię. Nowo-
ścią, wpisaną do art. 14 ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”, jest
zakaz korzystania na przejściach
z urządzeń elektronicznych,
uniemożliwiających obserwację
skrzyżowania. Piesi nie mogą
więc, idąc przez jezdnię, klikać w
smartfonie czy tablecie.

W życie wchodzą także dwie
inne zmiany. Prowadzący samo-
chody nocą nie mogą już poru-
szać się w terenie zabudowa-
nym 60 km/h, a maksymalnie –
50 km/h. Limit prędkości został
bowiem zrównany z tym obo-
wiązującym w dzień. Ponadto
znowelizowane przepisy zaka-
zują tzw. jazdy na zderzak, czy-
li tuż za poprzedzającym autem.
Kierowcy muszą teraz zachować
odległość co najmniej równą po-
łowie prędkości wyrażoną w
metrach, czyli jadąc 100 km/h,
muszą trzymać się co najmniej
50 m za autem przed nimi. Ta
zmiana ma wyeliminować pira-
tów drogowych, którzy jazdą na
zderzaku wymuszają zjechanie
im z drogi. z d m . w a w . p l

Podczas sobotniej (29 maja br.) konfe-
rencji prasowej przedstawiciele Polska
2050 poinformowali iż ich struktury
wzmocni pięciu samorządowców z War-
szawy. Są to: Katarzyna Radzikowska
(radna Wilanowa), Donata Rapacka
(radna Żoliborza), Magdalena Rogoziń-
ska (radna Ursynowa), Robert Podpłoń-
ski (radny Bemowa) oraz Jacek Wiśnicki
(radny osiedla Falenica). 

Konferencja była również okazją do oficjalnego
przedstawienia osób odpowiedzialnych za budo-
wę struktur politycznych w Warszawie. Będą to:
Anna Radwan-Roehrenschef, Jacek Bartmiński
oraz Paweł Lenarczyk.

– Wszystkich nas łączy Warszawa, miasto dla
pokoleń różnych potrzeb, oczekiwań, otwarte na
dialog i poszanowanie różnorodności. Pamiętając

o historii naszego miasta, chcemy budować dziś
przyjazną, nowoczesną, otwartą i różnorodną
Warszawę. Warszawę, która nie poddaje się nawet
w obliczu takich wyzwań jak walka z COVID-19.
(...) Myślimy o Warszawie, która dostrzega proble-
my pieszych, rozwija infrastrukturę rowerową,
nie zapominając o osobach poruszających się sa-
mochodami. To również miasto pełne zieleni i
miejsc pracy, odpoczynku, sportu i rekreacji na
świeżym powietrzu. Chcemy Warszawy o najwyż-
szym w kraju poziomie usługi edukacyjnych oraz
medycznych. (...) Na koniec, chcemy stolicy pokry-
tej w całości miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, z uchwałą krajobrazową,
dzięki której zostanie uporządkowana przestrzeń
estetyczna naszego miasta – powiedział Paweł
Lenarczyk.

F o t o :  J a r e k  J a n e k  B a r a ń s k i

W Katedrze Chorób Du-
żych Zwierząt z Kliniką In-
stytutu Medycyny Wetery-
naryjnej SGGW w Warsza-
wie przeprowadzane są
badania dotyczące bezpie-
czeństwa stosowania apa-
ratu Ventil, opracowane-
go w Instytucie Biocyber-
netyki i Inżynierii Biome-
dycznej im. M. Nałęcza
PAN przez zespół prof. M.
Darowskiego. 

Jest to urządzenie, które
umożliwia niezależną wentyla-
cję obu płuc pacjenta, wymaga-
jącego intensywnej opieki me-
dycznej. W związku z ogranicze-
niami systemu lecznictwa i w sy-
tuacji kryzysowej urządzenie to
może zostać użyte do jednocze-
snej wentylacji płuc dwóch pa-
cjentów. To szczególnie ważne
w obliczu obecnej pandemii. 

Przedmiotem badań jest ocena
bezpieczeństwa i efektywności
jednoczesnej wentylacji dwóch
zwierząt przy użyciu jednego re-
spiratora oraz urządzenia Ventil
na świniach w znieczuleniu ogól-
nym, a także określenie przenika-
nia patogenów między torami
powietrznymi urządzenia, a w
konsekwencji między układami
oddechowymi zwierząt. 

Aparat Ventil jest urządzeniem
współpracującym z respiratorem
z możliwością wykorzystania w
dwóch zastosowaniach. Po pierw-

sze – zgodnie z pierwotnymi za-
łożeniami zespołu IBIB PAN –
opracowany aparat Ventil jest
przeznaczony do niezależnej
wentylacji obu płuc pacjenta bę-
dącego w stanie ostrej niewydol-
ności oddechowej. Po drugie, w
warunkach niedoboru respirato-
rów, aparaty Ventil mogą być uży-
te jako urządzenia do niezależ-
nej wentylacji dwóch pacjentów,
podłączonych jednego respirato-
ra. To właśnie zastosowanie jest
szczególnie istotne w obecnej sy-
tuacji epidemicznej. Korzystając
z aparatu Ventil, można podłą-
czyć dwóch pacjentów, którzy bę-
dą używali jednego respiratora.
Konstrukcja urządzenia pozwala
na niezależną regulację podsta-
wowych parametrów procesu
wentylacji mechanicznej dla obu
pacjentów. Pierwsza seria stu apa-

ratów Ventil powinna zostać wy-
produkowana w ciągu trzech ty-
godni. Następnie urządzenia tra-
fią do badań klinicznych w wy-
znaczonych szpitalach.

Za badania odpowiada zespół
naukowców SGGW pod kierow-
nictwem prof. dr. hab. Zdzisława
Gajewskiego i prof. dr hab. Ro-
mualda Zabielskiego oraz Insty-
tutu Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej PAN pod kierow-
nictwem prof. dr. hab. Adama
Lieberta i prof. dr hab. Piotra Ła-
dyżyńskiego. Klinika Chorób Du-
żych Zwierząt SGGW, kierowa-
na przez profesora Zdzisława
Gajewskiego, jest znaczącym
ośrodkiem w kraju i na świecie z
zakresu medycyny translacyjnej,
czyli przenoszenia efektów ba-
dań weterynaryjnych do lecze-
nia ludzi. P i o t r  C e l e j

W dniu 25 maja 2021 roku Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków
przeprowadził kontrolę budynku przy
ul. Potoki 5 w Warszawie, znajdującego
się niedaleko ruchliwej Dolinki Służew-
skiej. Budynek, zwany często niesłusznie
dworkiem jest ujęty jest w gminnej ewi-
dencji zabytków. Powstał prawdopodob-
nie ok. 1860 roku i został wzniesiony
przez Jana Tolaka na terenie ówczesnej
wsi Szopy Polskie. 

Zalecenia pokontrolne do realizacji
Wydano zalecenia pokontrolne, by doprowa-

dzić do zabezpieczenia budynku przed dalszą de-
strukcją. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków apeluje do właściciela obiektu oraz Wy-
działu Architektury i Budownictwa dla dzielnicy
Mokotów o jak najszybsze podjęcie działań mają-
cych na celu przeprowadzenie remontu i odbudo-
wy przedmiotowego budynku, które pozwolą
uchronić obiekt przed postępującą degradacją i
niszczeniem. Obecnie stan budynku jest coraz
gorszy i jeżeli nie zostanie on zabezpieczony przed
kolejną zimą, grozi mu trwała ruina. 

Zalecenia i apele nie brzmią zbyt “strasznie”,
biorąc pod uwagę stan zabytku. To jednak pierw-
sza forma prawna, za którą w przypadku niewy-
pełnienia mogą być wyciągane konsekwencje w
postaci mandatu, a w skrajnych przypadkach na-
wet odebrania nieruchomości. Rozpoczęła więc się
droga administracyjno-prawna, mająca na celu
uratowanie budynku. 

Świadectwo dawnej wsi
Budynek mieszkalny przy Potokowej 5 jest świa-

dectwem dawnej wsi Szopy Polskie. Dookoła po-
wstały niedawno inwestycje mieszkaniowe, są też
sklepy i lokale usługowe. Niestety, pochodzący z

około 1860 roku budynek nie ma fundamentów i
sporej części dachu. Jest zagrzybiony, ściany po-
rasta również glon. To ostatni dzwonek na urato-
wanie budynku. Ulica Potoki zachowała swój ory-
ginalny charakter, zaś budynek spod numeru 5 jest
jednym z najciekawszych architektonicznie.
Współcześnie centrum dawnej osady wyznacza
skrzyżowanie ulic: Potoki, Bocheńskiej oraz Jaśmi-
nowej, gdzie znajduje się studnia, wyprodukowa-
na w węgierskich zakładach Mohácsi Vasöntöde.
Niestety, po wojnie zabudowania wsi uległy w
dużej mierze zniszczeniom. W latach 70. miał na
terenie dawnej osady powstać park przyjaźni pol-
sko-radzieckiej, jednak pomysł zarzucono. 

Cały obszar znajduje się w Warszawskim Obsza-
rze Chronionego Krajobrazu, co wymusza zacho-
wanie charakteru okolicy oraz niskiej zabudowy.
Warto więc zadbać o klimat miejsca, wokół które-
go cena na ekskluzywnych osiedlach przekracza
10 tysięcy złotych za metr kwadratowy powierzch-
ni mieszkalnej. Historyczna enklawa dodaje inwe-
stycjom ogrodowego i historycznego charakteru. 

P i o t r  C e l e j

Samorządowcy wzmacniają Polskę 2050

Nowe przepisy weszły w życie...

Piesi z pierwszeństwem

SGGW i PAN testują innowacyjny respirator

Konserwator zabytków z interwencją
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Weszły w życie nowe przepisy, regulujące
zasady poruszania się i parkowania elek-
trycznych hulajnóg. Mogą one jeździć po
drogach dla rowerów i parkować tylko w
określony sposób. Prędkość tych pojaz-
dów nie może przekraczać 20 km/h.

Pierwsze elektryczne hulajnogi pojawiły się na
ulicach Warszawy w 2018 roku. Szybko zdobyły
popularność, ale też stały się powodem licznych
problemów, głównie ze względu na niebezpiecz-
ną jazdę i chaos związany z porzucaniem sprzętu
na ulicach. Ich źródłem był brak odpowiednich
przepisów, określających czym jest e-hulajnoga,
gdzie może się poruszać i parkować.

Dlatego od kilku lat m.st. Warszawa apelowało do
Ministerstwa Infrastruktury o regulację tych kwestii.
Przedstawiciele miasta uczestniczyli w konsulta-
cjach społecznych i składali uwagi do kolejnych wer-
sji ustawy. W końcu, na początku 2021 r., ustawa tra-
fiła na ścieżkę legislacyjną, zmierzającą do uchwa-
lenia i w kwietniu została podpisana przez prezyden-
ta. W dniu 20 maja nowe przepisy weszły w życie.

Co dokładnie się zmienia? Przede wszystkim
określona została definicja elektrycznej hulajno-
gi. Jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwu-
osiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów,
konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się
wyłącznie przez kierującego, znajdującego się na
tym pojeździe. Pojazdy bez kierownicy lub tylko
z jedną osią zostały zdefiniowane jako „urządze-
nia transportu osobistego”.

Jadąc e-hulajnogą, nie wolno będzie przewozić
pasażera i przekraczać prędkości 20 km/h. Do
jazdy hulajnogą przeznaczone będą drogi dla ro-
werów i pasy rowerowe – na takich samych zasa-
dach, jakie obowiązują rowerzystów. Jeśli takiej in-
frastruktury nie ma, należy korzystać z jezdni (je-
śli prędkość na niej jest ograniczona do 30 km/h)
lub chodnika (wówczas należy jechać z „prędko-
ścią zbliżoną do prędkości pieszego”).

Parkowanie e-hulajnóg jest dozwolone wyłącz-
nie w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie
braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej
krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezd-

ni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując co
najmniej 1,5 m przejścia.

Wychodząc naprzeciw tym zasadom, m.st. War-
szawa podjęło rozmowy z operatorami wypoży-
czającymi e-hulajnogi. Zaproponowano oznako-
wanie stojaków rowerowych tak, aby można by-
ło przy nich parkować również e-hulajnogi. 

Operatorzy nie odnieśli się dotychczas do tej
propozycji. Zatem parkując obecnie e-hulajnogę,
użytkownik musi się stosować do ogólnych prze-
pisów – czyli ustawiać ją wzdłuż zewnętrznej kra-
wędzi chodnika. Zaparkowanie e-hulajnogi nie-
prawidłowo jest wykroczeniem, za które użytkow-
nikowi grozi mandat karny. W sytuacji gdy e-hula-
jnoga będzie zostawiona w sposób blokujący ruch
lub zagrażający bezpieczeństwu (np. będzie prze-
wrócona), może zostać usunięta z drogi przez od-
powiednie służby. Przypadki nieprawidłowego
parkowania najlepiej zgłaszać do Miejskiego Cen-
trum Kontaktu 19115. O porządek dbają specjalne
patrole Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich.

Odkąd w stolicy pojawiły się pierwsze e-hulajn-
ogi, przedstawiciele ZDM wielokrotnie spotykali
się z operatorami wypożyczającymi taki sprzęt.
Wskazywano na ryzyka prowadzenia biznesu bez
regulacji prawnych oraz podkreślano oczekiwania
w stosunku do operatorów (m.in. w zakresie edu-
kacji użytkowników i uporządkowania parkowa-
nia). Operatorzy deklarowali chęć współpracy i
uporządkowania zasad działania, co nie było moż-
liwe bez przepisów ustawowych.

Teraz, gdy nowe przepisy weszły w życie, ZDM
przygotował propozycję nowych zasad funkcjono-
wania e-hulajnóg w przestrzeni publicznej. Doty-
czy ona zarówno wymagań wobec operatorów
jak i zobowiązań ze strony miasta. Została ona
przedstawiona pięciu operatorom, funkcjonują-
cym obecnie w Warszawie lub deklarującym roz-
poczęcie działalności w tym sezonie – firmom
Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER. ZDM ma nadzie-
je na szybkie porozumienie, aby móc wprowa-
dzić te nowe zasady z korzyścią zarówno dla użyt-
kowników, jak i innych mieszkańców Warszawy.

z d m . w a w . p l

W piątek 28 maja, w 79. rocznicę masowej egzekucji więźniów Pawiaka w Lesie 
Sękocińskim koło Magdalenki, (zbrodnia miała miejsce 28 maja 1942 roku) 
w Muzeum Więzienia Pawiak odbyły się rocznicowe uroczystości upamiętniające
pomordowanych. 

Delegacje stowarzyszeń kombatanckich – Oddziałów Specjalnych Jerzyki i Szarych Szeregów, Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezyden-
ta m. st. Warszawy, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Kul-
tury Urzędu m. st. Warszawy, władz samorządowych dzielnic m. st. Warszawy złożyły wieńce pod Po-
mnikiem Drzewa Pawiackiego upamiętniającego polskie ofiary niemieckiego terroru. Mieszkańców
i samorząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy reprezentował na uroczystości zastępca burmistrza
Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski.

Z okazji Dnia Dziecka, 1
czerwca w Ogrodzie Jorda-
nowskim przy ul. Odyńca
rozdawaliśmy najmłod-
szym darmowe lody od mo-
kotowskiego samorządu.

Tego dnia wiele placówek
oświatowych organizowało swo-
je własne wydarzenia. Na jed-
nym z nich, pikniku rekreacyj-
no-sportowym “Bohaterowie
bez granic”, zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową Inte-
gracyjną nr 339 im. Raoula Wal-
lenberga w Warszawie, pojawił
się burmistrz Rafał Miastowski,
który razem z dziećmi uczestni-
czył w grach i zabawach.

Na boisku Przedszkola nr 69 przy ul. Narbutta w promieniach słońca odbył się
Pierwszy Mokotowski Mundial Przedszkolny. W zmaganiach brały udział dzieci 
z mokotowskich placówek przedszkolnych.

Młodych adeptów i adeptki futbolu dopingował burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a placówki przedszkolne rów-

nież puchary. Impreza została zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni dla Ste-
gien i współfinansowana ze środków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Na boisku baseballowym
przy Szkole Podstawowej
nr 205 przy ul. Spartań-
skiej 4 odbył się Puchar
Polski w baseballu dzieci
6-9 lat. Zawodników do-
pingował burmistrz Rafał
Miastowski. Miło nam za-
komunikować, że zwycięz-
cą zawodów został zespół
gospodarzy, czyli War-
szawskiego Uczniowskie-
go Klubu Baseballowego
Centaury. Kolejność 
końcowa:

1. WUKB Centaury Warszawa
3/4

2. Rawa Katowice
3. Dęby Osielsko,
– Akademia Schaby,
– WUKB Centaury 2,
– WUKB Centaury 1
W niedzielę odbyła się Gwar-

dyjska Gala Zapaśnicza. Impre-

za organizowana jest cyklicznie
na terenie Mokotowa. W ra-
mach Gali miał miejsce IX Me-
moriał Kazimierza Maciocha i
XX Memoriał Stanisława Reda
w zapasach w stylu wolnym. Ja-

ko pierwsi rywalizowali mło-
dzicy i młodziczki, później roz-
poczęły się walki chłopców i
dziewcząt w grupie wiekowej
dzieci. Okolicznościpowe tro-
fea wręczył zwycięzcom zastęp-
ca burmistrza Marek Rojszyk.
Impreza została zorganizowa-
na przez UKS Zapasy Gwardia i
współfinansowana przez Urzę-
du Dzielnicy Mokotów.

Także na pływalni OSiR Mo-
kotów odbył się „Pływacki
Dzień Dziecka z Hasten”. Mło-
dzi pływacy rywalizowali aż w
5 konkurencjach. Organizator
Fundacja Hasten zapewnił dla
uczestników moc atrakcji oraz
wyjątkowe nagrody z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka.
Puchary dla zwycięzców wrę-
czyli przedstawiciele Urzędu
Dzielnicy Mokotów oraz OSiR
Mokotów. Impreza sfinansowa-
na ze środków Urzędu Dzielni-
cy Mokotów.

79. rocznica masowej 
egzekucji więźniów Pawiaka

Hulajnogi pod nowymi przepisami

Pierwszy Mokotowski Mundial Przedszkolny

Sportowy weekend na Mokotowie

Darmowe lody na Dzień Dziecka
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Już za miesiąc mokotow-
ska SM Służew nad Dolinką
odda do użytkowania kolej-
ną, szóstą już inwestycję
mieszkaniową w wybornej
lokalizacji – w sąsiedztwie
wejścia do stacji metra Słu-
żew. Zgodnie z tradycją
nadano jej muzyczną na-
zwę Sonata nad Dolinką.

N azwa nawiązuje do
okolicznych ulic osie-
dlowych, których patro-

nami są m.in. wybitni kompozyto-
rzy Jan Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeusz Mozart, Józef Elsner i
Zygmunt Noskowski. Z uwagi na
usytuowanie budynku przy ulicy
Sonaty nadano mu taką nazwę.
Budowa jest na ostatnim etapie
realizacji. Wraz z zakończeniem
zimy odsłonięte zostały elewacje,
prezentując finalną architekturę
budynku, który świetnie kompo-
nuje się z otoczeniem zarówno
pod kątem architektonicznym, jak
i kolorystycznym. Wiosną rozpo-
częto prace terenowe wokół bu-
dynku wraz z remontem chodni-
ków i ciągów pieszo - jezdnych.
Rozpoczęto również montaż ogól-

nodostępnej windy zewnętrznej,
wkomponowanej w bryłę budyn-
ku od strony zachodniej, która
usprawni komunikację mieszkań-
ców z przejściem podziemnym
oraz stacją metra “Służew”.

W nowym budynku po-
wstało 141 mieszkań,
lokale użytkowe oraz

dwupoziomowy garaż podziemny
na 225 miejsc postojowych. W jed-
nym z lokali użytkowych o po-
wierzchni prawie 1100 mkw. bę-
dzie działać przychodnia podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Rozpo-
częcie działalności planowane jest
jesienią tego roku. Obecnie trwa-
ją rozmowy i negocjacje władz
spółdzielni z podmiotem prowa-
dzącym przychodnię. Ich celem
jest zapewnienie jak najlepszych
warunków i zasad funkcjonowa-
nia placówki, w tym możliwości
korzystania z podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki lekarskiej w
ramach NFZ dla dorosłych oraz
dzieci, jak również rehabilitacji.
Mieszkania zostaną przekazane
nowym członkom spółdzielni
prawdopodobnie w lipcu. Wyjąt-
kowo atrakcyjna lokalizacja spra-

wiła, że wszystkie lokale sprzeda-
ły się na pniu, a cała inwestycja
przyniesie spółdzielni zysk rzędu
35 mln złotych. Pieniądze te zo-
staną przeznaczone między inny-
mi na remonty istniejących bu-
dynków oraz infrastruktury osie-
dla. Oddanie do użytku “Sonaty
nad Dolinką” zbiegło się z jubile-
uszem 30-lecia tej prężnie dzia-
łającej mokotowskiej spółdzielni.
W dniu 28 lutego 1991 r. podjęta
została bowiem uchwała o wy-
dzieleniu osiedla “Służew nad Do-
linką” z dużej spółdzielni „Moko-
tów”. Obecny wygląd osiedla, za-
kres przeprowadzonych prac re-
montowych i inwestycyjnych po-
kazuje, że decyzja o wydzieleniu
się z mieszkaniowego molocha,
jakim była “SM “Mokotów”, przy-
niosła mieszkańcom osiedla po-
zytywne efekty. 

Zasoby SM Służew nad
Dolinką” zlokalizowane
są w obrębie ulic Puław-

ska, Wałbrzyska, Kmicica, Nowo-
ursynowska oraz Łukowa i zaj-
mują powierzchnię 415 tys. me-
trów kwadratowych. Od strony
południowej i wschodniej spół-

dzielnia graniczy z terenem Parku
“Dolina Służewska”. Usytuowa-
nie nad Potokiem Służewieckim
nadaje osiedlu niepowtarzalny
urok, który podkreśla okazały
drzewo – krzewostan, będący
chlubą SM “Służew nad Dolinką”.
Kolejnymi zaletami tego wielkie-
go osiedla jest bardzo korzystne
połączenie komunikacyjne z in-
nymi rejonami miasta (metro,
tramwaje, autobusy), jak również
duże możliwości rekreacji i wy-
poczynku. Pięknie położone osie-
dle wybrało sobie jako miejsce do
życia wiele znanych osób, m. in.
zmarli tragicznie słynny malarz
Zdzisław Beksiński i jego syn To-
masz, znany dziennikarz muzycz-
ny. Mieszkali tu również poeta
Stanisław Grochowiak oraz znani
aktorzy Stefan Friedmann, Jan
Englert i Andrzej Drawicz. Spół-
dzielnia występuje w twórczości
rapera Tede, m. in. jako nazwa
płyty Esende Mylffon, gdzie Esen-
de oznacza SND, czyli “Służew
nad Dolinką”. Chętnie pokazywa-
na jest również w różnych pro-
dukcjach filmowych. Filmy na te-
renie osiedla kręcili m.in. Małgo-
rzata Szumowska i Patryk Vega. 

Większość budynków
mieszkalnych zostało
wybudowanych w la-

tach siedemdziesiątych poprzed-
niego wieku. Po wydzieleniu się z
SM “Mokotów” zasób mieszkanio-
wy poddano gruntownej moderni-
zacji, co pozwoliło utrzymać bu-
dynki w bardzo dobrym stanie.
Znacznej poprawie uległa również
infrastruktura osiedla. Spółdziel-
nia dba nie tylko o komfort za-
mieszkania swoich członków, ale
także o bezpieczeństwo. W ra-
mach programu „Bezpieczny Słu-
żew” wprowadzono wiele rozwią-
zań dla poprawy bezpieczeństwa,
w tym wysokiej jakości system mo-
nitorowania. Łącznie w budyn-
kach i na całym terenie spółdziel-
ni zamontowanych jest blisko 500
kamer. Organizowane są również
spotkania mieszkańców z przed-
stawicielami policji i straży miej-
skiej, a w biurze spółdzielni został
uruchomiony punkt konsultacyjny
policji. Pierwsze logo SM “Służew
nad Dolinką” to zmieniony kolory-

stycznie herb Radwan: w polu
czerwonym znajduje się chorą-
giew złota kościelna o trzech po-
łach, z frędzlami u dołu z zaćwie-
czonym na wierzchu krzyżem ka-
walerskim. Nad tarczą jest pan-
cerz rycerski z hełmem, a nad nim
złota korona z labrami czerwony-
mi, podbitymi złotem. W koronie
umieszczono trzy strusie pióra. 

Działalność inwestycyj-
na na terenie osiedla
została  wznowiona w

roku 2003, a dwa lata później od-
dano do użytkowania budynek
przy ul. Noskowskiego 2. Kolejne
nowe budynki to Puławska 255 i
255A, bajecznie zlokalizowany
przy lokalnym akwenie Elsnera
34 oraz Mozarta 1. “Sonatę nad
Dolinką” zlokalizowano w wyjąt-
kowo atrakcyjnym miejscu – u
zbiegu al. KEN i ul. Sonaty, na-
przeciwko DH “Land”. Dwa lata
przed rozpoczęciem realizacji
przedsięwzięcia “Sonata nad Do-
linką” władze spółdzielni posta-
nowiły wyjść naprzeciw swoim
mieszkańcom i w ramach plano-
wanej inwestycji mieszkaniowej
doprowadziły do  przebudowa-
nia zewnętrznych schodów pro-
wadzących do stacji metra od
strony południowo - wschodniej
na zadaszone schody ruchome.
Ta wyjątkowa – nie tylko w skali
Warszawy – i pożądana, szcze-
gólnie przez osoby starsze oraz
niepełnosprawne, inwestycja zo-
stała oddana do użytkowania w
dniu 6 grudnia 2017 roku. W na-
stępnym roku SM “Służew nad
Dolinką” zamierza realizować ko-
lejną inwestycję, na narożniku
ulic Puławskiej i Wałbrzyskiej. 

Wswojej dotychczaso-
wej działalności spół-
dzielnia dużo uwagi

przywiązuje do inwestycji o cha-
rakterze społecznym, służących
wszystkim mieszkańcom. W ro-
ku 2015 oddano do użytkowania
„Przedszkole Małego Kopernika”,
które jest bezpłatne (za wyjątkiem
opłat za posiłki dla dzieci). W
ukończonej w 2017 r. inwestycji
przy ul. Mozarta 1 – oprócz miesz-
kań, garażu i biura spółdzielni –
znalazło się miejsce dla Klubu Se-
niora, świetlicy środowiskowej,
sali konferencyjnej oraz publicznej
biblioteki z czytelnią. Mieszkańcy
mogą tu spędzać miło czas na
pięknych tarasach, czytając prasę
lub korzystając z zajęć oferowa-
nych przez Klub Seniora.

Na osiedlu widać dbałość
o infrastrukturę dla
dzieci. Jest tu 16 placów

zabaw. Jeden z nich, zlokalizo-
wany przy ul. Mozarta, będzie w
tym roku poddany renowacji i no-
wemu zagospodarowaniu. Po-
wstaną tu nowe atrakcje dla dzie-
ci, w tym tory do minigolfa. Co-
rocznie władze “SM “Służew nad
Dolinką” organizują huczne ob-
chody z okazji Dnia Dziecka.
Atrakcją osiedla jest teren rekre-
acyjno - wypoczynkowy „Górki
Służewskie” z placem zabaw dla
dzieci, linarium, boiskiem do gry
w siatkówkę, siłownią plenerową
i podświetlanymi „tańczącymi”
fontannami. Jest to jedno z naj-
chętniej odwiedzanych miejsc na
Służewie. W miniony wtorek od-
był się tutaj festyn z okazji Dnia
Dziecka, z wieloma atrakcjami dla
dzieci – animacjami i warsztata-
mi, dmuchawcami, grami oraz za-
bawami. Jest to jeden z przykła-
dów licznych działań spółdzielni
mających na celu integrację spo-
łeczności lokalnej. 

S M “Służew nad Dolinką”
inwestuje także w infra-
strukturę sportową i re-

kreacyjno - wypoczynkową. Kil-
kanaście lat temu oddano do użyt-
kowania nowoczesne boisko przy
Noskowskiego, obok którego znaj-

duje się siłownia plenerowa i bo-
isko do gry w siatkówkę. Na po-
czątku tego roku na boisku zosta-
ła położona nowa nawierzchnia –
sztuczna trawa. W tym roku zo-
stanie poddane renowacji rów-
nież trawiaste boisko przy ul. Wał-
brzyskiej wraz z montażem sys-
temu automatycznego nawodnia-
nia. Renowacji poddana zostanie
także górka saneczkowa, położo-
na tuż przy boisku. Przed pande-
mią co roku odbywały się na osie-
dlu majowe pikniki rodzinne,  or-
ganizowane wspólnie ze Służew-
skim Domem Kultury. 

Bogaty jest program zajęć
w Klubie Seniora „Służe-
wiak”, który niedawno

otrzymał z rąk prezydenta War-
szawy oraz Warszawskiej Rady
Seniorów certyfikat „Miejsce przy-
jazne seniorom” za realizowane
cykle koncertów, wystaw malar-
skich i fotograficznych, zabaw ta-
necznych oraz prelekcji tematycz-
nych, zajęcia jogi, czi-kungu, pila-
tesu, gimnastyki rehabilitacyjnej,
rękodzieła, języka angielskiego i
siatkówki - posiadówki. Seniorzy
mają możliwość pograć w klubie
w ping-ponga, brydża i gry plan-
szowe, a także brać udział w zaję-
ciach klubu fotograficznego „Kadr
50+”. Dodatkowo seniorzy pie-
lęgnują na tarasie “Społecznościo-
wy Ogród Mozarta”. Dzieci i mło-
dzież mogą rozwijać umiejętności
sportowe na treningach Osiedlo-
wego Klubu Sportowego „Słu-
żew”, którego drużyny piłkarskie
zdobyły w minionych latach po-
nad sto kilkadziesiąt pucharów.
Mieszkańcy kultywują również
pamięć historyczną, obchodząc
wspólnie na terenie osiedla waż-
ne dla naszej ojczyzny wydarzenia
historyczne, związane z kolejnymi
rocznicami odzyskania niepodle-
głości przez RP oraz z wybuchem
Powstania Warszawskiego.

S pacer po osiedlu nad Do-
linką to zawsze duża
przyjemność, nie tylko ze

względu na zadbane budynki i in-
frastrukturę, ale przede wszyst-
kim ze względu na okazałą zie-
leń. SM „Służew nad Dolinką” to
bez wątpienia zielony azyl w War-
szawie. Rośnie tu ponad 3000
drzew, głównie liściastych, w tym
gatunki wyjątkowe: platany, miło-
rzęby a nawet surmia bignoniowa.
Również ptaki chętnie gniazdują
w tej okolicy. Znawcy doliczyli się
kilkudziesięciu gatunków. Są-
siedztwo Parku Doliny Służew-
skiej i jego naturalne piękno, dzi-
ko rosnące krzewy, trawy, zioła
oraz liczne oczka wodne, czynią to
miejsce wyjątkowym w skali całej
stolicy. Władze spółdzielni, z pre-
zesem zarządu Grzegorzem Ja-
kubcem na czele, bacznie obser-
wują i wdrażają w życie nowe
trendy w zakresie utrzymania te-
renów zielonych. Zmieniono zasa-
dy koszenia traw, rozpoczęto tak-
że zakładanie łąk kwietnych. Za-
dbana zieleń zachwyca przez ca-
ły rok. W 2015 roku doceniło to
Towarzystwo Przyjaciół Warsza-
wy, nagradzając SM „Służew nad
Dolinką” w konkursie „Warszawa
w kwiatach i zieleni”

W SM “Służew nad Do-
linką” stawia się
przede wszystkim na

jakość wykonawstwa, rzetelność
oraz uczciwość wobec mieszkań-
ców. Dużą wagę przywiązuje się
tam także do standardów obsługi.
Zarząd spółdzielni systematycz-
nie inwestuje w szkolenia podno-
szące kwalifikacje pracowników.
To są priorytety w codziennej
działalności, które budują zaufa-
nie i powodują, że mokotowska
spółdzielnia stała się sprawdzo-
ną i pewną firmą o ugruntowa-
nej renomie.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

W tej spółdzielni stawia się przede wszystkim na jakość wykonawstwa, rzetelność oraz uczciwość wobec mieszkańców

SM „Służew nad Dolinką” nie zwalnia inwestycyjnego tempa
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Jubileusz 50-lecia rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

Symbol trwałości narodu polskiego

Prace przy odbudowie kró-
lewskiej rezydencji zjednoczyły
nie tylko warszawiaków, ale ca-
ły polski naród dając nowy po-
wiew nadziei za czasów komuni-
stycznego reżimu.

Pierwszy gród w miejscu dzi-
siejszego Zamku Królewskiego
wzniesiony został na przełomie
trzynastego i czternastego wieku
przez księcia Bolesława II. Miał
on przede wszystkim pełnić rolę
warowni, strzegąc pobliskiego
portu na Wiśle. Dopiero za pano-
wania kolejnych książąt mazo-
wieckich gród stał się oficjalną
siedzibą władców. Przebudowy
grodu, podejmowane na prze-
strzeni kolejnych lat, stopniowo
przeistoczyły go w zamek, który
niestety ulegał częstym uszko-
dzeniom w wyniku występujące-
go w tamtym czasie zjawiska
osuwania się skarpy wiślanej. Na
przełomie czternastego i piętna-
stego wieku książę Janusz I Star-
szy zabezpieczył mury budowli
przed kolejnymi uszkodzeniami.
Ten sam władca w 1410 roku
rozbudował Zamek, wznosząc
w jego przyziemiu gotycki Dwór
Wielki, mieszczący reprezenta-
cyjną salę zgromadzeń. W 1526
roku Zygmunt I przyjął pod
Zamkiem przysięgę sejmu ma-
zowieckiego, a na Zamku osa-
dził starostę królewskiego. 

Warszawa stolicą Polski
W 1596 roku król Zygmunt III

Waza podjął decyzji o przeniesie-
niu stolicy z Krakowa do Warsza-
wy, do której 24 maja 1609 roku
wraz ze swą rodziną i dworem
się przeprowadził. W 1611 roku,
po powrocie z wyprawy na Mo-
skwę, zamieszkał na stałe na
Zamku. Od tego momentu war-
szawski Zamek stał się oficjalną
siedzibą polskich królów, senatu
i izby poselskiej. W 1644 roku na
placu przed Zamkiem odsłonięta
została Kolumna Zygmunta III
Wazy. W ten sposób panujący
wtedy król Władysław IV Waza
uczcił pamięć swego ojca. Warto
zaznaczyć, że kolumna jest naj-
starszym świeckim pomnikiem
w stolicy oraz pierwszą wznie-
sioną w dziejach nowożytnej Eu-
ropy kolumną osoby świeckiej.

W czasie najazdu wojsk
szwedzkich na Warszawę w la-
tach 1655-57 Zamek został do-
tkliwie uszkodzony. Przez kolej-
ne lata burzliwych dziejów Rze-
czypospolitej był jeszcze wielo-
krotnie dewastowany i grabiony
przez kolejne najazdy Szwedów,
a później wojsk brandenburskich,
niemieckich i rosyjskich. Jednak
za każdym razem był odbudo-
wywany i naprawiany, tak, by
przez cały czas pełnić rolę ofi-

cjalnej siedziby władcy i centrum
administracyjnego państwa.
Ostatni okres świetności Zamku
przypada na czasy panowania
króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Właśnie w tym okre-
sie na warszawskim Zamku Kró-
lewskim miało miejsce wiele nie-
zwykle ważnych w historii Rze-
czypospolitej wydarzeń. Tutaj w
1773 roku sejm został zmuszony
do ratyfikacji pierwszego trak-
tatu rozbiorowego i to tutaj miał
miejsce słynny protest Tadeusza
Reytana. Tutaj też podejmowano
próby ratowania chylącej się ku
upadkowi Rzeczypospolitej – tu
obradował bowiem Sejm Czte-
roletni, a 3 maja 1791 roku
uchwalona została pierwsza pol-
ska Konstytucja. 

W czasie zaborów Zamek na
długo utracił swą rezydencyjną
funkcję. Dopiero w 1836 roku stał
się siedzibą carskiego namiestni-
ka. Główna wieża zamku, po-
cząwszy od 1839 roku, pełniła
rolę pierwszej stacji telegrafu
optycznego, łączącego Warsza-
wę z Petersburgiem. Po Powsta-
niu Styczniowym część pomiesz-
czeń zamkowych została prze-
znaczona na koszary i stajnie. 

Zamek już bez Sejmu
W czasie I wojny światowej na

Zamku rezydował Hans Hartwig
von Beseler, generał-gubernator
Generalnego Gubernatorstwa
Warszawskiego, czyli części tery-
torium Królestwa Polskiego oku-
powanego przez wojska niemiec-
kie.  Od 10 kwietnia 1917 pełnił
on również funkcję Naczelnego
Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych.
Gdy w październiku 1918 roku
w Warszawie trwało rozbrajanie
resztek niemieckich sił zbrojnych,
Hans Hartwig von Beseler w
przebraniu opuścił stolicę i po-
wrócił do Niemiec. Po zakończe-
niu wojny na Zamek nie powróci-
ły już obrady polskiego parlamen-
tu, gdyż począwszy od 1919 roku
rolę kompleksu sejmowego za-
czął spełniać Instytut Aleksan-
dryjsko-Maryjski Wychowania
Panien. Po przebudowach i reno-
wacjach przyjął postać gmachu
sejmowego, który znamy w dniu
dzisiejszym. W 1926 roku Zamek
stał się natomiast siedzibą Prezy-
denta Rzeczypospolitej.

Podczas II wojny światowej
Zamek uległ całkowitemu znisz-
czeniu. W dniu 17 września 1939
roku Niemcy przeprowadzili
ostrzał artyleryjski oraz bombar-
dowanie z powietrza , które w
znacznym stopniu zniszczyło bu-
dowlę. Po zajęciu Warszawy
okupanci dokonali grabieży tych
dzieł sztuki i zabytków, które nie
uległy jeszcze zniszczeniu w
trakcie wspomnianego wrze-
śniowego ataku. Po upadku Po-
wstania Warszawskiego wojska
niemieckie wysadziły pozosta-
łości budowli. Ocalały jedynie
piwnice, dolna część Wieży
Grodzkiej, fragmenty Biblioteki
Królewskiej i Arkad Kubickiego.
Po zakończeniu działań wojen-
nych z ruin wydobyto i zabez-
pieczono kilka tysięcy detali ar-
chitektonicznych. Warszawscy
muzealnicy ukryli także doku-
mentację placówki, co miało po-
zwolić na sprawną odbudowę
królewskiej rezydencji. 

Gdy w 1947 roku rozpoczęto
budowę Trasy W-Z to na samym
jej początku odtworzono Bramę
Grodzką Zamku. Jednocześnie
architekci Trasy skierowali do
władz państwowych pismo wzy-
wające do odbudowy Zamku. Je-
śli chodzi o wygląd zewnętrzny
budowli, to miał on być zgodny ze
stanem sprzed wybuchu II wojny
światowej, natomiast wnętrze
Zamku miało zostać zaadapto-
wane do potrzeb nowego użyt-

kownika obiektu, czyli Muzeum
Kultury Polskiej. Powołano Ko-
mitet Odbudowy Zamku i rozpi-
sano konkurs na projekt architek-
toniczny, w którym zwyciężyła
praca prof. Jana Bogusławskie-
go. Autor zwycięskiego projektu
stanął na czele Pracowni Archi-
tektonicznej “Zamek”. Jednak już
na początku lat 60-tych pracow-
nia zakończyła działalność w
związku z brakiem zgody Wła-
dysława Gomułki na rozpoczęcie
odbudowy. Udało się jednak upo-
rządkować teren zajmowany nie-
gdyś przez Zamek. Dziedziniec
wyłożono płytami kamiennymi,
poustawiano ławki i betonowe
donice z kwiatami.

Dopiero Gierek się zgodził...
Klimat sprzyjający podjęciu

na nowo kwestii odbudowy kró-
lewskiej rezydencji powrócił do-
piero po dojściu do władzy
Edwarda Gierka. Po wydarze-
niach grudnia 1970 roku na Wy-
brzeżu władza ludowa musiała
jak najszybciej uspokoić nastro-
je społeczne, co oznaczało ko-
nieczność pójścia na liczne
ustępstwa. Również zgoda na
rozpoczęcie odbudowy Zamku
wpisywała się w ten szeroko ro-
zumiany pakiet zmian. Gierek
zdawał sobie sprawę z faktu, że
nie wystarczy jedynie zadbać o
zaspokojenie potrzeb konsump-
cyjnych społeczeństwa, ale nale-
ży również dostarczyć narodowi
pozytywnych przeżyć w sferze
emocjonalnej. Decyzję o podję-
ciu odbudowy Zamku podjęto w
styczniu 1971 roku, a prace ru-
szyły oficjalnie w dniu 17 wrze-
śnia 1971, czyli tego samego
dnia, w którym w 1939 roku
Niemcy przeprowadzili ostrzał
artyleryjski Zamku. Władza lu-
dowa wezwała cały naród do
udziału w dziele odbudowy kró-
lewskiej rezydencji. Założono
bowiem, że prace zostaną w ca-
łości sfinansowane ze środków
prywatnych. Pieniądze zbiera-
no przede wszystkim do skarbo-
nek wykonanych i rozstawia-
nych w ramach czynu społeczne-
go. Skarbonki pojawiły się w
wielu miejscach w całej Polsce.
Pierwszą zainstalowano w War-
szawie na skrzyżowaniu Alej Je-
rozolimskich i ulicy Marszałkow-
skiej. Jedną ze skarbonek
umieszczono też na statku pa-
sażerskim TSS Stefan Batory,
kursującym pomiędzy portem w
Gdyni a Stanami Zjednoczony-
mi. Skarbonka, do której zbie-
rano datki na placu Zamkowym,
do dziś jest przechowywana na
Zamku jako symbol zaangażo-
wania narodu w proces odbu-
dowy rezydencji królewskiej. Po-
za skarbonkami datki wpływały
także na specjalnie utworzone
konto bankowe. Zbiórkę pienię-
dzy na tym koncie w znaczącym
stopniu wsparła Polonia.

Prace postępowały w ekspre-
sowym tempie i obiekt w stanie
surowym oddany został już w
1974 roku, a 30 sierpnia 1984
dokonano uroczystego otwarcia
Zamku, udostępniając komnaty
i apartamenty zwiedzającym.
Jednak roboty wykończeniowe
trwały jeszcze wiele lat. Władza
ludowa była niezwykle dumna z
dzieła odbudowy, co znalazło
odzwierciedlanie, między inny-
mi, w licznych pocztówkach czy
okładkach planu miasta z wize-
runkiem Zamku.

W 1994 roku dzięki darowiźnie
prof. Karoliny Lanckorońskiej
udało się odzyskać sporą część
dawnej kolekcji dzieł sztuki kró-
la Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, w tym dwa cenne obrazy
Rembrandta. Za symboliczny mo-
ment zakończenia procesu odbu-
dowy królewskiej rezydencji

uznaje się ukończenie odtwarza-
nia Arkad Kubickiego w 2009 ro-
ku. Odbudowę Ogrodu Górnego
ukończono w 2015, a Ogrodu
Dolnego dopiero w 2019 roku. 

Lista Światowego Dziedzictwa
Już w 1980 roku Zamek wraz

ze Starym Miastem w Warsza-
wie został wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO,
a w 1994 roku wraz z historycz-
nym zespołem miasta z Traktem
Królewskim i Wilanowem Kró-
lewskim, Zamek uznany za po-
mnik historii. 

Dzisiaj dawna rezydencja kró-
lewska to nie tylko muzeum
wnętrz i miejsce prezentacji cen-
nych zbiorów sztuki, ale także
symbol suwerennego państwa
Polskiego. Dlatego jubileusz 50-
lecia odbudowy Zamku jest nie-
wątpliwie istotną rocznicą. Ob-
chody tego wydarzenia zostały
zaplanowane na okres aż 4 lat –
począwszy od 2021 do 2024 ro-
ku. Świętowaniu będą towarzy-
szyły liczne wystawy, konferen-
cje naukowe oraz wydarzenia o
charakterze kulturalno-eduka-
cyjnym. Inauguracja otwarcia
obchodów w wersji on-line mia-
ła miejsce w dniu 26 stycznia.
Wtedy też premierowo wykona-
ny został  fragment suity „Za-
mek”, skomponowanej przez Mi-
chała Lorenca. Zaprezentowany
fragment suity jest zapowiedzią
pełnego utworu, poprzez który
kompozytor pragnie opowie-
dzieć słuchaczom burzliwą hi-
storię Zamku. 

Na zamkowym dziedzińcu
ustawiono historyczną skarbon-
kę, do której w latach 70-tych mi-
nionego wieku zbierane były dat-
ki na odbudowę Zamku. Skar-
bonka ma upamiętniać wielką
społeczną solidarność narodu
polskiego, ale jednocześnie ma
również posłuży do zbiórki fun-
duszy na dokończenie hafciar-
skiej dekoracji Sali Tronowej.
Przedsięwzięcie to wymaga nie
tylko sporych nakładów finanso-
wych, ale przede wszystkim wiel-
kich umiejętności i kunsztu od
zespołu Pracowni Konserwacji
Tkanin Zamku Królewskiego w
Warszawie, który podjął się tego
ambitnego zadania. Owa dekora-
cja hafciarska zamówiona zosta-
ła w 1785 roku przez króla Stani-
sława Augusta w firmie Camille
Pernon et Compagnie z Lyonu.
Głównym motywem całej kom-
pozycji było 86 haftowanych
srebrnych orłów. Po tym, gdy
Rzeczypospolita znalazła się pod
zaborami u schyłku XVIII wieku,
część hafciarskiej dekoracji Sali
Tronowej zaginęła, a część zosta-
ła zniszczona. W 1991 roku, po
wieloletnich poszukiwaniach,
udało się odnaleźć i sprowadzić
do Polski jedyny zachowany eg-
zemplarz oryginalnego orła z za-
plecka tronu, co umożliwiło pod-
jęcia prac nad rekonstrukcją wy-
stroju Sali Tronowej. Prezentacja
w pełni ukończonego wystroju
zaplanowana została na zamknię-
cie obchodów jubileuszu odbu-
dowy Zamku, czyli na rok 2024.
Wtedy również odbędzie się wy-
stawa prac Władysława Hasiora,
którego dzieła pokazywane były
w jeszcze pustych i surowych sa-
lach odbudowywanego Zamku.

Obchody jubileuszu 50-lecia
rozpoczęcia odbudowy Zamku
to doskonała okazja do posze-
rzenia wiedzy na temat historii
zarówno wieloletniej rezydencji
polskich władców, jak i samej
Warszawy, z którą Zamek jest
przecież nierozerwalnie złączo-
ny. To również dobry czas na re-
fleksję nad istotnym znaczeniem
dóbr kultury jako elementu toż-
samości i dziedzictwa każdego
narodu. K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Losy Zamku Królewskiego są nierozerwalnie połączone
z historią Warszawy i całej Polski. Przez wieki Zamek
był rezydencją polskich władców i siedzibą organów
państwowej administracji. Pełnił również ważna rolę
centrum kultury i sztuki, gromadząc królewskie zbiory
oraz mieszcząc scenę teatralną. W tym roku przypada
jubileusz 50-lecia rozpoczęcia prac nad odbudową
Zamku po jego całkowitym zniszczeniu przez niemiec-
kiego okupanta w czasie II wojny światowej. 
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Zeszłoroczny sezon budowlany
przebiegał w cieniu pandemii
koronawirusa. Mimo związa-
nych z tym trudności udało się
doprowadzić do końca realiza-
cję blisko 50 km tras rowero-
wych. Wśród zakończonych in-
westycji nie brakuje projektów
przełomowych dla Warszawy.

Sieć rowerowa w stolicy liczy już ok.
675 km. Lista miejsc, w których w mi-
nionym roku powstały nowe odcinki
tras rowerowych lub też zostały prze-
prowadzone remonty, liczy kilkadzie-
siąt pozycji. Są to zarówno krótkie łącz-
niki spinające istniejące trasy, jak i bu-
dowa długich i ważnych dróg rowero-
wych, zazwyczaj w ramach dużych in-
westycji obejmujących kompleksową
przebudowę całej ulicy.  

Nowe centrum Warszawy 
Rowerowym wydarzeniem roku w

Warszawie była przebudowa alei Jana
Pawła II i fragmentu ulicy Chałubiń-
skiego na odcinku pomiędzy rondem
ONZ a ulicą Nowogrodzką. Łącznie po
obu stronach ulicy powstał ponad kilo-
metr nowych tras o dużym znaczeniu
komunikacyjnym. Dzięki wyznacze-
niu przejazdów rowerowych na ron-
dzie Czterdziestolatka oraz w osi ulicy
Nowogrodzkiej, dla ruchu rowerowe-
go zostały odblokowane zupełnie no-
we relacje. Również patrząc z szerszej
perspektywy, można stwierdzić, że w
centrum nastąpiła epokowa zmiana.
Przewymiarowana jezdnia, która bez
większych zmian przetrwała od lat 60.
XX wieku, ustąpiła miejsca nie tylko
trasie rowerowej, ale również równym
i szerokim chodnikom, szpalerom
drzew oraz uporządkowanemu par-
kowaniu aut w nowych zatokach. In-
westycja wpisuje się w zapowiedzianą
przez prezydenta Rafała Trzaskow-
skiego ideę Nowego Centrum Warsza-
wy, czyli znacznej poprawy estetyki i
funkcjonalności przestrzeni publicz-
nej w Śródmieściu.

Duże inwestycje dla rowerzystów 
Aleja Jana Pawła II nie była wyjąt-

kiem. Budowa infrastruktury rowero-
wej jest w Warszawie już na stałe wpi-
sana we wszystkie ważne projekty zwią-
zane z przebudową ulic lub budową

nowych. W ten sposób powstały drogi
rowerowe m.in. na skrzyżowaniu ulic
Grójeckiej i Racławickiej, wzdłuż Trak-
tu Lubelskiego, Wału Miedzeszyńskie-
go, ulicy Górczewskiej przebudowanej
po oddaniu kolejnego odcinka drugiej
linii metra, wzdłuż alei Zjednoczenia
(odc. Kasprowicza - Żeromskiego) re-
montowanej przez Zarząd Dróg Miej-
skich oraz nowego odcinka ulicy Woro-
nicza, wybudowanego przez Urząd
Dzielnicy Mokotów.

Kontynuacja rozpoczętych prac 
Trzy pierwsze z wymienionych wyżej

zadań znajdowały się pod pieczą Za-
rządu Miejskich Inwestycji Drogowych.
ZMID to wyspecjalizowana jednostka
miejska, która realizuje w Warszawie
największe projekty drogowe. W mi-
nionym roku ZMID rozpoczął komplek-
sową przebudowę ciągu ulic Wybrzeże
Szczecińskie i Wybrzeże Helskie. To
skomplikowana wieloletnia inwestycja,
która zgodnie z planem powinna za-
kończyć się na początku 2022 roku.
Warto jednak na nią czekać – nad Wisłą
po obu stronach ulicy powstaje właśnie
spójna sieć tras rowerowych o łącznej
długości blisko 5 km.

Łącznie w budowie lub remoncie jest
teraz ponad 20 km infrastruktury rowe-
rowej. Oprócz wspomnianego zadania
realizowanego przez ZMID są to trasy
m.in. wzdłuż ulic Anielewicza, Doma-
niewskiej, Jana Olbrachta i Piastów Ślą-
skich, w Dolinie Służewieckiej oraz w
alei Stanów Zjednoczonych.  

Osobno warto wyróżnić szereg spój-
nych inwestycji w prawobrzeżnej War-
szawie, a konkretnie na Gocławiu. W
trakcie budowy są drogi rowerowe na
ulicach Egipskiej i Saskiej (odc. Lizboń-
ska - Ateńska) oraz pasy rowerowe na
ulicach Umińskiego i Meissnera. Wraz
z ukończonymi w zeszłym roku inwe-
stycjami na ulicach Bora-Komorow-
skiego i Jugosłowiańskiej stworzą nie-
mal kompletny szkielet tras rowero-
wych pomiędzy Trasą Łazienkowską a
Trasą Siekierkowską.  

Część spośród trwających prac pier-
wotnie miała się zakończyć jeszcze pod
koniec 2020 roku. Na przeszkodzie sta-
nęły jednak trudności organizacyjne i
logistyczne,  związane z trwającą pan-
demią. Korzystając z łagodnej zimy,

kontynuuje się roboty budowlane, co
pozwoli na oddanie do dyspozycji rowe-
rzystów kolejnych odcinków już w
pierwszym kwartale tego roku.

Nie zapomniano o remontach 
Zdecydowanym priorytetem jest bu-

dowa nowych tras. Poprawa spójności
sieci jest bowiem prostą drogą do zwięk-
szenia ruchu rowerowego w mieście.
Tempo remontów od kilku lat utrzy-
muje się na zbliżonym poziomie ok. 10
km rocznie. W 2020 roku nowa asfalto-
wa nawierzchnia pojawiła się m.in. na
ulicach Belgradzkiej, Boboli, Powstań-
ców Śląskich, Kasprowicza, Saskiej
(odc. Waszyngtona - Zwycięzców), Wo-
łoskiej, oraz w al. Armii Ludowej, al.
Komisji Edukacji Narodowej oraz al.
Zjednoczenia (odc. Marymoncka - Ka-
sprowicza). Od dawna zdecydowana
większość tras rowerowych w Warsza-
wie ma już nawierzchnię asfaltową -
ich odsetek wynosi ok. 70 proc. całej
sieci i stale wzrasta.

Budżet Obywatelski w realizacji
Większość wymienionych remontów

oraz zauważalna część innych inwesty-
cji, w tym wszystkie prace prowadzone
obecnie na Gocławiu – to projekty wy-
brane w głosowaniu mieszkańców w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Suk-
cesywnie wcielane są w życie projekty
zgłoszone w poprzednich latach oraz
prace nad terminową realizacją projek-
tów składanych w najnowszych edy-
cjach. W poprzednim roku w skali mia-
sta wykonanych zostało ponad 30 oby-
watelskich projektów związanych z in-
frastrukturą rowerową. 

W 2020 roku zrealizowano najwięk-
szy do tej pory projekt w historii Bu-
dżetu Obywatelskiego. Pod stołecznymi
placówkami oświatowymi postawiono
ponad 90 wiat rowerowych. Projekt zo-
stał zrealizowany w terminie. Dzięki
korzystnym cenom w przetargu, udało
się postawić więcej wiat, dodatkowo
rozbudowano też parkingi rowerowe
pod szkołami i przedszkolami o kolejne
stojaki rowerowe. W ramach tego sa-
mego zamówienia na rok przed termi-
nem zrealizowano pomysł mieszkań-
ców,  polegający na zadaszeniu parkin-
gów rowerowych przy stacjach metra
na Ursynowie.

Budżet Obywatelski jest też w dużej
mierze motorem napędowym wdraża-
nia kontraruchu, czyli dopuszczania ru-
chu rowerów w obu kierunkach na uli-
cach jednokierunkowych dla samocho-
dów. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę,
że w większości przypadków wykona-
ne w ten sposób usprawnienia służą
przede wszystkim lokalnej społeczności.
Od tej reguły istnieją jednak wyjątki.
Na ulicy Nowogrodzkiej, również dzię-
ki kontraruchowi, sukcesywnie powsta-
je ważny rowerowy korytarz transpor-
towy, stanowiący alternatywę dla jazdy
Alejami Jerozolimskimi. W 2020 roku
przybyło ponad 6 km ulic z kontraru-
chem rowerowym. Są to m.in. ulice Wy-
brzeże Kościuszkowskie, Spisaka, Sosn-
kowskiego i Staffa. Obecnie takie prace
trwają m.in. na ulicach Cegłowskiej i
Pankiewicza. Tym samym łączna dłu-
gość odcinków ulic, które dwukierunko-
we są tylko dla rowerzystów, przekro-
czyła już 50 km.

Dużo małych rzeczy 
Na podstawie zgłoszeń napływają-

cych od mieszkańców, m.in. za pomo-
cą mediów społecznościowych oraz
Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115,
udało się wprowadzić wiele drobnych
poprawek, takich jak obniżenie lub li-
kwidacja krawężników (np. na skrzy-
żowaniu ulic Branickiego i Przyczół-
kowej, na ulicy Rosoła przy wyremon-
towanym parkingu, na skrzyżowaniu
ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkow-
skie) czy też uporządkować oznako-
wanie (np. na na bulwarach wiślanych
w rejonie skweru Kahla). Zamonto-
wano ponad 400 stojaków rowero-
wych. Wyremontowano też torowiska
w rejonie przejazdów rowerowych na
rondzie Daszyńskiego, rondzie Żaba
oraz przy skrzyżowania ulic Jagielloń-
skiej i Ratuszowej, co znacznie popra-
wiło komfort jazdy.

Wyjątkowy sezon Veturilo 
Pandemia w szczególny sposób od-

biła się na funkcjonowaniu Warszaw-
skiego Roweru Publicznego Veturilo.
Po obiecującym starcie sezonu, w
kwietniu decyzją rządu wprowadzo-
ny został zakaz korzystania z rowerów
publicznych na terenie całego kraju.
Warszawa wielokrotnie apelowała o

zmianę tego niekorzystnego przepisu,
niemającego realnego związku z wal-
ką z koronawirusem. Konsekwentnie
podkreślano, że rower jest bezpiecz-
nym i ekologicznym środkiem trans-
portu, doskonale skrojonym pod obec-
ne trudne czasy.  

Ostatecznie zakaz został uchylony
na początku maja. Przez cały sezon
rowery i terminale był regularnie de-
zynfekowane. Po zniesieniu zakazu
działania operator systemu zaofero-
wał zaś darmowe przejazdy dla perso-
nelu medycznego. 

Dziewiąty sezon Veturilo zakończył
się 30 listopada. Rowery były wypoży-
czane ponad 3,18 mln razy. Tylko w
2020 roku do systemu dołączyło po-
nad 64,5 tysiąca użytkowników. Blisko
92 proc. wypożyczeń dokonanych było
przy użyciu aplikacji mobilnej – to o 3
proc. więcej niż w zeszłym roku. Pozo-
stałe wypożyczenia rozpoczynały się
przy użyciu terminali w stacjach. 

Pandemia pośrednio przyczyniła się
również do odłożenia w czasie planów
znacznej rozbudowy i unowocześnie-
nia Veturilo w kolejnych latach. Miasto
planowało wybrać operatora na lata
2021-2028, który zarządzałby flotą
blisko 6,5 tys. nowych rowerów i po-
nad 500 stacjami. Przetarg poprzedzi-
ły szeroko zakrojone konsultacje spo-
łeczne, ekspercka analiza i dialog tech-
niczny z potencjalnymi operatorami.
Kryzys finansowy, wywołany korona-
wirusem, sprawił, że nie udało się zre-
alizować tych założeń. Ostatecznie
dzięki przetargowi pomostowemu
utrzymana będzie ciągłość usługi. W
tym roku operatorem w ramach no-
wej, krótkoterminowej umowy pozo-
staje firma Nextbike.  

Rowerem po POW 
W grudniu 2020 roku Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Autostrad od-
dała do użytku dwa odcinki Południo-
wej Obwodnicy Warszawy wraz z no-
wym mostem przez Wisłę. W cieniu
drogi szybkiego ruchu przebiega sieć
tras rowerowych o długości blisko 16
km i powiązanych z nimi dostępnych
dla rowerów asfaltowych dróg serwi-
sowych o długości 11 km. Cały czas to-
czą się roboty wykończeniowe, jednak
trasa jest już przejezdna. K G

Stolica pedałuje coraz lepiej!
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Z godnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki od 31 maja br.
uczniowie klas I-VIII powrócili do nauki stacjonarnej. Nauka odbywa się
w reżimie sanitarnym. Ma to zapewnić  bezpieczeństwo uczniom i nauczy-

cielom. Wprawdzie kadra pedagogiczna powinna być już zaszczepiona, ale mi-
mo wszystko… lepiej dmuchać na zimne, niż ponosić przykre konsekwencje za-
każenia COVID- 19. Pandemia jest chyba w odwrocie, nie oznacza to jednak jej końca. Choć odno-
towujemy wyraźny spadek liczby zakażeń, a liczba zgonów w ostatnich dniach spadła do zaledwie
kilku osób, za wcześnie jest, by zapominać o środkach ostrożności. Życie pomału powraca na swo-
je tory, choć nie są one już takie same, jak przed pojawieniem się koronawirusa, jednak mamy po-
wody do optymizmu. 

Ilekroć na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej i w innych miejscach publicznych pojawia-
ją się uczniowie w strojach galowych, jest to znak, że w szkołach odbywają się jakieś egzaminy. Oczy-
wiście, w grę mogą wchodzić także jakieś szkolne uroczystość np. związane z rozpoczęciem lub za-
kończeniem nauki etc. Jeśli chodzi o koniec roku szkolnego, to zbliża się on wielkimi krokami. Już
niebawem stanie się faktem, będzie okazją do tego, by młodzież ubrała się reprezentacyjnie i po-
maszerowała po cenzurki z ocenami. Pojawienie się młodzieży w galowych strojach w miejscach pu-
blicznych na początku maja to nieodłączny znak rozpoczynających się egzaminów maturalnych. Przy-
padają one tradycyjnie w porze kwitnienia kasztanów (tak naprawdę kasztanowców zwyczajnych
albo, jak kto woli pospolitych). Nie wszyscy wiedzą, że kasztanowiec pospolity, zwyczajny, lub bia-
ły (Aesculus hippocastanum) pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego, skąd przywędrował do nas za spra-
wą Turków, najeżdżających na Europę w XVI i XVII wieku. Paradoksalnie, stał się u nas drzewem
dość pospolitym, podczas gdy w krajach skąd pochodzi pierwotnie jest obecnie rzadko spotykany.
Jako gatunek ginący został objęty ochroną. Chociaż kasztanowiec nie ma znaczenia gospodarcze-
go jest chętnie sadzony w przestrzeni miejskiej, w parkach, wzdłuż dróg i trotuarów. Jest to drze-

wo szybko dorastające do pokaź-
nych rozmiarów i być może z tego
powodu stało się popularnym ele-
mentem europejskiego i także na-
szego krajobrazu. Przykładem jest
Aleja Kasztanowa na warszawskich
Kabatach, biegnąca częściowo
wzdłuż ulicy K. Jeżewskiego. Jedna
jej część łączy ulicę Jana Rosoła z
aleją Komisji Edukacji Narodowej. 

Legenda głosi, że aleja ta powsta-
ła w 1815 roku. Wtedy to posadzo-
no kasztanowce wzdłuż drogi pro-
wadzącej z Góry Kalwarii do Wila-
nowa i to im aleja zawdzięcza swą

nazwę. Aleja miała zapewnić bezpieczeństwo Aleksandrowi I z dynastii Romanowów imperato-
rowi Rosji. Przyznaję, że nie wiem, ile w tym prawdy ani w jaki sposób wspomniane bezpieczeń-
stwo miało być zapewnione. 

Tak czy inaczej, kasztanowce są lubiane przez wszystkich, czy to ze względu na swoje białe kwia-
ty, czy to ze względu na kolczaste niczym jeż owoce i znajdujące się w nich okrągłe nasiona zwane kasz-
tanami. Drzewa te dają cień, mają piękne i okazałe dłoniaste lub, jak kto woli palczaste liście. Ich kwit-
nięcie zbiega się w czasie z egzaminami maturalnymi, dawniej zwanymi też egzaminami dojrzałości.
Warto przypomnieć, że kiedyś maturę zdawało się w wieku 18 lat. Przypadało to na osiągnięcie usta-
wowej pełnoletniości (licząc wg rocznika). Dziś to już nieaktualne, bo u od czasu reform w szkolnic-
twie maturę pisze się w wieku 19-20 lat (w zależności, czy kończy się liceum, czy technikum). Nieza-
leżnie od tego, niezwykła koincydencja pomiędzy ozdobnym drzewem i edukacją trwa od wielu lat. 

Zostawmy jednak to ciekawe drzewo botanikom, a jeszcze lepiej dendrologom i skupmy się na
edukacji. Edukacja w naszym kraju pozostawała przez kilka ostatnich dekad w oderwaniu od rze-
czywistych potrzeb rynku pracy. Skutkiem tego była „nadprodukcja” wszelkiego rodzaju specjali-
stów np.: od marketingu i zarządzania, ekonomistów, socjologów etc. Brakowało zaś inżynierów,
lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz innych zawodów medycznych. Likwidacja popularnych kie-
dyś zawodówek przyczyniła się do zanikania wielu potrzebnych profesji, jak: budowlańcy, techni-
cy samochodowi, elektrycy, hydraulicy i wielu innych. Teraz trzeba to wszystko nadrabiać. Minie
jednak wiele czasu, zanim poszczególne branże zapełnią się pracownikami tych profesji.

Egzaminy w szkołach – oprócz sprawdzenia wiedzy adeptów do dalszego kształcenia, podjęcia
pracy zawodowej oraz okazji do założenia strojów galowych – pełnią też inną funkcję: dostarczają
informacji o preferencjach uczniów. Oczywiście, chodzi o preferencje z zakresu planowania karie-
ry. Tematy i zagadnienia wybierane przez podchodzących do egzaminów mówią wiele o tym, co
młodzież chce robić w przyszłości, kim chce zostać, jeśli z powodzeniem uda jej się przebrnąć
przez zadania egzaminacyjne.

Niedawno (25-27 maja) odbyły się egzaminy ósmoklasisty. Obejmowały język polski, matema-
tykę, język obcy nowożytny. Do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów
z prawie 12 700 szkół. Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty we współpracy z okręgowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi Centralna Komisja przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy. Jak moż-
na było oczekiwać, największa grupa (96,66%) wybrała (jako język obcy) angielski. Na drugim miej-
scu znalazł się niemiecki (2,92%), a pozostałe łącznie (0,42%) ósmoklasistów. To pokazuje, że ję-
zyk angielski staje się najbardziej popularnym językiem obcym w naszym kraju. Optymizmem na-
pawa fakt, że młodzież zdaje sobie sprawę z jego przydatności. Może z czasem przestanie być to ję-
zyk obcy, a będzie to nasz drugi język? Podobnie jest już w wielu krajach europejskich, gdzie angiel-
skim mówi znaczna część społeczeństwa. Tak czy inaczej, z pewnością warto się go uczyć. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

O strojach galowych i edukacji...

Przeciętny Polak zarabia miesięcznie 1150,67 euro, czyli około 5163,79 zł brut-
to. To jedna trzecia tego, ile zarabia przeciętny Europejczyk. Średnia pol-
ska pensja to 26 proc. pensji niemieckiej i 38 proc. pensji francuskiej. W po-

równaniu z unijnym rekordzistą Luksemburgiem zarabiamy aż pięciokrotnie mniej.
Gdyby średnia dynamika z ostatnich trzech lat utrzymała się, Polska pod względem
zarobków dogoniłaby średnią unijną mniej więcej w lipcu 2038 roku. Pierwszym krajem, który mógł-
by być w naszym zasięgu, byłaby Portugalia. Tak wynika z opracowania renomowanej firmy dorad-
czej Grant Thornton. Gdybyśmy chcieli dzielić kraje na ligi, to pierwsza liga ma średnią powyżej
trzech tysięcy euro, druga powyżej dwóch i trzecia poniżej 1,5 tys. euro. Jesteśmy więc w trzeciej li-
dze krajów UE pod względem zarobków. Tymczasem Niemcy, które są w pierwszej lidze, zdecydowa-
ły o tymczasowym obniżeniu podatku VAT i od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. znów płaciło się tam 16,
a nie 19 proc. oraz nie 7, ale 5 proc. podatku VAT. Tą drugą stawką objęte zostały między innymi pro-
dukty spożywcze. Przez ostatnie 50 lat podatek ten wyłącznie wzrastał. Tamtejszy minister finansów
wyszedł jednak z założenia, iż obniżka VAT wywoła boom konsumpcyjny i wielu konsumentów, ko-
rzystając z niższych cen zdecyduje się na kupno lub zamówienie dodatkowych towarów i usług. 

W życzeniowym myśleniu ministra hydraulik, cukiernik, czy fryzjer miałby obniżkę VAT uwzględ-
nić na korzyść konsumenta, oferując mu niższe ceny. Tak też się stało. Wiadomo jednak było, że pań-
stwa nie stać na tak drastyczne obniżenie podatku na stałe i od 1 stycznia 2021 r. stawka podstawo-
wa VAT znów wynosi 19 proc. na większość towarów i usług i 7 procent za artykuły codziennego użyt-
ku. Zdecydowano się na wykonanie takiego ruchu wyłącznie dla podtrzymania koniunktury. Dziś oka-
zuje się, że było to zbawienne w skutkach, bo niemiecka gospodarka “odmarzła”. Rząd w Berlinie jesz-
cze dalej wyciąga rękę do umęczonych pandemią obywateli. Od 1 stycznia większość Niemców nie pła-
ci tzw. podatku solidarnościowego, uiszcza go tylko około 10 proc. osób o najwyższych dochodach. 

W jednym z ostatnich felietonów pisałem jak to Prezes i tzw. Zjednoczona Prawica hojną
ręką dają Polakom (500+, dodatkowe emerytury, wzrost kwoty wolnej od podatku, etc.),
ale nie wspomniałem, że drugą ręką to co dali odbierają. Na początku października 2020

r. minister finansów gwarantował, że w nowym roku żaden podatek nie wzrośnie nawet o grosz, a
pojawi się tylko jeden nowy. W czasie kampanii wyborczej sam premier Mateusz Morawiecki zapew-
niał, że “prezydent Andrzej Duda jest gwarantem braku podwyżek podatków”. Niestety, obaj pano-
wie mijali się z prawdą, by nie powiedzieć ostrzej, że po prostu kłamali. Eksperci Pracodawców RP
sprawdzili i okazało się, że rząd wprowadził jednak nowe podatki, a ich część wzrosła. Od 1 stycz-
nia 2021 r. weszły nowe daniny: podatek handlowy, podatek cukrowy, podatek od alkoholu w ma-
łych butelkach; zostały opodatkowane spółki komandytowe, jest pobierana opłata przekształcenio-
wa OFE. Wzrosły podatki od nieruchomości, od deszczu, ulga abolicyjna została ograniczona, co pod-
wyższyło wymiar podatku dochodowego, utrzymano też podwyższone stawki VAT, choć przebąki-
wano o ich obniżeniu. W 2021 r. wzrósł koszt samej energii elektrycznej, bo Urząd Regulacji Ener-
getyki zatwierdził podwyżki stawek dla Enea, PGE Obrót i Tauronu. Przy okazji wprowadzono rów-
nież nowy podatek, tzw. opłatę mocową. Jej wysokość jest zależna od rocznego zużycia prądu. 

Tej ostatniej podwyżki już doświadczyłem na własnej skórze. W ubiegłym roku wymówiłem umo-
wę niemieckiemu “Innogy” i zawarłem nową z “Lumi”, że niby to polska firma, a ja jestem patriota.
Onegdaj przyszło żądanie, bym dopłacił 308 zł, a nowa stawka miesięczna wzrasta o ponad 10 zł. Dzwo-

nię do “Lumi” i mówię, że dlatego
zerwałem z Niemcem, by nie płacić
wyrównań po kilkaset zł. A uprzej-
ma pani na to: “Dla pana cena jed-
nostkowa nie wzrosła, bo ma pan
zagwarantowaną w umowie cenę
stałą. Niestety, wprowadzono no-
wy podatek tzw. mocowy i zdroża-
ła cena przesyłu prądu, opłaty ma-
nipulacyjne, ble, ble, ble...”. Ponad-
to na rachunku znów pojawiła się
opłata OZE, która przez kilka po-

przednich lat wynosiła 0 zł. Jej wysokość wynosi w 2021 r. 2,2 zł za każdą MWh. W przypadku gospo-
darstwa domowego, zużywającego około 3 MWh rocznie, opłata wyniesie nieco ponad 8 zł brutto. War-
to w tym miejscu wspomnieć, że po Malcie mamy najdroższą energię w skali całej Europy. Rząd szu-
ka pieniędzy nawet w wymianie oleju w samochodach. Od nowego roku wymiana oleju silnikowego
jest obłożona specjalną opłatą depozytową, którą zapłaci kierowca. Pod koniec roku Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji zdecydowała, że w roku 2021 za emitowane ze studia przy ul. Woronicza gówno
zapłacimy większy abonament, podwyżka w skali roku wynosi od 6 do prawie 22 zł. 

Wten sposób Prezes i jego rząd odbierają Polakom znaczną część dodatkowej emerytu-
ry, którą właśnie niedawno nas uszczęśliwili. Resztę odbiorą nam poprzez zakupy owo-
ców i artykułów spożywczych w sklepach, benzyny na stacjach polskiego “Orlenu”

oraz poprzez całą paletę innych zagrywek podatkowych. Jedno jest pewne: jeśli drożeje paliwo, to
drożeje wszystko. A cena litra benzyny w Polsce osiąga niekiedy pułap 5,40 zł, mimo że koszt ba-
ryłki jest stosunkowo niski, bo wynosi około 62 USD. Jak to możliwe? Na półmetku lutego ubiegłe-
go roku za litr benzyny Pb95 płaciliśmy średnio 4,76 zł. Koszty tankowania Pb95 pod koniec maja
bieżącego roku to 5,26 zł/l, za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 5,19 zł, a za autogaz średnio
2,36 zł/l. Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw
wyglądają następująco: 5,18-5,29 zł/l dla Pb95, dla diesla 5,13-5,24 zł/l oraz 2,32-2,38 zł/l dla au-
togazu. Dlaczego tak drogo? Ponieważ opłaty dodatkowe stanowią aż 58 proc. kosztów zakupu 1
litra benzyny bezołowiowej. W przypadku ceny 1 litra benzyny Pb95 w wysokości 5,27 zł akcyza wy-
nosi 29 proc., podatek VAT 19 proc., marża stacji paliw 7 proc., a opłata paliwowa 3 proc. Gdyby
nie tak wysokie obciążenia finansowe, litr Pb95  kosztowałby zaledwie 2,22 zł. Nie jest oczywiście
możliwe, by państwo nie zarabiało na sprzedaży paliw, nikt tego nie oczekuje, bo trzeba mieć w bu-
dżecie środki na budowę szos, dróg, szkół, szpitali, itp. Ale żeby opłaty dodatkowe stanowiły aż 58
proc. kosztów zakupu 1 litra benzyny bezołowiowej?! To grabież w biały dzień. 

Cena 1 litra benzyny Pb95 jest dzisiaj najwyższa od 7 lat. Sprawdziłem w necie wysokość śred-
nich wynagrodzeń netto, a także ceny 1 litra benzyny Pb95 w 28 krajach Europy. Ile litrów paliwa
za przeciętną miesięczną pensję mogą kupić mieszkańcy poszczególnych krajów? Polska pod tym
względem znalazła się na 21 miejscu z wynikiem 628 litrów. Możemy zatankować trochę więcej niż
kierowcy ze Słowacji, Łotwy, Chorwacji, ale jednocześnie mniej niż z Węgier, Litwy, bądź z Czech.
Polacy, zamiast się bogacić, o czym bredzą premier i Prezes, biedniejemy. Inflacja w Polsce niespo-
dziewanie wystrzeliła do 4,3 proc. rok do roku. To przede wszystkim efekt morderczego dla nas
wszystkich wzrostu cen paliw, które zdrożały o blisko 30 procent. Ekonomiści nie mają wątpliwo-
ści, że wzrost cen w naszym kraju dopiero się rozkręca. Rząd w budżecie założył średnioroczny wzrost
na poziomie 1,8 proc., ale już teraz można te założenia między bajki włożyć, bowiem wszystko wska-
zuje na to, że dynamika osiągnie pułap rzędu 4 procent. Ukryte podatki i wzrost cen poprawiają co
prawda sytuację finansową państwa dzięki wyższym wpływom z podatków, ale jednocześnie wa-
lą rykoszetem w warstwy niezamożną i średniozamożną, zżerając im oszczędności, zmniejszając
dochód rozporządzalny, co może grozić przerzuceniem się na tańsze i gorsze jakościowo produk-
ty spożywcze, a to niewątpliwie wpływa niekorzystnie na ludzkie zdrowie. 

Niezależni od rządu ekonomiści przewidują, że Polska jest i będzie liderem najwyższej in-
flacji w UE przez długi czas. Ich zdaniem, w kolejnych miesiącach jest bardzo prawdopo-
dobna nawet ponad 5-procentowa inflacja. A inflacja to ukryty podatek dla najbiedniej-

szych, szczególnie silny przy zerowych stopach procentowych. Co więc nas czeka w najbliższych mie-
siącach? Wzrost cen paliw może dalej przyspieszać. Inflacja bazowa także będzie wysoka, część ban-
ków oraz operatorów telekomunikacyjnych zapowiedziała w czerwcu i w lipcu podwyżki. Ekono-
miści  spodziewają się pierwszych podwyżek stóp procentowych w Polsce dopiero w drugiej poło-
wie 2022 roku, to jest po upłynięciu kadencji większości obecnych członków Rady Polityki Pienięż-
nej. Mówiąc krótko: rząd niby dba o najbiedniejszych, dając im darmowe bonusy w postaci m. in.
dodatkowych emerytur, ale tylko dlatego, by zapewnić sobie spokój społeczny. Jednocześnie w spo-
sób perfidny drenuje im kieszenie, wprowadzając nowe podatki i opłaty, ponieważ poprawia to fi-
nansową sytuację państwa i można do woli bredzić o czekającym nas dobrobycie. 

(Zbierając dane korzystałem ze strony internetowej Business Insider).

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jedną ręką dawać, a drugą odbierać...

„Rząd szuka pieniędzy nawet 
w wymianie oleju w samocho-
dach. Od nowego roku 
wymiana oleju silnikowego 
jest obłożona specjalną opłatą
depozytową, którą zapłaci 
kierowca”

„Egzaminy w szkołach –
oprócz sprawdzenia wiedzy
adeptów do dalszego kształ-
cenia, podjęcia pracy zawodo-
wej oraz okazji do założenia
strojów galowych – pełnią też
inną funkcję: dostarczają 
informacji o preferencjach
uczniów”

W następstwie inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Przyrody
„Pro Natura” od 2003 roku obcho-
dzimy w Polsce 31 maja Dzień Bocia-
na Białego, ptaka szczególnie lubią-
cego nasz kraj i spędzającego tu
znaczną część roku od wieków. 

Gniazdo bocianie na strzechach i słupach
już dawno stało się symbolem polskiej wsi, na-
dając jej malowniczy koloryt. Wedle żarto-
bliwej teorii, właśnie bocian sygnalizuje naro-
dziny dziecka (maluchom tłumaczy się, że
dzieci przynoszone są przez bociana). Za bo-
cianią stolicę Europy uważa się od 1994 roku
wieś Pentowo koło Tykocina na Podlasiu nad
starorzeczem Narwi. Ale bociany widuje się
też w naszej najbliższej okolicy. W dzielnicy
Ursynów szczególnie często można je zoba-
czyć na zielonym terenie SGGW, ale nierzad-
ko przelatują też nad budynkami wysokiego
Ursynowa. 

Ostatnio na ziemi czeskiej zasłynął tata-bo-
cian, który musi sam wychowywać swoje pi-
sklęta, bo mama zginęła, zaczepiwszy o prze-
wód wysokiego napięcia. 

Bociania 
majówka

FOTO B.LASOCKI
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Zapomniane 100-lecie sojuszu polsko-francuskiego

Jak nam Francja pomogła w ukształtowaniu granic

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i

K onwencja podkreślała, że rola
Francji polegać miała na „ wy-
syłce materiału wojennego i

kolejowego, jak również personelu tech-
nicznego, lecz nie na wysłaniu walczą-
cych wojsk francuskich na pomoc ar-
mii polskiej”. Polsko- francuska kon-
wencja wojskowa przewidywała także
zorganizowanie armii polskiej według
wzorów francuskich i zapowiadała
udzielenie na ten cel kredytów przez
Francję. W dniu 21 lutego został podpi-
sany załącznik do konwencji wojsko-
wej, który ustalał wysokość pożyczki
na 400 mln franków, w tym 80 mln w
materiale z nadwyżek z demobilu fran-
cuskiego. Po podpisaniu polsko-fran-
cuskiej umowy handlowej i po długich
pertraktacjach – 6 lutego 1922 roku
umowa polityczna i konwencja wojsko-
wa weszły w życie. Sejm ratyfikował
umowę polityczną 12 maja, a Naczelnik
Państwa – 30 maja 1922 roku. 

Płk Jan Ciałowicz dał taką ocenę so-
juszu-polsko francuskiego: „Sojusz z
Francją stał się na najbliższe lata ka-
mieniem węgielnym polskiej polityki
zagranicznej oraz podstawą rozbudowy
i modernizacji armii, a na arenie mię-
dzynarodowej zaczynał przynosić ko-
rzyści obu stronom. Dzięki pomocy
francuskiej Polska rozbudowała port i
bazę morską w Gdyni, utworzyła flotyl-
lę łodzi podwodnych oraz zbudowała li-
nię kolejową łączącą Górny Śląsk z pol-
skim wybrzeżem.”

Wartość tego sojuszu doce-
niały główne siły polityczne
Rzeczypospolitej jako pol-

ską rację stanu, w tym Naczelnik Pań-
stwa J. Piłsudski, marszałek Sejmu Usta-
wodawczego W. Trąmpczyński, Prezy-
dent Rady Ministrów W. Witos, szef
Sztabu Generalnego gen. T. Rozwa-
dowski i minister spraw wojskowych
gen. K. Sosnkowski.

W początkach II Rzeczypospolitej
Francja i pozostałe państwa Ententy
odnosiły się do Tymczasowego Naczel-
nika Państwa Józefa Piłsudskiego i je-
go obozu politycznego z dużą rezer-
wą – jako niedawanych sojuszników
państw centralnych. Tę nieufność pod-
sycali politycy skupieni w Komitecie
Narodowym Polskim, kierowanym
przez Romana Dmowskiego i uznawa-
nym jako oficjalna organizacja Polski
przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii,
Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wiel-
kim atutem politycznym KNP była Ar-
mia Polska we Francji jako armia so-
jusznicza zwycięskich mocarstw, no-
wocześnie uzbrojona przez rząd fran-
cuski. Jej dowódcą od października
1918 r. był gen. Józef Haller. 

P o powstaniu 16 stycznia 1919
r. gabinetu Ignacego Paderew-
skiego – członka KNP – rząd

francuski uznał 24 lutego powstanie
państwa polskiego. Wcześniej, bo 30
stycznia, uczyniły to Stany Zjednoczo-
ne, a później Wielka Brytania (25 lute-
go). Efekty rodzącego się sojuszy pol-
sko- francuskiego odczuła Polska już
w trakcie Powstania Wielkopolskiego,
kiedy zagrożone przez ofensywę wojsk
niemieckich oddziały powstańcze ura-
tował, na prośbę premiera Paderew-
skiego, marszałek francuski Ferdinand
Foch – naczelny dowódca wojsk alianc-
kich, grożąc Niemcom wznowieniem
działań wojennych i skłonił ich do pod-
pisania rozejmu w Trewirze, ustalają-

cego linię demarkacyjną między wal-
czącymi stronami w Wielkopolsce i do
rozciągnięcia 18 lutego 1919 r. warun-
ków rozejmu z Niemcami (z 11 listopa-
da 1918) na front wielkopolski. Nie by-
łoby zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego bez tej decyzji Focha, zasłu-
gującej na należytą wdzięczność na-
szych rodaków.3

S ojusznicza Francja – w miarę
swoich ograniczonych możli-
wości i zgodnie z własnymi in-

teresami – pomogła 16 stycznia 1919
bronić naszych postulatów Polskiej De-
legacji Pokojowej z udziałem przewod-
niczącego Ignacego Paderewskiego,
Romana Dmowskiego i Władysława
Grabskiego. W czasie obrad konferen-
cji wersalskiej Komisja do Spraw Pol-
skich, powołana przez Radę Najwyższą
pod przewodnictwem dyplomaty fran-
cuskiego Juliesa Cambona, przychyl-
nie potraktowała postulaty Romana
Dmowskiego w sprawie granicy za-
chodniej. Według jej projektu z 12 mar-
ca 1919 r.oku, „ znalazł się po stronie
polskiej cały Górny Śląsk, Wielkopol-
ska, Pomorze Gdańskie z Gdańskiem
oraz szeroki pas terytorium na prawym
brzegu Wisły. Jedynie w południowej
części Prus Wschodnich – zdaniem Ko-
misji – powinien być przeprowadzony
plebiscyt według dyrektyw Mocarstw
Sprzymierzonych i Stowarzyszonych,
umożliwiający mieszkańcom  dokona-
nie wolnego wyboru między Niemca-
mi a Polską. Komisja pominęła milcze-
niem projekt Dmowskiego przewidują-
cy utworzenie z części Prus Wschod-
nich republiki pod patronatem Ligi Na-
rodów, ograniczając się do zapowie-
dzi przeprowadzenia całkowitej demi-
litaryzacji Prus Wschodnich.” 

P rojekt Komisji Cambona został
brutalnie odrzucony przez Da-
vida Lloyda-George`a, premie-

ra W. Brytanii, zdecydowanego  orę-
downika interesów niemieckich. Uda-
ło mu się, przy pomocy prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Woodrowa Wil-
sona i premiera Włoch Vittoria Orlan-
do, przeforsować powołanie Wolnego
Miasta Gdańska na stosunkowo dużym
terytorium, narzucić plebiscyt na Gór-
nym Śląsku, pozostawić poza granica-
mi państwa polskiego linię kolejową
Piła - Chojnice wraz z przyległym ob-
szarem. Mimo tych decyzji zwycięskich
mocarstw na niekorzyść Polski, w
czerwcu 1919 r. niemieckie koła woj-
skowe skoncentrowały na wschodniej
granicy 350 tys. żołnierzy. Odpowie-
dzią strony polskiej na ewentualną
agresję niemiecką było zaproponowa-
nie 14 czerwca 1919 marszałkowi Fo-
chowi dowództwa nad armią polską.
Rada Najwyższa czuła się zmuszona
ostrzec władze niemieckie, że nie bę-
dzie tolerowała ataku na Polskę. Wcze-
śniej, w kwietniu 1919, rząd francuski

zgodził się na przyjazd z Francji do kra-
ju Polskiej Armii pod dowództwem
gen. J. Hallera, a w zasadzie pod do-
wództwem marszałka Focha. Była to
wkrótce „pięść uderzeniowa polskiej
armii” – 67,7 tys. żołnierzy, w tym po-
nad 1400 oficerów francuskich, z boga-
tym doświadczeniem bojowym, 98 sa-
molotów, 100 czołgów – z dodatkiem
nowoczesnego sprzętu artyleryjskiego
i łączności. Mocarstwa zachodnie prze-
strzegały jedynie władze polskie przed
użyciem Armii Hallera przeciwko Ukra-
ińcom i bolszewikom.

P o zdobyciu Wilna przez armię
polską 19 kwietnia 1919 roku
trzy dni później Komisja Cam-

bona stanęła na stanowisku, że „osta-
teczne ustalenie wschodniej granicy
Polski powinno być dokonane po
ukonstytuowaniu się rządu rosyjskie-
go, z którym wielkie mocarstwa będą
pertraktowały w tej sprawie. Obradu-
jący w Paryżu przedstawiciele Enten-
ty nie uznawali bolszewickiego rządu
za partnera do rozmów, licząc na ry-
chłe zwycięstwo „białej Rosji”. Mocar-
stwa te, łącznie z Francją, myśląc o
spłacie kredytów udzielonych„ białej
Rosji”, nie rozumiały obaw Polski i po-
zostałych krajów carskiego imperium
przed odrodzeniem dawnego carskie-
go reżimu.

Z myślą o zwycięstwie antybolsze-
wickiej Rosji Rada Najwyższa podjęła
21 listopada 1919 r. decyzję oddania
Polsce Małopolski Wschodniej jako
mandatu Ligi Narodów. Decyzję tę Ra-
da, pod naciskiem Georgesa Clemen-
ceau, zawiesiła 22 grudnia, z zastrze-
żeniem prawa ponownego rozpatrze-
nie tej sprawy. Działo się to po klęsce
wojsk Antona Denikina na Ukrainie.
W dniu 8 grudnia 1919 r. Rada przy-
znała Polsce dawną linię graniczną
między Rosją a Austrią wzdłuż Bugu
na północ: Brześć- Grodno. Na grani-
cy polsko-litewskiej utrzymana zosta-
ła linia marszałka Focha z lipca na linii
Grodno-Dyneburg. Rozgraniczenie,
zwane linią Curzona, zostało  znacznie
przesunięte na wschód siłą oręża pol-
skiego. To przesunięcie akceptował
Sejm Ustawodawczy, a rząd bolsze-
wicki wykorzystał 9 grudnia 1919 r.
przy wystąpieniu  z propozycjami po-
kojowymi do państw Ententy. 

Sojusz polityczny, zawarty 21
kwietnia 1920 z Ukraińską Re-
publiką  Ludową, francuska dy-

plomacja przyjęła ze zrozumieniem,
natomiast po początkowych porażkach
armii polskiej z bolszewickim dywizja-
mi Michaiła Tuchaczewskiego i Alek-
sandra Jegora – z rosnącym krytycy-
zmem oceniała działania Naczelnika
Państwa i Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego. Powołanie – z inicjatywy
premiera W. Grabskiego – Rady Obro-
ny Państwa 1 lipca 1920 r. zostało pozy-
tywnie przyjęte przez dyplomację fran-
cuską i francuską misję wojskową w
Warszawie. Jednak brak wiary w siłę
polskiej armii spowodował – 10 lipca
1920 roku, na konferencji w Spa, za
zgodą delegacji francuskiej – podykto-
wanie drakońskich warunków inter-
wencji sojuszników w sprawie rozpo-
częcia rokowań dotyczących rozejmu
z bolszewicką Rosją. 

„Podczas pobytu w Spa Grabski, pod
naciskiem rządów Ententy,a zwłasz-
cza Lloyd-George`a i pogarszającej się
sytuacji militarnej podpisał 10 lipca
układ, w którym Polska zgodziła się
na zainicjowanie i podpisanie  rozejmu
z bolszewikami na linii Curzona, odda-
nie Wilna Litwinom, wysłanie do Lon-
dynu pełnomocników na konferencję,
która ma się tam odbyć możliwie szyb-
ko i przyjąć decyzję Rady Najwyższej
w sprawie granicy litewskiej, przyszło-
ści, Galicji Wschodniej, Śląska Cieszyń-
skiego i przyszłego traktatu gdańsko-
-polskiego.” Te drakońskie warunki,
ograniczające suwerenne prawa pań-
stwowości polskiej, nie zostały o dziwo
zaakceptowane przez dyplomacje so-
wiecką, która była pewna zajęcia War-
szawy przez Armię Czerwoną, a tym
samym zdecydowania o przyszłych lo-
sach podbitej Polski.

Nową próba kontroli działań
polskiego rządu i armii przez
Radę Najwyższą było wysła-

nie do Warszawy 25 lipca 1920, naza-
jutrz po powołaniu koalicyjnego Rządu
Obrony Narodowej Wincentego Witosa,
specjalnej misji wojskowo-dyplomat-
ycznej  z udziałem ambasadora angiel-
skiego w Berlinie E. d`Abernona, amba-
sadora francuskiego w Waszyngtonie
J. Juseranda, szefa Sztabu Generalne-
go Rady Wojennej Ententy – gen. Maxi-
me’a Weyganda, angielskiego generała
P. Radcliffe’a i dwóch sekretarzy.

Wspomniani obserwowali stopniowe
odradzanie się obowiązków patriotycz-
nych wszystkich polskich warstw spo-
łecznych, na czele z dominującą liczbo-
wo warstwą chłopów i robotników rol-
nych, z której wywodziło się ponad 60
% żołnierzy polskich. Gen Weygand –
aktywny uczestnik prac nad planem
Bitwy Warszawskiej, doradca Szefa
Sztabu Generalnego gen. Tadeusza
Rozwadowskiego – widział jego klu-
czową rolę w realizacji tego planu przez
kilkudniowe przygotowanie żołnierzy
Frontu Środkowego do działań ofen-
sywnych, objęcie osobistego dowódz-
twa nad Grupą Uderzeniową i na-
tchnienie jej wolą zwycięstwa, staran-
ne zaplanowanie koordynacji działań
poszczególnych armii polskich biorą-
cych udział  bitwie, szybkość działań i
prawidłowe określenie kierunku kontr-
ofensywy. Po latach Weygand wspo-
minał : „W ciągu trzech dni, które Mar-
szałek Piłsudski spędził wśród wojska
4. Armii, zelektryzował je, przelał z
własnej duszy w duszę walczących uf-
ność i wolę pokonania wszelkich prze-
szkód. Nikt poza nim nie  mógłby tego
dokonać. Pod żadnym innym dowódcą
wojsko polskie nie dokonałoby z takim
uniesieniem zażartym tej ofensywy,
która  miała doprowadzić je w ciągu
kilku dni aż do niemieckiej granicy,
przedzierając z boku i rozwalając siły
czterech armii sowieckich, już mające
się z za zwycięzców.”

W krótce Naczelny Wódz
otrzymał powinszowania
od marszałka Focha, gen.

Rozwadowskiego i gen. Weyganda za
błyskawiczne rozbicie bolszewickiej
Grupy Mozyrskiej i innych dywizji wro-
ga. Wbrew wspomnianym pochwa-
łom,opozycyjne kręgi – nieprzejedna-
ne w dotychczasowej krytyce Naczel-
nego Wodza – autorstwo pierwszych
zwycięstw sierpniowych 1920 r. wi-
działy w osobach gen. Weyganada,
gen. W. Sikorskiego i gen. J. Hallera.

Dała temu wyraz m. in. Rada m. st.
Warszawy, organizując 25 sierpnia
1920 r. uroczyste pożegnanie gen.
Weyganda na dziedzińcu Pałacu Kra-
sińskich, w dniu zwycięskiego zakoń-
czenia Bitwy Warszawskiej, w wyni-
ku której bolszewicy musieli spisać na
straty 25 tys. zabitych i ciężko ran-
nych, 66 tys jeńców, 231 dział, 1923
karabiny maszynowe oraz duże ilości
sprzętu wojskowego i koni.

K olejne zwycięskie bitwy Woj-
ska Polskiego: niemeńska,
lwowska, wołyńsko-podolska

oraz samodzielna decyzja Rady Obro-
ny Państwa i Rządu W. Witosa o Preli-
minariach pokojowych i Rozejmie z 12
października 1920 roku, a przede
wszystkim o Pokoju Ryskim z 18 marca
1921 – zmusiły rząd francuski do part-
nerskiego traktowania sojusznika pol-
skiego, chociaż stale nam przypomina-
no zobowiązania premiera Grabskiego
w Spa z 10 lipca 1920 r. w sprawie Wil-
na i Galicji Wschodniej oraz Śląska Za-
olziańskiego

Wojciech Korfanty, Polski Komisarz
Plebiscytowy na Górnym Śląsku i dyk-
tator III Powstania Śląskiego – podob-
nie jak gabinet W. Witosa i powstały 19
września 1921 r. gabinet Antoniego Po-
nikowskiego – potrafili wykorzystać po-
moc sojusznika francuskiego, a szcze-
gólnie gen. Henri Le Ronda, przewod-
niczącego Plebiscytowej Misji Alianc-
kiej w Opolu, dla II i III Powstania Ślą-
skiego i rokowań paryskich w sprawie
korzystnego, pod względem ekono-
micznym, podziału Górnego Śląska.

P iłsudski, patrzący z okna wa-
gonu kolejowego, bardzo
emocjonalnie przeżył w lutym

1921 r. widok zniszczonych miast i wsi
francuskich, a szczególnie pole bitwy
pod Verdun. Miasto to obdarzyło go
dyplomem honorowego obywatele, a
on z kolei nadał miastu Order Virtuti
Militari. Szczególną estymą darzył Pre-
zydenta Francji Alexandra Milleran-
da, byłego socjalistę, tak go wspomina-
jąc w rozmowie z Władysławem Ba-
ranowskim: 

„Najlepiej porozumieć się mogłem z
Millerandem i on najlepiej rozumie sy-
tuację Polski. Zna jej zagadnienia szcze-
gółowo i dla wszystkich naszych bolą-
czek ma zrozumienie. Jest to człowiek
wyzwolony z formułek i wyleczony z
pretensji uszczęśliwiania całej  ludzko-
ści pewnymi, z góry ustalonymi teo-
riami lub wyłącznie receptami francu-
skimi. W sprawie Francji reprezentuje
zdrowy nacjonalizm, będąc świadomy
ewentualnych niebezpieczeństw , ja-
kie jej grozić mogą w przyszłości, i z
tych względów rozumie sojusznicze
znaczenie Polski. Doskonale oceniając
rolę armii, rozumie moją o nią troskę,
pragnie byśmy militarnie byli jak najsil-
niejsi. Rozumie również naszą sytuację
w stosunku do Rosji. Jest to poważny
nasz przyjaciel nie gubiący się w wer-
balizmie.”

Z inicjatywy rządu francuskie-
go dopiero 15 marca 1923 r.
Rada Ambasadorów przyjęła

uchwałę, uznającą granicę Polski z Li-
twą , zgodnie z uchwałą Rady Ligi Na-
rodów, a granicę ze Związkiem So-
wieckim, Białorusią i Ukrainą według
linii traktatu ryskiego. Ta decyzja za-
kończyła długi proces starania Polski o
formalne uznanie jej granicy wschod-
niej i wzmocniła naszą sytuację mię-
dzynarodową. F o t .  w i k i p e d i a

W wyniku rozmów, przeprowadzonych we Francji przez Marszałka
Józefa Piłsudskiego w lutym 1921 roku, następnie zaś przez towa-
rzyszących mu:  ministra spraw wojskowych gen. Kazimierza
Sosnkowskiego i  ministra spraw zagranicznych Eustachego Sapie-
hę, 19 lutego 1921 r. został podpisany przez tego ostatniego i Ari-
stide’a Brianda układ polityczny, a przez Sosnkowskiego, marszał-
ka Ferdinanda Focha oraz szefa francuskiego Sztabu Generalnego
gen. Edmonda Buta tajna  polsko-francuska konwencja wojskowa
„ o czysto obronnym charakterze”. 



1 4

CAŁE i uszkodzone kupię 
504 899 717

SPRZEDAM miejsce w parkingu
na Pasażu Ursynowskim 5, 
tel. 603 500 660

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Centrum, 24 m2, 1 pok.,

świetny standard, 100 m od  
st. metra, cisza, spokój, 
601 720 840

!Ochota, 3 pokoje 52 m2, 
II p., świetny punkt, 601 720 840

!Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840

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

!Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł, do neg., cisza, spokój,
świetny punkt,  601 720 840

!Targówek, 47 m2, parter, ok.
metra, 601 720 840

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, Łoś k. Piaseczna,

280m2/1100m2 działki, okazja,
tylko 980 tys. zł. po remoncie, do
wejścia, 601 720 840  

!Dom Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840  

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

!Dom Ursynów, 280 m2, dobry
standard, 601 720 840,

!Konstancin, 400m2/1300m2,
ładny dom w dobrej cenie, tylko
1,9 mln zł, 601 720 840

!Konstancin , okazja dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 1.250 tys.zł, 
601 720 840

!Mokotów, dom 400 m2, 4,5
mln zł do dużych negocjacji, 
601 720 840,

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

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

!Mokotów Górny dom, 320
m2, po remoncie, działka 420 m2,
601 720 840 

!Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamknięte, 
3,5 mln zł, 601 720 840

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

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

Działki:
!Konstancin, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 601 720 840  
!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.

Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840  

!Wilanów, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja 350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

tylko 830 tys. zł.
!Biedronka, z najemcą.

Wieloletnia umowa, 601 720 840
!Biurowiec, 3000 m2,

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

!Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840

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

!Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców 
20 tys/m-cznie -  sprzedam, 
601 720 840

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

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

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

!Mokotów, delikatesy z
najemcą, znana marka, wieloletni
kontrakt, 601 720 840

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

!Ochota, 100 m2, Żabka, lokal
handlowy, sprzedaż z najemcą,
601 720 840

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

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

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

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

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

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

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Zlikwidowali sklep 
z podrabianymi zegarkami

Policjanci z mokotowskiego
wydziału do walki z przestęp-
czością gospodarczą ujawnili in-
ternetowy sklep z podrabianymi
zegarkami znanych światowych
marek, zlikwidowali magazyn,
zabezpieczyli kilkaset egzem-
plarzy z podrobionymi znaka-
mi i zatrzymali 29-latka podej-
rzanego o wprowadzanie ich do
obrotu, który uczynił z tego sta-
łe źródło dochodu. Mężczyzna
prowadził sprzedaż bezpośred-
nio oraz za pośrednictwem skle-
pu internetowego, gdzie ofero-
wał sprzedaż szwajcarskich ma-
rek. Tylko wstępnie wartość
strat została oszacowana na 1.
100.000 złotych. 

Na stronie internetowej, za
pośrednictwem której podejrza-
ny sprzedawał zegarki, można
było przeczytać zachęcający
wpis wprowadzający do skle-
pu internetowego. „W naszym
asortymencie znajdą Państwo
markowe zegarki (w tym miej-
scu pojawiały się nazwy). Ze-
garki, wyróżniające się wysoką
jakością wykonania, są synoni-
mem prestiżu i elegancji. Za-
pewniamy duży wybór. Zależ-
nie od oczekiwań naszych klien-
tów możemy zaproponować za-
kup zegarków na pasku lub na
bransolecie”. Ponadto sprze-
dawca gwarantował darmową
dostawę oraz 2 lata gwarancji.

Zachęceni wpisem oraz ni-
skimi cenami niezwykle presti-
żowych marek policjanci posta-
nowili przyjrzeć się tej działal-
ności. O wypowiedź w tej mate-
rii poprosili przedstawiciela jed-
nej z marek na Polskę. Ekspert
potwierdził podejrzenia poli-
cjantów, twierdząc bezsprzecz-
nie, że sklep internetowy sprze-
daje tak zwane „podróbki”.

Funkcjonariusze ustalili, że
wysyłka trefnego towaru była
prowadzona z miejscowości Jó-
zefosław, a magazyn z towarem
znajdował się w Mysiadle. Poli-
cjanci złożyli wizytę najpierw
właścicielowi spółki. Zabrali ze
sobą mecenasa z kancelarii pa-
tentowej, który na miejscu mógł-
by się wypowiedzieć co do au-
tentyczności zegarków. Wspól-
nie z właścicielem pojechali do
magazynu, w którym znajdowa-
ło się kilkaset różnego rodzaju
egzemplarzy, opakowań, certy-
fikatów potwierdzających au-
tentyczność towaru. Ekspert z
urzędu patentowego potwier-
dził podejrzenia policjantów, wy-
dając jednoznaczną opinię, że
zegarki są podrabiane i niepraw-
nie noszą nazwy producentów.

W trakcie czynności ustalo-
no, że mężczyzna wprowadził

do obrotu około 6000 sztuk, na-
rażając pokrzywdzonych na co
najmniej 1.100.000 zł strat. Po-
dejrzany usłyszał prokurator-
skie zarzuty wprowadzenia do
obrotu towaru oznaczonego za-
rejestrowanym znakiem towa-
rowym, którego nie miał prawa
używać. Ponadto z zebranych
dowodów wynikało, że uczynił
on sobie z tego stałe źródło do-
chodu. Teraz w zależności od
wyroku sądu może on trafić na-
wet na 5 lat do więzienia.

Nie chciał oddać perfum,
które ukradł...

Funkcjonariusze z wydziału
do walki z przestępczością prze-
ciwko życiu i zdrowiu zatrzyma-
li 20-latka, który siłą bronił się
przed zwróceniem perfum zdo-
bytych w drodze przestępstwa.
Mężczyzna odwiedził jedną z
warszawskich drogerii, gdzie z
półki zdjął kilka flakoników mar-
kowych, męskich perfum i chciał
z nimi wyjść, jakby były jego. Nie
miał zamiaru zapłacić, dlatego
pracownik zaszedł mu drogę.
Poruszony tym faktem klient
uderzył i kopnął ochroniarza w
twarz, po czym uciekł. 

Z zebranego w tej sprawie
materiału dowodowego wyni-
kało, że podejrzany wszedł do
jednej z sieciowych drogerii na
Mokotowie. Z półki zdjął cztery
flakony męskich perfum róż-
nych marek o łącznej wartości
około 850 zł. Z zabranym to-
warem skierował się do drzwi,
omijając linie kas. Pracownik
ochrony, który zauważył nie-
uczciwe zachowanie klienta,
zareagował. Podszedł do niego
i kazał mu oddać perfumy. Jak
się szybko okazało, nie mógł li-
czyć na współpracę. Mężczy-
zna tak bardzo chciał się utrzy-
mać w ich posiadaniu, że od ra-
zu zaatakował ochroniarza,
rzucając się na niego z pięścia-
mi. W trakcie szarpaniny kop-
nął pokrzywdzonego w twarz i
pospiesznie opuścił sklep.

Po interwencji munduro-
wych, którzy zostali wezwani
na miejsce i udokumentowa-
niu zdarzenia sprawą zajęli się
śledczy z wydziału do walki z
przestępczością przeciwko ży-
ciu i zdrowiu. Funkcjonariusze
przyjęli zawiadomienie o prze-
stępstwie od osoby reprezen-
tującej interesy oraz pobitego
pracownika ochrony, przesłu-
chali świadków oraz wykonali
szereg innych czynności ope-
racyjnych, na podstawie któ-
rych ustalili kim był sprawca
kradzieży rozbójniczej. Poli-
cjanci odwiedzili go w jego
mieszkaniu na Mokotowie,
stamtąd trafił prosto do poli-
cyjnego aresztu. Po ustaleniach
poczynionych z mokotowską
prokuraturą policjanci przed-
stawili 20-latkowi zarzuty, za
które może zostać skazany na-
wet 12 lat w więzienia. Do cza-
su rozprawy mężczyzna został
objęty policyjnym dozorem, w
ramach którego będzie musiał
meldować się dwa razy w tygo-
dniu na komendzie policji przy
ul. Malczewskiego.

Przyszedł do sklepu 
z atrapą pistoletu 

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 47-latka po-
dejrzanego o dopuszczenie się
rozboju na pracowniku jednego
z osiedlowych sklepików przy
ul. Czerniakowskiej. Mężczy-
zna najpierw kazał sprzedawcy
zadzwonić do szefa, z którym
negocjował należne pieniądze
za trzy dni pracy swojej 41-let-
niej partnerki, a następnie, gdy
pertraktacje zawiodły, odchylił
bluzę i pokazał, że ma broń za
paskiem, po czym kazał sprze-
dawcy wypłacić sobie 300 zło-
tych, grożąc, że go zastrzeli. 

Jak ustalili policjanci, kwa-
drans przed godziną 21:00
mężczyzna przyszedł do jedne-
go ze sklepów przy ul. Czernia-
kowskiej na Mokotowie. We-
wnątrz było pięciu innych klien-
tów. Stanął przy lodówce z na-
pojami i czekał, aż zrobią zaku-
py i wyjdą. Po tym podszedł do
27-letniego sprzedawcy i wręcz
polecił mu połączyć się telefo-
nicznie z szefem sklepu, a na-
stępnie kazał przekazać sobie
słuchawkę.

Stojący za kasą mężczyzna
wiedział od swojego zmiennika,
że ten sam wysoki, łysy mężczy-
zna był u nich dzień wcześniej.
Również upominał się o kontakt
z właścicielem, który wówczas
nie chciał z nim rozmawiać. Kie-
dy oczekiwania podejrzanego
nie zostały spełnione, wziął sobie
piwo z lodówki, kwitując zda-
niem „to na koszt firmy” i wy-
szedł. Zarówno szef, jak i kolega
pokrzywdzonego zalecali ostroż-
ność, obawiając się agresywne-
go zachowania ze strony podej-
rzanego mężczyzny. Dlatego 27-
latek wykonał połączenie ze
swojego telefonu i przekazał mu
słuchawkę. Ten wyszedł na ze-
wnątrz i po krótkiej rozmowie
zwrócił aparat telefoniczny ka-
sjerow, mówiąc, że się nie doga-
dał. Po czym stanął przed ladą,
prawą ręką odsunął bluzę i zażą-
dał pieniędzy, grożąc sprzedaw-
cy, że go zabije. Ten, będąc prze-
konany, że mężczyzna ma pisto-
let, który trzyma za paskiem w
okolicy biodra zapytał się o jaką
kwotę chodzi. 47-latek powie-
dział, że chce 300 zł za trzy dni
pracy jego partnerki. Wobec po-
wyższego, w obawie o swoje ży-
cie, pokrzywdzony wydał mu
pieniądze.

Po kilku minutach od incy-
dentu o wszystkim powiadomił
właściciela, który wezwał poli-
cjantów. Mundurowi przyjęli
zawiadomienie od pokrzyw-
dzonego, ustalili okoliczności
oraz rysopis napastnika. Na-
stępnego dnia wywiadowcy do-
wiedzieli się, kim był mężczy-
zna, który w imię miłości do
swojej partnerki dopuścił się
rozboju i zatrzymali go oraz za-
bezpieczyli przedmiot, który
swoim wyglądem mógł przy-
pominać pistolet.

Po kilkunastu godzinach
spędzonych w policyjnej celi
podejrzany został przekazany
śledczym z wydziału do walki
z przestępczością przeciwko
życiu i zdrowiu, którzy zebra-
li materiał dowodowy, pozwa-
lający mokotowskiemu proku-
ratorowi na przedstawienie
mu zarzutów. Na wniosek po-
licjantów i prokuratora sąd za-
stosował wobec sprawcy roz-
boju środek zapobiegawczy w
postaci trzymiesięcznego
aresztu. Teraz za swoje zacho-
wanie może spędzić nawet 12
lat w więzieniu.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Stolica znów się zazieleni 
Warszawa to nie tylko drapacze chmur, pełne życia ulice i

miejski gwar, ale także przestrzeń do relaksu oraz kontaktu z na-
turą. Uczestnicy konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” od
wielu lat udowadniają, że w metropolii można odnaleźć piękno
przyrody. Zgłoszenia do 38. edycji najpiękniejszego w Polsce
festiwalu zieleni i ekologii można wysyłać do 4 lipca.

W ciągu ostatnich miesięcy wiele osób odkryło w sobie żyłkę
ogrodnika. Pielęgnacja roślin stała się odskocznią od rzeczywi-
stości, a w wielu przypadkach wręcz sposobem na życie. Para-
pety, balkony i ogródki, które stały się przestrzenią do realizacji
tej masowej pasji, można zgłaszać do 38. Konkursu „Warszawa
w kwiatach i zieleni”.

Do konkursu mogą zgłaszać się nie tylko indywidualnie miesz-
kańcy Warszawy, ale też firmy i instytucje działające na terenie
miasta oraz grupy podejmujące zielone inicjatywy. W tym roku
nabór prowadzony będzie do 4 lipca. Zgłaszać można się w ka-
tegoriach:

– Balkon, loggia lub okno;
– Ogrody i ogródki przydomowe przy budynkach jednorodzinnych;
– Ogródek przy budynku wielorodzinnym;
– Osiedla mieszkaniowe - tereny spółdzielni, wspólnot miesz-

kaniowych, budynków komunalnych;
– Ekoogród/ogród nowoczesny;
– Inne formy zieleni miejskiej.
Tradycja konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” wywodzi się

z jeszcze z czasów prezydentury Stefana Starzyńskiego, który był
wielkim entuzjastą zazieleniania stolicy. Konkurs ewoluował w
najpiękniejszy i największy w Polsce festiwal zieleni i ekologii, któ-
ry aktywizuje ludzi do dbania o roślinność, pomaga w rozpoczęciu
przygody z ogrodnictwem i wspiera proekologiczne działania.

Przez cały okres naboru będzie działała Roślinna Linia Ratun-
kowa, prowadzona przez eksperta ogrodniczego, który dwa razy
w tygodniu, podczas czterogodzinnej sesji, odpowie na wszystkie
pytania internautów związane z hodowlą i uprawą roślin. Do-
datkowo na profilu konkursu będzie można skorzystać z dyżuru
eksperta on-line. To niepowtarzalna szansa, by uzyskać porady i
wskazówki specjalisty w kwestiach związanych z ogrodnictwem.
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