
Doktor z Urugwajką

Czyt. str. 6

Czyt. str. 6

Wrócił Nordic Walking

IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

10 czerwca 2020             czasopismo bezpłatne Nr 23 (1013)

Co w Lesznowoli piszczy?

Czyt. str. 8 i 9

Czyt. str. 2 i  5



2

P owiadają na mieście, że 28
czerwca Polska ma stanąć
przed alternatywą: albo no-

wy prezydent, albo stary długopis.
Tertium non datur. Z obywatelskie-
go punktu widzenia ważne jest bo-
wiem nie to, kto pisze ustawy, ale
kto je podpisuje. Zwłaszcza wtedy,
gdy zabieg ustawodawczy przepro-
wadza się nie przy świetle reflek-
torów, lecz w nocnym trybie, choć
zdarzają się już w Sejmie przykła-
dy działania poza wszelkim try-
bem, o czym ze względów pedago-
gicznych nie powinna być informo-
wana młodzież szkolna. Bo „takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie” – jeśli wolno mi
powołać się na to, co stwierdził 420
lat temu Jan Zamoyski. A nie był to
byle chłystek, lecz kanclerz wielki
koronny i hetman wielki koronny,
przede wszystkim zaś człek nad-
zwyczaj światły, kształcony między
innymi w Padwie, Paryżu i Stras-
burgu, mieście, które, jak na iro-
nię, w ostatnich latach kojarzyło
się prominentnym przedstawicie-
lom obecnego obozu władzy – z
„unijną szmatą”. Tak właśnie była
uprzejma określić flagę europej-
skiej wspólnoty narodów pewna
posłanka w randze profesora pra-
wa. Wiecznie głodna – i to nie wie-
dzy bynajmniej... Zresztą i sam pan
premier podkreślał wielokrotnie,
że ta Unia ani nam łaski nie robi,
ani nic specjalnego nie dała i nie

daje. A mówił to wyraźnie zamyka-
jąc oczy na to, jak radykalnie zmie-
nił się krajobraz Polski po 2004 ro-
ku. Być może, tak jak pani mar-
szałek Sejmu Elżbieta Witek czerpa-
ła wiedzę o „Katyniu i układzie Rib-
bentrop – Mołotow z... gazet i ksią-
żek okresu międzywojennego”, tak
i pan premier dowiaduje się o Unii
Europejskiej z tamtych źródeł...

W przeciwieństwie do obec-
nego premiera Zamoyski
był akurat na tyle po-

ważny w podejściu do rzeczywisto-
ści, że prócz tego, iż nadstawiał łeb
za Polskę w licznych wojnach, to
jeszcze w innym zupełnie znaczeniu
służył ojczyźnie głową z wielkim
pożytkiem. Można go śmiało na-
zwać Europejczykiem w każdym
calu, torującym drogę nowoczesno-
ści i niejako stawiającym rodaków
przed dylematem: ważniejsza dla
nas Jasna Góra, czy jasny umysł?
Pewnie nie wzbudziłoby jego za-
chwytu nieustanne rzucanie rzą-
du RP na klęczki lub rządowe piel-
grzymki nie tyle do Ojca Świętego,
ile do Ojca Rydzyka. I mylenie miej-
sca, gdzie czuwa Dobry Bóg, z miej-
scem, gdzie już śmieszności próg. 

N a miano Europejczyka w
każdym calu zasługuje też
niewątpliwie Rafał Trza-

skowski, nasz sąsiad z Ursynowa,
wszechstronnie wykształcony poli-
glota, który w wystąpieniach na
forum międzynarodowym nie mu-
si kompromitująco jąkać się, uży-
wając angielszczyzny. W skompli-
kowanej sytuacji politycznej, jaka
dziś w Polsce zaistniała, namówio-
no go, by z pozycji prezydenta War-
szawy spróbował wywindować się
na pozycję prezydenta Rzeczypo-
spolitej, na co ma bez wątpienia
wszystkie papiery. Choć dano mu
zaledwie kilka dni na zebranie mi-
nimum 100 tysięcy podpisów spo-

łecznego poparcia, zebrał ich – na-
wet przed terminem – bodaj po-
nad  półtora miliona, nie bacząc
na ataki, jakie przypuścili nań po-
lityczni wrogowie, zbrojni w me-
dia o szerokim zasięgu. Trochę to
przypomina ocenę, jaką Heinrich
Heine wydał wrogom Napoleona:
„Lżą go, jednak zawsze z pewnym
poważaniem; kiedy prawą ręką
rzucają w niego gówno, lewą ręką
chwytają za kapelusz...”. 

N a szczęście w toczącej się
właśnie kampanii wybor-
czej sami kontrkandydaci

nie obrzucają się ani gównem, ani
błotem, pozostawiając to ewentu-
alnie swoim zwolennikom albo po-
słom, którzy w Sejmie dają sobie
nieźle do wiwatu. Na jednym z por-
tali pojawił się tekst przypomina-
jący, jak ruszył ciąg złośliwych po-
selskich dogadywań poza mikro-

fonem. A miało się to zacząć w
2017 roku, gdy ktoś krzyknął do
zmierzającego w kierunku mówni-
cy Jarosława Kaczyńskiego: „Za-
dzwoń do brata!”, co w sytuacji,
gdy Lech Kaczyński od siedmiu lat
już nie żył, można było uważać za
chamski żart poniżej godności nie
tylko parlamentarzysty. Rzecznicy
opozycji przypominają wszakże,
iż tak naprawdę pionierem niegod-
nych zachowań przyszło zostać w
1993 roku samemu Jarosławowi,
który poprowadził pod Belweder
demonstrację polityczną, wymie-
rzoną w swego byłego pryncypała,
naówczas prezydenta RP Lecha
Wałęsę, a spalenie kukły legendar-
nego przywódcy „Solidarności”
trudno było uznać za gest mający
cokolwiek wspólnego z elegancją i
szacunkiem wobec głowy państwa.
Niezależnie od tego, co się myślało

o co najmniej dwuznacznych za-
chowaniach bohatera Stoczni
Gdańskiej w latach siedemdziesią-
tych i że się pamiętało, iż również
Józef Piłsudski to nie był człowiek
bez grzechu. Miał na sumieniu na
pewno dużo więcej od Wałęsy, a
przecież pozostaje wielką postacią
w Panteonie Narodowym i nie
przesądza o tym w żadnym razie
sam pochówek na Wawelu. Wałę-
sę akurat można po latach nazy-
wać pogardliwie „Bolkiem”, wspo-
minając pseudonim, pod jakim
miał donosić na kolegów, ale nie
zmieni to faktu, że jako późniejszą
postać symboliczną rewolucji soli-
darnościowej w Polsce docenił go i
zapamiętał cały świat. Tak samo
jak generalnej opinii o Janie Paw-
le II nie zmienią dzisiejsze, być mo-
że niebezpodstawne, oskarżenia o
tolerowanie przez niego w Koście-

le pedofilii. Dziejowych ról obu tych
sławnych Polaków nie da się wpleść
w satyryczną bajkę „Bolek i Lolek”. 

W racając zaś do kampanii
wyborczej Rafała Trza-
skowskiego, trudno nie

zauważyć, że poparło go już wiele
wybitnych postaci życia publiczne-
go. Nie tylko w ramach ursynow-
skiego sąsiedztwa podpisy pod jego
kandydaturą złożyli chętnie bur-
mistrz dzielnicy Robert Kempa i
szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Jurek Owsiak, którego dłu-
goletnią akcję charytatywnego
wsparcia służby zdrowia zwykł za-
chwalać nawet niemający nic
wspólnego z Ursynowem znany
krakowski narciarz Andrzej Duda
– ostatnio obsadzany jako odtwór-
ca głównej roli w telewizyjnym se-
rialu „Z wizytą u was”. 

K ampania kampanią, tym-
czasem jednak samorząd
Warszawy, podobnie jak

samorządy innych miast, musi
mieć – chcąc nie chcąc – poważne
problemy finansowe, po tym jak
Sejm, wespół z rządem, wpuścił
władze lokalne w maliny, odcina-
jąc ustawowo od istotnych wpły-
wów podatkowych. Pandemia ko-
ronawirusa dodatkowo utrudni-
ła regulowanie kwestii budżeto-
wych w stolicy. Tym bardziej, że ja-
koś nie słychać, by w tej nadzwy-
czajnej sytuacji miasto zostało
zwolnione choćby z „janosikowe-
go”. A nie ma co liczyć, że Dyżurny
Listonosz Kraju Jacek Sasin przy-
niesie na plac Bankowy jakąś go-
dziwą sumkę zapomogi, bo jak już
zgubił gdzieś  wraz z Mateuszem
Morawieckim blisko 70 milionów
złotych publicznej kasy, to torba
stała się nieco pustawa... 

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

WW aa rr ss zz aa ww aa  zz nn oo ww uu  ww aa ll cc zz yy  oo  PP oo ll ss kk ęę  WW aa rr ss zz aa ww aa  zz nn oo ww uu  ww aa ll cc zz yy  oo  PP oo ll ss kk ęę  
RYS. PETRO/AUGUST
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Zagłosuj w wyborach 
Prezydenta RP na Ursynowie

Kto może głosować? Oddać głos w zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
może osoba zameldowana na terenie Dzielnicy Ursynów, jak
również osoba stale zamieszkała na jej terenie – nawet jeśli jest
zameldowana w innej miejscowości – a także osoba czasowo
przebywająca na terenie Ursynowa oraz osoba nigdzie nie zamel-
dowana. Osoby te muszą być ujęte w rejestrze wyborców lub zo-
stać dopisane do spisu wyborców.

II.. CCoo ttrrzzeebbaa zzrroobbiićć,, aabbyy wwppiissaaćć ssiięę ddoo rreejjeessttrruu wwyybboorrccóóww??
Kto chce być dopisany do rejestru wyborców, powinien złożyć

w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w
Dzielnicy Ursynów (Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warsza-
wa), następujące dokumenty:

– wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
– pisemną deklarację – informację do rejestru wyborców;
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsa-

mość (kserokopia).
Wniosek wraz z dokumentami można złożyć także w formie

elektronicznej korzystając z platformy e-PUAP.
Ważne! W celu przyśpieszenia procedury wpisania do rejestru

wnioskodawca powinien złożyć, oprócz wymienionych wyżej do-
kumentów dodatkowo np.: oświadczenie właściciela (najemcy)
mieszkania o stałym zamieszkiwaniu wnioskodawcy w lokalu lub
zeznanie PIT.

Uwaga! Prezydent m.st. Warszawy ma pięć dni na rozpatrze-
nie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. Złożenie wniosku
po 22 czerwca 2020 r. może uniemożliwić dokonanie wpisu do
rejestrów przed 28 czerwca 2020 r.

IIII.. CCoo ttrrzzeebbaa zzrroobbiićć,, aabbyy zzoossttaaćć ddooppiissaannyymm ddoo ssppiissuu wwyybboorrccóóww??
Wyborca, który jedynie czasowo przebywa na terenie Dzielni-

cy Ursynów, może złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wy-
borów, tj. do dnia 23 czerwca 2020 r. wniosek o dopisanie do spi-
su wyborców. Oprócz wniosku należy przedstawić (do wglądu)
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

WWAAŻŻNNEE:: WWYYBBOORRCCAA ZZAAMMEELLDDOOWWAANNYY NNAA PPOOBBYYTT SSTTAAŁŁYY
NNAA OOBBSSZZAARRZZEE DDZZIIEELLNNIICCYY UURRSSYYNNÓÓWW ZZOOSSTTAAJJEE WWPPIISSAANNYY ZZ
UURRZZĘĘDDUU DDOO SSPPIISSUU WWYYBBOORRCCÓÓWW SSPPOORRZZĄĄDDZZOONNEEGGOO DDLLAA OOBB-
WWOODDUU GGŁŁOOSSOOWWAANNIIAA WWŁŁAAŚŚCCIIWWEEGGOO DDLLAA MMIIEEJJSSCCAA JJEEGGOO
ZZAAMMIIEESSZZKKIIWWAANNIIAA..

Zmiany Urzędzie 
Dzielnicy Ursynów

Od 9 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przywrócone zo-
stało funkcjonowanie kas. Bez umówienia załatwiane są sprawy
związane z wyborami Prezydenta RP. Kasy Urzędu działają nor-
malnie – przyjmowane są wpłaty gotówką oraz kartami płatni-
czymi; do kasy można umówić się telefonicznie 22 443 71 56.

Bez uprzedniego umówienia realizowane są sprawy związane
z wyborami Prezydenta RP (wejście A, od strony ul. Gandhi), w
tym dopisywanie się do Rejestru Wyborców, lub Spisu Wyborców,
wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem
zamieszkania; w dniach 15-23 czerwca w godz. 8.00 – 18.00
oraz w sobotę 20 czerwca w godz. 9.00 – 14.00, a także zamiar
głosowania korespondencyjnego, najpóźniej do 16 czerwca br.

Odwołane zostają wszystkie dyżury organizowane na terenie
Urzędu (m. in. dyżury Radnych, Rady Seniorów, Komisji Dialogu Spo-
łecznego itp.). Szczegółowe informacje na stronie www.ursynow.pl.

Będą Targi Zdrowej Żywności
W dniu 21 czerwca na Ursynów wracają Niedzielne Targi

Zdrowej Żywności. Świeże warzywa i owoce, dobrej jakości wę-
dliny, pieczywo, sery i wiele innych ekologicznych produktów bę-
dzie można kupić podczas dwunastu targów w niedziele, w go-
dzinach od 9.00 do 15.00 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
Ursynów (metro Imielin). Targi odbywają się dzięki poparciu
1518 osób, które w trosce o jakość odżywiania zagłosowały na
ten projekt z Budżetu Obywatelskiego.

Jak podkreślają organizatorzy, ubiegłoroczne targi pokazały,
że to doskonała okazja, aby bezpośrednio u producentów zaku-
pić, a także dokonać degustacji wartościowej żywności, wypro-
dukowanej według tradycyjnych receptur, bez sztucznych dodat-
ków i konserwantów, czyli naturalnych soków, miodów, serów,
ryb i wielu innych produktów.

Kolejne targi w następujących termiach (terminy targów mo-
gą ulec zmianie w przypadku zmiany zaleceń dotyczących epi-
demii): 5 lipca, 2, 23 i 30 sierpnia, 6, 13, 20 i 27 września, 4, 11
i 18 października.

Uwaga! Goście Targów zobowiązani są we własnym zakresie
do zakrywania nosa i ust. Przed wejściem na teren Targu obo-
wiązkowa będzie dezynfekcja rąk i zakładanie rękawiczek, któ-
re dostarczy organizator przedsięwzięcia.

Kolejna zbiórka krwi!
W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, w godz. 9.00 – 14.00 na

parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna
akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub HDK Krewki Ur-
synów. Krew, szczególnie w tym trudnym czasie, jest bezcennym
darem, który może uratować komuś życie!

Ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie dołoży wszelkich starań, aby oddanie krwi w
czasie pandemii było bezpieczne. Ważne jest, aby w tym szcze-
gólnym czasie stosować się do wszelkich zaleceń. Ze względu na
stan epidemii wstrzymane zostają działania dodatkowe (zbiór-
ka plastikowych nakrętek, zapisy do bazy potencjalnych dawców
szpiku, koncerty towarzyszące).

Organizatorzy apelują, aby nie przychodzić: z osobami towa-
rzyszącymi, z objawami infekcji, po styczności z osobami, u któ-
rych potwierdzono zarażenie.

W nocy z 3 na 4 czerwca
rozpoczęło się ozonowanie
pierwszych ogólnodostęp-
nych placów zabaw i si-
łowni plenerowych.

Poprawi to bezpieczeństwo
warszawiaków i gości, którzy
będą szczególnie chętnie od-
wiedzać te miejsca.Wodą wy-
soko ozonowaną zdezynfeko-

wano już 11 placów zabaw w
dzielnicach: Rembertów, Tar-
gówek, Wawer i Wesoła. Kolej-
ne zostaną odkażone w najbliż-
szych dniach. 

Do soboty miasto zdezynfe-
kowało łącznie 114 wskazanych
przez Zarząd Zieleni najwięk-
szych i najczęściej odwiedzanych
placów zabaw oraz siłowni ple-
nerowych we wszystkich dzielni-
cach. Wcześniej odkażono pla-
ce zabaw przy żłobkach, miniż-
łobkach, przedszkolach oraz od-
działach przedszkolnych w szko-
łach tuż przed ich otwarciem.
Było to łącznie 1040 obiektów.

Do dezynfekcji służby miej-
skie używają wody wysoko ozo-
nowanej (OWWO), która nisz-
czy bakterie i wirusy szybciej
niż inne środki. OWWO powsta-
je według technologii opaten-
towanej i wdrożonej przez pol-
ską firmę - potrzeba do tego je-
dynie wody, tlenu i energii elek-
trycznej.

OWWO jest bezpieczna dla lu-
dzi i zalecana do dezynfekcji
przez Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. Warszawskie służby
używają jej w czasie pandemii
również do dezynfekcji ulic, pla-
ców miejskich, przystanków,
przejść podziemnych, dworców,
okolic szpitali i DPS-ów.

F o t .  R . M o t y l

Stolica ponosi skutki wal-
ki z koronawirusem i nie-
przemyślanych decyzji
rządu. Dalszy, gwałtowny
spadek dochodów grozi
naruszeniem reguł budże-
towych, przekroczeniem
deficytu i utratą płynno-
ści. Dlatego Warszawa
podjęła decyzję o zabloko-
waniu planowanych wy-
datków budżetowych.

– Rząd woli finansować
mrzonki – przeznacza miliar-
dy na przekop Mierzei Wiśla-
nej i budowę Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego, zamiast
realnie pomagać ludziom i sa-
morządom. Nasze postulaty,
dotyczące złagodzenia skutków
pandemii, zignorowano. Żeby
nie dopuścić do zapaści finan-

sów miasta, podjęliśmy decy-
zję o zamrożeniu niektórych
wydatków – mówi Michał Ol-
szewski, zastępca prezydenta
Warszawy.

Przypomnijmy, Warszawa
wspólnie z innymi miastami po-
stulowała wprowadzenie kilku
rozwiązań, które złagodziłyby
wpływ pandemii COVID-19 na
sytuację finansową polskich sa-
morządów:

- wprowadzenie części rekom-
pensującej subwencji ogólnej,
pokrywającej na bieżąco ubytki
w dochodach własnych jednost-
ki samorządu terytorialnego
(JST), spowodowanych następ-
stwami pandemii, 

- zawieszenie do końca roku
2023 wpłat do budżetu państwa
czyli tzw. janosikowego,

- zawieszenie do 2023 roku
działania przepisów art. 242 (li-
mit wydatków bieżących) i 243
(limit obsługi długu) ustawy o
finansach publicznych.

Rząd jednak je zignorował.
A w tzw. Tarczy 4.0 zapropo-
nował jedynie zwiększenie
udziałów w gospodarowaniu
majątkiem Skarbu Państwa,
możliwość wykorzystania do-
chodów z opłat za koncesje na
sprzedaż alkoholu oraz możli-
wość zwiększenia zadłużenia
tylko w br.  i wyłącznie na po-
krycie ubytku dochodów po-
datkowych, będącego skutkiem
epidemii. Te rozwiązania są
niewystarczające. 

Tymczasem sytuacja samorzą-
dów stale się pogarsza. W War-
szawie dochody z tytułu udziału

w podatku od osób fizycznych
(PIT) spadły w marcu o 46 mln
zł, a w kwietniu aż o 260 mln zł
w porównaniu do dochodów z
poprzedniego roku. O 92 mln zł
zmniejszyły się również dochody
z tytułu udziału w podatku od
osób prawnych (CIT).

– Stolica potrzebuje również
30 mln na zaplanowane od
września 6 proc. podwyżki płac
dla nauczycieli. Rząd nie przeka-
zał na ten cel nawet złotówki –
mówi Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta Warszawy.

Prognozuje się, że zmniejszą
się także wpływy ze sprzedaży
biletów komunikacji miejskiej (o
300 mln zł) oraz podatku od nie-
ruchomości (o 100 mln zł). Po-
nadto, miasto wsparło przedsię-
biorców, wprowadzając zwol-
nienia i obniżki czynszów i dzier-
żaw, z tego tytułu dochody mia-
sta spadną o ok. 130 mln zł
(czynsze) i 90 mln zł (dzierżawy
nieruchomości).

Dlatego prezydent – na pod-
stawie art. 260 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych - wydał zarzą-
dzenie w sprawie blokowania
planowanych wydatków budże-
towych w 2020 roku. Blokada
będzie obowiązywała do końca
roku budżetowego, a łączna
kwota zablokowanych, plano-
wanych wydatków wyniesie 345
484 411 zł.

– Jeżeli poprawie ulegnie ko-
niunktura lub wsparcie ze strony
państwa przyjmie realny kształt,
kwota ta będzie stopniowo od-
mrażana – dodaje wiceprezy-
dent Michał Olszewski.

R K

Stolica zamraża niektóre wydatki...

Place zabaw już po ozonowaniu
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

Jak wjechać na krawężnik i zjechać, by nie wywrócić
wózka z dzieckiem? To problem wielu rodziców, miesz-
kańców Mokotowa. Ktoś dowcipny inaczej mógłby od-
powiedzieć - trzeba mocniej przypiąć dziecko… 

A może to urzędnicy miejscy są zbyt mocno przypięci do swoich
stanowisk… Tak mocno, że zapomnieli już o potrzebach zwykłych
mieszkańców. Nie dostrzegają ich zza służbowych biurek. Może to
funkcje które sprawują są dla nich zbyt wysokie, niczym krawężni-
ki dla matek z wózkami?

Widok urywającego się nagle chodnika dla pieszych to nie rzad-
ki widok w Warszawie. Zapewne przyzwyczaili się do niego miej-
scy decydenci. Trudniej o to matkom i wszystkim, którzy po miej-
skich wertepach muszą się poruszać. 

Paradoksem jest, że brak podjazdów dla wózków, tak ważnych
dla osób niepełnosprawnych, powyrywane płyty w trotuarach to nie
obraz z miejsca, gdzie przysłowiowy diabeł mówi dobranoc, ale z
Sadyby, która jest przecież częścią stolicy. 

M M  

Wysokie krawężniki

Wśród ponad półtora mi-
liona podpisów popierają-
cych kandydaturę Rafała
Trzaskowskiego na prezy-
denta RP znalazły się mię-
dzy innymi parafki Jurka
Owsiaka, Stanisława Ty-
ma, Krzysztofa Materny...

Owsiak złożył swój podpis
pod ursynowskim Urzędem
Dzielnicowym, solidaryzując się
z Trzaskowskim nie tylko jako
sąsiadem z tego samego rejonu
miasta. Na listach poparcia pod-
pisały się też dwie związane
przez długie lata z Ursynowem
piosenkarki – Elżbieta Igras i
Elżbieta Wojnowska, która tak
uzasadniła swoją deklaracje po-
lityczną:

– Rafał Trzaskowski daje na-
dzieję na choćby częściowe po-
wstrzymanie wszechwładztwa
jednej partii, połączonego z nie-
ustannym łamaniem konstytu-
cji  i niszczeniem trójpodziału

władzy państwowej. Poza tym,
jako przedstawiciel ratusza  war-
szawskiego – po ewentualnym

wyborze na prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej – będzie mógł
przeciwstawić się niszczeniu sa-

morządu. Dziś nadszedł czas, by
władzę w państwie zaczęli przej-
mować dobrze wykształceni i
myślący nowocześnie reprezen-
tanci młodego pokolenia, a Ra-
fał do nich należy. Ma  ponadto
bogaty zasób wiedzy dotyczącej
Unii Europejskiej, w której obec-
nie rządzący Polską politycy
uczynili z nas pośmiewisko, nisz-
cząc dorobek poprzedników. Na
koniec powiem zaś, że dobrze
wspominam ojca Rafała, znako-
mitego muzyka, kompozytora i
aranżera Andrzeja Trzaskow-
skiego, z którym wielokrotnie
miałam okazję nagrywać swoje
piosenki. Syn najwyraźniej
odziedziczył po nim siłę charak-
teru i kulturę osobistą. Takiego
prezydenta kraju, człowieka oby-
tego na arenie międzynarodo-
wej, szanującego prawo i współ-
obywateli nam teraz trzeba. 

K o s
f o t o  W o j c i e c h  C h o i n a

Kto poparł Trzaskowskiego?
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Jeszcze kilka lat temu widok ko-
goś z kijkami Nordic Walking w
Lesie Kabackim należał do rzad-
kości. Jednak stopniowo Nordic
Walking - zwyczajowy trening
norweskich narciarzy w bez-
śnieżnym sezonie letnim, by
utrzymać kondycję na zimę -  za-
czął wrastać w tradycję rekre-
acyjną ursynowian. 

Kiedyś  na leśnych ścieżkach prze-
bywali głównie rowerzyści i biegacze.
Jednak już od dosyć dawna uwagę
zwracają żwawo maszerujące osoby z
charakterystycznymi kijkami, wśród
których są nie tylko emeryci, ale rów-
nież wiele młodszych osób. Czasem
pojedynczo, czasem w grupie, masze-
rują szybko bez widocznego wysiłku,
wyraźnie zadowoleni i odprężeni. To
korzyści wynikające z uprawiania Nor-
dic Walking – marszu połączonego z
odpychaniem się od podłoża za pomo-
cą specjalnie zaprojektowanych kijków.
Umiejętne ich stosowanie skutkuje peł-
niejszym wykorzystaniem sił organi-
zmu, odciąża stawy nóg, aktywizuje
ruchowo cały kręgosłup.

Gwałtownie rosnąca popularność
spacerów z kijkami wynika z wyjąt-
kowych walorów zdrowotnych tej
formy aktywności ruchowej. Przy
prawidłowej technice angażuje się
ok. 90% naszych mięśni, mając prze-
wagę nad jazdą na rowerze angażu-
jącą ok. 40%  i bieganiem angażują-
cym ok. 60 procent. 

Bardzo istotną pomoc stanowią spe-
cjalne kijki. Każdy z nich ma umoco-
waną rękawiczkę, dzięki której idąc we
właściwy sposób można rozluźniać rę-
ce. Kijki wykonane są z włókna węglo-
wego, są lekkie, bardzo mocne i dobrze
amortyzują drgania. Hobbiści rozpo-
czynający Nordic Walking często zasta-
nawiają się, czy na początek można
używać zwykłych kijów, na przykład
znalezionych w lesie.

– Są różne zdania na ten temat – mó-
wi ursynowska trenerka Marta Radom-
ska. – Ja osobiście uważam, że techni-
ka jest bardzo ważna i dobre kije też są
bardzo ważne. Ale jeżeli ktoś na począ-
tek nie idzie technicznie albo wystruga
sobie kije, które weźmie z lasu, i to za-
chęca go, żeby wstać z kanapy, to ja
uważam, że może zacząć nawet tylko ze
zwykłymi kijkami.

Wciągnięcie się w spacery Nordic
Walking daje ogromną motywację, że-
by w ogóle wyjść z domu na powietrze.
Nie są to zwykłe spacery, ale bardzo
przyjemne marsze, które mogą być in-
tensywne, ale również mogą być spokoj-
ne. Nordic Walking znakomicie akty-
wizuje całe ciało i przy dobrej technice
pracuje większość mięśni. Bardzo do-
brze oddziałuje na układ krążeniowy, a
także na poprawę nastroju i humoru.
Znakomicie wpływa na psychikę,
zwłaszcza w okresie zimowym, gdy lu-
dzie cierpią na różne depresje. Właści-
wie każdy aspekt naszego życia popra-
wia się dzięki kijkom. Również aspekt

społeczny, bo spotykamy się w towa-
rzystwie, rozmawiamy, wychodzimy z
domu i dobrze się bawimy.

Od czasu uruchomienia treningów
Nordic Walking, finansowanych przez
Urząd Dzielnicy, można mówić wręcz o
wybuchu zainteresowania tą prozdro-
wotną dziedziną sportu. Niestety, roz-
wijająca się od wiosny w Polsce epide-
mia koronawirusa zablokowała na sze-
reg tygodni możliwość treningów tere-
nowych również i w tej dziedzinie spor-
tu. Z ulgą i radością przyjęli zatem fani
kijków możliwość swobodnego chodze-
nia po lesie od 20 kwietnia. I wreszcie
ostatnio – od 6 czerwca – możliwość
realizacji zajęć grupowych. Ursynow-
skie bezpłatne treningi prowadzi jak
zwykle znana trenerka Marta Radom-
ska, wokół której skupia się bardzo licz-
na, łącznie nawet blisko stuosobowa
grupa fanów NW. 

– W sobotę 6 czerwca były już dwie
grupy, jedna dla zaawansowanych i
druga dla początkujących – opowiada
Marta Radomska. – Również w niedzie-
lę były dwie grupy, zaawansowana i
średnia. Udało nam się odtworzyć ten
sam tryb i rytm, który był w okresie
przedepidemicznym, z niewielką zmia-
ną godzin. Ze względu na obostrzenia
związane z epidemią koronawirusa mu-
simy mieć miedzy zajęciami 15 minut
przerwy, aby ograniczyć możliwość
kontaktowania się zbyt licznych grup
ludzi. Na pierwsze sobotnie zajęcia
przyszło mniej niż zwykle osób, po kil-
kanaście, ponieważ informacja o moż-
liwości spotkań i ursynowskich zajęć
pojawiła się dopiero w piątek, bezpo-
średnio przed treningami. Chodzimy
co prawda bez maseczek, ale zachowu-
jąc bezpieczny dystans. Najlepiej, żeby
ze względów bezpieczeństwa przynosić
swoje kijki, ale gdyby ktoś nie miał,
otrzyma na czas zajęć nasze kijki, oczy-
wiście wydezynfekowane – mówi Mar-
ta Radomska. 

– Przed epidemią zajęcia były dosyć
intensywne, dostosowane do poziomu
grupy, również  z wykorzystaniem róż-
nych przyrządów ćwiczeniowych, do-
stępnych w Lesie Kabackim – dodaje
trenerka. –Teraz ze względów bezpie-
czeństwa korzystamy tylko z własne-
go sprzętu i wyposażenia. Same trenin-
gi odbywają się  tradycyjnie – najpierw
rozgrzewka, potem marsz, przerwa na
jakieś ćwiczenia np. rozluźniające krę-
gosłup po tym długim siedzeniu w do-

mu, potem znowu marsz i na koniec
rozciąganie. Jednak obecnie, po prze-
rwie, zajęcia prowadzimy z mniejszą
intensywnością, żeby ułatwić adaptację
osobom, które w międzyczasie nie ćwi-
czyły. Zajęcia mamy obecnie zaplano-
wane do końca sierpnia, z tym że w
okresie letnim od lipca odejdą grupy
niedzielne oraz środowa grupa dla se-
niorów –  wyjaśniała trenerka.

Zajęcia są dostępne dla wszystkich
osób, bez względu na wiek. Należy
zwrócić jednak uwagę  na stopień wła-
snego zaawansowania i sprawności
uczestników w poszczególnych gru-
pach, co przekłada się na szybsze lub
wolniejsze tempo podczas treningu.
Osoby, które dopiero rozpoczynają swo-
ją przygodę z Nordic Walking, powinny
zgłosić się do grupy dla początkujących.
Jest także specjalna środowa grupa dla
seniorów, dostosowana do ich stanu
zdrowia i sprawności fizycznej.

Do zajęć można dołączyć, zapisując
się u instruktorki bezpośrednio przed
zajęciami (w przypadku pozostawania
wolnych miejsc na liście). Przed rozpo-
częciem udziału w „Ursynowskim Nor-
dic Walkingu” konieczne jest zapozna-
nie się z regulaminem zajęć i jego akcep-
tacja, a także podpisanie formularza
zgłoszeniowego.

Zbiórka na zajęcia odbywa się u zbie-
gu ulic Kabackiej i Zaruby. Program re-
alizowany jest z inicjatywy i ze środ-
ków finansowych Urzędu Dzielnicy Ur-
synów m. st. Warszawy.

Dokładny harmonogram zajęć Nor-
dic Walking:

GGrruuppyy ssoobboottnniiee –– nnrr 11 ii 22
Grupa nr 1 - grupa prozdrowotna:

wolniejsze tempo, nastawiona również
na ćwiczenia prozdrowotne (m. in. na
kręgosłup) - soboty w godz. 12.00-
13.30.

Grupa nr 2 - grupa początkująca: na-
uka i szlifowanie techniki – soboty w
godz. 13.45-15.15.

Zajęcia grupy nr 2 nie odbywają się w
trakcie wakacji tj. w okresie od 7 lipca
do 25 sierpnia.

GGrruuppyy nniieeddzziieellnnee –– nnrr 33 ii 44
Grupa nr 3 - grupa szybka – sporto-

wa (dodatkowo prowadzone są inten-
sywne ćwiczenia) – niedziele w godz.
12.00-13.30.

Grupa nr 4 - grupa prozdrowotna:
wolniejsze tempo, nastawiona również
na ćwiczenia prozdrowotne (m. in. na
kręgosłup) – niedziele w godz. 13.45-
15.15.

Zajęcia Grupy nr 4 nie odbywają się
w trakcie wakacji tj. w okresie od 7 lip-
ca do 25 sierpnia.

GGrruuppaa śśrrooddoowwaa ddllaa sseenniioorróóww –– nnrr 55 ii
nnrr 66

Grupa nr 5 - przeznaczona specjalnie
dla seniorów i dostosowana do ich sta-
nu zdrowia oraz sprawności fizycznej –
środy w godz. 11.00-12.30.

Grupa nr 6 – przeznaczona specjalnie
dla początkujących seniorów – środy w
godz. 12.45-14.15.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Powrócił ursynowski Nordic Walking

TTrreenniinngg NNoorrddiicc WWaallkkiinngg ww LLeessiiee KKaabbaacckkiimm ttoo rróówwnniieeżż ffiittnneessss..

NNaa uurrssyynnoowwsskkiiee „„kkiijjkkii”” nniiee mmaa zzłłeejj ppooggooddyy..

MMAACCIIEEJJ PPEETTRRUUCCZZEENNKKOO:: OOdd-
kkrryylliiśśmmyy ppaannaa ddookkttoorraa jjaakkoo wwłłaa-
śścciicciieellaa kkoonnii wwyyśścciiggoowwyycchh ppoo
ttyymm,, jjaakk kkllaacczz UUrruuggwwaajjkkaa wwyyggrraa-
łłaa 66 cczzeerrwwccaa ggoonniittwwęę  nnaa ddyyssttaann-
ssiiee 11330000 mmeettrróóww ddllaa kkoonnii 44-lleett-
nniicchh ii ssttaarrsszzyycchh nnaa SSłłuużżeewwccuu......

PPIIOOTTRR SSZZMMIIGGIIEELL:: Czuję się
zaszczycony zainteresowaniem
prasy warszawskiej. Urugwaj-
ka rzeczywiście wychowała się
pod moim okiem na pastwi-
skach w Siekierczynie, wsi poło-
żonej pomiędzy Lubaniem a
Zgorzelcem na Dolnym Śląsku.
Klimat naszej zielonej miejsco-
wości sprzyja hodowli koni.
Urugwajka to córka Uppsali ze
stadniny Romana Krzyżanow-
skiego w Jaroszówce w powie-
cie legnickim. Została przez nas
zakupiona jeszcze jako źrebię. Z
powodu jej drobnej budowy
uznaliśmy, że powinna nieco
później zacząć sportową karie-
rę. Stąd warszawska wygrana
sprawiła nam ogromną radość.
Urugwajka dobrze znosi trening
i starty. Przed nią więc obiecu-
jąca perspektywa. Wcześniej
wyróżniał się na torze nasz ka-
ry ogier Test, zwycięzca 6 go-
nitw, wywodzący się również z
hodowli w Jaroszówce. 

SSkkąądd uu ppaannaa ppaassjjaa ddoo kkoonnii??

Mam to po dziadku, który ho-
dował konie i tak był do każde-
go z nich przywiązany, że nigdy
żadnego nie sprzedał. Dziś już
trzeba inaczej podchodzić do ho-
dowli, bardziej handlowo. Ja za-
cząłem hodowlę od zakupu kla-
czy pełnej krwi w Wieruszowie.
I tak się to jakoś rozwinęło. Spo-
śród moich pięciu córek tylko
jedna, Ewa, która skończyła
technikum hodowli i studia rol-
nicze – bardzo mi pomaga w ca-
łym przedsięwzięciu. Dla mnie
koń to przepiękne stworzenie,
więc hodowla to jednocześnie
interes i przyjemność. Jeśli cho-
dzi o wymiar sportowy, to nie
da się ukryć, że wyścigi są dro-
gim sportem, chociaż stają się
coraz bardziej popularne. Konie
mają w Polsce wspaniałą trady-
cję, którą warto kontynuować.
Dlatego zdumiewa mnie, że jeśli
chodzi o hodowlę koni arab-
skich, to taki potencjał w Jano-
wie Podlaskim się marnuje. 

DDoommyyśśllaamm ssiięę,, żżee kkoonniiee ttoo ww
ppaannaa wwyyppaaddkkuu jjeeddyynniiee hhoobbbbyy,, aa
ggłłóówwnnyymm zzaajjęęcciieemm jjeesstt wwyykkoonnyy-
wwaanniiee zzaawwoodduu lleekkaarrzzaa......

Tak właśnie. Moje specjalności
to interna i medycyna rodzinna.
Niemniej, od 25 lat pochłania
mnie również hodowla koni.

Szkoda, że wyścigi konne wciąż
mają u nas za małą promocję.
Dobrze więc, że TVP zaczęła
transmitować gonitwy na Słu-
żewcu, który bardzo skorzystał
na mecenacie Totalizatora Spor-
towego. A przecież Służewiec to
jeden z najpiękniejszych torów w
Europie. Tyle że potrzeba wię-
cej osób grających, żeby konie
mogły na siebie zarabiać. Typo-
wanie zwycięzców gonitw to nie
jest ślepy los. Kto się zna, ten
wie, który koń i pod którym
jeźdźcem może wygrać. Pamię-
tam, jak dobrze propagował wy-
ścigi śp. redaktor Jan Ciszewski,
telewizyjny gwiazdor dzienni-
karstwa sportowego. I teraz
przydaliby się tacy propagato-
rzy, a także więcej czasu ante-
nowego na zapowiedzi i analizy
gonitw. Ekspertów przecież nie
brakuje. Niech i u nas narodzi
się wielkie wyścigowe święto –
jak np. rozgrywane od 1875 ro-
ku Kentucky Derby w Stanach
Zjednoczonych. 

NNiieeddaawwnnoo ppuubblliikkoowwaalliiśśmmyy ww
„„PPaassssiiee”” wwyywwiiaadd zz AAlleekkssaannddrrąą
SSzzmmiiggiieell,, llaauurreeaattkkąą GGrraanndd PPrreessss
PPhhoottoo.. CCzzyy ww ppaańńssttwwaa wwyyppaadd-
kkuu ttoo ttyyllkkoo zzbbiieeżżnnoośśćć nnaazzwwiisskk??

Ależ skąd, Ola to jedna z mo-
ich pięciu córek. Duma taty.

Doktor Piotr Szmigiel o sukcesie swojej Urugwajki 

Siekierczyn triumfuje na Służewcu

PPiioottrr SSzzmmiiggiieell 
wwrraazz zz mmaałłżżoonnkkąą
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Spotkanie on-line 
z Anną Salamon

W witrynie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży
nr XXXI można oglądać do 15 czerwca prace Anny Salamon do
“Literkowej książki”. Tego samego dnia można również uczest-
niczyć w spotkaniu i działaniach on-line z ilustratorką, w ramach
finisażu wystawy.

Ilustracje do “Literkowej książki” zaskakują techniką jaką
zostały zrobione. Szydełko, materiały, kolorowe włóczki, kor-
donki, nici... to nie lada gratka dla wszystkich miłośników prac
ręcznych.

Zapraszamy dzieci, młodsze i starsze na spotkanie podczas
którego:

- dowiemy się jak powstawała “Literkowa książka”
- zobaczymy szydełkowe ilustracje
- wykonamy nowy zestaw liter do książki
- będziemy współtworzyć wirtualną wystawę prac!
Potrzebne będą: papier A4, coś do rysowania (mazaki/kred-

ki), nożyczki, klej, kolorowy papier.
Wstęp wolny, zapisy mailowe mbddim@bpmokotow.waw.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Spotkanie odbędzie się na platformie zoom, do której uczest-

nicy dostaną link z hasłem dostępu.
ZAPRASZAMY! 15 czerwca, godzina 17.00

Wykłady online dla rodzinnych
opiekunów osób starszych

Stowarzyszenie SYNTONIA zaprasza opiekunów nieformal-
nych (rodzinnych) osób starszych z Dzielnicy Mokotów* na
bezpłatne wykłady on-line:

1. Trudne sytuacje w opiece nad osobą z demencją- dlacze-
go tak się dzieje i co można zrobić? - 17 czerwca godz. 12:30 -
13:30 lub godz. 18:30- 19:30

2. Zespół wypalenia opiekuna - co warto widzieć? - 24 czerw-
ca godz. 12:30-13:30 lub godz. 18:30-19:30

3. Jak wybrać dom opieki?- 1 lipca godz. 12:30 -13:30 lub
godz. 18:30-19:30

*w miarę wolnych miejsc udział mogą wziąć także osoby
spoza Dzielnicy.

Zanim zapiszecie się Państwo na wykłady prosimy o zapozna-
nie się z poniższymi informacjami:

1. Udział w wykładach jest bezpłatny, a liczba miejsc jest
ograniczona.

2. Możecie Państwo wziąć udział w całym cyklu wykładów
lub wybrać te, które Państwa interesują.Wykłady odbywają się
w dwóch porach: o godz. 12:30 lub o godz.18:30 - prosimy o
zwrócenie uwagi przy wyborze.

3. Zajęcia skierowane są przede wszystkim opiekunów rodzin-
nych osób starszych z Dzielnicy Mokotów. W miarę wolnych
miejsc zapraszamy także spoza Dzielnicy.

4. Wykłady będą się odbywały w formie online, poprzez
platformę AnyMeeting.

5. Aby uczestniczyć w wykładzie niezbędny jest dostęp do in-
ternetu oraz sprzęt w postaci: komputera lub tabletu z kame-
rą i głośnikiem (posiadanie mikrofonu i słuchawek nie jest ko-
nieczne, ale umożliwi np. zadawanie pytań).

6. Podczas wykładu wszyscy uczestnicy będą siebie widzie-
li i słyszeli oraz będą mieli możliwość zadawania pytań. Wykład
nie będzie i nie może być nagrywany.

7. Aby wziąć udział w spotkaniu nie jest potrzebne wcze-
śniejsze doświadczenie udziału w zajęciach prowadzonych w
tej formie.

8. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo drogą mailową
dalsze wskazówki dotyczące sposobu dołączenia do wykładu.

9. Wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadczają Państwo,
że zapoznaliście się z Regulaminem, w którym znajduje się Klau-
zula informacyjna zgodnie z RODO, dotycząca przetwarzania da-
nych osobowych i wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie:
https://syntonia.jimdo.com/senior-blisko-siebie/regulamin/

10. Zapisać się można poprzez wypełnienie formularza zgło-
szeniowego:

https://www.survio.com/survey/d/B6V3U9E4N5F4S2L1W
Wykłady poprowadzą:
Ewa Drop - psycholog i gerontolog oraz Izabela Cymer- psy-

choterapeuta i gerontolog ze Stowarzyszenia Syntonia, które na
codzień pracują z opiekunami w zakresie rozwiązywania pro-
blemów związanych z opieką.

W razie trudności przy wypełnieniu formularza, prosimy o
wiadomość mailową na adres zapisy@syntonia.org.pl - wesprze-
my Państwa.

Wykłady odbywają się w ramach projektu “Senior blisko Sie-
bie - Mokotów 2020” współfinansowanego ze środków m.st.
Warszawy.

Przy ul. Bokserskiej mokotowscy urzędnicy postawili
pięć „ekologicznych” ławek.

Ławki wykonane są z przyjaznych dla środowiska materiałów po-
chodzących z recyclingu. To elementy konstrukcyjne z materiału wy-
konanego z poużytkowego polietylenu i polipropylenu (wykonane-
go z toreb na zakupy, doniczek, wanien i tacek, z których większość
stanowią tworzywa sztuczne jednorazowego użytku), a siedziska
z materiału imitującego wygląd drewna, wykonanego z co naj-
mniej 70% pochodzących z recyklingu trocin z drewna liściastego
(które w przeciwnym razie zmarnowałoby się) i polipropylenu z re-
cyklingu.

Ławki są trwałe i estetyczne, a wykorzystanie materiałów pocho-
dzących z recyclingu wpływa na zmniejszenie śladu węglowego. W
planach są kolejne ławki.

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w wyjątkowej wy-
cieczce rowerowej po najwspanialszych zakątkach Mo-
kotowa. 

Razem z OSiR Mokotów zachęcamy do odkurzenia swoich rowe-
rów i przetestowania najdłuższej sieci ścieżek rowerowych w War-
szawie, a dzielnica Mokotów ma ich ponad 70 kilometrów.

Wszyscy chętni, którzy przyłączą się do zabawy i udokumentu-
ją trasę swojej wycieczki lub zrobią zdjęcia na tle charakterystycz-
nych miejsc lub budowli naszej dzielnicy i prześlą na adres 
zzaappiissyy@@oossiirrmmookkoottooww..wwaaww..ppll wezmą udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród. Pamiętajcie o kaskach i bezpiecznym zachowaniu
na drodze. 

Szczegóły akcji i regulamin na wwwwww..oossiirrmmookkoottooww..wwaaww..ppll..  

Ławki, że proszę siadać!

Wracajmy na rowery...
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W ubiegłym roku wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci
miast po raz pierwszy mu-
sieli przedstawić raport o
stanie gminy za rok po-
przedni. To novum w histo-
rii odrodzonego w 1989 r.
polskiego samorządu.  

U chwalona w styczniu
2018 r. nowelizacja
ustawy o samorządzie

ma na celu zwiększenie udziału
obywateli w procesie kontrolowa-
nia samorządowej władzy. I rze-
czywiście, sporządzany co roku
przez wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast raport o stanie
gminy, to bardzo dobry sposób na
włączenie mieszkańców w co-
dzienne życie swoich „małych oj-
czyzn”. Debata nad tym doku-
mentem musi odbyć się najpóź-
niej 31 maja i kończy się głoso-
waniem radnych za udzieleniem
votum zaufania dla organu wy-
konawczego danej jednostki sa-
morządu terytorialnego. W tym
roku ze względu na pandemię
przedłużono termin przedłożenia
raportu do końca sierpnia. 

M ieszkańcy mają pra-
wo w niej uczestni-
czyć, ale na zasadach

określonych w ustawie. Miesz-
kaniec, który chciałby zabrać głos
w debacie, powinien najpóźniej
jeden dzień przed wyznaczonym
terminem sesji złożyć do prze-
wodniczącego rady gminy pisem-
ne zgłoszenie poparte podpisa-
mi co najmniej 20 osób (w gmi-
nach do 20 tys.), bądź 50 (w gmi-
nach powyżej 20 tys.). Ustawo-
dawca określił liczbę mieszkań-
ców mogących zabrać głos w de-
bacie na maksymalnie 15. Organ
wykonawczy ma obowiązek
umieszczenia pełnego raportu o
stanie gminy na stronie BIP urzę-
du, by był dostępny dla każdego
mieszkańca. 

P ostanowiliśmy przyjrzeć
się raportowi o stanie
graniczącej z Ursyno-

wem gminy Lesznowola za rok
2019. Nie bez powodu. Wysoko
oceniane przez nas m. in. za wy-
jątkowo dynamiczny rozwój wła-
dze tej wiejskiej gminy są bowiem
ostatnio ostro krytykowane na
internetowych forach przez grup-
kę osób niezadowolonych ze sty-
lu zarządzania gminą i wieszczą-
cych rychłe jej bankructwo. Por-
tale internetowe oraz produku-
jące się tam osoby nie są dla me-
diów papierowych krynicą wia-

rygodności, ponieważ w sieci rzą-
dzą emocje, hejt oraz frustracja,
zaś wpisy merytoryczne można
policzyć na palcach jednej ręki.
Niemniej jednak zdarza się, że
mieszkańcy będący blisko gmin-
nej władzy widzą i sygnalizują
nieprawidłowości. Nie można by-
ło zatem zlekceważyć sygnałów o
konflikcie w Lesznowoli, ponie-
waż jednym z zadań dziennikar-
stwa jest nadzorowanie porządku
publicznego. Komentowanie
ważnych wydarzeń w tej gminie
jest naszym obowiązkiem także
dlatego, że kolportaż „Passy” na
terenie Lesznowoli trwa od kil-
kunastu lat. 

O d 1999 r. nasz tygodnik
monitoruje działalność
samorządów na terenie

Warszawy płd., także samorządu
spółdzielczego, bowiem ponad-
stutysięczny Ursynów nazywany
jest często „Rzeczpospolitą Spół-
dzielczą”. Mieliśmy do czynienia
z lawiną wzajemnych oskarżeń,
które potwierdziły się może w 10
procentach. Większość z nich po-
szczególne ugrupowania i kote-
rie używały jako oręż w walce o
władzę – w gminach, dzielnicach,
bądź spółdzielniach. Wielokrot-
nie usiłowano nas wykorzystać,
przedstawiając „fakty”, które oka-
zywały się wyssanymi z palca in-
synuacjami. Przez ponad dwie de-
kady działalności nabyliśmy na
tyle doświadczenia, że dzisiaj bar-
dziej wierzymy w liczby, niż naj-
bardziej nawet sensacyjne i kwie-
ciste internetowe donosy. Stąd
weryfikując oskarżenia pod adre-
sem władz Lesznowoli i osobiście
wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wą-
sik skupiliśmy się przede wszyst-
kim na liczbach.

C zołowym krytykiem wójt
Batyckiej-Wąsik jest pan
Jacek Barcikowski,

mieszkaniec Lesznowoli, prezes
Stowarzyszenia Pełnoprawni Oby-
watele Kwiryta (ostatni wpis w
KRS w 2015 r.). Obecnie prowadzi
w Internecie Obywatelski Think
Tank, który stał się głównym
ostrzem krytyki. W lutym 2016 r.
stowarzyszenie opublikowało ra-
port dotyczący m. in. złej sytuacji
finansowej Lesznowoli i wadliwe-
go zarządzania gminnymi środ-
kami. Wójt Batycka-Wąsik pozwa-
ła stowarzyszenie, zarzucając mu
naruszenie dobrego imienia gmi-
ny. Raport miał zawierać niepraw-
dziwe informacje oraz zwykłe in-
synuacje i powodować niepokoje

wśród mieszkańców, jak również
godzić w wizerunek gminy w
oczach inwestorów. Na początku
2018 r. zapadł wyrok w I instancji,
który był korzystny dla gminy. Sto-
warzyszenie odwołało się do sądu
apelacyjnego i wygrało sprawę
prawomocnym wyrokiem w dniu
20.12.2019 r. Stał się on głównym
atutem pana Jacka Barcikowskie-
go w walce z wójt Jolantą Batycką-
-Wąsik. Pisemne uzasadnienie do
wyroku zamieścił w Internecie
1.06.2020 r.  

D wa uzasadnienia dwóch
wyroków w tej samej
sprawie są tak rażąco

różne, że czytając ich treść, ma
się wrażenie, iż oba sądy rozpatry-
wały dwa różne pozwy. Pan Bar-
cikowski zamieścił w Internecie
obszerne fragmenty uzasadnie-
nia sądu apelacyjnego, korzystne
dla siebie fragmenty zaznaczając
boldem (tzw. wytłuszczenie tek-
stu). Pomija jednakowoż frag-
menty, które świadczą na korzyść
wójt Batyckiej-Wąsik i obalają m.
in.  jego zarzut o rzekomej niego-
spodarności gminy w trakcie bu-
dowy ultra nowoczesnego kom-
pleksu, jakim jest Centrum Edu-
kacji i Sportu w Mysiadle, nazy-
wanego szkołą XXI wieku. Tu cy-
tat z uzasadnienia wyroku: „W
chwili obecnej Centrum funkcjo-
nuje, ukończono I etap inwestycji,
a budynek stanowi jeden z naj-
bardziej nowoczesnych tego typu

na terenie Mazowsza”. Żadna z
dwóch instancji sądowych nie do-
patrzyła się niegospodarności
podczas realizacji tej ogromnej
oświatowej inwestycji, więc za-
rzut pana Barcikowskiego okazał
się dęty. Podobnych przykładów
jest więcej. 

W ybiórcze podejście do
zagadnienia znacznie
obniża wiarygodność

rewelacji Obywatelskiego Think
Tanku. Tym bardziej, że pan Bar-
cikowski nie informuje czytelni-
ków o skardze kasacyjnej do Sądu
Najwyższego, którą przygotowują
gminni prawnicy. A jest to kwe-
stia bardzo istotna, bo może się
wkrótce okazać, że radość z wy-
grania sprawy była przedwczesna.
Ważnym argumentem pana Barci-
kowskiego w walce z urzędem
gminy jest także rzekomo gigan-
tyczne zadłużenie Lesznowoli. Dla
kogoś, kto nie zna realiów gospo-
darki finansami w polskim samo-
rządzie, zadłużenie na koniec
2019 r. w wysokości około 129 mln
zł faktycznie może niepokoić. Je-
śli jednak ten ktoś weźmie pod
uwagę fakt, że zadłużenie stanowi
tylko 3,52 proc. tzw. wskaźnika
ostrożnościowego, którego wyso-
kość ustawodawca określił na 7,75
proc., niepokój powinien ustąpić. 

O tych niuansach, jakże
ważnych w kontekście
wysuwanych zarzutów,

Obywatelski Think Tank nie do-

nosi. Nie informuje również o ko-
lejnym  istotnym elemencie doty-
czącym zadłużenia, a mianowicie,
że jego spłata jest rozłożona do
roku… 2034 w ratach od 8 do 15
milionów rocznie. To dla gminy
dysponującej prawie ćwierćmiliar-
dowym budżetem, który rokrocz-
nie wzrasta, nie są duże pienią-
dze. I jeszcze jeden element nie-
podnoszony przez organ pana
Barcikowskiego: gmina Leszno-
wola korzysta z dodatkowych in-
strumentów finansowych, jak na
przykład z częściowo umarzalnej
preferencyjnej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz nisko oprocen-
towanych obligacji. Z raportu Ser-
wisu Samorządowego PAP za rok
2018 wynika, że zadłużenie na
głowę mieszkańca plasuje Lesz-
nowolę w środku sporządzonej
statystyki (2986 zł), tuż za War-
szawą (2923 zł). Najmniej zadłu-
żony jest mieszkaniec Obornik Ślą-
skich (1823 zł), najwięcej obywa-
tel Ostrowic (18.602 zł). 

P an Barcikowski dworuje
sobie z raportu o stanie
gminy Lesznowola za rok

2019, pisząc m. in., że jego treść
kojarzy mu się z treścią ballady o
„Titanicu”, jak również jest dal-
szym ciągiem uprawianej przez
samorząd gminy propagandy suk-
cesu. Ballada o „Titanicu” nie jest
niestety znana w redakcji „Pas-
sy”, natomiast co do uprawianej
przez samorząd gminy Leszno-
wola propagandy, to wydając
dziennikarski osąd o rzeczywi-
stym stanie tej gminy, wolimy pa-
trzeć na konkretne dane zawarte
w raporcie, niż opierać się na nie-
popartym dowodami bredzeniu
o rzekomym bankructwie jedne-
go z najzamożniejszych samorzą-
dów wiejskich w skali kraju. Tym
bardziej że lata mijają, a przepo-
wiednia pana Barcikowskiego się
nie sprawdza. Lesznowola ani my-
śli bankrutować, a wręcz przeciw-
nie, z roku na rok zwiększa do-
chody, windując je w roku minio-
nym do astronomicznej – jak na
gminę wiejską – wysokości ponad
247 mln złotych.  

Na stronie Obywatelskie-
go Think Tanku znajdu-
je się zakładka o zna-

miennej nazwie „Demokracja od-
dolna”. Wybitny demokrata i
strażnik praworządności w gmi-
nie Lesznowola, jakim bez wąt-
pienia jest pan Jacek Barcikowski,
powinien wiedzieć, że jednym z
fundamentów demokracji jest tak
zwane domniemanie niewinno-
ści. Jest to zasada, według której
każda osoba mająca postawione
zarzuty jest niewinna, dopóki wi-
na nie zostanie jej udowodniona
prawomocnym wyrokiem sądu.
Zasadę tę przyjmuje się za oczywi-

stą dla współczesnych państw pra-
wa. Jest faktem, że latem 2019 r.
na skutek serii donosów CBA do-
konało spektakularnego zatrzy-
mania wójt Marii Jolanty Batyc-
kiej-Wąsik, a prokuratura  usiło-
wała wtrącić ją na trzy miesiące
do tymczasowego aresztu. Kiedy
sąd nie zgodził się z wnioskiem
prokuratury o zastosowanie aresz-
tu, w tym samym dniu, ten sam
prokurator wydał nowe postano-
wienie, tym razem o zawieszeniu
wójt Batyckiej-Wąsik w wykony-
waniu czynności służbowych. Po
złożeniu zażalenia na to postano-
wienie – kolejny sąd wydał kolej-
ny korzystny wyrok dla wójt Lesz-
nowoli, przywracając ją do dal-
szego wykonywania czynności
służbowych. O tym Obywatelski
Think Tank również zapomniał
wspomnieć. 

N ie wspomina także, iż w
obronie wójt Lesznowo-
li wystąpiło prawie 7 ty-

sięcy osób, z kardynałem Kazimie-
rzem Nyczem na czele, jak rów-
nież o tym, że Batycka-Wąsik w
kolejnych wyborach uzyskuje po-
parcie rzędu 70-80 proc., a partie
wolą nie wystawiać w tej gminie
własnych kandydatów ze względu
na duże prawdopodobieństwo po-
litycznej kompromitacji. Może dla-
tego wiele osób podejrzewa, że
atak CBA na wójt Lesznowoli miał
podłoże stricte polityczne, chodzi-
ło o wprowadzenie do bogatej
gminy komisarza i przejęcie wła-
dzy. W dzisiejszych, niespokojnych
czasach takiej opcji nie można wy-
kluczyć. Jest faktem, że różne są-
dy dwóch instancji odrzuciły wnio-
ski prokuratury, nie zezwoliły na
zastosowanie aresztu tymczaso-
wego wobec Jolanty Batyckiej-Wą-
sik i nie zgodziły się na odsunięcie
jej od zarządzania gminą. Ciągłe
więc przypominanie w publika-
cjach tego incydentu, jak również
ustawiczne używanie przez pana
Barcikowskiego wobec wójt Ba-
tyckiej-Wąsik słowa „podejrzana”
można odbierać jako szczucie na-
zywane dzisiaj hejtem.

W życiu doczesnym nie
ma cudów. Blisko
ćwierćmiliardowe do-

chody gminy Lesznowola i bardzo
wysoka pozycja w statystykach
prowadzonych przez poważne
podmioty, m. in. prestiżowy mie-
sięcznik „Forbes”, nie wzięły się
znikąd. Nie są wynikiem korzyst-
nego zrządzenia losu, manny z
nieba, czy szczęścia. Szczęście w
gospodarce nie mieszka. Bogac-
two niewielkiej podwarszawskiej
gminy nieposiadającej drogocen-
nych kopalin, jak np. leżący na wę-
glu brunatnym Kleszczów, najbo-
gatsza gmina wiejska w Polsce, to
wyłącznie efekt sprawnego, wi-
zjonerskiego zarządzania i wielo-

letniej ciężkiej pracy radnych kolej-
nych kadencji oraz urzędników
gminnej administracji. Wiedzą o
tym „starzy” mieszkańcy gminy,
którzy dobrze pamiętają Leszno-
wolę sprzed dwóch dekad. Powin-
ni przyjąć to do wiadomości także
nowi, których ciągle przybywa.
Sądząc po stylu i treści wypowie-
dzi zamieszczanych w sieci, zdecy-
dowana większość nowych miesz-
kańców gminy to dosyć wysoka
intelektualnie półka. Prymityw-
nych agresorów i miłośników hej-
tu można policzyć na palcach jed-
nej ręki. To dobrze rokuje dla przy-
szłości Lesznowoli.

W róćmy do liczb zawar-
tych w raporcie o sta-
nie gminy Lesznowo-

la. Nie ma możliwości, by nie od-
powiadały one stanowi faktycz-
nemu, bądź zostały zmanipulo-
wane. To dokument urzędowy i
dokonanie w nim jakichkolwiek
manipulacji, nie mówiąc o fałszer-
stwie, grozi surowymi konse-
kwencjami prawnymi. Dochody
gminy Lesznowola wyniosły w
ubiegłym roku 247.429.719 zł i
były wyższe niż w roku 2018 o
ponad 38 mln. W porównaniu z
Lesznowolą sąsiedni Tarczyn z po-
dobną liczbą mieszkańców to – z
całym szacunkiem dla gminy Tar-
czyn – ubogi krewny wykazujący
dochody w wysokości 58 mln,
czyli ponad cztery razy mniej. Bu-
dżet wiejskiej Lesznowoli był
większy od kilku dzielnic stolicy
państwa – Rembertowa (120
mln), Wesołej (123 mln) oraz
Włoch (225 mln). Dochody w
przeliczeniu na 1 mieszkańca (per
capita) Lesznowoli w roku 2019 to
kwota 10.515, 53 zł, co oznacza,
że gmina ta zalicza się do elitarne-
go grona najbogatszych polskich
samorządów. 

W raporcie Regionalnej
Izby Obrachunkowej
z roku 2017 Leszno-

wola znalazła się na bardzo wy-
sokiej 29. pozycji z 6.779,97 zł per
capita. Łącznie zbadano wówczas
dochód per capita w 2478 polskich
gminach. Po trzech latach Lesz-
nowola notuje wzrost aż o prawie
4 tys. zł. Główny Urząd Statystycz-
ny, któremu trudno odmówić wia-
rygodności, podaje, że w większo-
ści przypadków (60 proc.) docho-
dy per capita zamykają się w prze-
dziale 3000 - 4000 zł, w jednej
trzeciej gmin to od 4000 zł do
5000 zł, a w 129 najbardziej za-
możnych samorządach powyżej
5000 zł. Bardzo wysoki dochód
per capita wynika z faktu, że na te-
renie Lesznowoli działalność go-
spodarczą prowadzi około 5 tysię-
cy podmiotów prawa handlowe-
go. Łącznie prowadzi tam biznes
ponad 8 tysięcy przedsiębiorców.
To rekord w Polsce. Nasuwa się

pytanie, skąd bierze się tak ogrom-
ne zainteresowanie inwestorów
gminą, która zdaniem pana Jacka
Barcikowskiego i kilkorga osób z
jego otoczenia jest fatalnie zarzą-
dzana? Rozwiązania tej bizneso-
wo-socjologicznej zagadki powi-
nien podjąć się osobiście pan Jacek
Barcikowski. Bo skoro jego zda-
niem w Lesznowoli jest aż tak źle,
to czemu liczby pokazują, że jest aż
tak dobrze? 

Wocenie dziennikarza
„Passy”, od ponad
dwóch dekad bacz-

nego obserwatora samorządów
funkcjonujących na południo-
wych rubieżach stolicy, wysuwa-
ne przez Obywatelski Think Tank
oskarżenia władz gminy Leszno-
wola o niegospodarność nie są
poparte dowodami. Liczby zada-
ją kłam roztaczanym przez niego
apokaliptycznym wizjom o grożą-
cym gminie bankructwie. I fak-
tycznie mogą godzić w wizeru-
nek gminy, wywoływać niepoko-
je społeczne oraz dezorientować
mieszkańców, szczególnie tych,
którzy stosunkowo niedawno
zdecydowali się zamieszkać w
Lesznowoli. Tej grupie społecz-
nej zalecamy dużą ostrożność,
ponieważ „internety” nie zawsze
są wiarygodne i potrafią wybor-
nie manipulować. W odróżnie-
niu od dziennikarzy gazet, czy
stacji telewizyjnych, którzy mu-
szą przestrzegać zapisów ustawy
Prawo Prasowe i pod groźbą po-
stępowania sądowego dochować
szczególnej staranności podczas
tworzenia publikacji, twórcy in-
ternetowej rzeczywistości nie kie-
rują się żadnymi normami pra-
wa. Mogą bezkarnie plotkować,
oskarżać, obrażać i obrzucać bło-
tem. Dlatego nie wolno wierzyć
im bezgranicznie.

Zabiegam u wójt Jolanty
Batyckiej-Wąsik o udzie-
lenie „Passie” wywiadu,

ale wirus Corona przesuwa ter-
min w czasie. Chcę rozmawiać o
sprawach trudnych, bez pudrowa-
nia rzeczywistości. Szacunek do
wójt Lesznowoli za przeprowadze-
nie gminy z wiejskiej siermięgi do
(wielko) miejskości i poziomu za-
możności niedostępnego dla in-
nych jednostek administracyjnych
o podobnym statusie, nie zwalnia
mnie z obowiązku zadawania sze-
fowej lesznowolskiego samorzą-
du niewygodnych pytań, o ile sy-
tuacja w gminie tego wymaga. Po-
za tym uzyskałem kilka ciekawych
informacji o osobach stojących po-
noć w cieniu Obywatelskiego
Think Tanku. Informacje wymaga-
ją dziennikarskiej weryfikacji, roz-
mów z kilkoma źródłami, dlatego
ciąg dalszy nastąpi z niewielkim
opóźnieniem. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Co w lesznowolskiej trawie piszczy?

Od poniedziałku 1 czerwca autobusy linii 711 i 733
zmienią swoje trasy w Nadarzynie. Podjadą do lokal-
nego węzła przesiadkowego przy nowym parkingu
P+R.

– Problem wykluczenia komunikacyjnego nasila się. W ostatnim
czasie lawinowo rośnie liczba obszarów, na których komunikacja
autobusowa zamiera. Rządzący nie doceniają problemu lokalnych
społeczności – cięcia siatek połączeń lub nawet całkowita ich likwi-
dacja na wsiach i w małych miejscowościach to prawdziwa plaga.
Dotyczy to zarówno państwowych PKS-ów, jak i prywatnych prze-
woźników. A osób dotkniętych komunikacyjnym wykluczeniem
gwałtownie przybywa. Ci, którzy nie mają prawa jazdy i samocho-
du, mają ogromne problemy z przemieszczaniem się – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Tak jak zapowiadałem w mo-
im programie, inwestujemy i rozwijamy transport podmiejski.
Mieszkańcy gmin i małych miejscowości nie mogą być odcięci od
komunikacji publicznej.  Dlatego we współpracy z gminami są-
siednimi konsekwentnie wprowadzamy rozwiązania, które uła-
twiają mieszkańcom bezpieczny, ekologiczny i sprawny transport
do pracy, szkoły, lekarza, miejsc kultury, urzędów. Warszawa jest
przykładem dla całej Polski – dodaje.

Warszawiacy i mieszkańcy gmin aglomeracji mogą korzystać
m. in. z:

- Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD - to specjalna oferta taryfowa,
w ramach której posiadacze biletów 30- i 90-dniowych (oraz Bile-
tów Metropolitalnych) mogą podróżować pociągami podmiejski-
mi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na terenie
Warszawy i gmin ościennych.

- Biletów Metropolitalnych - rok 2020 to trzeci rok funkcjonowa-
nia oferty „Warszawa+” w rozszerzonej formule, umożliwiającej
mieszkańcom podwarszawskich miejscowości kupowanie biletów
na Warszawski Transport Publiczny w niższej cenie. Mieszkańcy
podwarszawskich gmin w 2019 roku zakupili 275 049 biletów o łącz-
nej wartości 60 291 044 zł.

- pierwszej strefy w gminach - obecnie w pięciu gminach: Łomian-
ki, Izabelin, Marki, Ząbki, Konstancin-Jeziorna jest pierwsza stre-
fa biletowa – czyli są tam autobusy linii miejskich i obowiązują bi-
lety na pierwszą strefę. Jest to możliwe dzięki porozumieniu lokal-
nych samorządów z Zarządem Transportu Miejskiego. Samorządy
pokrywają co najmniej 60 proc. kosztów funkcjonowania linii.

- sieci metropolitalnych parkingów „Parkuj i jedź” – 63 nowych
parkingów, która jest stale rozbudowywana w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanych ze środków UE.
Dotychczas podpisano umowy na realizację 63 parkingów o doce-
lowej pojemności niemal 6 100  miejsc parkingowych, co niemal po-
dwoi liczbę parkingów P&R w metropolii. Całość jest skoordynowa-
na z transportem miejskim, co ułatwia mieszkańcom metropolii co-
dzienne dojazdy do pracy, a także zachęca do podróżowania komu-
nikacją zbiorową. Z bezpłatnego parkowania korzystają podróżu-

jący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego
przewoźnika.

- linii podmiejskich 700 - w tej chwili jest ich 34. Samorządy po-
krywają ok. 40 proc. kosztów funkcjonowania linii.

- linii lokalnych L - wiosną 2019 roku minęło dziesięć lat od uru-
chomienia pierwszej linii lokalnej. Linie „L” to przykład udanej
współpracy warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego z pod-
warszawskimi gminami. ZTM zajmuje się organizacją przetargu, wy-
biera przewoźnika i układa rozkład jazdy. Natomiast samorząd
gminny, z którym podpisano umowę, przygotowuje niezbędną in-
frastrukturę. Mieszkańcy mogą korzystać z połączeń, uwzględnia-
jących ich lokalne potrzeby – zapewniających dojazdy  do urzędu,
pracy, szkoły, stacji kolejowych, itd. i dzięki jednemu biletowi WTP
kontynuować podróż także w Warszawie. Linie „L” likwidują „bia-
łe plamy” na mapach transportu publicznego podwarszawskich
gmin i przeciwdziałają wykluczeniu transportowemu.

SKM to niezastąpiony środek transportu dla wielu mieszkań-
ców podwarszawskich gmin. W dni powszednie uruchamiane są 4
linie: S1, S2, S3 i S9, które wykonują ponad 250 połączeń dziennie.
Łączna długość tras obsługiwanych przez SKM wynosi 162,141
km. SKM przewiozła w 2019 roku 22 mln pasażerów, co oznacza,
że Szybka Kolej Miejska jest 5 przewoźnikiem kolejowym w Polsce.

SKM oprócz miasta stołecznego Warszawy dociera do 5 powia-
tów (pruszkowski, otwocki, miński, legionowski, wołomiński), 9
gmin (Pruszków, Piastów, Józefów, Otwock, Sulejówek, Legiono-
wo, Wieliszew, Nieporęt i Radzymin) i 11 miejscowości (Prusz-
ków, Piastów, Józefów, Otwock, Sulejówek, Legionowo, Michałów
Reginów, Wieliszew, Nieporęt, Wólka Radzymińska, Radzymin).

Rozwijająca się we współpracy z Warszawą komunikacja podmiej-
ska jest niezwykle ważna ze względu na częsty brak alternatywy. To
jest dobry przykład prowadzenia zrównoważonej polityki trans-
portowej, która umożliwia mieszkańcom podmiejskich gmin normal-
ne funkcjonowanie. Połączenia lokalne obsługiwane na zasadach ko-
mercyjnych przez PKS czy prywatne firmy jest absolutnie niewystar-
czająca - w ten sposób powstawały rejony, gdzie nie było autobusów
w ogóle, bo wpływy z biletów okazywały się za małe. Epidemia ko-
ronawirusa dodatkowo sprawiła, że wiele połączeń wcześniej ren-
townych zostało zlikwidowanych. Dlatego warszawskie autobusy są
takie ważne – przez cały czas epidemii jeździmy w pełnej obsadzie,
nie ograniczając rozkładów i połączeń, by potrzebujący mogli dotrzeć
bezpiecznie do pracy czy lekarza. Warszawski Zarząd Transportu
Miejskiego jest w tej chwili największym organizatorem komunika-
cji publicznej w regionie – w zasięgu autobusów Warszawskiego
Transportu Publicznego mieszka ok. 2,5 mln osób.

Rząd zaproponował samorządom dopłatę do połączeń lokalnych
ok. 1-3 zł za wozokilometr (co miało wspomóc samorządy w finan-
sowaniu lokalnych linii). Doświadczenie Warszawy jasno wskazuje,
że taka kwota była nieadekwatna do realiów. W tej chwili koszt wo-
zokilometra na liniach „L” to ponad 7 zł za wozokilometr. R K

Warszawa inwestuje w transport podmiejski

Warszawa stawia na nowoczesne i
ekologiczne rozwiązania. Miasto
rozpocznie w maju dialog technicz-
ny o modernizacji energetycznej
około 50 stołecznych budynków. 

Zakwalifikowane firmy przedstawią pro-
pozycję kompleksowych prac, zmniejszają-
cych zapotrzebowanie na energię cieplną i
elektryczną.

Modernizacja, która miałaby być prze-
prowadzona m. in. w szkołach, halach spor-
towych czy domach kultury zakłada przede
wszystkim ocieplenie budynków i zabezpie-
czenie ich przed szybkimi zmianami tem-
peratury wewnątrz obiektu, np. poprzez
wymianę okien i drzwi zewnętrznych czy
systemów wentylacji z rekuperacją (odzy-
skiem ciepła) i klimatyzacją. Inwestycje mo-
gą też się wiązać z instalacją odnawialnych
źródeł energii jak i zmianą oświetlenia we-
wnętrznego na energooszczędne. Zakres i
rodzaj prac zostanie określony po konsulta-
cjach rynkowych.

Przedsięwzięcie będzie wykonane w for-
mule ESCO („energy service company”
oznacza firmę oferującą usługi energetycz-
ne). Inwestor przekazuje środki finansowe,
wdrażając rozwiązania energooszczędne u
klienta i przeprowadza niezbędne prace w

obiektach, udzielając gwarancję uzyskania
oszczędności.

– Dzięki takim rozwiązaniom planujemy
uzyskać oszczędności, które z kolei pozwo-
lą na spłatę kosztów inwestycji. W ten spo-
sób nie tylko ograniczamy zapotrzebowa-
nie na energię i zmniejszamy emisję gazów
cieplarnianych, ale także oszczędzamy, dzię-
ki braku konieczności angażowania środ-
ków z własnego budżetu – mówi Justyna
Glusman, dyrektorka koordynatorka ds.
zrównoważonego rozwoju i zieleni m. st.
Warszawy.

Stolica ogłosiła w kwietniu dialog tech-
niczny, w ramach którego Warszawa prze-
prowadzi konsultacje z potencjalnie zain-
teresowanymi wykonawcami i opracuje do-
kumentację przetargową w jak największym
zakresie odpowiadającą potrzebom miasta.
Wszystkie zgłoszone podmioty zakwalifi-
kowały się do współpracy. Warszawa wstęp-
nie zakłada, że modernizacja w formule
esco może objąć nawet 50 budynków, jednak
ostateczna liczba obiektów poddanych mo-
dernizacji zostanie ustalona po zakończeniu
dialogu technicznego.

Plany na energooszczędność miejskich budynków
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Czas płynie, wreszcie ob-
ostrzenia epidemiczne zo-
stały znacząco zmniejszo-
ne. Jednak kilka podsta-
wowych zasad ciągle obo-
wiązuje. To unikanie du-
żych zgromadzeń oraz nie-
przekraczanie odległości
2 metrów w sytuacji nie-
posiadania maseczki na
twarzy. Jednak wymogi
wymogami, a tak zwana
mądrość życiowa wielu
osób rządzi się całkiem
odrębnymi zasadami. 

Ja jestem zdrowy
Bazarek Na Dołku, sobotnie

przedpołudnie. Kupujących jak
zwykle wielu, zdecydowana
większość w maseczkach, tro-
chę “przyłbic”, sporo osób w rę-
kawiczkach. Dochodzę do inte-
resującego mnie straganu, w ko-
lejce kilka osób. No, może tro-
chę zbyt blisko siebie. Wśród
nich para w średnim wieku bez
masek. Stojący za nimi starszy
jegomość nie ukrywał irytacji. –
Popraw maseczkę, bo przede
mną są chyba sterylni inaczej –
zwrócił się do żony starszy pan.

– A dlaczego państwo bez ma-
sek? Przecież tu wszyscy są tak
blisko siebie? – zapytał stojących
przed nim. – Ja jestem zdrowy.  A
jak pan chce, może pan zrobić
obywatelskie zatrzymanie – od-
powiedział bezmaskowiec. 

– Obywatelskie zatrzymanie
jest za przestępstwo, a z pana
strony to zwykły egoizm bez wy-
obraźni. Można nie mieć obja-
wów, ale zarazi się kogoś, kto
może bardzo ciężko przechoro-
wać – wypalił emeryt. Dyskusja
skończyła się, bezmaskowcy za-
płacili i dumni z siebie odeszli
do innych kolejek. Kątem oka
zobaczyłem, jak przy dalszym
straganie znów im ktoś zwracał
uwagę. W sumie na bazarku ta-
kich osób było bardzo mało, ale
już w Lesie Kabackim – na prze-
wężeniach alejek, o kontakt bez-
pośredni było bardzo łatwo.
Również na polanie grillowej tłu-
my, bliskość powszechna. Nie
ma zakazu wychodzenia i kon-
taktowania się, no to hulaj dusza. 

O ile w hipermarketach panu-
je względna dyscyplina, choć
wymuszona – przed wejściem
wszyscy spryskują sobie ręce i w
miarę dostępności zakładają rę-
kawiczki jednorazowe, to w

mniejszych sklepach i również
galeriach – jest różnie. Również
w metrze, autobusach, zwłasz-
cza  w godzinach szczytu – też
nie ma ideału sterylności. Nie-
stety, coraz więcej jest młodych,
dziarskich, odpornych. Masecz-
ka, maseczka, ładna nieprzykry-
ta mordka, maseczka, maseczka,
lansujemy makijażyk, itd., itd.
Nie czuję objawów, więc jestem
zdrowy, nic mi nie jest. Naszym
chyba problemem a nie szczę-
ściem pozostaje fakt, że więk-
szość przypadków COVID nie
wykazuje dokuczliwych obja-
wów. I przez to zdradliwa choro-
ba jest bagatelizowana. 

Pełzający COVID wybucha 
w ognisko

Wredność koronawirusa wy-
nika z jego często trudnej prze-
widywalności. Wiadomo, że naj-
dotkliwiej atakuje osoby starsze

i najstarsze. Ale bywają przypad-
ki ponaddziewięćdziesięciolat-
ków, którzy przeżyli bardzo cięż-
ki stan chorobowy. Jest jednak
sporo przypadków ciężkiego
przebiegu u pięćdziesięciolat-
ków i młodszych, nawet z przy-
padkami śmiertelnymi. Czasem
wirus trafia w małe dzieci. Nie
wiadomo, dlaczego czasem  ktoś
z potencjalnie najbardziej zagro-
żonej grupy wiekowej unika cho-
roby i śmierci, i przeciwnie – w
grupach młodszych występują
przypadki kończące się zgonem
lub ciężkimi powikłaniami. 

Kolejny element zdradliwo-
ści koronawirusa to możliwe i
bardzo uciążliwe powikłania,
którymi zagrożone są osoby nie
tylko ciężko przechodzące cho-
robę. Dotkliwe, nasilające się
duszności i przewlekłe obtura-
cyjne zapalenie płuc (POChP)
to tylko część skutków. Namna-
żający się w pęcherzykach płuc-
nych wirus pozostawia martwe
tkanki i zwłóknienia miąższu, z
którymi organizm  nie potrafi
dać sobie rady. A dostępne leki
są tylko objawowe, nie leczące
tylko łagodzące objawy i uła-
twiające oddychanie, a więc nie
eliminujące postępujących kon-
sekwencji degradacji płuc. Jed-
nak taki stan może wystąpić  do-
piero w jakiejś przyszłości, a na-
si bohaterowie - “zdrowi i nie
zarażający” - taką przyszłością
nie przejmują się, bo dlaczego
miałoby ich to dotyczyć?

Już dawno zauważono pozor-
nie dziwną prawidłowość, że im
więcej wykonuje się testów, tym
więcej ujawnia się przypadków
zainfekowania koronawirusem.
Dlatego powszechnie zadziwia-
jąca była stosunkowo mała licz-
ba testów realizowanych w okre-
sie kwietnia i na początku maja.
Testy polskie, stosunkowo tanie

i oceniane przez specjalistów ja-
ko bardzo dobre, były już do-
stępne, nie były jednak po-
wszechnie wykorzystywane.
Trudno oprzeć się “teorii spisko-
wej”, że żonglowanie testami
mogło służyć pokazaniu uspo-
kajania się epidemii, co wów-
czas było bardzo potrzebne ze
względu na planowane wybory.
Po rezygnacji z pierwotnego ter-
minu i jednocześnie rozpoczę-
ciu czteroetapowego zmniejsza-
nia zaostrzeń epidemicznych,
przyrost zachorowań jakby znów
drgnął, jednak nadal był względ-
nie wypłaszczony. W terenie co-
raz częściej zaczęły pojawiać się
nowe ogniska choroby. Nie był to
przyrost w miarę równomierny,
ale właśnie wynikający z poja-
wiających się ognisk i wybuchu
nowych zachorowań. Czy mo-
gło być inaczej? W wykreowa-
nej przez władze sytuacji zrezy-

gnowania z restrykcji, nie
uwzględniającej znanej niesub-
ordynacji społecznej, było to
przewidywalne i zresztą od daw-
na sygnalizowane przez specja-
listów epidemiologów i wiruso-
logów zagrożenie. Sam minister
Szumowski jest świadomy tego
stanu, stwierdzając  podczas roz-
mowy na antenie RFM FM, że
“dystans społeczny stał się fik-
cją, a Polacy nie widzą tej pande-
mii, bo nie mamy tutaj Hiszpanii
czy Lombardii”. 

Bezwzględne maseczki 
i dystans

“Korona-party” i “korona-gri-
lle” ursynowianie mogą oglądać
na własne oczy na polanie ka-
backiej. A takich spotkań i miejsc
jest ogromna ilość. W całej Polsce
właśnie zaczyna się szał. Zdję-
cie dyspensy w związku ze znie-
sieniem ograniczeń ilościowych
w kościołach, komunie, wesela –
„skromniutkie”, bo tylko do 150
osób, kina, teatry, wreszcie si-
łownie i sale fitnessowe z dyszą-
cymi z wysiłku osobami, to prze-
wspaniałe miejsca rozprzestrze-
niania się wirusa. To zarazem
miejsca, gdzie maseczki zdejmu-
je się chętnie, w sposób poniekąd
naturalny – bo niewygodne,
przeszkadzają oddychać, i w
ogóle – po co? 

Może to zbieg pechowych
okoliczności, ale w ostatnich
dniach zaczyna dziać się jakby
coś nowego. Ogniska, ogniska,
nowe ogniska. Śląsk to znana
sprawa, ale coraz więcej w woje-
wództwie łódzkim, białostoc-
kim. Rekordowe ilości nowych
zachorowań. Również rzecznik
Ministerstwa Zdrowia przyznał,
że można spodziewać się więk-
szej liczby zakażeń. 

– Pod koniec tego tygodnia
będziemy mieć skalę wzrostów

zachorowań na Śląsku. W Pol-
sce będziemy się zakażać ogni-
skowo. Szczególnie w większych
zakładach pracy – mówił rzecz-
nik Wojciech Andrusiewicz dla
portalu onet.pl. 

Z wielu stron,  z ust specjali-
stów padają krytyczne uwagi i
ostrzeżenie na temat trudnej sy-
tuacji epidemicznej i właściwie
niewidocznym końcu jej prze-
biegu. – To tak zwane wypłasz-
czenie jest błędnym terminem.
Zderzyliśmy się z barierą wydol-
ności naszego sprzętu laborato-
ryjnego. Kiedy nie można było
robić więcej badań, to na tym
poziomie zatrzymaliśmy się z
liczbą wykrywanych przypad-
ków – mówił w programie Onet
Rano Andrzej Sośnierz, były szef
śląskiego NFZ i poseł Porozu-
mienia . – Nie widzieliśmy po-
zostałych zakażonych, bo nie by-
ło więcej testów i ta krzywa wy-
dawała się płaska. Nadal nie wy-
konujemy dużo więcej testów niż
poprzednio, ale jest większa wy-
krywalność, bo badamy ogniska,
w których występowanie jest
częstsze niż w ogólnej populacji
– mówił Andrzej Sośnierz. 

Poseł Porozumienia odniósł
się również do słów ministra
zdrowia Łukasza Szumowskie-
go, który opisując sytuację epide-
miczną na Śląsku, mówił, że nie
ma “transmisji poziomej” i
mieszkańcy tego regionu mogą
czuć się bezpiecznie, a duże
ognisko koronawirusa jest w ko-
palniach. 

– Przyznam, że nie rozumiem
niektórych wypowiedzi ministra
Szumowskiego. Jak zaraża się
górnik od górnika? Zaraża się
osoba od osoby, a epidemia z
reguły przebiega ogniskami –
trochę retorycznie pytał Andrzej
Sośnierz.

I tu tkwi istota rzeczy: zara-
ża się osoba od osoby. Głupawy
bohater z bazarku lub z metra,
pewni siebie grillowicze, mię-
śniowcy z siłowni, imprezowi-
cze. Efekty są mało odległe, wi-
doczne po zaledwie kilku
dniach. Ostateczne zniesienie
głównych restrykcji nastąpiło
30 maja i 6 czerwca. Kiedy za-
czął się kolejny widoczny
wzrost zachorowań? Po kilku
dniach. Warto zwrócić uwagę,
że po wybuchu pozytywnych
wyników testów w dniu 6
czerwca, podczas dwóch na-
stępnych dni wykonano zna-
cząco mniej testów niż po-
przednio. A mimo tego, przy-
rost liczby zachorowań utrzy-
mywał się na “rekordowym”
poziomie blisko 600 dziennie. 

Konkluzja może być tylko jed-
na. Nie ma ani szczepionek, ani
skutecznie działających leków
na COVID. Jedyne co można, to
ograniczać możliwości zaraże-
nia, co może prowadzić do po-
wstawania nowych ognisk cho-
roby. Ponieważ prawie wszystkie
publiczne miejsca, umożliwiają-
ce masowe spotkania, są dostęp-
ne, każde nowe zachorowanie
to zwielokrotniona szansa na po-
wstanie kolejnego, groźnego w
swoich skutkach ogniska choro-
bowego. Jedyne, co nam pozo-
stało – to maseczki. Nie zablo-
kują wirusa, bo jest malutki. Ale
dają szansę zatrzymania krope-
lek aerozolu osób mówiących,
pokasłujących czy kichających
osób, nieświadomych, że mogą
być bezobjawowym nosicielem. 

Kiedyś, na początku pande-
mii, mówiono: testy, testy, te-
sty. Teraz należy mówić – ma-
seczki, maseczki, maseczki. Mo-
że pomogą niewiele, ale to nie-
wiele przekłada się w sumie na
bardzo wiele osób, borykają-
cych się później z groźnymi po-
wikłaniami. Z możliwością
śmierci również.

COVID-19 znów u nas przyspiesza

Ogarnijcie się, noście maseczki!

Zardzewiała karoseria, wystające podzespoły, otwarte
baki, wybite szyby, nierzadko wyciekające płyny eks-
ploatacyjne… Auta porzucone wciąż można spotkać na
ulicach i parkingach Warszawy, gdzie miesiącami blo-
kują miejsca. Nie dość, że szpecą miasto, to jeszcze są
zagrożeniem np. dla bawiących się nieopodal dzieci i
dla środowiska. 

Mimo epidemii strażnicy miejscy zajmujący się usuwaniem takich
aut nie zwalniają i kontynuują czynności, by tego typu „ozdób”
było w stolicy jak najmniej. 

W wyniku podjętych działań, w ciągu pierwszych czterech mie-
sięcy 2020 r. z ulic Warszawy usunięto 1163 tzw. wraki, w tym 500
z nich, dzięki czynnościom strażników, usunęli na własny koszt po-
siadacze tych aut, a 35 pojazdów przywrócili do stanu używalności.

Najwięcej wraków usunięto z terenów: Mokotowa – 152; Pragi
Południe – 126; Targówka – 111. Najmniej wraków zostało uprząt-
niętych z terenów: Wesołej – 11; Rembertowa – 12; Wilanowa – 31.

W analogicznym okresie 2019 r. wraków było mniej. W wyniku
działań strażników z terenu miasta usunięto 833 pojazdy. Właścicie-
le sami usunęli 428 wraków, a 26 przywrócili do stanu używalności.

Najwięcej wraków usunięto z terenów: Mokotowa – 111; Praga
Południe – 95; Targówka – 81. Najmniej wraków usunięto z tere-
nów: Wesołej – 8; Rembertowa – 9; Ursusa – 18.

Działania, które podejmują warszawscy strażnicy, mają przede
wszystkim zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Są również
jednym z elementów przeciwdziałania degradacji przestrzeni miej-
skiej. Interweniuje się, kiedy pojazdy są zniszczone. Często wraki
są niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Z pojazdów wy-
stają elementy uszkodzonej karoserii. Zagrożeniem mogą być rów-
nież wybite szyby. Czasami pojazdy są tak zdewastowane, że trud-
no w pierwszej chwili stwierdzić z jaką marką mamy do czynienia. 

Zdarza się, że część z wraków dosłownie służy za śmietniki. Nie
tylko same pojazdy są zanieczyszczone odpadami, ale również te-
ren wokół nich. W przypadku kiedy pojazd stanowi zagrożenie, bez-
zwłocznie wydawana jest dyspozycja jego usunięcia. W innych sy-
tuacjach czynności zmierzają do zmobilizowania właściciela pojaz-
du, aby to on usunął wrak lub przywrócił pojazd do stanu użytko-
wego. Funkcjonariusze z Referatu ds. Pojazdów wszczynali czyn-
ności m. in. w przypadku aut powypadkowych, spalonych – niebez-
piecznych dla mieszkańców i środowiska, blokujących miejsca par-
kingowe i szpecących miasto, a także tych pozostawionych bez ta-
blic rejestracyjnych. 

Auta usuwane są na wytypowane parkingi. Tam jeszcze przez ja-
kiś czas czekają, aż zgłoszą się po nie ich właściciele. Jeżeli w ter-
minie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazd nie zostanie odebrany,
uznaje się, że został on porzucony z zamiarem wyzbycia się.  Wów-
czas z mocy ustawy przechodzi na własność gminy i poddawa-
nych recyklingowi.

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

Ponad 1160 wraków 
przestało szpecić miasto 
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Chciałbym ponownie zachęcić
czynniki samorządowe i pań-
stwowe do zwrócenia uwagi na
potrzeby i możliwości - wciąż
niewykorzystanego w sposób
właściwy - potencjału gospodar-
czego regionu otaczającego Sto-
licę. Pozytywne i skuteczne za-
angażowanie w tym zakresie
dałoby - moim zdaniem - istot-
ne, wielorakie korzyści, zwłasz-
cza mieszkańcom Mazowsza i
Warszawy. 

Zwracałem się w tej sprawie wiele-
kroć na łamach prasy, jak i bezpośred-
nio do ludzi z urzędów szczebla woje-
wódzkiego, powiatowego i gminnego,
lecz bez oczekiwanych rezultatów.
Ostatnio dostrzega się, wydające się
znaczącymi, ustalenia i wypowiedzi.
Ale wymagają one konkretyzacji i
przedsięwzięć realizacyjnych. Ze wzglę-
du na mnogość problematyki, szkic ten
ograniczam do dwóch tematów.

Czy Żyrardów może ponownie
stać się stolicą lnu?

Len ma wiele odmian i zastosowań.
Dotyczy to, w naszym klimacie, zwłasz-
cza jego odmiany włókienniczej, wy-
korzystywanej od niepamiętnych cza-
sów ze względu na jej walory fizyczne,
chemiczne, zdrowotne, estetyczno-de-
koracyjne. Służy więc do wytwarzania
cennego, wolnego od czynników uczu-
lających włókna, będącego podstawą
tkanin odzieżowych /zwłaszcza bieliź-
niarskich i opatrunkowych/, pościelo-
wych, dekoracyjnych. Jego produkty
znajdują zastosowanie w lecznictwie,
konsumpcji, technice.

Polskie środowisko naturalne stwarza
korzystne warunki dla tej rośliny. Spra-
wiło to, że była ona u nas uprawiana i
użytkowana od wieków. A począwszy
od lat trzydziestych XIX stulecia, na Ma-
zowszu i innych terenach nastąpił roz-
kwit jej upraw, będący podstawą prze-
mysłu lniarskiego, którego cenne wyro-
by nazywano “żyrardowskim złotem”.
Ośrodkiem napędzającym jego rozwój
i ekspansję stał się bowiem Żyrardów
/uprzednio na jego miejscu egzystowa-
ła miejscowość pn. Wola Guzowska/.
Te - wielce korzystne przemiany - zaist-
niały głównie w wyniku pomysłów i za-
angażowania dwóch ludzi; byli nimi:

- Philippe de Girard /fonetyczne Żi-
rard, stąd nazwa Żyrardowa/, inżynier,
twórca nowoczesnych, jak na owe cza-
sy, urządzeń do przędzenia lnu i prze-
mysłowego wytwarzania tkanin;

- Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki,
minister skarbu Królestwa Polskiego,
dzięki którego staraniom wynalazki
pierwszego z nich znalazły twórcze za-
stosowanie na dużą skalę.

Powstały więc liczne obiekty i urzą-
dzenia przędzalnicze i tkackie, w któ-
rych już w 1883 r. zatrudniano tysiące
ludzi, a wśród nich 8 tys. szpularek i
tkaczy.

Dzięki temu “żyrardowskie złoto” by-
ło przez długi czas znane i poszukiwa-
ne - także przez książęce i królewskie
dwory - w Europie, a nawet w Azji. Prze-
mysł lniarski zapewniał zaś zatrudnie-
nie rolnikom - hodowcom lnu, produ-
centom tkanin, kupcom, fachowcom
różnych specjalności. Ten rodzaj prze-
mysłu był znany i doceniany - mimo
rozwoju i ekspansji tkanin bawełnia-
nych - także po II wojnie światowej. Te-
raz zaś - na skutek swoistości transfor-
macji ustrojowo-gospodarczej - tak im-
ponujący dawniej przemysł lniarski w
Polsce - istnieje tylko szczątkowo i w
postaciach sentymentalno-zabyt-
kowych. Pamięć o nim tkwi jeszcze w
mało znanych na szerszą skalę obiek-
tach w zasobach Muzeum Lniarstwa w
Żyrardowie, w dorocznym Święcie Lnu
/obchodzonym lokalnie 1-3 czerwca/,
w pewnych wyrobach znajdujących się
w niektórych sklepikach. Wieści o jego
tradycjach pojawiają się rzadko. 

Należy więc zwrócić uwagę na arty-
kuł Małgorzaty Wielechowskiej pt. “Sto-
lica lnu, wynalazków i zabytków”, za-
mieszczony w czasopiśmie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego “Mazowsze. Serce Polski”
4/2018. Przypominając tę znaczącą ro-
lę Żyrardowa, jako byłego centrum
przemysłu lniarskiego, autorka zachę-
ca do zwiedzania zabytków jego prze-
mysłowej przeszłości. Takich jak Mu-
zeum Lniarstwa, resursa, sklepiki z wy-
robami lniarskimi. Chwała jej i za to.
Ale czy nie byłoby zasadnym zastano-
wienie się także nad tym, jak przyczy-
nić się do odrodzenia w nowoczesnej
postaci wytwórstwa “żyrardowsiego
złota”? Być może także obecnie znajdu-
ją się w Żyrardowie, na Mazowszu, w
Warszawie czy gdzie indziej, ludzie z
koncepcją i inicjatywą, którzy wzorem
Franciszka Ksawerego Druckiego-Lub-
eckeigo i Philippe´a de Girard - potra-
fią sprostać takim zadaniom?

Masowa produkcja i dystrybucja wy-
robów lniarskich nie tylko przysporzy-
łaby korzyści gospodarczych, w tym fi-
nansowych, lecz także przyczyniłaby

się wybitnie do wyeliminowania z użyt-
ku - wielce szkodliwych dla zdrowia i
życia w każdej skali - produktów z two-
rzyw sztucznych. Byłby to istotny wkład
do promowania preferowanego na ca-
łym świecie rozwoju zrównoważone-
go, ukierunkowanego na stwarzanie
optymalnych warunków egzystencji lu-
dzi, przyrody i kultury.

Na podobne inicjatywy czekają rów-
nież inne /już upadłe lub upadające/
dziedziny gospodarki i kultury.

Przetwórstwo i zbyt płodów 
owocowo-warzywnych

W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX w. nastąpił rozwój upraw
truskawek, papryki i innych płodów rol-
nych. Siłą napędową tej dziedziny go-
spodarki stały się zakłady przetwórstwa
owocowo-warzywnego firmy “Hortex”
Sp. z o.o., ukierunkowane głównie na
podnoszenie kultury rolnej i poziomu
życia wsi. Służyła temu skutecznie kon-
traktacyjna pewność zakupu tych pło-
dów i fachowe doradztwo ze strony
“Hortexu”. Takie zakłady zlokalizowa-
no w Górze Kalwarii, Skrzyńsku, Skier-
niewicach, Płońsku, Płudach, a poza
Mazowszem - w Lipsku, Rykach, Śro-
dzie Śląskiej.

Znany mi nieco bliżej zakład “Horte-
xu” w Skrzyńsku /gm. Przysucha/ w
maksymalnym stadium swojej aktyw-
ności zatrudniał do 1200 osób. Jego
bazą surowcową były płody rolne 20

okolicznych gmin, w tej liczbie gmin:
Przytyk, Potworów, Klwów, Odrzywół,
Rusinów, nazywanych niekiedy “zagłę-
biem paprykowo-truskawkowym”.
Działalność “Hortexu” zapewniała rol-
nikom stałe i pewne dochody, co przy-
czyniało się wybitnie do modernizacji
gospodarki i budownictwa indywidual-
nego, społecznego i samorządowego.

Niestety, w toku transformacji i “te-
rapii szokowej”, ta - tak korzystnie dzia-
łająca na rzecz polskiego rolnictwa i
Kraju - firma została przejęta przez pry-
watny kapitał zagraniczny “za psi pie-
niądz” /takie określenie pojawia się w
wypowiedziach dotkniętych tym proce-
derem rolników/. Teraz - na przykład
zakład przetwórstwa owocowo-warz-
ywnego w Skrzyńsku - pracuje głównie
na surowcu z importu, zatrudniając za-
ledwie ok. jednej dziesiątej osób sta-
nu sprzed transformacji. Na terenach
okolicznych gmin, tam, gdzie rozkwi-
tały uprawy płodów rolnych przezna-
czonych na przetwórstwo, ziemia w
znacznej mierze leży odłogiem i pora-
sta chaszczami. Rolnicy zubożeli, a wie-
lu spośród młodszych generacji, w wie-
ku najbardziej produkcyjnym, szuka
zatrudnienia w miastach lub emigruje.
Niektórzy spośród byłych dostawców
swoich płodów rolnych dla “Hortexu”,
poszukują możliwości ich zbytu, odby-
wając rajdy nawet na Śląsk. Powoduje
to duży wysiłek i koszty, a zysk stąd
niewielki lub żaden. Niezbędne jest

więc - co sugerowałem już wielekroć,
lecz bezskutecznie - doprowadzenie
do utworzenia przez nich /z udziałem
samorządu terytorialnego/ jednej du-
żej lub kilku mniejszych grup produ-
cenckich, które mogłyby zająć się tak-
że tworzeniem warunków dla prze-
twórstwa i sprzedaży. Nie wydaje się
bowiem możliwe spowodowanie po-
wrotu przetransformowanego “Horte-
xu” do działalności, do której został
pierwotnie powołany.

Uwagę niektórych rolników z tego
regionu zwróciła wypowiedź posła Da-
riusza Bąka podczas obchodów 600-le-
cia Odrzywołu. Oto jej kwintesencja:
“Bolączką jest w Polsce zbyt produk-
tów rolnych. Są to zaszłości z lat ubie-
głych /.../, w których przetwórstwo
płodów rolnych w Polsce znalazło się
w rękach obcego kapitału. Dzisiaj wieś
potrzebuje konkretów i konkretem ta-
kim jest zapowiedź utworzenia hol-
dingu spożywczego, ale to nie wszyst-
ko /.../. Będziemy badać problem: w
jaki sposób doszło do szkodliwej dla
rolnictwa prywatyzacji przetwórni
spożywczych i jak te przetwórnie dzi-
siaj się zachowują w stosunku do pol-
skiego rolnika. Przecież one w Polsce
funkcjonują, tutaj mają wielki rynek
produktów do przetwarzania, a my
dowiadujemy się, że przed okresem
zbiorów zapełniają owocami z impor-
tu magazyny i w momencie zbiorów
mówią, że dla naszych zbiorów nie ma
już miejsca. Dzisiaj ma to szczególne
znaczenie, ponieważ w Polsce mamy
ogromny urodzaj wszystkich praktycz-
nie owoców i rynek, który nie może
wchłonąć nawet części produkcji i jest
to ogromny problem dla wielkiej i waż-
nej grupy zawodowej” /Informator Sa-
morządowy “Ziemia Przysuska”
7/2018/. Czas płynie nieubłaganie...A
ta - jakże trafna w swojej osnowie i za-
łożeniach naprawy - poselska wypo-
wiedź wciąż nie znajduje wyrazu w
przedsięwzięciach realizacyjnych, po-
dobnie jak wiele innych negatywnych
zaszłości ciążących nader dotkliwie na
wielkich grupach społecznych i na ca-
łym Kraju.

A więc, do roboty! Trzeba niezwłocz-
nie przystąpić do stworzenia polskiej
wsi optymalnych możliwości uwolnie-
nia od zaistniałych opresji i skuteczne-
go wykreowania możliwości rozwoju
produkcji, przetwórstwa i korzystnego
zbytu jej płodów rolnych. Słowa powin-
ny zamienić się w czyn.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

To drobne zamieszanie zo-
stało niemal wymazane z
kart historii. Niemcy nie
chcieli sobie pozwolić na
wizerunkowy blamaż. 

Zatuszowanie sprawy niemal
się powiodło - na polskich stro-
nach internetowych próżno szu-
kać informacji o popularności
pewnego utworu. Ulubiona pio-
senka nazistów w 1937 roku po-
chodziła bowiem z... żydowskie-
go musicalu. 

I nie chodzi tu o tolerancję i
multikulturowość, lecz o zwy-
czajną pomyłkę. Na ślad żydow-
skiego hitu muzycznego w cza-
sach III Rzeszy natrafił autor re-
tro kryminałów, historyk-arch-
iwista, ukrywający się pod pseu-
donimem Charles Berg. Przygo-
towując nową powieść, znalazł
informacje, które w języku pol-
skim są niemal niedostępne.

Przy mnie jesteś piękna
W oryginale piosenka, o której

mowa, nazywała się “Bei mir bi-

stu sheyn”. Nie kojarzy się język?
To jidysz, mowa Żydów aszkena-
zyjskich, mieszkających w Euro-
pie. Powstała już w średniowie-
czu i bazuje głównie na dialekcie
średnio-wysoko-niemieckiem z
dodatkiem elementów hebraj-
skich, słowiańskich i romańskich.

Tytuł utworu (po niemiecku:
„Ber mir bist du schön”) można
tłumaczyć “Dla mnie jesteś pięk-
na” (alternatywne tłumaczenie
“Przy mnie jesteś piękna”). Pio-
senka powstała jako element ży-
dowskiego musicalu granego w
Parkway Theatre w Nowym Jor-
ku w 1932 roku. Sztuka w orygi-
nale nazywała się “Men Ken
Lebn Nor Men Lost Nisht” (tyt.
angielski “ I Would if I Could”).
Sam musical nie był hitem – ścią-
gnięto go z afisza po zaledwie
jednym sezonie. Najsłynniejsza
piosenka przetrwała jednak pró-
bę czasu i stała się hitem. 

Wszystko za sprawą odświe-
żenia utworu. W 1937 roku zało-
żony przez trzy siostry zespół

“The Andrews Sisters” nagrał ra-
diowy singiel z piosenką. Zosta-
ła ona przetłumaczona na język
angielski, chociaż pozostawio-
no fragment refrenu w jidysz.
“Bei Mir Bistu Shein” podbiło li-
sty przebojów i do dzisiaj jest
evergreenem swingu. Wieść o
amerykańskiej piosence z “nie-
mieckimi” wstawkami szybko
trafiła za Ocean i tak rozpoczęła
się kariera utworu w Niemczech. 

Słuchał sam Hitler?
Mimo późniejszej próby wy-

mazania z historii piosenki wia-
domo, że niemal z miejsca stała
się przebojem w III Rzeszy. Mu-
zyka swingowa zza Oceanu by-
ła wówczas wprost uwielbiana
przez mieszczan. Co ciekawe, w
pozostawionych relacjach jest
mowa, że piosenka podobała się
nawet... Adolfowi Hitlerowi. 

W ówczesnej prasie zacho-
wały się nawet artykuły z dys-
kusją o rodzaju akcentu w nie-
mieckich fragmentach. Zauwa-

żono, że to dialekt średnio-wy-
soko-niemiecki (Mittelhoch-
deutsch), ale nie wzięto pod
uwagę, że właśnie z niego wy-
wodzi się jidysz. 

Wszystko działo się dwa lata
po wprowadzeniu rasistowskich
ustaw norymberskich, które de
facto pozbawiały ludność ży-
dowską praw publicznych.
Sprawa proweniencji utworu
jednak wyszła na jaw. Jak do-
kładnie – nie wiadomo. Wstyd,
że w nazistowskich Niemczech
popularna stała się żydowska
piosenka, był z pewnością ol-
brzymi. Szybko zakazano od-
twarzania i powielania utworu
i niemal o nim zapomniano. Po-
dobno jednak płyty “The An-
drew Sisters” były przemycane
do Niemiec z etykietami “Mar-
szowe Piosenki Hitlera”.

Sam zaś zespół II wojnę świa-
tową spędził “po drugiej stro-
nie” – grał dla amerykańskich
żołnierzy na frontach całej woj-
ny – od Afryki po pokłady stat-

ków na Pacyfiku. Z pewnością w
repertuarze znalazł się debiu-
tancki hit – “Bei Mir Bistu She-
in”, który na trwale wszedł do

standardów muzyki swingowej.
Wykonywali tę piosenkę mię-
dzy innymi Mieczysław Fogg i
Ella Fitzgerald. P i o t r  C e l e j

Tą (żydowską) piosenką zachwycały się hitlerowskie Niemcy i sam Führer

Powrót do Polski lnianej i owocowo-warzywnej nie byłby zły

Propozycje do wzięcia...

Bei mir bist du schön!
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U rodziłem się w świecie, w którym za prawdę nikt się nie obrażał. W “Ele-
mentarzu” Mariana Falskiego, dzięki któremu nauczyło się pisać i czy-
tać kilkanaście pokoleń Polaków, mały Bambo był Murzynkiem, a nie

Afroamerykaninem. Pierwsze wydanie ukazało się w 1910 r. pod tytułem „Nauka
czytania i pisania”. Przez kolejne 10 lat Falski prowadził badania z dziećmi. Re-
zultaty pokazały, że należy zrezygnować z metody całościowego rozpoznawania wyrazów na rzecz
ich analizy. Dlatego też w następnym wydaniu książki pod tytułem „Elementarz powiastkowy dla
dzieci” (1921) dokonał stosownych korekt, co pozwoliło przetrwać książce do połowy lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Ponad 80 wydań i 20 milionów wydrukowanych egzemplarzy powo-
duje, że „Elementarz” Falskiego uznawany jest za  najdłużej używany elementarz świata. 

Przez ponad 6 dekad Bambo był dla polskich dzieci Murzynkiem, ponieważ miał czarną skórę.
Czytając opowiastki o Murzynku dzieci nie stawały się bynajmniej rasistami. Dzisiaj użycie takie-
go słowa w stosunku do czarnoskórego stygmatyzuje – ale ciebie, nie jego. Naruszasz bowiem nie-
pisaną zasadę poprawności politycznej, narzuconą nam prawem kaduka nie wiadomo kiedy. Nie
było konsultacji społecznych, nikt nikogo nie pytał o zdanie i nagle wprowadzono w życie zasadę
ograniczającą ludziom zagwarantowaną w konstytucji wolność słowa. Od tej pory jesteś niepopraw-
ny używając w publicznym dyskursie słowa Murzyn, Cygan czy Żyd. Przez wieki Żyd był po prostu
Żydem, bo taka jest prawda, Cygan Cyganem, a czarnoskóry Murzynem. Czy określenia czysto et-
niczne mogą być obraźliwe? Moim zdaniem w ogóle nie, ponieważ oddają faktyczny stan rzeczy.
Tak uważałem kiedyś i tak uważam dzisiaj, dlatego niniejszym zezwalam na nazywanie mnie w prze-
strzeni publicznej typem niepoprawnym politycznie. Ani mnie to grzeje, ani ziębi. Od dawna bo-
wiem przestało mnie interesować, czy jestem lubiany, czy znienawidzony, szanowany, czy pogar-
dzany, dobrotliwy, czy złośliwy. Dla mnie ważne są tylko trzy rzeczy: być w zgodzie z własnym su-
mieniem, szanować osoby starsze i upośledzone, nie krzywdzić innych. To moim zdaniem wystar-
czy, by zaliczyć siebie do grona ludzi dobrych. 

B yć może wprowadzenie do słownika terminu poprawność polityczna było sposobem na
odreagowanie społeczeństwa za krzywdy, jakie biali ludzie wyrządzili w przeszłości na
przykład Afrykanom, czyniąc z nich niewolników i handlując nimi jak każdym innym to-

warem. Może określenie Żyd jest niepoprawne, ponieważ kojarzy się z Holocaustem i prześlado-
waniami tej nacji, które wiązały się z pozbawianiem posiadanego majątku? Ale co w takim razie
z Indianami, których miliony wytępiono w obu Amerykach? Wszak okradziono ich nie tylko z god-
ności, poniżając i deklasując społecznie, ale także wyzuto z gigantycznego majątku, jakim były ich
ziemie, pod którymi znajdują się cenne kopaliny. Można bez problemu nazywać ich Indianami i
jakoś nie jest to ani niepoprawne, ani obelżywe. Może dlatego, że oni naprawdę są Indianami. Z
krwi i kości. Moim zdaniem, ludzie narzucający nam polityczną poprawność powinni zdawać so-
bie sprawę z tego, że przynosi to dokładnie odwrotny skutek. Jeśli zostajesz sprowokowany, to miast
kulturalnie odparować, wyrzucasz z siebie pod wpływem emocji wszystko, co czujesz, często w spo-
sób niezbyt elegancki. 

Znana jest sprawa angielskiego historyka Davida Irvinga, który starał się udowadniać, że z tech-
nicznego punktu widzenia Holocaust był niemożliwy do zrealizowania. Nie miał racji, ponieważ nie
wziął pod uwagę diabelskiej wręcz solidności, systematyczności, dokładności i determinacji Niem-
ców. Nie wziął też pod uwagę wybitnych zdolności logistycznych Adolfa Eichmanna, organizują-

cego i nadzorującego tysiące
transportów kolejowych do obo-
zów zagłady. W końcu uznał swo-
ją tezę za błędną i wycofał się z
niej. Nic mu to nie pomogło. Au-
tor niepoprawności politycznej,
czyli negowania zagłady Żydów,
został skazany na 3 lata więzie-
nia. Do dzisiaj twierdzi, że taki
przepis jest złamaniem podsta-

wowego prawa człowieka, jakim jest konstytucyjna wolność słowa i wypowiedzi. Moim zdaniem,
ma rację. Tego rodzaju “przestępstwo” nie powinno być karane więzieniem. Karać więzieniem za
podważanie prawdy historycznej? Nawet jeśli tą prawdą jest Holocaust? W głowie się nie mieści –
świat przewraca się do góry nogami. 

Jak bolesne może być podważanie Holocaustu i obrażanie Żydów przekonało się wielu, m. in. John
Galliano, słynny brytyjski projektant mody, twórca nowatorskich projektów inspirowanych moty-
wami historycznymi, takich jak na przykład „Kolekcja Dickensowska”. Niebywale utalentowany bry-
tyjski dyktator mody to nie jakiś tam byle przeciętniak. W 2001 r. królowa Elżbieta II uhonorowa-
ła go Orderem Imperium Brytyjskiego, a w latach 1987, 1994, 1995 i 1997 został ex aequo z Ale-
xandrem McQueenem uznany za projektanta roku. Miał przed sobą świetlaną przyszłość, ale wy-
starczyła jedna antysemicka wypowiedź rzucona publicznie w stanie upojenia alkoholowego w pa-
ryskiej knajpie, by wschodzące bóstwo znikło ze światowych wybiegów. Christian Dior natychmiast
wyrzucił Galliano z roboty z wilczym biletem, zaś żydowskiego pochodzenia aktorka Natalie Port-
man demonstracyjnie podeptała wykonaną przez Galliano kreację, w której miała wystąpić na
oscarowej gali.

Warto tu zauważyć, że można bezkarnie dworować z Francuzów, nazywając ich żaboja-
dami, Włochów zaś makaroniarzami, Rosjan kacapami, Niemców szwabami, zaś Azja-
tów żółtkami, ale rzuć, człowieku, w przestrzeń słowo Mosiek lub Żydek i z miejsca je-

steś podejrzany o antysemityzm.Dworowanie więc z żydostwa uważane jest za zachowanie niepo-
prawne towarzysko, a często nawet za objaw antysemityzmu.

I tak doszedłem do meritum tego felietonu. Ledwo zakończyła się ogólnoświatowa sraczka z wi-
rusem Corona, tak naprawdę wirusem grypy, który statystycznie uśmiercał ludzi na poziomie ze-
ro i dwa miejsca po przecinku, a mimo to rzucił światową gospodarkę na kolana – od razu pojawi-
ła się kolejna ogólnoświatowa afera. Śmierć Afroamerykanina (niepoprawnie - Murzyna) George’a
Floyda podczas zatrzymania go przez policję w Minneapolis spowodowała niepokoje społeczne na
całym świecie. Nawet aktywiści są zaskoczeni globalnym protestem. Ciekawe, czy gdyby ofiarą po-
licjanta był Chińczyk, Indianin, bądź po prostu biały obywatel USA – skala protestów byłaby taka
sama. Nie sądzę. 

Jeśli chodzi o moje podejście do kolorowych, Żydów, czy mieszkańców planety Patricorn, to
oczywiście nic do nich nie mam. Żółtych bardzo szanuję za ich gigantyczną pracowitość, Żydów
za wzajemne wspieranie się na całym świecie i talenty, którymi sowicie obdarzyła ich natura. Co
zaś do czarnych mam mieszane uczucia. Mieszkając kiedyś w Niemczech, wracałem któregoś wie-
czora do domu i natknąłem się na trzech młodych Murzynów i Murzynkę. Stali na środku chod-
nika i słuchali radia, które jeden z nich nosił na ramieniu. Widzieli mnie, ale nie ustąpili. Kiedy
powiedziałem, żeby nie blokowali ludziom przejścia, jeden podszedł do mnie i plunął mi w
twarz. Ot, po prostu. Byłem kiedyś sportowcem, więc ruszyłem do niego, a on w krzyk. Złapa-
łem go za koszulę i zaczęliśmy się szarpać. Pojawiła się policja. Miałem poważne kłopoty, bo czar-
noskórzy oskarżyli mnie o znieważenie na tle rasistowskim. Wtedy Niemcy byli cholernie popraw-
ni, więc tylko cudem udało mi się uniknąć kary, a byłem już na szczeblu prokuratury. Od tej po-
ry podchodzę do czarnoskórych z dystansem. 

P odobne sytuacje opisywali mi znajomi bywający, bądź mieszkający w Stanach. Dlaczego
George Floyd został tak brutalnie obezwładniony przez policjanta? Z jakich powodów w
ogóle został zatrzymany? Szedł sobie spokojnie ulicą, a funkcjonariusz Derek Chauvin

walnął go bez zdania racji pałą, a potem odezwał się w nim sadysta - rasista i udusił biednego ko-
lorowego? Na te pytania nie mamy odpowiedzi. Ani mi w głowie brać w obronę amerykańskiego
gliniarza – zabił i powinien ponieść karę za  morderstwo drugiego stopnia. Pierwszy stopień i do-
żywocie, bądź nawet kara śmierci, nie wchodzą w grę, ponieważ nie było działania z premedyta-
cją. Jedno jest pewne: robienie z funkcjonariusza Chauvina rasisty jest nieuprawnione, nie ma na
to dowodów. Podejrzewam, że podobnie potraktowałby białego i żółtego. 

Nie róbmy zatem z Afroamerykanów (tym razem będę poprawny) bezbronnych ofiar prze-
śladowanych i masowo zabijanych przez amerykańską policję, ponieważ taki obraz nie jest
prawdziwy. Nie zróbmy z nich kolejnego – po Żydach – gatunku chronionego. To przynosi bo-
wiem odwrotny efekt. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Polityczna niepoprawność...

„Przez wieki Żyd był po prostu
Żydem, bo taka jest prawda, 
Cygan Cyganem, a czarnoskóry
Murzynem. Czy określenia 
czysto etniczne mogą być 
obraźliwe?”

T radycje wiosek potiomkinowskich sięgają 1787 roku, kiedy to guber-
nator Rosji Grigorij Potiomkin posunął się do drobnej mistyfikacji, by
zrobić wrażenie na carycy Katarzynie II. Mówiąc o tradycjach, mam

na myśli to, że posługiwanie się podobnymi metodami stało się faktem chęt-
nie wykorzystywanym również w latach późniejszych, a w dzisiejszych w
szczególności. Parafrazując cytat z filmu „Miś” Stanisława Barei – fasadowość stała się nową świec-
ką tradycją. 

Podczas wspólnego rejsu w dół Dniepru wspomniany Potiomkin zaprezentował carycy i jej dwo-
rakom nowo wybudowane wzdłuż brzegu rzeki wsie. Nikt wtedy nie podejrzewał, że część to jedy-
nie przenośne atrapy domów, które mogły być po wykorzystaniu w jednym miejscu przeniesione
gdzie indziej. Dziś powiedzielibyśmy że całe to przedsięwzięcie to coś w rodzaju scenografii, a sy-
tuacja przypominała scenę z planu filmowego. Z czymś podobnym mieliśmy do czynienia w słyn-
nej scenie ze wspomnianego filmu „Miś”, kiedy to milicjant drogówki (w którego postać wcielił się
sympatyczny Jan Kociniak) subordynował kierowcę przejeżdżającego przez zainscenizowany teren
zabudowany. Kierowca tłumaczył się, że dzień wcześniej, kiedy tędy jechał, „tych domów jeszcze
nie było”. Wszyscy pamiętamy towarzyszący tej scenie zabawny dialog:

– Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przechodziła do domu starców, a tego domu wczoraj by
jeszcze nie było, a dzisiaj już by był, to wy byście staruszkę przejechali, tak? A to być może wasza
matka! – wyrzucał nieszczęsnemu kierowcy milicjant. 

– Jak ja mogę przejechać matkę na szosie, jak moja matka siedzi z tyłu… 
I tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem wielka mistyfikacja. Życie, to jednak nie film. Obowiązu-

ją tu inne prawa, choć trzeba przyznać, Stanisława Bareja w prześmiewczy sposób jedynie wypunk-
towywał otaczające nas absurdy. Pokazywał w trochę przerysowany sposób to, co w codziennej ży-

ciowej gonitwie umykało uwa-
dze Polek i Polaków. Obnażał
patologie, robił to dla podkre-
ślenia wagi problemów. Bynajm-
niej nie po to, by z kogokolwiek
szydzić, czy drwić. Oczywiście,
to twórcy owych patologii sta-

wali się przedmiotem śmieszności. 
Zostawmy jednak mistrza komedii, bo nie o nim tu mowa i wróćmy do gubernatora Potiomkina.

Nawet, jeśli osławione wioski były jedynie wymysłem jego politycznych oponentów, mającym na
celu skompromitowanie go w oczach carycy, (co sugerują niektórzy jego biografowie), to on sam
przeszedł do historii i kultury na trwałe dzięki owym wioskom. Okazały się one trwalsze niż kto-
kolwiek mógł się spodziewać. Stały się synonimem fasadowości, robienia czegoś na pokaz, na po-
zór, sztuczności, powierzchownego blichtru i (uwaga! trudne słowo) tromtadracji. 

Myliłby się jednak ten, kto zarzucałby gubernatorowi złą wolę lub co gorsza pójście na łatwiznę.
Potiomkin chciał sprawić swojej pani przyjemność, a czego się nie robi, by kobiecie dogodzić. Owe
atrapy musiały być na tyle solidne, żeby oglądająca je (w prawdzie z odległości caryca) niczego się
nie domyśliła. W przeciwnym razie wszystko mogło skończyć się dla niego niedobrze. Biada temu,
kto zechciałby sobie z potężnej monarchini zadrwić. Jak wiemy z książek, filmów, czy z innych prze-
kazów – głowy wtedy spadały dość często, więc tego rodzaju figle były wielce ryzykowne. 

Chęć pokazania się z jak najlepszej strony nie jest niczym złym, pod warunkiem że przynosi ko-
rzyść, a nie szkodzi. Każdy chce wypaść jak najlepiej i w tym celu używa dostępnych mu środków.
Wiele z nich właśnie do tego zostały wynalezionych – do upiększania rzeczywistości. Nie bez po-
wodu używa się pudru i różnych pomad maskujących wady urody. Nie bez powodu też eksponuje
się okazałe, wymuskane elewacje i frontony domów, zamiast pokazywać obskurne podwórka, czy
wyboiste drogi pełne dziur. Nawet w teatrze widzowie oglądają to, co reżyser i scenograf oraz ak-
torzy chcą pokazać, nie zaś zaplecze, czy garderoby. Po to też są robione próby (włącznie z gene-
ralną), by zaprezentować się jak najlepiej, aby zaciekawić widzów, aby zdobyć przychylność prasy
i rozgłos w mediach, by zebrać pochwały krytyków. 

Wszyscy zgadzamy się na to, kupując bilet,  choć nie zawsze wychodzimy po spektaklu w peł-
ni usatysfakcjonowani. Warto też pamiętać, że próba generalna może być równie ciekawa co pre-
miera, a nawet ciekawsza, bo zdarzają się w jej trakcie nieprzewidywalne zdarzenia. Trudno jed-
nak godzić się na fasadowość, zwłaszcza wtedy, gdy jest tworzona kosztem innych potrzeb. Na
utrzymywanie byle jakiej infrastruktury, która jest nią tylko z nazwy, np. zaniedbanych chodni-
ków, ulic oraz dróg rowerowych na Mokotowie, czy w Wilanowie. Zresztą, dotyczy to nie tylko
tych dzielnic. Wybrzuszenia spowodowane przez rozpychające się pod nimi korzenie to zwyczaj-
ny widok na większości z nich. Zwisające gałęzie, chłoszczące po twarzach nadjeżdżających – to
kolejne, równie nieprzyjemne zjawisko, z którym nikt z odpowiedzialnych za taki stan nic nie ro-
bi, a krzaki panoszą się wszędzie i zarastają trasy. Nie wiadomo, z jakiego powodu drogi dla ro-
werów krzyżują się z chodnikami dla pieszych z prawej na lewą, żeby po kilkunastu lub kilkudzie-
sięciu metrach znowu się skrzyżować, tym razem w drugą stronę. Naprawdę, trudno dojść cze-
mu służyć ma taki przekładaniec. W efekcie rowerzyści i piesi narażeni są na niepotrzebne koli-
zje. Jeśli dołożyć do tego brak podjazdów na wielu skrzyżowaniach, to widzimy, że diabeł tkwi
w szczegółach, o które potykamy się na co dzień. Które niczym potiomkinowskie wioski robią do-
bre wrażenie, ale tylko z daleka. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Potiomkinowskie inwestycje

parafraza tekstu Agnieszki Osieckiej (piosenka Czy te oczy mogą kła-
mać z kabaretu Pod Egidą, muzyka: Jan Pietrzak)

MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

CZY TE OCZKA MOGĄ KUSIĆ?

W o j t e k  D ą b r o w s k i

„Chęć pokazania się z jak 
najlepszej strony nie jest 
niczym złym, pod warunkiem że
przynosi korzyść, a nie szkodzi”

11
A nuż się uda po raz drugi,

Oszukać wyborców, przekupić dość tanio,
Sztaby się męczą, męczą przez czas długi,

Co zrobić, co zrobić z tą kampanią?

On sam się widział ponownie na szczycie,
Wszystkim już mówił: wygrałem!
A tymczasem złamane ma życie,

Będzie musiał się zmierzyć z Rafałem.

On dobrze wie, już zna tę metodę,
Że łgać powinien na wiecach,

Że z mózgu robi się wodę,
Że wszystko trzeba obiecać.

Skoro dalej chce rządzić, mówi: Dam ci, narodzie,
Wodne oczka plus w każdej zagrodzie.

Czy te oczka mogą skusić? Chyba nie!
Czy do tego można zmusić? Licho wie…
Ludzie nie są w ciemię bici. To był błąd.

Wodne oczko? Czy to chwyci? Ależ skąd!

22
A może jeszcze raz się uda

Oszukać wyborców, mamoną przekupić,
Znów będą wołać: Duda! Duda!

I dadzą, i dadzą się ogłupić.

Wódz przypomina: Masz wybrać Andrzeja!
Jeszcze w nim tli się nadzieja:
Jeśli znowu wybrany zostanę,

Kreml to uczci rosyjskim szampanem.

Lecz on już wie, już ma taką pewność,
Że się suweren obudził,

Pokazał twarz swoją gniewną,
Mamić już nie da się ludzi.

A gdy przyjdzie głosować, ludzie pójdą na całość,
Oczko wodne, to jednak zbyt mało.

Czy te oczka mogą skusić? Chyba nie!
Nikt do tego nas nie zmusi! Każdy wie,

Gdy się farsa zmienia w dramat, wzbiera złość!
Wodne oczka – raczej blamaż. Mamy dość!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

J ego utworzenie  było
sprzeczne z postanowie-
niami traktatu petersbur-

skiego  o trzecim rozbiorze Pol-
ski, a także sprzeczne z interesa-
mi Prus  i Austrii, albowiem to z
ziem wcześniej do nich należą-
cych utworzono najpierw Księ-
stwo Warszawskie, a następnie
Królestwo Polskie. Jest wiele róż-
nych interpretacji przyczyn ta-
kiej postawy imperatora Rosji.
Fakt jest faktem, że Aleksander I
był  najbardziej ze wszystkich
carów  przychylny Polsce i Pola-
kom, co nie oznacza, że intere-
sów Rosji nie stawiał na pierw-
szym miejscu. 

Oczekiwano, że utwo-
rzone Królestwo  obej-
mie co najmniej teryto-

rium Księstwa Warszawskiego.
Były to jednak płonne nadzieje.
W toku spotkania monarchów
w Reichenbachu (Dzierżoniów)
27 czerwca 1813 r. Rosja, Au-
stria i Prusy przesądziły o likwi-
dacji Księstwa Warszawskiego i
podziale jego terytorium pomię-
dzy te trzy państwa. Stanowisko
to było niezrozumiałe z tego po-
wodu, że Aleksander zrzekał się
części ziem, które mogły być -
pośrednio - włączone do jego
Imperium. Jerzy Łojek tłumaczy
to następująco: „Chciał pozyskać
dla Rosji część ziem polskich,
lecz tylko tyle, ile dałoby Pola-
kom możliwość egzystencji ogra-
niczonej i niezdolnej do emancy-
pacji. Przeistoczenie całego Księ-
stwa Warszawskiego  w Króle-
stwo Polskie w przekonaniu
Aleksandra I groziło zapewne
skutkami niebezpiecznymi dla
utrwalenia na zawsze zależności
Warszawy od Petersburga”.

Na sprawę utworzenia
Królestwa Polskiego
można spojrzeć także

z innej strony. Otóż Rosja, jak
wcześniej i później w jej historii,
oczekiwała gratyfikacji za swój
ogromny wkład w zwycięstwo
nad wspólnym wrogiem. Jedy-
nym terytorium pronapoleoń-
skiego państwa graniczącym z
Rosją, było Księstwo Warszaw-
skie.  Za zgodą mocarstw w 1815
r. w Wiedniu dokonano trans-
akcji wiązanej. Rosja „wynagro-
dzona” została 127 kilometrami
kwadratowymi Księstwa War-
szawskiego, natomiast Prusom
zrekompensowano straty w Pol-
sce, znaczną częścią Saksonii, a
Austrii – na otarcie łez – przy-
dzielono Kraków z okolicą. W
rzeczywistości był to czwarty
rozbiór Polski i tak postrzegali
to uczestnicy kongresu w Wied-
niu.  Napisał o tym, m. in. Adam
Zamoyski, stwierdzając; „Zapro-
szony do udziału w spotkaniu
Castlereagh (minister spraw za-
granicznych Anglii – przyp. LK)
wyraził zgodę, pod warunkiem,
że będzie mógł zadeklarować
publicznie wstręt, jakim napa-
wa go sama koncepcja rozbioru
Polski, gdyż nie chce przejść do
historii jako człowiek uczestni-
czący  w takim akcie”.

Ostateczny kształt Kró-
lestwa Polskiego usta-
lony został w dwu-

stronnych traktatach podpisa-
nych przez Rosję z Austrią i Pru-
sami 3 maja 1815 r., a następnie
włączonych do porozumienia
końcowego, podpisanego 9
czerwca 1815 r. Jerzy Łojek
zwrócił uwagę na treści art. 5.,
identyczne w obu traktatach.
Napisano w nich, że Królestwo
połączone będzie z Cesarstwem
„nieodzownie przez swoją kon-
stytucję”. Dalej Jerzy Łojek wyja-
śnił: „Przez cały wiek XIX nie za-
uważono, iż zniesienie lub choć-
by tylko zawieszenie konstytucji
Królestwa Polskiego z mocy pra-
wa międzynarodowego powo-
duje ustanie unii personalnej
między tym państwem a Impe-
rium Rosyjskim”.  

W dalszej części przy-
wołanego art. 5.
traktatów, napisa-

no, m.in.: „Jego Cesarska Mość
zachowuje sobie prawo nadać

temu państwu, mającemu uży-
wać oddzielnej administracji,
rozszerzenie wewnętrzne (pod-
kreślenie - LK), jakie uzna za
przyzwoite. Według Jerzego Łoj-
ka  oznacza to (rozszerzenie we-
wnętrzne), że włączenie jakiejś
części tzw. ziem zabranych, nie
było łaską Aleksandra (której
nigdy nie zrealizował), ale wyni-
kało z międzynarodowych trak-
tatów. Jednocześnie zaś, niezre-
alizowanie tego zobowiązania
mogło być prawną podstawą
braku lojalności względem impe-
ratora. Powyższa interpretacja
stawia w całkowicie innym świe-
tle, m. in.  prawny aspekt Po-
wstania Listopadowego.

C hociaż Polacy zdawali
sobie sprawę, że „no-
we” Królestwo Polskie

jest ułomne, cara Aleksandra do-
ceniano  i poważano.  Na powi-
tanie imperatora w 1815 r. w
Warszawie  na Placu Trzech
Krzyży zbudowano bramę try-
umfalną, a wzniesiony  w tym
miejscu nieco później kościół
otrzymał wezwanie św. Aleksan-
dra. W 1816 r. na cześć cesarza  i
króla  skomponowany został
utwór “Boże coś Polskę”.  Ofi-
cjalna inauguracja  Królestwa
Polskiego miała miejsce 20
czerwca 1815 r.  Konstytucja Kró-
lestwa Polskiego, stworzona pod
nadzorem imperatora, zatwier-
dzona została  przez niego 27 li-
stopada, a ogłoszona w dniu uro-
dzin Aleksandra I, tj. 24 grud-
nia 1815. Od tego momentu Kró-
lestwo Polskie było monarchią
konstytucyjną, połączoną unią
personalną z Cesarstwem Rosyj-
skim.  Król sprawował władzę
za pośrednictwem namiestnika
i Rady Stanu.  Radzie przewod-
niczył namiestnik, który miał
głos decydujący. Pierwszym na-
miestnikiem został Józef Zają-
czek (1752-1826), polski i fran-
cuski generał  – dowódca (po Po-
niatowskim) V Korpusu armii
napoleońskiej podczas wypra-
wy na Moskwę.  W 1815 Alek-
sander I powołał go na swego
namiestnika w Królestwie Pol-
skim, a w 1818 r. obdarzył tytu-
łem księcia. W tym miejscu war-
to podkreślić, że car wybrał na
swego namiestnika w Królestwie
Polskim człowieka, który z nim
przez kilka lat walczył  z wiel-
kim poświęceniem!  

P o śmierci  Józefa Zającz-
ka w 1826 r., aż do Po-
wstania Listopadowe-

go, car Mikołaj I (od 1825 r. na
tronie) nie wyznaczył nowego
namiestnika, a pełnił nieformal-
nie  tę rolę wielki książę Kon-
stanty. Ustanowienie w Wied-
niu Królestwa Polskiego i połą-
czenie go unią personalną z Ro-
sją, stworzyło bardzo ciekawą
sytuację na linii Petersburg-W-
atykan. Carowi Aleksandrowi
zależało, aby koronacji w War-
szawie (do której nie doszło) do-
konał odpowiednio wysokiej
rangi dostojnik kościelny nowe-
go państwa. Dążył więc Aleksan-
der do ustanowienia arcybiskup-
stwa w Warszawie, co uzależ-
nione było od zgody papieża Piu-
sa VII. Stolicy Apostolskiej zale-
żało natomiast, aby wielcy tego
świata zgodzili się na restytucję
Państwa Kościelnego, zlikwido-
wanego przez Napoleona. W re-
zultacie długotrwałych negocja-
cji car Aleksander zgodził się, a
Kongres Wiedeński zatwierdził
przywrócenie Państwa Kościel-
nego. Watykan natomiast wyra-
ził zgodę na ustanowienie arcy-
biskupstwa w Warszawie (12
marca 1818 r.), a także na nowy
podział administracyjny struk-
tur Kościoła katolickiego w Kró-
lestwie Polskim, w którym uzna-
no katolicyzm za religię pań-
stwową. Metropolici warszaw-

scy, wraz  z innymi biskupami
Królestwa, wchodzili w skład  Se-
natu.  Na mocy bulli papieża z 30
czerwca 1818 r. w Królestwie
oprócz archidiecezji warszaw-
skiej utworzono (lub reaktywo-
wano w nowych granicach) sie-
dem diecezji (krakowską, lubel-
ską, sandomierską, włocławską,
płocką, janowską i sejneńską).
Na mocy tej samej bulli zlikwido-
wano 10 opactw, 3 prepozytu-
ry, 11 klasztorów męskich i 5
żeńskich oraz 12 kolegiat. 

W atykan wyraził zgo-
dę, aby biskupi pol-
scy porozumiewali

się z Rzymem tylko za pośrednic-
twem carskiego rezydenta przy
Watykanie. Kościół katolicki w
Królestwie Polskim poddany zo-
stał pod ścisły nadzór państwa
rosyjskiego.  Nominacje na urzę-
dy kościelne wymagały zatwier-
dzenia przez Rząd. Stolica Apo-
stolska przystąpiła natomiast do
Świętego Przymierza pod egidą
Rosji. Po Powstaniu Stycznio-
wym, na mocy carskiej ustawy z
1865 r., Kościół katolicki w Kró-
lestwie Polskim i zachodnich gu-
berniach Cesarstwa otrzymał no-
wą strukturę administracyjną.
Duchowni katoliccy swoje pensje
dostawali bezpośrednio z kasy
państwa.  Biskupi otrzymali na-
tomiast zakaz kontaktowania się
z Watykanem. W 1871 r. cała ka-
tolicka hierarchia kościelna zo-
stała podporządkowana Rzym-
skokatolickiemu Kolegium Du-
chownemu  w Petersburgu. W
wyniku represji po Powstaniu
Styczniowym konfiskacie uległy
majątki należące do Kościoła i
duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego. „...w Królestwie Polskim
po 1864 r. jedynie proboszczom
pozostawiono sześciomorgowe
(3,3 ha) działki”.

Należy zwrócić uwagę
na jeszcze jeden
aspekt następstw Kon-

gresu Wiedeńskiego. Jest nim
wschodnia granica Polski na Bu-
gu. Trzeci rozbiór Polski polegał
na (wówczas)  ostatecznym po-
dziale ziem dawnej Rzeczypo-
spolitej. Mówiąc w wielkim
uproszczeniu: ziemie na wschód
od Bugu otrzymała Rosja, a zie-
miami na zachód od Bugu po-
dzieliły się Austria z Prusami,
które zagarnęły, m. in. część Ma-
zowsza  z Warszawą oraz pas
ziemi między dawną, wschod-
nią granicą Prus a Niemnem
(Prusy Nowowschodnie).  Księ-
stwo Warszawskie, utworzone
głównie na ziemiach zaboru pru-
skiego – powtórzyło jego
(wschodnią) granicę  na Bugu, a
także włączyło  ziemie  niegdyś
inkorporowane przez Hohenzol-
lernów  w części północno-
wschodniej, tj. od granicy Prus
do Niemna (bez obwodu biało-

stockiego, który przechwyciła
Rosja w 1807 r.). Kongres Wie-
deński usankcjonował traktato-
wo granicę na Bugu (w przybli-
żeniu podobną do obecnej
wschodniej granicy Polski), co
znaczyło (i znaczy), że Polska
na wschodzie, czyli na Bugu gra-
niczy z  Rosją/Białorusią. Nale-
żałoby więc sądzić, i tak to in-
terpretowano,  że było to trakta-
towe uznanie, iż Polska nie ma
żadnych praw do ziem na
wschód od Bugu Przeczy temu
wspomniany wcześniej art. 5.
konwencji rosyjsko-austriackiej  i
rosyjsko-pruskiej. Ten artykuł
konwencji włączonej do aktu
końcowego Kongresu Wiedeń-
skiego zobowiązywał Aleksan-
dra do włączenia w granice Kró-
lestwa pewnej – wg jego uznania
– części „ziem zabranych”. Alek-
sander, ani żaden z jego następ-
ców, warunku tego nie wypeł-
nił, a opinia międzynarodowa
szybko o sprawie zapomniała.
Sto lat (1815-1915) rządów Ro-
manowów na zajętych wschod-
nich terenach Rzeczypospolitej
sprawiło, że nastąpiły tam po-
ważne zmiany etniczne, religijne
i kulturowe. Zmiany te w nad-
zwyczaj brutalny sposób zostały
pogłębione po zajęciu tych ziem
przez Stalina.  Politycznym
echem ustaleń Kongresu Wie-
deńskiego jest tzw Linia Curzo-
na z 8 grudnia 1919 r., a następ-
nie umowa W. Mołotowa z E.
Osóbką-Morawskim z 27 lipca
1944. r., zatwierdzona przez mo-
carstwa w Jałcie w lutym 1945 r.
Tak więc utworzenie Królestwa
Polskiego na Kongresie Wiedeń-
skim  w 1815 r., przypieczęto-
wało – chociaż niezgodnie z trak-
tatami – uznanie ziem na
wschód od Bugu za ziemie ro-
syjskie. To, że nastąpił taki po-
dział w wyniku aneksji,  działań
militarnych  i politycznych oraz
nieprzestrzegania międzynaro-
dowych umów – nie miało nigdy
dla opinii światowej znaczenia.
Rezultatem takiej sytuacji było
traktowanie, w latach 1919-
1920, działań polskich na kre-
sach wschodnich  przez społecz-
ność międzynarodową – jako
wojny zaborczej i niesprawiedli-
wej. Polska była agresorem,  a
Sowiecka Rosja – obrońcą uci-
śnionych!

P olska, wcześniej Litwa,
a po 1569 r.  – Rzeczpo-
spolita panowały na

ogromnych obszarach  na
wschodzie przez co najmniej
700 lat. Ziemie te w dużej mierze
przyjęły kulturę zachodnioeuro-
pejską za pośrednictwem Polski.
Mówi się, że kultura ta sięga tak
daleko na wschód, jak daleko na
wschodzie widoczne są wieże
barokowych kościołów.  Można
założyć, iż fakt istnienia  obecnie

na terytorium byłej Rzeczypo-
spolitej niezależnych bytów pań-
stwowych, takich jak: Litwa, Ło-
twa, Estonia, a szczególnie  Bia-
łoruś i Ukraina, jest dowodem,
że ponaddwustuletnie panowa-
nie Rosji na tym terenie nie zdo-
łało zatrzeć w tradycji i wpły-
wów zachodniej cywilizacji, a
przede wszystkim  komponen-
tów demokracji  i wolności. 

U tworzone w Wiedniu
w 1815 r. Królestwo
Polskie,  oprócz nie-

wielkich korekt granicy,  przez
sto lat nie zmieniło  swego fi-
zycznego kształtu, jeśli nie liczyć
ukazów i ustaw o utworzeniu
guberni chełmskiej i wyłączeniu
jej z Królestwa Polskiego (1912),
co praktyce nie zostało zrealizo-
wane do wybuchu I wojny świa-
towej. Królestwo Polskie – przez
całe sto lat swego istnienia –
stwarzało różnego rodzaju pro-
blemy  dla władz rosyjskich.
Okazuje się, że z tego względu
carowie rozważali nawet moż-
liwości pozbycia się tych ziem
lub ich zamiany, np. na Galicję.
Teza taka pojawia się kilkakrot-
nie, m. in.  w pracy rosyjskiego
historyka Dmitryja Miturina. Au-
tor ten twierdzi, że car Mikołaj I
określał Galicję mianem „staro-
żytne nasze dziedzictwo”  i roz-
ważał taką wymianę.  Zrezygno-
wał wówczas, m. in. po opinii III
Oddziału Kancelarii Osobistej
(tj. tajnej państwowej policji po-
litycznej), którą przytoczył  Mi-
turin  w swojej pracy. Napisano
tam, m. in.: „Na koniec, wrodzo-
na lekkomyślność Polaków, ich
skłonność do politycznych zajęć
i pamięć o utraconej wolności,
a przede wszystkim trwająca kil-
ka wieków wrodzona jakoby nie-
przyjaźń wobec Rosjan – wszyst-
ko to czyni Polskę domeną bar-
dziej szkodliwą  aniżeli pożytecz-
ną  i jeżeli Rosja nie powinna Po-
laków porzucić, to tylko dlate-
go, że byłoby jeszcze bardziej
niebezpiecznie, gdyby ci wrogo-
wie nasi utworzyli samodzielne
państwo”.

Wlatach bezpośrednio
poprzedzających wy-
buch I wojny świato-

wej  Warszawa była ważnym
ośrodkiem rosyjskiego nacjonali-
zmu, który objął kręgi rosyjskiej
elity skupionej głównie wokół Ce-
sarskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Idee nacjonalistyczne  roz-
powszechniano m. in. za pośred-
nictwem „Warszawskogo Dniew-
nika”, którego czołowym publi-
cystą był Konstantin Leontjew –
orędownik i piewca rosyjskiego
nacjonalizmu, w myśl którego Po-
lacy powinni być sprowadzeni do
rangi „nadwiślańskich Murzy-
nów”.  „Rok 1920” przekreślił ma-
rzenia i plany nie tylko Leontiewa
i jemu podobnych!

Historyczne zaszłości mają swoje konsekwencje do dzisiaj

Kongres Wiedeński i... czwarty rozbiór Polski
Po militarnym pokonaniu Napoleona, zwycięskie mo-
carstwa przystąpiły do urządzania Europy. Miało to
miejsce w Wiedniu na przełomie 1814 i 1815 r.  Jednym
z efektów Kongresu Wiedeńskiego  było utworzenie
Królestwa Polskiego. Nadzwyczaj interesujący opis  ku-
lis wiedeńskich pertraktacji zamieścił Adam Zamoyski
w swojej obszernej (518 stron), wydanej po angielsku,
pracy: „1815. Upadek Napoleona i Kongres Wiedeń-
ski”.  Z lektury  tego opracowania, ale także licznych
innych publikacji wynika, że car Rosji Aleksander
Pierwszy Romanow był  głównym „sprawcą” utworze-
nia Królestwa Polskiego, nazywanego niekiedy 
Kongresowym.
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AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 
691 502 327
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““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę 

wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii 
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 

2 pokoje, 601 720 840 

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

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

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

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

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

!UUrrssyynnóóww,, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 89 m2, wynajęty 
na 10 lat, z najemcą, c. 
1 mln 550 tys.zł , 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm, ok. Piaseczna,
200/1300 m2, do wejścia,
supercena 650 tys. zł, 601 720 840

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn,, okazja, dom
wolnostojący 190/1100 m2,
jedynie 890 tys. zł, 601 720 840

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 300 m2

świetny punkt, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 
320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,, 

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

!WWiillaannóóww, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, 601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 
601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!CCeennttrruumm, restauracja, 130 m2,

do wynajęcia z wyposażeniem 
lub bez, 601 720 840 

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

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

!ŻŻoolliibboorrzz ,89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 
550 tys. zł, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

! LLookkaall 75 m2, Centrum, 
z najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 55 m2, 2 pokoje,
parter – do wynajęcia, 2500 zł/m-c
601 720 840

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,
rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ opiekunki do
niepełnosprawnej lub dziecka, 
609 18 64 18

PPRRZZYYJJMMĘĘ ppaanniiąą 
ddoo sspprrzząąttaanniiaa 

ssaammoocchhooddóóww cciięężżaarroowwyycchh 
ŁŁaazzyy kk.. MMaaggddaalleennkkii 

660044 662266 444444

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, 602 651 211

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEE 
pprraaccee wwyykkoońńcczzeenniioowwee

Firma Macher
tel: 500 383 006

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo, 
669 945 460 

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627

SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 
ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

WWIIEERRCCEENNIIEE,, KARNISZE, itp. 
608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE 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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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiaa DDęębbsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

2 2  5 4 4  1 2  0 0
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

Kradzione auto w garażu
Mokotowscy kryminalni od-

zyskany skradziony samochód
o wartości 160 000 zł oraz za-
trzymali 44-latka podejrzane-
go o kradzież. Mężczyzna
ukrył samochód w garażu po-
sesji wynajmowanej przez ku-
zynkę. Podejrzany mężczyzna
usłyszał zarzuty kradzieży z
włamaniem. 

Funkcjonariusze ustalili ope-
racyjnie, że samochód toyota
camry skradziony na terenie
Mokotowa może być ukryty w
garażu jednej z posesji w miej-
scowości Mostówka. W związ-
ku z informacją postanowili od-
wiedzić domowników. Miesz-
kająca po tym adresem kobieta,
wspólnie z 22-letnia córką i 20-
letnim synem byli zaskoczeni,
że pod ich dachem może znaj-
dować się kradzione auto.
Funkcjonariusze ujawnili po-
szukiwane auto, było w niena-
ruszonym stanie. 20-latek po-
wiedział policjantom, że tym

samochodem w nocy wjechał
jego 44-letni wujek, który we-
dług jego wiedzy kradł już sa-
mochody. Policjanci przesłu-
chali domowników w charak-
terze świadków oraz zabezpie-
czyli pojazd.

W trakcie wciągania toyoty
na lawetę kryminalni zauważy-
li, że za ogrodzeniem posesji
drogą przechodził mężczyzna,
który na ich widok odwrócił
głowę i przyspieszył kroku. W
związku z jego nienaturalnym
zachowaniem policjanci posta-
nowili to sprawdzić. Okazało
się, że mężczyzna jest partne-
rem 22-letniej córki kobiety wy-
najmującej dom, z garażu które-
go zabierali auto. 25-latek po-
wiedział, że to on przyjechał
tym samochodem poprzedniej
nocy, auto powierzył mu męż-
czyzna, którego zna tylko z
imienia i obiecał 200 zł za prze-
chowanie. Wymieniony został
zatrzymany. Pojazd trafił na

parking strzeżony, a 25-latek
do policyjnego aresztu. 

W trakcie dalszych czynno-
ści policjanci ustalili, że 44-latek
podejrzany o kradzież pojazdu
porusza się samochodem re-
nault scenic i może przebywać
w okolicy. Mężczyzna został za-
trzymany na jednej z ulic. Nie
miał w samochodzie żadnych
przedmiotów pochodzących z
przestępstwa bądź służących
do jego popełnienia. W jego
mieszkaniu policjanci znaleźli
natomiast zagłuszarkę do sy-
gnałów GPS mogącą służyć do
popełnienia przestępstwa. 

Na podstawie zebranego
materiału dowodowego 44-lat-
kowi postawiono zarzut kra-
dzieży z włamaniem. Podej-
rzany nie przyznawał się do
przestępstwa. Prokurator za-
stosował wobec niego środek
zapobiegawczy w postaci do-
zoru. Teraz grozi mu kara do
10 lat więzienia.

Kradzież z pobiciem
Ursynowscy kryminalni za-

trzymali 35-latka podejrzane-
go o kradzież rozbójniczą. Męż-
czyzna, chcąc utrzymać się w
posiadaniu skradzionego czte-
ropaka piwa, nie szczędził ude-
rzeń pięścią, kopnięć i gróźb
wobec pracownika jednej ze
stacji paliw. Przebywanie w po-
licyjnym areszcie czy też w za-
kładzie karnym nie było nowo-
ścią dla podejrzanego. 

Jak ustalili policjanci, męż-
czyzna znany personalowi skle-
pu przy jednej ze stacji paliw
na Ursynowie, po raz kolejny
miał zamiar dopuścić się kra-
dzieży piwa. Wszedł do środ-
ka, zdjął z półki czteropak i wy-
szedł bez płacenia.

Jeden z pracowników po-
biegł za nim, żeby odebrać mu
skradziony alkohol. Wówczas
35-latek wpadł w szał, zaczął
bez pamięci okładać pokrzyw-
dzonego pięściami, wywrócił
go na ziemię i kopał po całym
ciele, a przy tym powywracał
stojaki z płynami i uciekł.

Policjanci przez jakiś czas po-
szukiwali podejrzanego. Męż-
czyzna wiedząc, że ma dług wo-
bec wymiaru sprawiedliwości,
zaprzestał się pokazywać w
miejscu zamieszkania oraz tam
gdzie z reguły przebywał. Kry-
minalni nie dali jednak za wy-
graną i operacyjnie ustalili
gdzie się ukrył. Podczas obser-

wacji zauważyli go, gdy wychy-
lił się przez okno. Nie czekając
postanowili złożyć mu niepo-
wiedzianą wizytę. Mężczyzna
nie zamierzał otwierać drzwi,
mimo pukania i nawoływania
go do zachowania zgodnego z
prawem. Kiedy dwaj policjanci
stali pod drzwiami wejściowymi
dwóch pozostałych dostało się
na balkon. Dynamicznie weszli
do mieszkania przez uchylone
okno balkonowe i zatrzymali
mężczyznę, który został prze-
wieziony do policyjnego aresz-
tu. Teraz czekają go zarzuty, za
które może spędzić w dobrze
znanym sobie miejscu nawet 12
lat. Policja i prokurator będą
wnioskowali o jego tymczasowe
aresztowanie.

Narkotyki i nieletnia...
Ursynowscy wywiadowcy

zatrzymali mężczyznę podej-
rzanego o przywłaszczenie
hondy civic oraz szereg innych
przestępstw. 43-latek podró-
żował samochodem bez zgo-
dy właściciela, pod działaniem
środków odurzających oraz
bez prawa jazdy w towarzy-
stwie 17-latki oraz jej o 7 lat
starszej koleżanki, którym
sprzedawał narkotyki. 

Około godziny 22:20 ursy-
nowscy mundurowi otrzyma-
li komunikat, że z ulicy Pustu-
łeczki odjeżdża srebrna honda
civic, która została przywłasz-
czona. Policjanci zlokalizowa-
li auto kilka minut później na
skrzyżowaniu ulic Pileckiego z
ul. Płaskowickiej. Samochód
został zatrzymany do kontro-
li. Po otworzeniu drzwi z auta
unosił się zapach charaktery-
styczny dla marihuany. Za kie-
rownicą siedział 43-letni męż-
czyzna, obok niego miejsce
zajmowała 17-letnia pasażer-
ka, a za nimi siedziała 24-lat-
ka. Mężczyzna został poinfor-
mowany o podstawie kontro-
li drogowej, nie posiadał przy
sobie prawa jazdy. Po spraw-
dzeniu w systemie okazało się,
że zostało mu zatrzymane za
przekroczenie prędkości na te-
renie zabudowanym. Zaprze-
czał, jakoby miał przywłasz-
czyć samochód. Na miejsce zo-
stał sprowadzony właściciel
pojazdu, który potwierdził
przywłaszczenie. Mundurowi
przekazali mu auto.

Mając podejrzenie, że podró-
żujący mogą posiadać środki
odurzające, policjant przepro-
wadził kontrolę osobistą kie-
rowcy. Panie natomiast zostały
sprawdzone przez policjantkę.
Przy 43-latku znaleziono nie-
legalny susz, tabletki w postaci
ekstazy i kilkanaście porcji me-
fedronu. Wszyscy zostali prze-
wiezieni do komisariatu Policji
na ul. Janowskiego, kobiety
przesłuchano w charakterze
świadka i zwolniono do domu.

Mężczyznę przewieziono dla
placówki medycznej w celu
przeprowadzenia badań na za-
wartość środków odurzających
w organizmie. Testy potwier-
dziły, że jest on pod działaniem
amfetaminy, marihuany, meta-
amfetaminy oraz kokainy. Po
badaniach został umieszczony
w policyjnej celi. Następnego
dnia usłyszał zarzuty prokura-
torskie przywłaszczenia samo-
chodu, posiadania narkotyków,
udzielania oraz sprzedawania
ich nieletniej, a także kierowa-
nia pojazdem pod działaniem
środków odurzających i bez
prawa jazdy. Prokurator i poli-
cjanci złożyli wniosek o jego
tymczasowe aresztowanie. Gro-
zi mu kara do 10 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa
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