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J uż w latach pięćdziesiątych po-
przedniego stulecia zacząłem
darzyć sympatią angielskiego

matematyka, filozofa, a jednocze-
śnie noblistę w zakresie literatury  –
hrabiego Bertranda Arthura Wil-
liama Russella (1872-1970). Hrabia
należał bowiem do nielicznego gro-
na osób, które wiedzą, co mówią, a
nie do tych, którzy mówią co wiedzą.
I bardzo mocno podkreślał zgodność
matematyki z zasadami logiki, cze-
go – niestety – nie nauczono chyba
wielu współczesnych programistów,
parających się elektronicznymi za-
bawkami, a tym bardziej nie posia-
dło tej wiedzy ogromne stado polity-
ków-pasibrzuchów, żyjących, jak
powiada pewien mój znajomy – z
naszej krwawicy. Oni uważają otóż,
że budżet państwa to coś, co nie ma
nic wspólnego z matematyką, więc
rząd może sobie układać takie rów-
nania, jakie chce, a i tak na wszyst-
ko znajdzie właściwą odpowiedź.
Nic więc dziwnego, że premier nie-
ustannie zapewnia nas, iż gospo-
darka Polski jest w kwitnącym sta-
nie, a szef Narodowego Banku Pol-
skiego jeszcze niedawno wmawiał
nam, że forsy mamy jak lodu. Nie
dodawał tylko, że nie chodzi o rze-
czywisty, lecz tylko o drukowany
pieniądz, a takiego zawsze można
mieć pod dostatkiem. 

P rzed wojną dociekliwy
dziennikarz i pisarz Tade-
usz Dołęga-Mostowicz napi-

sał literacki pamflet na sfery rządo-
we pt. „Kariera Nikodema Dyzmy”.
Powieść ta zyskała, jak wiadomo,
nadzwyczajny rozgłos, a oparty
na niej telewizyjny serial TVP z lat
70-tych, z rolą główną genialnie
zagraną przez  Romana Wilhel-
miego, pozostaje do dzisiaj perłą
polskiej kinematografii. Mostowicz
pokazał w poniekąd abstrakcyjnej
formie, jak łatwo można się doro-
bić, ogłupiając publiczność li tyl-
ko poprzez tupet. Jeśli przyjąć, że
w sanacyjnych rządach typ Dyz-
my był absolutnym wyjątkiem, to
dziś śmiało można stwierdzić, że
Dyzmów w sferach władzy mamy
na pęczki. 

A utorom kabaretowych tek-
stów grozi już bezrobocie
w sytuacji, gdy każdego

dnia kolejni nasi politycy dobro-
wolnie się ośmieszają, a jak wia-
domo – nigdy się nie wymyśli tak
dobrego dowcipu, jaki przynosi
samo życie. Zauważa to nadwor-
ny – jeśli tak mogę powiedzieć –
satyryk „Passy” Wojciech Dąbrow-
ski, który, notabene, z zawodu
jest, podobnie jak Russell –   ma-
tematykiem. A wracając do tego
ostatniego, zacytuję choćby taką
jego myśl: „W naszym wielkim
społeczeństwie demokratycznym
nadal istnieje opinia, jakoby bez-
myślny człowiek był przeważnie
uczciwszy od człowieka rozumne-
go i nasi politycy, wykorzystując
ten przesąd w swoich interesach,
udają jeszcze bardziej bezmyśl-
nych niż są naprawdę”. 

Gdyby Russell jeszcze żył i po-
proszono by go o zdiagno-
zowanie stanu dzisiejszego

społeczeństwa polskiego, zacyto-
wana powyżej myśl wystarczyła-
by za całą odpowiedź. Ten wyjątko-
wo inteligentny filozof zauważył
też w swoim czasie, iż „w szkołach

nie uczą najważniejszego – sztuki
czytania gazet”. Oczywiście, ta
myśl akurat powinna być teraz roz-
szerzona na mass media w ogóle,
bo nie prasa jest dziś głównym mo-
torem ogłupiania publiczności.
Sztuka informacji splotła się ze
sztuką informatyczną i w efekcie
mamy chociażby takie zjawisko,
że fantazje erotyczne jednej  nie-
wyżytej damy cieszą się większym
zainteresowaniem niż jakakolwiek
poważna problematyka, a nawet
teatr, kino i sport. 

O dwracanie kota ogonem
jest dziś rzeczą dziecinnie
prostą. Stąd różne tłuma-

czenia obecnych przedstawicieli
władzy państwowej przyjmuję tak,

jakbym przyjmował słowa mor-
dercy własnych rodziców, który
prosi sąd o łagodny wymiar kary,
a nawet o jej darowanie, ponieważ
został... sierotą.

L udzie obrzydzający nam te-
raz Unię Europejską, sami z
jej dobrodziejstw w szerokim

zakresie korzystają, wmawiając
jednocześnie społeczeństwu, że
Unia Polskę... terroryzuje. Pewnie,
że nie ma takiej instytucji i takiej
organizacji, która byłaby skończo-
nym ideałem. Nawet Kościół, tole-
rujący w swoich szeregach pospo-
litych wydrwigroszy i zboczeńców,
nie może uchodzić za ideał. I mą-
drze powiada ten, komu księża
przedstawiają się jako ambasado-

rowie Pan Boga: poproszę zatem
o listy uwierzytelniające. 

T ymczasem wśród naszych
polityków namnożyło się
nagle tzw. em-bi-ejów co nie-

miara. Każdy jest dyplomowanym
specjalistą od zarządzania, choć
podobno te ich oksfordy są tyle
warte, ile ten imaginowany przez
Nikodema Dyzmę. 

O statnio mieliśmy gospo-
darski objazd kraju przez
Prezesa Polski, ale ten cyrk

objazdowy został nagle przerwa-
ny. Może dlatego, żeby nie robić
konkurencji Czesławowi Lango-
wi, który organizując wspaniały
Tour de Pologne, niechcący poka-
zując za pośrednictwem telewizji,

że Polska wcale nie jest w ruinie –
mimo podstępnych działań tej
podłej Unii, czyli – mawiają Ro-
sjanie – Jewrosojuza. 

L ord Russell miał i na taką
okoliczność swój celny ko-
mentarz, który brzmiał:

„Sztuka propagandy w tej formie,
w jakiej jest rozumiana przez
współczesnych polityków, jest bez-
pośrednio związana ze sztuką re-
klamy. Psychologia jako nauka
wiele zawdzięcza reklamodaw-
com”. Nietrudno więc zauważyć, że
w wielu audycjach telewizyjnych
mamy zjawisko zwane „lokowa-
niem produktu”. Chodzi po prostu
o bezpłatną reklamę: haseł, inicja-
tyw ustawodawczych, a także sa-
mych polityków. 

T ymczasem walka o wyborcę
zaczyna się zaostrzać. Bo
władzy nie będzie łatwo, gdy

SUWERENOWI nagle zabraknie
wody, gazu, węgla, benzyny, a
przede wszystkim prądu. Już te-
raz trzeba się nastawiać na powrót
do przeszłości, czyli po części nawet
do epoki kamienia łupanego. Z gó-
ry współczuję mieszkańcom 52.
piętra w centrum Warszawy, kiedy
nagle wyłączą prąd. Ale cóż, wi-
działy gały co brały. Żyjąc już w
Polsce jakiś czas, pamiętam, jak
się żywiło głównie kartoflami, pa-
miętam cukier, a nawet buty na
kartki i   samochody na talony. Te-
raz zanosi się na to, że powrócimy
do czasów wspólnoty pierwotnej,
bo jeśli zabraknie węgla i prądu, to
trzeba będzie zbierać chrust. Na
szczęście, jak zapewnił nas kiedyś
autor hasła „W Polskę idziemy”
Wojciech Młynarski, jest chociaż
jeden towar, którego na pewno
nam nie zabraknie...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Nie milkną echa dziewiątej edycji Global
Forum on Nicotine (Światowego Forum
Nikotynowego), które odbyło się w poło-
wie czerwca w Warszawie. W opubliko-
wanym 20 lipca artykule w hiszpańskim
dzienniku La Razon pojawiły się wypo-
wiedzi niektórych ekspertów – uczestni-
ków GFN na temat polityki redukcji
szkód, wywołanych paleniem papiero-
sów. Wniosek jest jeden: należy na pozio-
mie rządowym uregulować politykę re-
dukcji szkód. Kierunek, prowadzący do
bezwzględnego zakazu sprzedaży wyro-
bów tytoniowych jest błędny.

Hiszpańscy dziennikarze przepytali wielu eksper-
tów na temat podejścia do polityki redukcji szkód.
Według Michelle Manton z think-tanku Competiti-
ve Enterprise Institute, zakaz sprzedaży wyrobów
tytoniowych nie jest właściwą drogą - zamiast tego
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i rządy po-
winny zachęcać koncerny tytoniowe do sprzedaży
mniej szkodliwych produktów oraz inwestycji w
innowacje i badania. Wtórował jej Peter Hajek, spe-
cjalista ds. uzależnienia od tytoniu na Queen Ma-
ry University of London, który podkreśla, że e-papi-
erosy i produkty o obniżonym ryzyku mają „niewiel-
ki potencjał, aby kogokolwiek uzależnić i nazwał
„absurdem” zrównanie e-papierosów z tradycyj-
nymi papierosami. Na zakończenie stwierdził, że de-
cyzje niektórych rządów o niewspieraniu redukcji
szkód tytoniowych są oparte na „ideologii”, a nie na-
uce. Sprawa jest bowiem prosta – większość pala-
czy nie przestanie palić trującego tytoniu z dnia na
dzień, a istnieją mniej szkodliwe, bezdymne alter-

natywy (nawet o 90-95 proc.), które mogą być dla
palaczy swoistym przejściem od nałogu palenia do
pełnego rzucenia używek.

Czerwcowe GFN poświęcone było nikotynie i jej
przyszłości, a także politykom zdrowotnym
państw uwzględniającym redukcję szkód zdro-
wotnych związanych z paleniem tytoniu. W tym
roku myślą przewodnią wydarzenia było właśnie
ograniczenie szkód zdrowotnych.

Poszczególne rządy postawiły na wdrożenie tej
strategii, polegającej na rekomendowaniu pacjen-
tom, którzy nie są w stanie porzucić nałogu – po-
tencjalnie mniej szkodliwych alternatyw, takich jak
np. e-papierosy. Robią to rządy Wielkiej Brytanii,
Nowej Zelandii, Kanady, czy Japonii. Z kolei no-
wozelandzkie ministerstwo zdrowia stwierdziło w
swoim komunikacie, że „poprzez lepszą regulację
prawną i dostęp do publicznej informacji, jest
okazja do wspierania palaczy, by przerzucili się na
mniej szkodliwe alternatywy, znacząco ograni-
czając ryzyko dla zdrowia ich i najbliższych”.
Wśród tych mniej szkodliwych alternatyw są i in-
ne, prócz e-papierosów kategorie wyrobów, ta-
kie jak podgrzewacze tytoniu oraz doustne sa-
szetki nikotynowe. Trzeba jednak zwracać szcze-
gólną uwagę na to, po jakie zamienniki wyrobów
tradycyjnych oraz po jakie nikotynowe produkty
alternatywne sięgamy, w szczególności na to, czy
są one poddawane regularnym badaniom i te-
stom, jak na przykład podgrzewacz tytoniu glo hy-
per, na którym przeprowadzono m.in. 44 testy
behawioralne, 164 analizy chemiczne, 46 badań
klinicznych i 75 testów określających wpływ na ko-
mórki organizmu.

O co chodzi w polityce ograniczania szkód
zdrowotnych związanych z paleniem
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Trwa cykl międzypokoleniowych zabaw na świeżym po-
wietrzu. W związku z koniecznością odwołania ostat-
niej potańcówki ze względu na warunki atmosferycz-
ne, postanowiono zorganizować dodatkową – w pią-
tek, 12 sierpnia, w godz. 17.00 – 21.30. Zapraszamy do
Parku im. Jana Pawła II.

Każda impreza to nie tylko najlepsza muzyka i porywający do za-
bawy wodzirej, ale także profesjonalne lekcje tańca oraz konkursy
z nagrodami. Na uczestników czekać będą także foodtrucki z prze-
kąskami i napojami. Dzieci będą mogły spędzić czas na „dmuchań-
cach” i na zabawach prowadzonych przez animatora. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Kolejne potańcówki odbędą się 20 sierpnia w Parku Lasek Brzo-
zowy oraz 10 września w Sadku Natolińskim. 

Po napaści na 13-letnią
dziewczynkę, która wyda-
rzyła się w czerwcu w Par-
ku Przy Bażantarni na Ur-
synowie, miasto urucho-
miło nareszcie w tej okoli-
cy mobilny monitoring. 

Docelowo kamery zostaną za-
montowane w tej okolicy na sta-
łe, wymaga to jednak dodatko-
wych środków, dlatego Prezy-
dent Rafał Trzaskowski polecił
skierowanie do ursynowskiego
parku kamer, które działają w
ramach Systemu dynamicznego
procesu monitorowania. W tro-
sce o bezpieczeństwo najmłod-
szych warszawiaków, miasto pla-
nuje objąć mobilnym monitorin-
giem również inne place zabaw.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego przeprowa-
dza audyt wszystkich placów za-
baw pod kątem bezpieczeństwa
i przygotowuje rekomendacje do
wdrożenia. Należy podkreślić, że

Warszawa ma jeden z najsku-
teczniejszych systemów monito-
ringu, prawie 19 tys. kamer i oko-
ło 200 pracowników, którzy mo-
gą monitorować miasto w cza-
sie rzeczywistym. Pozwala to nie
tylko na zabezpieczanie mate-
riału dowodowego, gdy dochodzi
do złamania prawa, ale przede
wszystkim służy do bieżących in-
terwencji i kierowania patroli po-
licji oraz straży miejskiej w miej-
sce, w którym zauważono nie-
bezpieczną sytuację. 

Doskonałym uzupełnieniem
funkcjonujących kamer stacjo-
narnych jest monitoring mobil-
ny wykorzystujący sieć GSM. Co
roku urząd kupuje kolejne tego
typu urządzenia, by rozbudo-
wywać system. Do Biura Bez-
pieczeństwa wpływa wiele
wniosków o instalację nowych
kamer w związku z pojawiający-
mi się zagrożeniami, co w przy-
padku monitoringu stacjonar-
nego jest trudne do realizacji w
krótkim czasie. Jednak dbałość
o bezpieczeństwo wymaga pod-
jęcia szybkich działań i w takich
przypadkach mobilna kamera,
działająca przez określony czas,
stanowi dobre rozwiązanie. Do-
datkowo system mobilny daje
możliwość szybkiej relokacji ka-
mer w przypadku, gdy np. usta-
je przyczyna czy potrzeba moni-
torowania określonego miejsca.
Place zabaw to miejsca, które
miasto planuje objąć mobilnym
monitoringiem, by zwiększyć
bezpieczeństwo najmłodszych
warszawiaków. 

Miasto wystosowało pismo do
Policji z prośbą, aby w ramach
patroli ponadnormatywnych
kontrolować place zabaw. Na
stałe takie zadanie otrzymała
również Straż Miejska. K T

Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty w przetargu na
remont chodników na ulicach Płaskowickiej i Bora-Ko-
morowskiego oraz chodnika i drogi dla rowerów na ul.
Rembielińskiej. Ostatni z projektów został zgłoszony
przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Wakacyjna ofensywa remontowa to nie tylko prace na jezdniach
– naprawiane są też chodniki i drogi dla rowerów. Obecnie jest już
o krok bliżej do przeprowadzenia modernizacji w trzech lokaliza-
cjach – na ul. Płaskowickiej na odcinku od al. KEN do ul. Derenio-
wej – strona północna, na ul. Bora-Komorowskiego na odcinku od
ul. Fieldorfa do ul. Meissnera oraz na ul. Rembielińskiej na odcin-
ku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Poborzańskiej.

Chodnik wzdłuż ul. Płaskowickiej na odcinku między al. KEN a ul.
Dereniową chcą wyremontować dwie firmy. Oferty, które wpłynęły do
ZDM opiewają na nieco ponad 1,18 mln zł oraz prawie 700 tys. zł.

Środki na remont chodnika wzdłuż ul. Płaskowickiej przekazał
Urząd Dzielnicy Ursynów. 

Oferty ze wszystkich trzech części przetargu będą teraz analizo-
wane. Wydają się być one obiecujące, dlatego ZDM ma nadzieję na
rozstrzygnięcie, podpisanie umów i szybkie rozpoczęcie prac.

Niektóre remonty już się rozpoczęły – we Włochach trwa budo-
wa brakującego fragmentu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Żwirki i
Wigury – po zachodniej stronie, na odcinku od ul. 1 Sierpnia do ul.
Hynka. W zakres inwestycji wchodzi również remont chodnika
(częściowo w nowym przebiegu) od ul. 1 Sierpnia do rejonu wjaz-
du na osiedle przy ul. Żwirki i Wigury 15 wraz z remontem przy-
stanków autobusowych „Novotel 01” (na zdj.) i „Leżajska 01”.

W ramach budżetu obywatelskiego zakończył się remont drogi dla
rowerów wzdłuż ulicy Rosoła na Ursynowie (odc. Belgradzka –
Mandarynki 6). Nawierzchnia z kostki została zastąpiona asfaltem.

Inwestycja zakładała również remont chodnika na całym odcin-
ku – jest wykonany z płyt betonowych. Wraz z nim wyremontowa-
ny został przystanek autobusowy „Belgradzka 04”. z d m . w a w . p l

Obserwator przyrody i wi-
deobloger Krzysztof Twar-
dowski, prowadzący ka-
nał na serwisie YouTube –
samanoPL – umieścił w
sieci zdjęcia i film z jeno-
tami na Ursynowie. I cho-
ciaż zwierzak wygląda na
miłe, futrzaste stworzenie
to stanowi on prawdziwe
zagrożenie dla rodzimej
flory i fauny.

Jenoty pochodzą z Azji. Na-
turalny obszar występowania te-
go gatunku obejmuje północno-
wschodnią Syberię, Japonię, Ko-
reę oraz część półwyspu Indo-
chińskiego. W Polsce jest to gatu-
nek zadomowiony, występujący
w prawie całej Polsce w charak-
terze zwierzęcia hodowlanego
od lat 60. ubiegłego wieku. Wia-
domo, że zasięg występowania
tego zwierzęcia się powiększa. 

Jenoty kolonizują Polskę
Dane dotyczące inwazji jeno-

ta i badania genetyczne wska-
zują, że gatunek skolonizował
Polskę ze wschodu (ekspansja
naturalna). Jenot zajmuje zróż-
nicowane siedliska jak: lasy, do-
liny rzeczne oraz tereny podmo-
kłe, środowiska zmienione przez
człowieka. 

Jest to gatunek o szerokiej ni-
szy siedliskowej. Może oddzia-
ływać na środowisko przyrodni-
cze przede wszystkim poprzez
przenoszenie chorób i pasoży-

tów, w mniejszym stopniu po-
przez drapieżnictwo lub konku-
rencję z rodzimymi gatunkami.
Najbardziej istotnymi chorobami
przenoszonymi przez jenoty są
wścieklizna oraz świerzb. Po-
przez przenoszenie pasożytów i
patogenów jenoty mogą mieć
wpływ również na hodowlę
zwierząt i ludzi. Jenot jest ga-
tunkiem inwazyjnym silnie ne-
gatywnie oddziaływującym na
rodzima faunę. Jest również
wektorem wścieklizny i świerz-
bowca. W ostatnich latach w Es-
tonii jenoty stanowiły ponad
50% przypadków wścieklizny u
dzikich zwierząt. W Polsce w la-
tach 1999 - 2004 ponad 700 je-
notów (ok. 8% wszystkich przy-
padków) było zarażonych wście-
klizną. W czasie epidemii wście-
klizny w Finlandii w późnych la-

tach 80. - 77% przypadków
wścieklizny notowano u jeno-
tów.  Obecnie jenot figuruje na li-
ście zwierząt łownych, polować
na jenoty można przez cały rok.

Na filmie z Ursynowa, dostęp-
nym na kanale YouTube, widzi-
my dwa jenoty w codziennej za-
bawie. Ich pojawienie się to po-
jawienie się problemów dla kun,
łasic i lisów. 

Mały, ale niebezpieczny 
Jenot przypomina wyglądem

i wielkością szopa pracza lub ma-
łego psa. Ma dość długi tułów i
krótkie kończyny. Ogon jest sto-
sunkowo krótki, gruby i puszy-
sty. Głowa mała, pysk krótki spi-
czasty, uszy krótkie i zaokrąglo-
ne. Po bokach głowy, na policz-
kach, występują długie włosy
tworzące charakterystyczne “bo-

kobrody”. Ubarwienie futra jest
bardzo zmienne, zazwyczaj pło-
wo-bure lub brunatno-szare z
czarnym nalotem. Na pysku
czarna plama obejmująca oczy,
policzki i bokobrody, tworzy cha-
rakterystyczną maskę. 

Sierść jest gęsta, długa i pu-
szysta. Długość ciała wynosi 53
- 69 cm, długość ogona: 15 - 23
cm; ciężar ciała dorosłych osob-
ników wiosną wynosi 4,0 - 7,3
kg; późnym latem i jesienią jeno-
ty gromadzą zapasy tłuszczu, a
ich ciężar wzrasta do 4,6 - 9,1
kg; wysokość w kłębie: 30 -
37cm. Gatunek wszystkożerny
– pokarm stanowią gryzonie, ja-
ja i pisklęta ptaków, jaszczurki,
żaby, ryby, ślimaki, owady, a tak-
że podziemne części roślin i jago-
dy. Jest to gatunek monogamicz-
ny; samiec i samica tworzą trwa-
łe pary, zasiedlające wspólny
areał i przez większą część roku
razem się przemieszczają, żeru-
ją, odpoczywają i opiekują po-
tomstwem. 

Na wolności jenoty dożywają
do ok. 8 lat, jednak średni wiek
osobników w populacji nie prze-
kracza zazwyczaj 3 lat. Jenoty
prowadzą nocny tryb życia, jed-
nak w okresie wychowu młodych
są aktywne również w ciągu dnia.
W czasie mroźnych zim zmniej-
szają swoją aktywność i mogą za-
padać w stan odrętwienia, trwa-
jący nawet kilka tygodni.

P i o t r  C e l e j

Rozpoczęła się budowa ciągu pie-
szo-rowerowego na ul. Kłobuckiej.
Efektem zmian będzie również wy-
posażenie w azyl przejścia dla pie-
szych. Z kolei przy zebrze przy ron-
dzie powstanie przejazd rowerowy.

Ursynowska ul. Kłobucka przebiega przez
Wyczółki. To tereny, na których od kilku lat
powstają kolejne budynki mieszkalne. Co-
dziennie korzystają z niej zwłaszcza miesz-
kańcy nowych osiedli. Niebawem zyskają
lepszy dojazd. Rozpoczęły się bowiem pra-
ce, których efektem będzie poprawa bez-
pieczeństwa wszystkich użytkowników. In-
westycję realizuje i finansuje deweloper pro-
wadzący w pobliżu inwestycję komercyjną
(spółka GF Ramba). Taki obowiązek nakła-
da na niego ustawa o drogach publicznych.

Powstanie azyl na 
niebezpiecznym przejściu

Na odcinku między rondem Feliksa Stam-
ma a wjazdem pod m. in. budynek Kłobuc-
ka 18 trwa budowa ciągu pieszo-rowerowe-
go. Ciąg powstaje po wschodniej stronie uli-
cy, obok murowanego ogrodzenia toru wy-
ścigów konnych Służewiec. Dotychczas był
tam bardzo wąski chodnik. Teraz piesi i ro-
werzyści będą mieli do dyspozycji szeroką na
minimum 3 m przestrzeń. Kierowcom na
jezdni nadal pozostanie po jednym pasie w
każdym kierunku. 

Ok. 90 m przed rondem, na zakręcie za
przejściem dla pieszych, ciąg pieszo-rowero-
wy przekształci się w drogę dla rowerów.
Droga zostanie dociągnięta do ronda, gdzie

przy przejściu dla pieszych zakończy się
przejazdem rowerowym. Zostanie tak przy-
gotowana do podpięcia do niej w przyszło-
ści nowej infrastruktury rowerowej.

Ważnym elementem zmian będzie budo-
wa azylu na przejściu dla pieszych przez ul.
Kłobucką. Chodzi o zebrę na wysokości bu-
dynku Kłobucka 18. W trakcie audytu nie-
osygnalizowanych przejść dla pieszych otrzy-
mała notę 0 w sześciopunktowej skali od 0
do 5. Audytorzy zwrócili uwagę na przekrój
ulicy, składający się w tym miejscu z 3 pasów,
w tym lewoskrętu. „Istnieje ryzyko, że je-
den kierowca zatrzyma się, aby ustąpić
pierwszeństwa pieszemu, a drugi tego nie
zrobi uznając, że ten obok oczekuje na zjazd
w lewo” – stwierdzili audytorzy. I zareko-
mendowali budowę sygnalizacji świetlnej.
Jednak ze względu na to, że świateł nie sto-
suje się w pobliżu rond, by nie zakłócały
płynności ruchu, bezpieczeństwo poprawi
właśnie azyl.

Szykują się kolejne usprawnienia
Na ul. Kłobuckiej zmian będzie więcej.

Wprowadzą je także inni deweloperzy, któ-
rzy po sąsiedzku budują lub będą budować
obiekty mieszkalne z częściami handlowo-
-usługowymi. W ostatnich miesiącach umo-
wy podpisaliśmy ze spółkami OAK P2 i RD
Investment (przebudowa ulicy na odcinku
od Potoku Służewieckiego do ul. H. Koprow-
skiego), HI Kłobucka i HI Projekt (remont
chodnika na fragmencie między budynkami
Kłobucka 21B i Kłobucka 23) oraz NP 10
(przebudowa ulicy od ul. H. Koprowskiego
do ul. Złoty Potok – m.in. wymiana na-
wierzchni jezdni, budowa i remont chodni-
ka, budowa drogi dla rowerów). Realizacja
tych inwestycji zależy od harmonogramu
prac deweloperów i jest przewidziana w la-
tach 2023-25. z d m . w a w . p l

Ursynowskie Potańcówki

Chodnik przy Płaskowickiej
do remontu od zaraz!

Wyczekiwany monitoring 
w Parku Przy Bażantarni

Kłopoty przez jenoty na Ursynowie

Będzie bezpieczniej na Kłobuckiej
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Kończą się prace przy po-
wstaniu boiska piłkar-
skiego niedaleko Areny
Ursynów. Już wkrótce na
Ursynowie zostanie
otwarty obiekt o rozmia-
rach spełniających stan-
dardy UEFA i PZPN. 

SEMP Ursynów będzie
wreszcie grał mecze u siebie.
Jak zapowiadają działacze,
pierwsze mecze przy ul. Pilec-
kiego jeszcze w tym roku. Pie-
niądze na wybudowanie boiska
w dużej mierze pochodziły ze
zbiórki publicznej. 

Ursynów potrzebuje boiska

Dotychczas dzielnica ze 150
tysiącami mieszkańców nie po-
siadała pełnowymiarowego, tra-
wiastego boiska piłkarskiego.
Klub SEMP Ursynów, na okres
trzech lat,  wydzierżawił działkę
nieopodal Areny Ursynów przy
ulicy Pileckiego. To właśnie tam
dzielnica od lat planuje budowę
stadionu SEMP Arena, która nie
dochodziła do skutku ze wzglę-
du na postępowania związane z
roszczeniami do tych terenów.
Dotychczas młodzież z Ursyno-

wa rozgrywała swoje mecze aż
na Ursusie. Potrzeba pełnowy-
miarowego boiska dla akademii
z 600 wychowankami była aż
nadto oczywista. Mimo starań
szerokiego grona społeczników
nie było jednak łatwo. Ostatecz-
nie budowa boiska ruszyła pod
koniec maja br. 

Prace są już w znacznym
stopniu zaawansowania, kopar-
ka wyrównała teren, przygoto-
wano też instalacje potrzebne
dla funkcjonowania obiektu.
Klub SEMP Ursynów cały czas
prowadzi zbiórkę na dalszą bu-
dowę boiska, link do akcji moż-
na było znaleźć m. in. na fanpa-
ge zespołu. 

Boisko będą okalać trybuny.
Wykonane zostanie również
ogrodzenie terenu, drenaż oraz
pielęgnacja trawy. Pierwsze tre-
ningi planowane są na koniec la-
ta 2022. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to w rundzie
jesiennej młodzi piłkarze z Ur-
synowa nie będą musieli tułać
się po obcych boiskach. 

Największy klub piłkarski 
Ursynowa

Stowarzyszenie Edukacji Mło-
dych Piłkarzy (SEMP) to naj-

większa i jedna z pierwszych
akademii sportowych na Ursy-
nowie. Przez blisko 30 lat działal-
ności szkółka stała się jedną z 5
największych akademii piłki
nożnej w Warszawie. W każdym
sezonie 650 młodych zawodni-
ków, w wieku od 6 do 18 lat z du-
mą reprezentuje nasze miasto i
dzielnicę w rozgrywkach mazo-
wieckich, ogólnopolskich oraz
na turniejach międzynarodo-
wych. W klubie grają głównie
dzieci z Ursynowa. 

Założeniem wszystkich dzia-
łań jest wprowadzenie w życie
idei wychowania przez sport.
Szczytne idee fair play, kształ-
towanie aprobowanych postaw
społecznych, edukowanie do
życia w grupie, zapobieganie
patologiom udaje się wspania-
le korelować z osiągnięciami
szkoleniowymi w dziecięcym i
młodzieżowym sporcie. Druży-
ny SEMP zajmują czołowe miej-
sca w rozgrywkach Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej,
osiągają sukcesy w turniejach
rozgrywanych zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. Kilkunastu
zawodników klubu trafiło do
reprezentacji Warszawy i Ma-
zowsza, wielu zasiliło szeregi

Legii Warszawa, a najzdolniej-
si znaleźli nawet miejsce w mło-
dzieżowych reprezentacjach
Polski. 

Stowarzyszenie Edukacji Mło-
dych Piłkarzy w Warszawie (
SEMP Warszawa) zostało powo-
łane do życia 13 października
1993 roku przez legendarnego
wychowawcę trenerów Rudolfa
Kaperę. Dziś KS SEMP Warsza-
wa to jedna z największych aka-
demii piłkarskich w Warszawie.
W charakterystycznych czerwo-
nych koszulkach i bluzach co-
dziennie biega 600 zawodników

pod okiem 30 certyfikowanych
trenerów. Ursynowiacy są klu-
bem partnerskim Legii Warsza-
wa, a w ostatnich latach 13 na-
szych absolwentów zasiliło sze-
regi „dumy stolicy”. Kilku innych
podpisało umowy z innymi czo-
łowymi zespołami ekstraklasy i I
ligi. W roku 2017 KS SEMP rocz-
nik 2002 reprezentował Polskę
na Turnieju Evergrande Cup w
Chinach, zajmując 2 miejsce.
Możliwe więc, że na boisku tuż
koło Areny Utsynów trenować
będą następcy Roberta Lewan-
dowskiego. P i o t r  C e l e j

Pełnowymiarowe boisko na Ursynowie coraz bliżej!
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Gotowi? Taaaak... - entuzjastycz-
nie odpowiedziała zgromadzona
publiczność. - To u nas zawsze za-
czyna się od “100 lat” - wszyscy
znają, wszyscy śpiewają... Pierw-
sze takty skrzypiec, za chwilę
włączył się kontrabas, znów
skrzypce, krótkie wysokie kobie-
ce “wyskanie” i długo oczekiwa-
ne, góralskie muzykowanie zapa-
nowało Pod Bażantarnią. Cztero-
osobowa kapela we wzorzystych,
kolorowych strojach i ponad-
dwustuosobowa publiczność roz-
poczęły wspaniałą wspólną zaba-
wę w rytmach góralskich.

Rozgrzewka z nagrodami
Kolejny, trzeci koncert z cyklu “Mu-

zycznego Lata Na Ursynowie”, sfinanso-
wany przez Urząd Dzielnicy Ursynów,
zdominowały rytmy góralskie. Gościem
tej niedzieli była kapela “Na Obyrtke” z
Porąbki z Beskidu Małego. Na Ursyno-
wie śpiewali i grali: Julia Kamińska i
Natalia Borgosz - skrzypce, Wiesław
Grabski - akordeon i Hubert Dobosz -
kontrabas. Piąta członkini kapeli Justy-
na Borgosz - skrzypce - ze względu na
chorobę była nieobecna.

Zespół jest młody, powstał w 2019
roku. Jak mówią o sobie: - Jesteśmy
grupą przyjaciół, których połączyła chęć
odkrywania nowych obszarów muzycz-
nych i jednakowa miłość do muzyki gó-
ralskiej. Nasza góralska muzyka to zna-
komita oprawa muzyczna na wesela,
urozmaicenie programu na firmowe
imprezy, a także świetna propozycja na
koncerty, biesiady i wszelkiego rodza-
ju imprezy okolicznościowe, taneczne,
rodzinne oraz widowiskowe. Klimat
muzyki wspiera bogate instrumenta-
rium. Wielką naszą zaletą jest żywioło-
we i radosne przekazywanie muzyki,
która udziela się słuchaczom...”. 

Rzeczywiście, żywiołowość i tempera-
ment są dominującymi cechami nie tyl-

ko samej góralskiej muzyki, ale również
interpretacji artystów. Entuzjazm z ele-
mentami spontaniczności to kolejne ce-
chy wykonawców. Znakomicie wykonu-
ją nie tylko typowe piosenki góralskie, ale
również utwory w innych rytmach i nie-
kiedy całkiem odległego pochodzenia.
Słowackie, cygańskie czy włoskie pio-
senki z domieszką stylu góralskiego na-
bierają nowego smaku, nie tracąc nic ze
swoich pierwotnych walorów. 

Do odbioru takiej muzyki musi być
odpowiednio przygotowana publicz-
ność. A o to już  zadbał Adam Dobrzyń-
ski z Polskiego Radia, prowadzący tra-
dycyjnie  konferansjerkę folkowego roz-
działu tegorocznego “Muzycznego La-
ta Na Ursynowie”. Jak zwykle, na po-
czątku był konkurs, tym razem zdecy-
dowanie łatwiejszy niż na poprzednim
koncercie folkowy. Prawie wszyscy pa-
miętali, kto był wykonawcą sprzed
dwóch tygodni, czym jest oscypek,
kierpce albo parzenice, wiedzieli że Ry-
sy to najwyższy szczyt w Polsce, a zbó-
jował oczywiście Janosik. Po każdy py-
taniu podnosił się las rąk, przekrzykiwa-
ły się odpowiedzi  i torba z nagrodami
wędrowała w czyjeś ręce przy aplau-
zie zgromadzonych widzów. A przy tym
wszyscy doskonale się bawili, jeszcze
przed rozpoczęciem występu kapeli.
Nic więc dziwnego, że na pytanie Julii
Kamińskiej, czy słuchacze są gotowi,
gromka odpowiedź z drugiej strony po-
twierdziła, że można już rozpocząć mu-
zykowanie.

Na Obyrtke
“Obyrtka” to styl taneczny górali ży-

wieckich, a “na obyrtke” - mówiąc za in-
ternetową forumowiczką ‘ciupazką’-
“...syło sie na obyrtke igłom, to znacy
obracało sie niom wokół jyj włosnyj osi,
hale to było sycie takie byle jakie...”.
Trochę skomplikowanie brzmi gwara
góralska. Łatwiej to zrozumieć wiedząc,
że “obyrtany” (obyrtka) to najpopular-
niejszy taniec górali żywieckich, należą-
cy do grupy góralskich (karpackich)
tańców zwyrtanych, czyli wirowych.
Teraz może będzie łatwiej zrozumieć
co znaczy, że obyrtkę zwyrta się... 

Obyrtką, tańczoną ruchem wirowym,
często rozpoczynano wiejskie zabawy
lub wplatano ją między inne tańce. Nasi
goście z niedzielnego występu co praw-
da nie są grupą taneczną, ale mimo że to
kapela, podczas śpiewu wykorzystywa-

li wiele elementów tanecznych typowych
dla obyrtki. Dodawało to wiele dynami-
ki i ekspresji do muzyki, będącej samym
w sobie wulkanem energetycznym. 

Wraz z wejściem muzyków na scenę
zrobiło się bardziej kolorowo, jak na wzo-
rzystej, kwietnej łące. To oczywiście za
sprawą pięknych strojów góralskich, z
wyraźnie widoczną dbałością o zacho-
wanie tradycyjnych szczegółów ubioru.
Kobiece stroje tworzyły wełniane  spód-
nice w kolorowe wzory kwiatowe, rów-
nie kolorowe gorsety sznurowane, ale z
innymi niż na spódnicach akcentami
barwnymi, opięte na białych koszulach.
Do tego po trzy sznury czerwonych ko-
rali, kierpce, białe skarpetki z owczej
wełny. Charakterystycznymi elementa-
mi strojów męskich były portki z białego
sukna z parzenicami, barwnymi obszy-
ciami i czerwonymi pomponikami na
dole, biała koszula lniana i na wierzchu
kamizelka - u starszego czarna a u młod-
szego chabrowa. Na głowie filcowy czar-
ny kapelusz opleciony czerwonym skrę-
conym sznurem, ale bez kamyków (mu-
szelek) jak zdobią na Podhalu.

No i do tego wspaniały góralski
śpiew. Może być dowolny utwór, prze-
bój, ale śpiewany przez kapelę góral-
ską da się odróżnić od wszelkich innych
wykonań. Znamy wszyscy pieśń “100
lat”. Ale w wykonaniu kapeli, dla kocha-
jących ten folklor, to było coś zupełnie
nowego, mimo że to samo “100 lat”. 

Wśród wykonań była i Karczmareczka,
i inne znane utwory jak np. Znałem cyga-
neczkę Zosię, U studzienki stała, Świeć
miesiącku, Szła dzieweczka . Pojawiła
się również góralska wersja włoskiego
Bella ciao czy słowackiej Czeresniczki.
Bardzo interesująco brzmiało “My Cyga-
nie”, choć można by również powiedzieć,
że to wersja “My górale” tylko że o Cyga-
nach. Akcentowania góralskiego nie da
się zmienić i bardzo dobrze. 

Również ciekawie kapela wykonała
przebojowe “Góralu, czy Ci nie żal” w
dwóch wersjach. Pierwsza to wykonanie
tradycyjne, w stylu, powiedzmy senty-
mentalnym JPII. A druga wersja zosta-
ła trochę zmodyfikowana i dołączono
ucywilizowane przyśpiewki typu “Ma-
ryś, moja Maryś, coś ty za niechluja...”,
ale z tym samym refrenem co u Górala.
Żwawsza i już z innym tytułem “Hej,
hej góralu”, choć cały czas pobrzmie-
wały słowa refrenu “Góralu czy Ci nie
żal”. Nie ma co się dziwić pewnej dozy

frywolności. Przecież specjalizacją kape-
li są występy na weselach, a tam do-
puszcza się dużo więcej frywolności...

A na koniec, również “Na Obyrtke”
zaakcentowali swój stosunek do wal-
czącego o swoją wolność narodu ukra-
ińskiego, śpiewając na bis “Hej, sokoły”.
Wykonanie piękne, wzruszające, chwy-
tające za serce. Dostali za to gromkie
brawa. I za koncert, i za wykonanie
“sokołów”.

Bez tańca nie można
Śpiew śpiewem, ale nieodłącznym

elementem Muzycznego Lata Na Ursy-
nowie są tańce pod estradą. Parkiet fol-
kowy Pod Bażantarnią ma już swoją
stałą grupę taneczników. Wśród nich
wcale nie najmłodszym jest niespełna
dwulatek Kamil, który chętnie podrygi-
wał, nawet całkiem rytmicznie, z młod-
szą o kilka miesięcy dziewczynką. Z
drugiej strony wiekowej plasuje się se-
niorka pani Ewa, która zazwyczaj jako
pierwsza w “repertuarze singlowym”
wychodzi na parkiet, a po którymś tań-
cu została nawet pochwalona przez ka-
pelę. Rozmawiałem potem z panią Ewą.
Przyjeżdża z Nad Dolinki na każdy wy-
stęp folkowy, a muzyka, taniec i aktyw-
ność jest jej pasją. I wychodzi jej to cał-
kiem dobrze. Tak samo pan Mieczy-
sław z Północnego Ursynowa, w charak-
terystycznym góralskim kapeluszu,
również senior, bywa na każdym kon-
cercie folkowym. Przychodzi wraz ze
znajomymi , a na parkiecie jest prawie
cały czas. I cała masa osób w różnym
wieku. I single, i w parach, często z
dziećmi na ręku, tańczą wspólnie, wy-
luzowani, bawią się świetnie. 

Jednak najwierniejszymi partnera-
mi parkietu są ... dzieci. Już na począt-
ku koncertu kilkunastoosobowa grup-
ka od 1 do 10+ czekała grzecznie na
tańce. Sami nie zaczęli, rozpoczęła pa-
ni Ewa. Potem przyszedł ktoś, jeszcze in-
na pani, jeszcze inna, i maluchy ruszy-
ły. Najpierw “hop, hop” jak popadło,
ale bardzo szybko zaczęły łapać rytm,  i
ich intuicyjnie zgrane ruchy wyglądał
całkiem ciekawie. A co będzie za kilka
- kilkanaście lat? Będą tak samo tań-
czyć, tylko jeszcze lepiej.

Ursynów jest ekstra!!!
Koncert dobiegł końca, wokaliści zro-

bili sobie zdjęcia selfie z publicznością.
A Julia Kamińska i Natalia Borgosz

(obie skrzypce i wokal) znalazły chwi-
lę czasu, by porozmawiać ze mną o wy-
stępie i kapeli.

- Pochodzimy z okolic Żywca - opo-
wiadała Julia Kamińska.- Nasz zespół
nie ma szefa, współdecydujemy razem.
Kapela powstała z miłości do muzyki.
Bardzo często było tak, że gdy trzeba by-
ło gdzieś zagrać, zbieraliśmy się na
ostatnią chwilę. Więc w pewnym mo-
mencie stwierdziliśmy, że trzeba się na-
zwać jedną grupą, zebrać się i grać już
razem. Robimy to co kochamy i tak na-
prawdę żyjemy dla tych weekendów,
gdy występujemy. Znamy się już bar-
dzo długo, w podobnym czasie uczyły-
śmy się grać na skrzypcach. U nas są
popularne takie wstawki na imprezach,
gdzie się coś gra, i tam się spotykałyśmy
razem - mówiła pani Julia.

- Na Ursynowie jesteśmy pierwszy
raz - podpowiada Natalia Borgosz, rów-
nież grająca na skrzypcach. - Ludzie
dopisali, publiczność jest świetna. W
życiu nie widziałam tylu ludzi, którzy
tak się bawili, i na chodnikach nawet
wystawali. I te starsze osoby są niesa-
mowite. Ja bym chciała mieć tyle siły i
tyle powera, co te babki wszystkie ra-
zem wzięte, naprawdę - mówi ze śmie-
chem Natalia Borgosz. 

- Występujemy cały czas, jeździmy
po całej Polsce, bardzo to lubimy - uzu-
pełnia Julia Kamińska. - A 11. września
gramy na dożynkach pod Poznaniem.
Żyjemy trochę “na busiaża”, ciągle w
drodze, po 5 - 6 godzin, ale to lubimy.
Ale koncerty, 1,5 godziny wytrzymuje-
my idealnie, to już całą przyjemność! A
Ursynów jest ekstra, zabieramy do naj-
milszych wspomnień!!! - mówi z entu-
zjazmem Julia Kamińska.

Kapela “Na Obyrtke” była przesympa-
tyczna, spontaniczna, bezpośrednia.
Na pewno wielu osobom występ ten
zostanie na długo w pamięci.

Ale Muzyczne Lato Na Ursynowie
ciągle trwa, przed nami sporo imprez:

- 14 sierpnia, godz. 18.00, Park im.
Jana Pawła II – Drogi Polskiego Oręża w
Muzyce Filmowej – MILENA LANGE i
WARSAW IMPRESSIONE ORCHESTRA

- 21 sierpnia, godz. 18.00, Park Przy
Bażantarni – Żywiołowa muzyka folk-
loru żydowskiego - zespół KLEZMAFO-
UR (dechy do tańca)

- 28 sierpnia, godz. 18.00, Park im. Ja-
na Pawła II – Światowe Przeboje Srebrne-
go Ekranu – VINYL STRING QUARTET.

Góralskie nuty Przy Bażantarni
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Kino letnie na Mokotowie
W letnie wieczory można obejrzeć zarówno kinowe hity ostat-

nich lat, jak i ambitne filmy dla miłośników kina. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Repertuar:

- MSM Energetyka przy fontannach (Stegny Południowe)
14.08 godz. 21.00 “Palm Springs”
- II Ogród Jordanowski, ul. Odyńca 26
21.08 godz. 21.00 “Pełnia życia”
Wstęp bezpłatny!
Wszystkie projekcje wyświetlane z pętlą indukcyjną i napisami
Regulamin i szczegóły na stronie www.filmowastolica.pl.

Ukraińskie Kino Letnie
Zapraszamy wszystkich na Ukraińskie Kino Letnie. Pokazy

odbędą się w środy w sierpniu i we wrześniu. Filmy rozpoczną
się o godzinie 20:30. 

Projekcje będą miały miejsce w samym centrum Mokotowa,
na Skwerze AK Granat. Jest to przepiękne, zielone miejsce, w któ-
rym każdy wypocznie przy świetnym filmie!

Sierpień 1944. Okupacyjny Mokotów był gęsto usiany
placówkami niemieckimi: stacjonowały tu rozmaite
oddziały, a część kamienic i willi zajmowali niemieccy
cywile. 

Znacznie utrudniało to walki w tym rejonie Warszawy. A prze-
cież to właśnie Mokotów miał osłaniać Powstanie Warszawskie od
południa. Ale żołnierze z walczących tu zgrupowań „Baszta” i „Oa-
za” nie zamierzali łatwo się poddawać. Już drugiego dnia Powsta-
nia Polakom udało się zdobyć jeden ze strategicznych obiektów –
szkołę im Królowej Jadwigi przy Woronicza, gdzie stacjonowała
kompania niemieckich rowerzystów. To wlało otuchy w serca miesz-
kańców Mokotowa. 

W dniu 2 sierpnia w mokotowskim Parku gen. Gusta-
wa Orlicz-Dreszera odbyło się pierwsze wspólne śpie-
wanie piosenek powstańczych. 

W programie znalazły się utwory, które powstały podczas Powsta-
nia Warszawskiego, popularne utwory patriotyczne zagrzewające
do walki i podtrzymujące na duchu żołnierzy walczących z hitlerow-
skimi Niemcami oraz kompozycje poświęcone Powstaniu War-
szawskiemu, stworzone przez autorów zainspirowanych opowie-
ściami i przeżyciami uczestników Powstania Warszawskiego.

Do wspólnego śpiewania zachęcał zespół “Projekt 44” - grupa mu-
zyków promująca polskie piosenki patriotyczne z czasów II Wojny
Światowej. Spotykamy się we wszystkie wtorki sierpnia i września
o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

Wspólne śpiewanie 
piosenek powstańczych

W 78. rocznicę śmieci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
(4 sierpnia) przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Moko-
tów, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Straż Marszał-
kowska w imieniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej, przedstawiciele Rady m. st. Warszawy, delega-
cja radnych dzielnicy Mokotów, Przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów, przedstawiciel In-
stytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciel Muzeum
Niepodległości złożyli wieńce, przy ul. Hołówki 3, pod
tablicą upamiętniającą poetę.

Posterunek honorowy przy tablicy pamiątkowej wystawił Szczep
23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Pomarańczar-
nia” oraz Szczep 69 WDHiZ im. Bohaterów Monte Cassino z Hufiec
ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Armii Krajowej,
podchorąży, podharcmistrz Szarych Szeregów. Należał do tragicz-
nego pokolenia Kolumbów, pierwszego urodzonego w niepod-
ległej Polsce. 

Mieszkał na Mokotowie, na ul. Hołówki 3, w latach 1936-1944.
Poległ w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Miał 23 lata.

78. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Kartka z kalendarza

W czwartek, 4 sierpnia, rozpoczęto frezowanie ul. A. E.
Odyńca. Wymiana nawierzchni to kolejny etap remon-
tu tej mokotowskiej ulicy, w ramach którego odnowio-
ne zostaną również chodniki i także przybędzie zieleni.

Prace na ul. A E. Odyńca na odcinku między al. Niepodległości
a ul. Puławską rozpoczęły się w połowie lipca. Do tej pory wiązały
się z remontem chodników i wymianą krawężników. Nowe krawęż-
niki zostały już wstawione, co umożliwiło przystąpienie do remon-
tu nawierzchni.

4 sierpnia na ul. A. E. Odyńca wjechały frezarki. Trwa ściąganie
dotychczasowego asfaltu, który z powodu kolein i wykruszeń ob-
niżał kierowcom komfort podróżowania. W jego miejscu położony
zostanie nowy. Będzie on wzmocniony siatką szklano-węglową
(znajdzie się między podbudową a warstwą wiążącą), aby wydłu-
żyć żywotność nawierzchni. Dzięki szczególnie trwałej i spręży-
stej strukturze siatka może zapobiec powstawaniu spękań czy trwa-
łych deformacji asfaltu.

Tegoroczne roboty mają szeroki zakres, bo poza wymianą na-
wierzchni wiążą się m.in. z remontem chodników. Po stronie pół-
nocnej nowe płyty o wymiarach 50 x 50 cm zostaną położone na
całym odcinku przewidzianym do naprawy. Płyty nie zastąpią jed-
nak starych na całej szerokości – utworzony zostanie pas zieleni od
strony krawędzi jezdni. W miejscu stref wyłączonych z ruchu przed
przejściami dla pieszych i przystankami utworzone będą ogrody
deszczowe. Łącznie powstanie ich osiem – wszystkie w północnej
części ulicy. Wszystkie prace zakończą się we wrześniu.

z d m . w a w . p l

Początek wymiany nawierzchni na Odyńca
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Muzeum Narodowe zapra-
sza na wystawę poświęco-
ną twórczości Stanisława
Ignacego Witkiewicza –
wszechstronnie utalento-
wanego artysty, wizjonera
wyprzedzającego swoją
epokę, jednego z najwybit-
niejszych twórców XX wie-
ku, o którym słyszała chy-
ba większość Polaków. 

Skandalista, prowokator, en-
tuzjasta narkotyków, wielbiciel
demonicznych kobiet, a zarazem
filozof i autor lektur szkolnych.
Był wytrawnym obserwatorem i
komentatorem zmian cywiliza-
cyjnych następujących w róż-
nych sferach życia – w polityce,
w życiu społecznym, nauce i
technice, obyczajowości, sztuce
i kulturze. Jego dzieła rejestro-
wały rytm epoki, w której żył.
Podejmował się krytyki życia no-
woczesnego czyniąc to w aluzyj-
ny, prześmiewczy sposób. 

Twórczości tego wielkiego mi-
strza poświęcono już tomy ese-
jów i analiz, organizowano licz-
ne wystawy jego dzieł, semina-
ria i dyskusje. Czy można dodać
coś jeszcze? Muzeum Narodo-
we w Warszawie podjęło tę pró-
bę. Rezultat jest wspaniały. Wy-
stawa zabiera nas w podróż po
twórczości Witkacego proponu-
jąc, zamiast tradycyjnej narracji
chronologicznej, przegląd tema-
tyczny. Prace zgrupowano we-
dług kategorii takich jak: ko-
smos, ruch, ciało, wizja arty-
styczna, przeżycie metafizycz-
ne, historia i kryzys kultury.
Ważnym aspektem proponowa-
nej interpretacji twórczości arty-
sty jest również pokazanie jego
działań performatywnych i pa-
raartystycznych. 

Na ekspozycji obejrzeć moż-
na prace Witkacego ze zbiorów
własnych Muzeum Narodowe-
go, ze zbiorów innych muzeów i
instytucji w Polsce, jak również
rzadko prezentowane dzieła z
kolekcji prywatnych. W sumie
zgromadzono ponad 500 prac –
obrazów, rysunków, pasteli i fo-
tografii. Ekspozycję uzupełnia-
ją materiały wideo i archiwalia
oraz ikoniczne dzieła twórców
międzynarodowej awangardy.

Natomiast do Zachęty – Naro-
dowej Galerii Sztuki warto wy-
brać się na wystawę “Niepokój
przychodzi o zmierzchu”. To
prezentacja dzieł polskich arty-
stów młodego pokolenia. Na
ekspozycji zobaczymy 160 prac
będących dziełem 87 artystek i
artystów mówiących o niepoko-
jach i emocjach w czasie kryzy-
sów, utraty poczucia bezpie-
czeństwa, niepewnej przyszło-
ści. Już pierwsza praca, na któ-

rą trafiamy wchodząc na wysta-
wę - instalacja autorstwa Mate-
usza Szarzyńskiego pod tytu-
łem “How are you” wstrząsa od-
biorcą i buduje klimat ekspozy-
cji. Jest to scena ze sklepu doby
PRL-u - na ladzie z wagą widać
kawałki mięsa, które okazują się
być strzępami ludzkiego ciała.
Niepokój, lęk i groza to nastroje
dominujące praktycznie we
wszystkich pracach. Prace na-
wiązujące do wspomnień z dzie-
ciństwa przywołując domowe
traumy, prace poświęcone te-
matyce polityki mówią o napię-
ciach i konfliktach, prace o natu-
rze, to prace w kontekście kata-
strofy klimatycznej. Generacyj-
ny krajobraz wyłaniający się z
wystawy jest dramatyczny i da-
je do myślenia o świecie, w któ-
rym żyjemy. Czy rzeczywiście
jest, aż tak źle?

Osoby preferujące z kolei sztu-
kę w bardziej klasycznym ujęciu
powinny wybrać się tego lata do
Łazienek Królewskich, gdzie pre-
zentowana jest wystawa “Istota
impresjonizmu. Rzeźby Rodina
w Łazienkach Królewskich”. Zo-
baczyć można trzy dzieła tego
wybitnego mistrza rzeźby nale-
żące do Państwowych Zbiorów
Sztuki w Dreźnie - “Jean d’Aire”,
“Ewa” oraz “Mały tors męski”.
Wstawa przybliża nam filozofię,
zgodnie z którą powstawały pra-
ce artysty oraz jego podejście do
sztuki. Rodin koncentrował się
na ulotności chwili i na świetle.
Nie idealizował rzeźbionych po-
staci, jak inni współcześni mu
twórcy. Aby oddać ruch i prze-
strzenność postaci, zaczął stoso-
wać zasady impresjonizmu, do-
tychczas stosowane przede
wszystkim w malarstwie.

Większość teatrów podczas
wakacji nie wystawia spektakli,
ale niektóre teatry prywatne pra-
cują i tak jest w przypadku Te-
atru Polonia i Och-teatru, które
przez cały sierpień zapraszają w
swe progi. Na uwagę z pewno-
ścią zasługuje spektakl dla naj-
młodszych widzów – „Szelmo-
stwa lisa Witalisa”, który swą
premierę miał 24 czerwca tego
roku. W sierpniu bajkę zobaczyć
będzie można w Och-teatrze w
dniach 13 i 14 o godzinie 17. Re-
żyser Piotr Kosewski udowad-
nia, że „Szelmostwa lisa Witali-
sa” to nie tylko zabawna bajka,
ale uniwersalna opowieść o tym,
jak przebiegłość, oszustwa i
kłamstwa pozwalają zdobyć i
utrzymać władzę. 

Jedną z najnowszych produk-
cji Teatru Polonia jest spektakl
„Mąż i żona”, który grany będzie
w dniach 16, 17, 18 i 19 sierpnia
o godzinie 19:30. Spektakl wyre-
żyserowała założycielka i szefo-
wa teatru – Krystyna Janda, a
na scenie zobaczymy wielkie
gwiazdy polskiej sceny teatral-
nej - Marcina Hycnara, Małgo-
rzatę Kożuchowską, Jędrzeja
Hycnara, Marię Dębską i Toma-
sza Drabka. Krystyna Janda po-
zostaje wierna tekstowi Aleksan-
dra Fredry i jasno wydobywa je-
go intencje. Całość utrzymana
jest w świetnym tempie i zagra-
na po mistrzowsku.

27 i 28 sierpnia na scenie Te-
atru Polonia zobaczymy Joannę
Liszowską w monodramie „Sie-
dem Sekund Wieczności”. Spek-
takl jest opowieścią o Hedwig Kie-
sler, znanej jako Hedy Lamarr –
aktorce, wynalazczyni i produ-
centce filmowej. Gwiazda holy-
wood na łożu śmierci stara się upo-
rządkować i podsumować swoje
życie i swój dorobek. Była niezwy-
kle silną i charyzmatyczną kobie-
tą, która całe życie musiała się
zmagać ze stereotypami i uprze-
dzeniami. Joanna Liszowska gra
brawurowo. Świetnie radzi sobie
ze złożonością postaci, wielowąt-
kowością i niejednoznacznością
tekstu. Daje popis nie tylko swym
talentem aktorskim, ale prezen-
tuje także swe umiejętności tanecz-
ne i wokalne.

Miłośników dobrej muzyki na
pewno zainteresuje koncerty
„Klasycznie na trawie”, którego
wysłuchać będzie można 21
sierpnia o godzinie 12 w Parku
„Królikarnia” przed budynkiem
Muzeum Rzeźby im. Xawerego
Dunikowskiego. Wystąpi Orkie-
stra Filharmonii Narodowej, któ-
ra uczestniczy w tym wydarze-
niu już od wielu lat. Usłyszymy
koncert na trąbkę i orkiestrę Es-
-dur Josepha Haydna oraz VI
Symfonię F-dur „Pastoralną” Lu-
dwiga van Beethovena. Pozosta-
je tylko liczyć na piękną pogodę,
aby wygodnie rozsiąść się na ko-
cu przed pięknym pałacem Kró-
likarni, wśród zieleni i delekto-
wać się wyśmienitą muzyką w
mistrzowskim wykonaniu.

Kto jednak preferuje słucha-
nie muzyki klasycznej jednak w
sposób tradycyjny, czyli w sali
koncertowej, może wybrać się
do Filharmonii Narodowej w
dniach 28 i 30 sierpnia, gdzie o
godzinie 20 odbędzie się kon-
cert „Chopin i jego Europa”.

Kultura na sierpień...

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Nasze najbardziej znane ursy-
nowskie jezioro –  Zgorzała – jest
powodem ciągłej troski nie tylko
okolicznych mieszkańców Zielo-
nego Ursynowa, ale również
mieszkańców dalszych rejonów,
dla których stanowi wspaniały
teren rekreacyjny.

Nic dziwnego. To wyjątkowy akwen,
otoczony bujną (jeszcze) przyrodą. Nie
tylko różnorodna roślinność, ale bo-
gactwo zwierząt, a zwłaszcza ptaków,
nie tylko w weekendy  przyciąga wielu
spacerowiczów i zwolenników odpo-
czynku na łonie przyrody. Liczne stoły
z siedziskami sąsiadujące z miejscami
do grillowania, ławeczki, szutrowe alej-
ki , stanowiska do ćwiczeń rekreacyj-

nych i siłowych, plac zabaw dla dzieci,
ogrodzone boisko - utworzone już spo-
ro lat temu z wykorzystaniem środków
z budżetu partycypacyjnego - są do-
datkową zachętą dla osób szukających
odpoczynku i spokoju, zwłaszcza w dni
powszednie.

Trudne lata Zgorzały
Zgorzała ma obecnie charakter reten-

cyjny, gromadząc nadmiar wody z pól i
innych cieków, po topnieniu śniegu zi-
mowego i większych opadach. Jest to
największe ursynowskie jezioro, drugi
(potencjalnie - gdy jest woda) po Jezior-
ku Czerniakowskim zbiornik naturalny
w obrębie Warszawy. Zgorzała jest jezio-
rem wytopiskowym pochodzenia polo-
dowcowego. Podczas cofania się lodow-
ca w dużym powierzchniowo i głębo-
kim zagłębieniu gruntu zgromadziły się
wielkie masy lodu. Topniejący lód dał
początek obecnej postaci jeziora i całej
sieci połączonych cieków oraz pomniej-
szych stawów, dochodzących aż do Po-
toku Służewieckiego i dalej przez Je-
ziorko Czerniakowskie do Wisły. Obec-
nie ciągłość ta jest miejscami przerywa-
na, jednak wiele wskazuje na to, że cie-
ki podziemne funkcjonują nadal, choć w
sposób trudny do zaobserwowania.

Obecnie powierzchnia zbiornika sta-
nowi zaledwie 15% pierwotnej po-
wierzchni z okresu przedwojennego, kie-
dy jezioro to było największym w War-
szawie. Współczesna misa jeziora obej-
muje powierzchnię ok. 17 ha, jednak z
powodu nadmiernego osuszenia oraz
stałego obniżania się wód gruntowych w
okresie braku opadów zasób wody re-
dukuje się do dwóch oczek w południo-
wo-wschodniej części dawnego obrysu
zbiornika (niegdyś najgłębszej). Nato-
miast w  części północno-zachodniej po-
zostałością są dwa  małe stawy, łącznik
pomiędzy nimi oraz tereny podmokłe.
Jednak po wiosennych roztopach czy
okresach intensywnych opadów, teren
wypełnia się wodą, w pełni zasługując na
nazwę jeziora. Należy  pamiętać, że po-
mimo najczęściej stosunkowo niewiel-
kiej  powierzchni stawów, miejsce pier-
wotnej misy jeziora pełni ważną rolę re-
tencyjną, odbierając  wody z wiosen-
nych roztopów oraz intensywnych opa-
dów atmosferycznych. Obecną po-
wierzchnię jeziora szacuje się na 3 ha,
jednak jest ona bardzo zmienna. 

Historia jeziora w latach ostatnich by-
ła bardzo dramatyczna. Po bezmyślnym
zasypywaniu  przed kilkunastu laty czę-
ści jeziora gruzem i ziemią, skutkują-

cym później częstymi podtopieniami po-
bliskich terenów, w 2011 roku podjęto
prace rekultywacyjne jeziora, ukończo-
ne w 2014 roku. Koszt rekultywacji wy-
niósł blisko 8,3 mln zł. Pobliskie tereny
pokryły się zielenią, stopniowo zaczęły
wracać ptaki, których naliczono ponad
70 gatunków. 

Pasmo szczęśliwych działań uzyska-
ło swój szczyt w 2017 roku, gdy z inicja-
tywy społeczniczek Marzeny Zientary i
Agnieszki  Klein z Zielonego Ursynowa
zostały przygotowane zwycięskie  pro-
jekty, finansowane z ówczesnego Bu-
dżetu Partycypacyjnego. Projekty te to:
„Spacerkiem wokół Jeziora Zgorzała”,
„Park i miejsce wypoczynku nad Jezio-
rem Zgorzała” oraz “Siłownia przy Je-
ziorze Zgorzała”.  

Niestety, Zgorzała zaczęła wysychać,
zwłaszcza po 2019 roku. Zbiornik połu-
dniowy wyschnięty był początkowo w
ponad połowie powierzchni, a reszta
to nadal spora, ale praktycznie płytka
kałuża, kilkudziesięciocentymetrowej
głębokości. Miejsce, które jeszcze rok
temu było środkiem jeziora odległym
kilkadziesiąt metrów od brzegu,  stało
się piaszczystą łachą, z której można
oglądać niegdysiejsze dno jeziora bez
ryzyka przemoczenia butów. Bliżej

brzegu spękane wysuszone błoto zmie-
szane z piachem, tworzy dosyć niespo-
tykaną u nas  scenerię.

Nie lepsza sytuacja była w przypadku
zbiornika północnego. Część od połu-
dniowej strony grobli, mająca zwykle
ponadmetrowy poziom wody, wyschła
prawie całkowicie i zarosła trzciną do
poziomu drewnianego pomostu. Jesz-
cze niedawno pomost ten był wykorzy-
stywany do cumowania kajaków. Dopie-
ro znacznie dalej, w jakby dołku, pozo-
stał kilkudziesięciometrowej średnicy
staw i kanał biegnący na północ w kie-
runku kamiennych ścianek zanurzonych
w wodzie od strony ul. Kórnickiej. Pa-
trząc pobieżnie, widziało się, że po-
wierzchnia wody w tym akwenie była
nadal spora. Jednak niepokoiły dwa ele-
menty. Było bardzo płytko, zaledwie 20
- 30 centymetrów. Jednak gorsza była
sytuacja z niesamowicie rozwiniętą ro-
ślinnością wodną i glonami, które od-
bierały duże ilości powietrza z wody, za-
grażając duszeniem się żyjących tam
zwierząt, w tym ryb.

Quo vadis Zgorzało?
Dramatyczny wygląd wyschniętego i

popękanego w większej części dna jezio-
ra, zwłaszcza podczas ubiegłorocznego
lata, napawał przerażeniem. Poza naj-
głębszą od strony zachodniej częścią je-
ziora południowego, sięgającą bliżej
brzegu może metra, w pozostałych miej-
scach można było brodzić płycej niż do
kolan. Pokryta wodą pozostała nie wię-
cej niż jedna czwarta powierzchni zbior-
nika. Sucha jesień nie napawała rów-
nież optymizmem. Jednakże tegorocz-
na wiosna przyniosła wyraźną popra-
wę sytuacji. Po stopnieniu śniegu i okre-
sowo dosyć intensywnych opadach po-
ziom wody odtworzył się do wyższego
niż w ciągu ostatnich czterech lat. Pod-
czas wiosennej wizyty zauważyłem, że
wody jest nawet więcej niż wynikało to
z  zarysu linii brzegowej sprzed kilku
poprzednich lat. Również kanał odpro-
wadzający wodę z pól od strony wschod-
niej był wypełniony na kilkadziesiąt cen-
tymetrów. Wyglądało to wszystko do-
syć optymistycznie. 

Dopiero kilka dni temu znalazłem
czas, by ponownie odwiedzić Zgorzałę.
Jechałem z pewnym niepokojem, oba-
wiając się konsekwencji  wcześniejszych
bardzo gorących, bezdeszczowych dni,
jednak na miejscu uspokoiłem się.
Owszem, wody było mniej niż wiosną,
ale zdecydowanie więcej niż podczas
feralnych lat 2021 i 2020. W kanale od-
prowadzającym wodę z pól od strony
wschodniej było również jej sporo, co
biorąc pod uwagę upały czerwcowe i
lipcowe, napawa pewnym optymi-
zmem. Jednak nie daje to powodów do
trwałej radości.

Jako zbiornik o charakterze retencyj-
nym, Zgorzała jest uzależniona od zasi-
leń wodą płynącą z pól. A poziom wód
gruntowych nieustannie obniża się, da-
jąc w ujęciu czasowym bilans ujemny.
Duży wpływ na sytuację ma intensyw-
nie rozwój w okolicy budownictwa
mieszkaniowego i nie zawsze rozważne
gospodarowanie wodą lokalną. Zwraca-
ła na to uwagę jakiś czas temu inter-
nautka  Anna: “Jedna z posesji obok
stworzyła sobie zbiornik, metr może
półtora metra poniżej poziomu Zgorza-
ły. Inna posesja natomiast ma zainstalo-
waną pompę głębinowa i wyciąga wo-
dę do zraszacza, piękny trawnik mają,
aż zieleń kłuje w oczy. Więc nic dziwne-
go, bo i to przyczynia się do wysychania.
Straszne, widzieliśmy wczoraj, przy
okazji wieszania budek lęgowych”. Mo-
że jakieś rozwiązania by się znalazły,
na co zwraca uwagę internauta Michał:
“Kilka lat temu wyschło tak (strona pół-
nocno-wschodnia), że zaczęło trawą
zarastać. Moim zdaniem ono jest zbyt
płytkie. W trakcie rewitalizacji zbyt ma-
ło je pogłębiono. Z  1 - 1,5 metra głębiej
i byłoby idealnie. Oczywiście zależy czy
by się to dało np. z uwagi na naruszenie
warstw nieprzepuszczalnych itp.”. Te-
mat ten nie jest obojętny władzom dziel-
nicy. Problem polega na tym, że jezio-

ro jest własnością wspólnoty, co bar-
dzo ogranicza możliwość działań i po-
mocy ze środków publicznych przez
Urząd Dzielnicy.

Pozostaje mieć nadzieję, że może ja-
kimś cudem dopływ wody do Zgorzały
nie zmniejszy się. Pewną szansę dają
oczyszczone i pogłębione rowy odpro-
wadzające nadmiar wody z pól po opa-
dach. Jednak bez zaktywizowania się
wspólnoty właścicielskiej i podjęcia
wspólnych działań wraz z Urzędem
Dzielnicy, szanse na trwałą poprawę sy-
tuacji są niewielkie.

Pozytywy i negatywy
Pomimo okresu najdokuczliwszych

upałów letnich, okolice Zgorzały wyglą-
dają w tym momencie dosyć optymi-
stycznie. Bujna zieleń do koła, pomię-
dzy trzcinami widać bardzo dużo wody.
W pobliżu pomostu dla kajaków na jezio-
rze północnym przynajmniej kilkadzie-
siąt centymetrów wody. W ubiegłym ro-
ku było tam suche dno, a wydeptaną
ścieżką od pomostu wśród wyschnię-
tych trzcin można było dojść kilkadziesiąt
metrów w stronę już nie jeziora ale raczej
błotnistego stawu, którym stał się akwen
północny Zgorzały. 

Poziom zbiornika północnego jest
również dosyć wysoki, co jest o tyle waż-
ne, że jest to miejsce będące siedliskiem
wielu ptaków pływających lub żyjących
w pobliżu środowiska wodnego. W głę-
bi, wśród miejscami uschniętych wyso-
kich topoli, są siedliska wielu rodzin cza-
pli. Wczoraj spotkałem tam parę czapli
białej, która jeszcze niedawno w okoli-
cach Warszawy występowała bardzo
rzadko. Natomiast stosunkowo często
można spotkać czaplę siwą, która gniaz-
duje na drzewach w głębi trzcinowiska.
W okresie późno  wiosennym można
spotkać tam również bąka (odmiana
czapli). Jak zwykle pływało sporo krzy-
żówek, łysek, nawet kurki wodne. Sier-
pień i godziny południowe to bardzo
niesprzyjająca pora do obserwacji pta-
ków, a mimo tego naliczyłem około 20
różnych gatunków. 

Chyba najciekawszą były obserwacje
karmienia podlotów jaskółek dymówek
przez dorosłe ptaki. Podloty to już nie
pisklęta, wyfrunęły z gniazd, ale nie po-
trafią jeszcze samodzielnie zdobywać
pożywienia. Trzy maluchy siedziały na
poręczy pomostu z łąwkami od strony
ulicy Kórnickiej, a kilka innych uloko-
wało się na gałęzi powyżej. Młode sie-
dząc spokojnie co chwilę przechylały
główki wypatrując rodziców i gdy doro-
słe ptaki już nadlatywały, podloty jak
najszerzej otwierały swoje żółte dziobki,
trzepotały skrzydłami, aby najskutecz-
niej zachęcić do nakarmienia siebie, a
nie sąsiadujące rodzeństwo. No i tak bez
przerwy - karmienie, kilka minut spo-
koju, karmienie, znów odlot po owady
itd. Dopiero obserwując bezpośrednio
można zrozumieć, ile bardzo ciężkiej
pracy muszą włożyć dorosłe ptaki, by
wyżywić ciągle głodne młode. 

Niestety, występują również aspekty
negatywne. Wyschnięte przez wiele mie-
sięcy bardzo duże powierzchnie, pomi-
mo przykrycia wodą,  silnie zarastają.
Kilkudziesięciocentymetrowa warstwa
wody nie stanowiła przeszkody, by pędy
wyrosły z dna ponad jej powierzchnię.
Płycizny przybrzeżne są miejscami bar-
dzo “poprzerastałe” roślinami ziemny-
mi, które walcząc o przetrwanie szybko
rozrastają się. Pewną szansę sprawia
obecna aura z zimnymi nocami i poran-
kami, co nie sprzyja rozwojowi roślin-
ności będącej w wodzie, może również
przyczynić się do ograniczenia ilości glo-
nów i zielonych roślin pływających. 

Również niepokojąca jest wielka ilość
stonki ziemniaczanej, którą prawie cały
czas widać spacerującą szutrowymi alej-
kami przy jeziorze, mimo że pól ziemnia-
czanych w pobliżu właściwie nie widać.
Ale to już bardziej problem rolników,
bez oddziaływania na Zgorzałę.

Niemniej jedna wyraźnie widać, że
Zgorzałą odżyła. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że będzie to już tendencja trwała.

F o t .  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Zgorzała znów odżywa
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Jeszcze w sierpniu ruszy budo-
wa nowej trasy tramwajowej
do Wilanowa. Pierwsze składy
dotrą tam już na początku
2024 roku. Mieszkańcy dzielni-
cy dojadą do centrum w 25 mi-
nut. Wzdłuż trasy pojawią się
drogi dla rowerów, nowe drze-
wa i zieleń.

– Rusza najdłużej oczekiwana in-
westycja tramwajowa w stolicy. No-
wa trasa połączy centrum miasta z
Wilanowem. Będzie to jednocześnie
trzynasta dzielnica, która zyska połą-
czenie tramwajowe. Dla mieszkańców
oznacza to szybszą i znacznie wygod-
niejszą komunikację – mówi Michał
Olszewski, zastępca prezydenta m. st.
Warszawy.

Inwestycja przyniesie przede wszyst-
kim oszczędność czasu dla mieszkań-
ców Wilanowa dojeżdżających w kie-
runku centrum. Przejazd tramwajem z
tej dzielnicy do stacji metra Centrum
wyniesie około 25 minut. To o wiele
krócej niż pokonanie tej samej trasy sa-
mochodem – kierowcy w godzinach

szczytu obecnie muszą przeznaczać na
to nawet 45 minut.

Zyskają też mieszkańcy Mokotowa –
w tramwaju do Śródmieścia dojadą bez
korków, a podróż zawsze będzie trwa-
ła tyle samo.

Tramwaj na zielonej trasie
Podczas budowy trasy do Wilano-

wa zastosowana zostanie technolo-
gia zielonych torów. Tory o łącznej
długości ponad 9 km zostaną obsa-
dzone rozchodnikiem – rośliną, która
jest odporna na wyższe temperatury
i nie wymaga podlewania. Tym sa-
mym zwiększy się liczba zielonych to-
rów w stolicy – obecnie to już ponad
27 km.

A to nie koniec zieleni, którą zapla-
nowano przy nowym torowisku. Łącz-
nie w ramach budowy trasy zostaną
posadzone 624 nowe drzewa: lipy ho-
lenderskie i drobnolistne, platany klo-
nolistne, wiśnie piłkowane, klony po-
lne i dęby szypułkowe. Nasadzenia
pojawią się przy torach i jezdniach, a
także na dziewięciu peronach.

Pierwszy raz w historii budowy tras
tramwajowych w Warszawie przy torach
znajdą się drzewa formowane. To roz-
wiązanie stosowane w wąskich miej-
scach, gdzie nie byłoby możliwe zasa-
dzenie zwykłego drzewa. Specjalnie for-
mowana korona wpasuje się w przestrzeń
przeznaczoną dla tramwajów i aut.

W ramach prac konieczne będzie rów-
nież wycięcie części istniejących drzew,
które kolidują z inwestycją – głównie w
pasie oddzielającym jezdnie wzdłuż ul.
Sobieskiego. Wcześniej wykonano szcze-
gółową inwentaryzację, aby nie zostało
wycięte żadne drzewo, którego usunię-
cie nie jest konieczne.

Tramwaj do Wilanowa to nie tylko
zielone tory i nasadzenia. Na całej tra-
sie wprowadzona zostanie też tzw. zie-
lona fala, czyli priorytet w sygnalizacji
świetlnej. Obecnie taki system działa
już na ponad 70 proc. skrzyżowań z ru-
chem tramwajowym w stolicy.

Nowa organizacja ruchu
Budowa trasy tramwajowej do Wi-

lanowa oznacza również przebudo-

wę ulic wzdłuż torów. Kierowcy na
dolnym Mokotowie będą mieli do
dyspozycji dwa pasy. Trzeci pas, obec-
nie przeznaczony dla autobusów, zo-
stanie na odcinku od ul. Spacerowej
do ul. L. van Beethovena zastąpiony
wspólnym pasem tramwajowo-auto-
busowym. Wzdłuż torów powstaną
także drogi dla rowerów i nowe chod-
niki. Zamiast dotychczasowych czte-
rech kładek nad ul. Sobieskiego poja-
wią się zabezpieczone sygnalizacją
świetlną przejścia dla pieszych i prze-
jazdy dla rowerzystów w poziomie
jezdni.

Szczegółowe informacje dotyczące
zmian w ruchu na czas inwestycji bę-
dą podawane z wyprzedzeniem. Tram-
waje Warszawskie i wykonawca będą
prowadzić akcje informacyjne w tere-
nie. Aktualne informacje na temat
zmian w transporcie publicznym bę-
dzie można znaleźć na stronie War-
szawskiego Transportu Publicznego,
a Zarząd Transportu Miejskiego w po-
czątkowej fazie zmian zapewni mobil-
nych informatorów.

Informacje o inwestycji będzie moż-
na sprawdzić bezpośrednio na stronie
tramwajdowilanowa.pl lub zapisując
się przez nią do newslettera z aktualno-
ściami. Wkrótce uruchomiony zostanie
również specjalny adres e-mail do zada-
wania pytań na temat budowy i związa-
nych z nią kwestii.

Koszt i terminy
Inwestycja ma rozpocząć się jeszcze

w wakacje, pod koniec sierpnia. Za re-
alizację odpowiada firma Budimex. Za-
kończenie wszystkich prac planowane
jest na pierwszy kwartał 2024 r. Łączna
wartość robót budowlanych tramwaju
do Wilanowa to 685,424 mln zł.

Budowa trasy jest współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach
POIiŚ 2014 – 2020. Oficjalna nazwa
projektu to: Budowa trasy tramwajo-
wej do Wilanowa wraz z zakupem tabo-
ru oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Jego łączny koszt wynosi 1 mld 190
mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w
wysokości 555 mln zł.

z t m . w a w . p l

Dobra wiadomość dla pasażerów przy-
wiązanych do głosu Tomasza Knapika w
autobusach i tramwajach. W nowych za-
powiedziach przystankowych usłyszymy
go razem z synem Maciejem, na co dzień
dziennikarzem telewizyjnym.

Zmarły w zeszłym roku Tomasz Knapik był słyn-
nym lektorem filmów, a jego głos zna chyba każ-
dy Polak. W pamięci wielu z nas wiele filmów
kończyło się frazą „Czytał Tomasz Knapik”.

Od wielu lat głos Tomasza Knapika towarzyszy
pasażerom warszawskiej komunikacji miejskiej.
Informuje o przystankach, ostrzega przed wysia-
daniem na jezdnię albo uprzedza, że za chwilę bę-
dzie koniec trasy. Pierwsze komunikaty Tomasz
Knapik nagrał w 2008 roku, gdy do stolicy trafiły
autobusy wyposażone w system zapowiedzi gło-
sowych. Praca była tytaniczna – na początek trze-
ba było nagrać kilka tysięcy fraz. Umowa obej-
mowała też aktualizacje, czasami trzeba było do-
grywać komunikaty specjalne.

– Po śmierci Tomasza Knapika zdecydowali-
śmy, że nie będziemy rezygnować z nagranych

przez niego komunikatów, do których pasażero-
wie są przywiązani. To „znak firmowy” Warszaw-
skiego Transportu Publicznego. Informacje dla
pasażerów muszą być jednak cały czas aktualizo-
wane, więc trzeba było wybrać nowego lektora –
wyjaśnia Katarzyna Strzegowska, dyrektor Za-
rządu Transportu Miejskiego. – W tej sytuacji kan-
dydatura Macieja Knapika, znanego dziennikarza
telewizyjnego, pracującego głosem, więc mają-
cego odpowiedni warsztat, nasuwała się sama.
„Głos Knapika” pozostanie wyróżnikiem stołecz-
nej komunikacji. Maciej Knapik nagrywa komuni-
katy dla miasta bezpłatnie.

Oba głosy w nowych zapowiedziach przystan-
kowych zostaną połączone w jedno. Do frazy „na-
stępny przystanek” wypowiadanej przez Knapika
seniora zostanie dołączona nazwa konkretnego
przystanku dodana przez pana Macieja. Na razie
zostało nagranych około 40 takich komunikatów,
a z pewnością  dojdą kolejne, bo porozumienie zo-
stało podpisane do listopada, a na mapie war-
szawskiej komunikacji nieustannie pojawiają się
nowe linie i nowe przystanki. z t m . w a w . p l

Specjalistyczny wóz do na-
prawy sieci trakcyjnej do-
tarł z Warszawy do Iwano-
-Frankiwska, miasta w za-
chodniej Ukrainie. Wcze-
śniej pojazd wyremonto-
wali pracownicy Tramwa-
jów Warszawskich.

Maszyny do naprawy sieci
trakcyjnej potrzebowało przed-
siębiorstwo komunalne w Iwa-
no-Frankiwsku, które nadzoru-
je komunikację trolejbusową w
tym mieście. Jednostka dyspo-
nowała znacznie starszymi po-
jazdami, a obecnie rozwija do-
tychczasową sieć transportową
– kupuje kolejne trolejbusy i bu-
duje nowe trasy dla tego środka
transportu. Teraz będzie mogła
korzystać również z odnowio-
nego samochodu Star 1142,
przekazanego przez Tramwaje
Warszawskie. Pojazd był w sto-
licy od 1997 r. i służył do na-
prawiania tramwajowej sieci
trakcyjnej.

Remont samochodu w warsz-
tatach miejskiej spółki trwał
pięć tygodni. Naprawiono bla-
charkę, układ napędowy i ha-
mulcowy. Przegląd przeszedł
też rozkładany teleskopowo po-
most, z którego można wymie-

niać i naprawiać sieć trakcyjną.
Przy naprawie, remoncie i
transporcie pracowało kilkuna-
stu pracowników Tramwajów
Warszawskich.

Kolejne warszawskie 
pojazdy dla Ukrainy

Samochód tramwajarzy to
kolejny pojazd ze stolicy, który
trafił do Ukrainy. Wcześniej
Warszawa przekazała również
pięć Solarisów Urbino 18 –
przegubowych autobusów
Miejskich Zakładów Autobuso-
wych, które trafiły do Mikołajo-
wa. Do wschodnich sąsiadów
trafił również ambulans neo-
natologiczny do ratowania no-
worodków. Przed transportem
za granicę pojazd został grun-
townie wyremontowany przez
pracowników warszawskiego
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania.

M a c i e j  D u t k i e w i c z

Coraz bliżej budowy tramwaju do Wilanowa

Dar warszawskich tramwajarzy dla Ukraińców

Czytał Maciej Knapik...
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Od 22 lipca drugą dawką
przypominającą przeciw
koronawirusowi mogą się
zaszczepić osoby w wieku
60-79 lat oraz powyżej 12
r. życia z zaburzoną od-
pornością. 

Szczepienia są bezpłatne i
można je wykonać w miejskich
przychodniach w Warszawie.

- Chociaż jesteśmy w pełni
okresu wakacyjnego i woleliby-
śmy nie myśleć o koronawirusie
to przypominam, że COVID cały
czas jest z nami, a zakażenie wi-
rusem jest szczególnie groźne
dla osób starszych oraz z zabu-
rzeniami odporności. Dlatego
zachęcam do zaszczepienia się
kolejną dawką przypominającą.
Dzięki temu utrwalamy, popra-
wiamy i przedłużamy naszą od-
porność po szczepieniu. Dawkę
przypominającą można otrzy-
mać również w naszych miej-
skich przychodniach – informu-

je Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m. st. Warszawy.

Booster już po 
4 miesiącach

Decyzją Ministerstwa Zdro-
wia, dawkę przypominającą
(drugi booster) mogą obecnie
przyjmować osoby powyżej 60 r.
życia oraz te, które ukończyły 12
lat i mają wskazania do szcze-
pienia w związku z zaburzoną
odpornością. Czwartą dawkę co-
vidową można otrzymać po 4
miesiącach (120 dniach) od
przyjęcia poprzedniej dawki
przypominającej.

Drugą dawkę przypominającą
szczepienia mogą przyjąć oso-
by, które otrzymały pierwszą
dawkę przypominającą. Resort
zdrowia zaleca, aby w pierwszej
kolejności zaszczepiły się osoby,
u których od podania pierwszej
dawki przypominającej minęło
więcej niż 6 miesięcy.

Co ważne w drugim szczepie-
niu przypominającym stosowane
są wyłącznie szczepionki mRNA

– Comirnaty (Pfizer-Bio-
NTech) w pełnej dawce (0,3 ml)

– Spikevax (Moderna) w poło-
wie dawki (50 µg – 0,25 ml).

Jak informuje Ministerstwo
Zdrowia do podania drugiej
dawki przypominającej zaleca
się ten sam preparat mRNA Co-
mirnaty (Pfizer-BioNTech) lub
Spikevax (Moderna), którym
zrealizowano pierwszą dawkę
przypominającą.

Pod koniec kwietnia br. ru-
szyły szczepienia dawką przy-
pominają dla osób, które ukoń-
czyły 80 lat. Ministerstwo Zdro-
wia zapewnia również, że we
wrześniu mają ruszyć szczepie-
nia drugim boosterem dla osób
powyżej 18 r. życia.

Skierowanie wystawi 
system

Jak dodaje resort zdrowia
skierowanie na szczepienie dru-
gą dawką przypominającą będą
wystawione automatycznie
przez system, przy spełnieniu
warunku kryterium kwalifikacji
z zachowaniem odstępu (mini-
mum 120 dni) od daty podania
poprzedniej dawki.

W przypadku braku automa-
tycznie wystawionego e-skier-
owania na podanie drugiej daw-
ki przypominającej lekarz w
punkcie szczepień może samo-
dzielnie wystawić e-skierowanie
na szczepienie osobom upraw-
nionym oceniając: wiek pacjen-
ta (60+), odstęp od ostatniego
szczepienia (minimum 120 dni),
przynależność do grupy ryzyka
(osoby ze wskazanymi zaburze-
niami odporności). M B

Na cmentarzu zostali pochowani po-
wstańcy, którzy zginęli w Lesie Kabac-
kim, Lasach Chojnowskich, w Powsinie i
Wilanowie. Obecnie to świetne miejsce
na wycieczkę rowerową i zadumę nad lo-
sami młodych żołnierzy oddających swo-
je życie za idee wolności. 

Straty polskie w Powstaniu Warszawskim to
między 150 a 200 tysięcy poległych cywilów i
około 16 tysięcy żołnierzy. Miejsca pamięci i cmen-
tarze rozsiane są po całej Warszawie. Najstarszym
z nich jest Cmentarz Powstańców Warszawy przy
ulicy Przyczółkowej. 

Powstał na prywatnej działce 
tuż koło miejsca zamachu

Cmentarz został wybudowany na działce ofia-
rowanej na ten cel przez hrabinę Beatę Branicką.
Była to ostatnia działka podarowana przez Branic-
kich społeczeństwu. Była ona położona na wprost
cmentarza parafialnego i blisko miejsca gdzie 13
marca 1944 roku oddział Dywersji Bojowej V Re-
jonu „Obroża”, dowodzony przez Stanisława Mil-
czyńskiego – „Gryfa”, wykonał wyrok na kata po-
wiatu warszawskiego Wilhelma Bunjesa. W słyn-
nym zamachu wraz z oberleutnantem Bunjesem,
zginęli niemieccy żandarmi: Thomas Pitzmann,
Otto Spielmann oraz volksdeutsch Józef Kilanow-
ski z Kampinosu. Jeden z żandarmów, Wilhelm Lu-
dwig, ciężko ranny przeżył.

W połowie 1946 roku zgromadzono 750 tys. zł
na urządzenie cmentarza upamiętniającego war-
szawskich bohaterów. Był to czas, gdy jeszcze ko-
muniści dopiero zagarniali władzę i nie depre-
cjonowali wysiłku powstańczego. Projekt architek-
toniczny wraz z zielenią opracowali dwaj inży-
nierowie – Giertych i Wróblewski z Fabryki Papie-
ru. Nadzór nad pracami powierzono inż. Kosiń-
skiemu, Wolskiemu i braciom Książkom z Klary-
sewa. Główny element stanowi prosty, wykonany
z czarnego granitu krzyż oraz białe skrzydła hu-
sarskie. U podstawy znajduje się napis: Bóg – Ho-
nor – Ojczyzna – słowa, hasło, a raczej idea, któ-
rej byli wierni do końca chłopcy i dziewczęta tam-
tych lat, i dwie bratnie mogiły, całości dopełniają
tablice z nazwiskami i datami życia. Na miejscu po-
dane są nazwiska 65 pochowanych. Oprócz nich
w dwóch masowych mogiłach pochowana jest
nieokreślona liczba bezimiennych. Szybkie ukoń-

czenie prac było możliwe w dużej mierze dzięki za-
angażowaniu mieszkańców, którzy społecznie po-
magali w powstawaniu nekropolii. 

Tłumy warszawiaków na otwarciu 
nekropolii na Powsinie

W roku 1947 atmosfera wokół budowy zaczęła
się pogarszać. 30 lipca 1947 roku UB aresztowało
cały komitet zajmujący się pracami. Po 5 godzinach
przesłuchań wszystkich odwieziono do domów.
Proboszczowi parafii w Powsinie księdzu Bronisła-
wowi Krasowskiemu polecono opuścić ją. 

Mimo problemów 3 sierpnia 1947 roku został
odsłonięty pomnik na cmentarzu. Aktu tego doko-
nały  matki, które straciły trzech synów, tj. panie Ko-
morowska i Nerkowa, w obecności Komendanta
Okręgu Warszawskiego AK płk. „Radosława”. Po-
święcenia dokonał ks. Konstanty Kostrzewski –
proboszcz w Powsinie (w latach 1947–1963) przy
udziale księży Krasowskiego i Paciorkowskiego z
Jeziorny Fabrycznej. Co istotne, była to największa
powojenna manifestacja o charakterze religijno-pa-
triotycznym w Warszawie. Wzięło w niej udział
kilka tysięcy ludzi, dwie orkiestry, liczne poczty
sztandarowe działających jeszcze wówczas orga-
nizacji prawicowych oraz około 100 harcerzy.

Na cmentarzu są pochowani m. in.: Bracia Sta-
nisław (lat 18) i Tadeusz (lat 19) Kulińscy – pod-
chorążacy, którzy odbywali ze swym oddziałem
„Zośka” ćwiczenia. Złapani i wydani Niemcom
przez polską rodzinę  ze wsi Latoszki; Wanda Kry-
styna Kurelska ps. „Lala”, sanitariuszka z war-
szawskiej Starówki, odznaczona Krzyżem Wa-
lecznych; Zofia Kłos – w trakcie Powstania War-
szawskiego pełniła funkcję sanitariuszki w kom-
panii „Krawiec” batalionu „Oaza” Armii Krajowej;
trzej żołnierze oddziału „Barry’ego” polegli pod-
czas Powstania Warszawskiego na ul. Długiej w
dniu 21 sierpnia 1944 roku. Ostatni pochówek
miał miejsce w 2016 roku. Na cmentarzu złożono
wówczas doczesne szczątki powstańca, majora
Wojska Polskiego Stanisława Milczyńskiego, któ-
ry zmarł w wieku 96 lat w Toronto. 

W 1996 cmentarz został wpisany do rejestru
zabytków. Piękne otoczenie w centrum dawnej
wsi Powsin zachęca do spacerów pieszych i ro-
werowych, podczas których możemy się oddać
zadumie nad losem powstańców z Warszawy. 

P i o t r  C e l e j

Ogłaszamy konkurs na za-
projektowanie okoliczno-
ściowego wzoru Warszaw-
skiej Karty Miejskiej. Naj-
lepsze prace nagrodzimy.

W tym roku obchodzimy 30-
lecie powstania Zarządu Trans-
portu Miejskiego. To dla nas po-
wód do radości i świętowania.
Chcemy, żeby po tej rocznicy zo-
stało jak najwięcej trwałych pa-
miątek, dlatego startuje konkurs
„#30lecieZTM”. Wy też macie
szansę dołączyć do historii sto-
łecznej komunikacji i zaprojekto-
wać wzór WKM, który później
trafi do regularnej dystrybucji –
każdy będzie mógł go zamówić
przy wyrabianiu własnej karty i
używać w pojazdach Warszaw-
skiego Transportu Publicznego.

Jak wziąć udział w konkur-
sie? Do 31 sierpnia 2022 r. prze-
ślijcie nam swoje prace pamięta-
jąc o tym, że wymiary WKM wy-
noszą: 85×54 mm czyli
1003×639 pix (orientacja po-
zioma). Należy pamiętać, że na
części projektu będą nadruko-
wane pola na zdjęcie oraz imię i
nazwisko. Dopuszczalne są wy-
łącznie skany prac plastycznych
z formatu pracy A4, zapisane w
formatach pdf, jpg, png. Należy
pamiętać, że na części projektu
będą nadrukowane pola na zdję-
cie oraz imię i nazwisko.

Projekt karty musi być zwią-
zany z obchodzonym w tym ro-
ku 30 leciem Zarządu Transpor-
tu Miejskiego i to właściwie ty-
le, jeśli chodzi o ograniczenia
w zakresie samego projektu.
Resztę pozostawiamy Waszej
wyobraźni.

Oprócz sławy przewidujemy
też konkretne nagrody. Zwycięz-

ca dostanie bilet 90-dniowy
imienny na strefy 1 i 2 zakodo-
wany na Warszawskiej Karcie
Miejskiej z grafiką, która zajęła
pierwsze miejsce w Konkursie.
Laureaci dwóch kolejnych
miejsc dostaną bilety 30-dnio-
we imienne na strefy 1 i 2 zako-
dowane na Warszawskiej Kar-
cie Miejskiej. z t m . w a w . p l

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe,
wyższe stawki mandatów za nadmierną
prędkość jazdy. Dzięki nim znacznie
zmniejszyła się liczba piratów drogo-
wych. Efekt ten, początkowo wzmocnio-
ny szeroko nagłośnioną kampanią infor-
macyjną i częstymi kontrolami policji,
obecnie zanika.

Nadmierna prędkość jazdy jest jednym z głów-
nych powodów wypadków na drogach, przyczy-
nia się też do ich tragicznych skutków. Dlatego
tak ważne jest, aby poruszać się po mieście z do-
zwoloną prędkością. Niestety, wielu kierowców
ignoruje tę zasadę. Kary za to wykroczenie były do-
tychczas bardzo niskie i nie odstraszały od jego po-
pełnienia. Od 1 stycznia 2022 r. się to zmieniło –
maksymalna wysokość mandatu wzrosła z 500 zł
do 2500 zł.

Wraz z wprowadzeniem nowego taryfikatora,
odbyła się szeroka kampania medialna a temat ten
był gorąco komentowany w całym kraju. Również
policja regularnie publikowała komunikaty infor-
mujące o kontrolach i wystawionych karach. Zarów-
no same kontrole, jak i nagłośnienie tematu, z pew-
nością wpłynęły na zachowania kierowców.

Dziś, po kilku miesiącach od wprowadzenia
zmian, można z perspektywy czasu pokusić się
o ocenę skutków zmian i związanych z nimi dzia-
łań na terenie Warszawy. W tym celu porówna-
no zachowania kierowców w 19 różnych lokali-
zacjach o ruchu swobodnym na terenie stolicy –
w październiku 2021 r. (przed podniesieniem
mandatów), w styczniu 2022 r. (bezpośrednio po
zmianach) i kwietniu 2022 r. (kilka miesięcy po
zmianach). Badanie obejmowało pomiar prędko-
ści ok. 650 tys. pojazdów dziennie, jest to więc
duża próbka pozwalająca wyciągać pewne wnio-
ski. Zaobserwowano przede wszystkim pręd-
kość miarodajną (tzw. kwantyl 85, czyli pręd-
kość, której nie przekracza 85% pojazdów) oraz
liczbę pojazdów przekraczających prędkość o
więcej niż 30 km/h.

Pomiary z października wykazywały prędkość
miarodajną na poziomie 64,4 km/h (średnia z 19
punktów pomiarowych). W styczniu (przy dobrej
pogodzie) wynik ten był zauważalnie niższy –
60,3 km/h. To spadek o 6%. Pomiary w kwietniu
wykazały już jednak niepokojący wzrost prędko-

ści – do 62,6 km/h. to oznacza, że połowa ko-
rzystnego efektu stopniała.

Ważniejszą liczbą jest jednak to, ilu kierowców
przekracza prędkość w sposób najbardziej nie-
bezpieczny – o co najmniej 30 km/h, a często
znacznie więcej.  To właśnie ci piraci drogowi sta-
nowią największe zagrożenie na drodze. W pomia-
rze z października odnotowano blisko 10 tys. ta-
kich pojazdów w ciągu doby. W styczniu było ich
prawie 4 razy mniej! Trudno wyjaśnić to inaczej
niż prewencyjnym efektem wyższych mandatów
i widocznych na drogach patroli, które kontrolu-
ją prędkość.

Niestety, również i ten efekt z czasem słabnie.
W pomiarach kwietniowych znów odnotowano
5,6 tys. takich piratów drogowych, więc ponad
dwukrotnie więcej niż w styczniu.

z d m . w a w . p l

Świętuj z nami 30-lecie ZTM

Najstarsza nekropolia irredentystów

Trwają szczepienia dawką 
przypominającą przeciw COVID-19

Mierzymy prędkość – słabną 
efekty wyższych mandatów
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K ażdy z nas zastanawiał się zapewne, jak zachowałby się w sytuacji eks-
tremalnej. Tego rodzaju myśli przychodzą często do głowy przy czytaniu
książek, podczas oglądania filmów oraz przy różnych innych okazjach,

gdy okoliczności zmuszają do podejmowania drastycznych wyborów. Próbujemy
postawić się w sytuacji bohatera i wyobrażamy sobie siebie na jego miejscu. Na
ogół, w literaturze, filmach etc. mamy sytuacje przerysowane, w których autor książki lub scena-
rzysta stara się o wywołanie napięcia u czytelnika albo widza. Chodzi oczywiście o podkreślenie dra-
matyzmu sytuacji. Nic tak nie wpływa na jej ocenę, jak właśnie konieczność podejmowania decy-
zji przez bohatera.

Również my sami, utożsamiając się z literackimi czy też filmowymi bohaterami jesteśmy podda-
wani podobnej presji jak postać, której kibicujemy. Zwykle dość szybko zapominamy o przeżyciach
tego czy innego bohatera i powracamy do codziennych zajęć, do normalności. To sytuacja typowa,
nawet jeśli mocno przeżywany losy naszych bohaterów, nigdy nie identyfikujemy się z nimi do koń-
ca. Pozostaje ta subtelna różnica, która oddziela nas od tamtej sytuacji. Mówimy sobie to tylko film
to książka to nie prawdziwe życie. Pozwala nam to zachować równowagę i nie angażować się nad-
miernie sprawy innych osób.

78. rocznica Powstania Warszawskiego przypomina, że są sytuacje daleko odbiegające od fikcji
literackiej i wymyślnych scenariuszy filmowych. To historia, która nie ma nic wspólnego z fikcją. To
historia mieszkańców Warszawy pragnących żyć w godnych warunkach. W niepodległym mieście,
w niepodległym kraju. Bez łapanek na ulicach, bez rozstrzeliwań, bez masowych egzekucji, bez za-
straszania i terroru. Próba, przed którą musieli stanąć, nie ma odpowiednika w historii ludzkości.
To przykład bezprecedensowego i głębokiego patriotyzmu. W obronie wartości, w które wierzyli
gotowi byli poświęcić własne życie.

Powstańcy warszawscy walczyli nie
tylko o swoje miasto, ale ale również o
wolność całego kraju. Nazwa „Powsta-
nie Warszawskie ” zawęża perspektywę,
z której na nie patrzymy, do skali wyda-
rzenia lokalnego. Taka ocena nie jest
do końca prawdziwa, bowiem Powsta-
nie w Warszawie miało znaczenie ogól-
nopolskie. Według niektórych history-
ków była to pierwsza bitwa stoczona w
ramach przyszłej zimnej wojny. Trudno
się z taką opinią nie zgodzić, bo już na

pierwszy rzut oka widać, że Powstanie wykraczało daleko poza granice jednego miasta. To starcie
dwóch idei: idei wolności i agresji w imię imperialistycznych zapędów. Choć straty po stronie po-
wstańców były znaczne, osiągnęli jednak wielkie zwycięstwo moralne.

Ideę wolności, zapoczątkowana przez powstańców, której byli tak oddani i wierni do końca, po-
dejmują dziś młode pokolenia Polaków. Ich liczne rzesze biorą udział w obchodach 78. rocznicy war-
szawskiego zrywu 1944. Trudno nie wyjść z podziwu, jak żywe są dziś ideały powstańcze, do któ-
rych odwołują się młodzi ludzie. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przyciąga prawdziwe tłu-
my młodych patriotów. To oni przejmuję pałeczkę w odwiecznej sztafecie pokoleń od swoich rodzi-
ców i dziadków.

Spotykam się czasem z poglądami, których autorzy postrzegają Powstanie Warszawskie jako wy-
darzenie o znaczeniu ogólnoświatowym. Do pewnego stopnia kwestionują nazwę, zastępując ją Po-
wstaniem Sierpniowym. Czy takie określenie dla niebywałego zrywu ludności Warszawy przyjmie
się w przyszłości, czas pokaże. Trudno jednak odmówić racji takiemu podejściu. Tym bardziej, że
mamy już powstania: styczniowe, listopadowe, przewrót majowy etc. Tego rodzaju nazewnictwo
nie jest więc niczym niezwykłym. 

Może nazwa wykraczająca poza granice administracyjne miasta jest bardziej adekwatna do zło-
żoności zagadnień związanych z Powstaniem. To w końcu coś znacznie większego niż trwający 63
dni zryw z udziałem oddziałów zbrojnych, głównie Armii Krajowej, ale też innych formacji i ludno-
ści cywilnej. Nawet jeśli sama nazwa powstanie sierpniowe nie znajdzie szerszej akceptacji warto
pamiętać o szerszym wymiarze Powstania. 

Mimo wielu sprzecznych opinii na jego temat widać wyraźnie, że etos powstańczy jest wciąż ży-
wy. Nie można nie zauważać zaangażowania wielu środowisk patriotycznych w przywracanie pa-
mięci o tym wyjątkowym wydarzeniu. Nie można też nie dostrzegać, że jego znaczenie wykracza
poza społeczność stolicy. Wystarczy spojrzeć na ludzi uczestniczących w corocznych obchodach rocz-
nicowych, żeby zobaczyć, że są to osoby przyjeżdżające z całej Polski, a także z zagranicy. Dzięki nim
historia Powstania wciąż żyje.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Powstanie sierpniowe

Przez wieki kojarzeni ze Wschodem nagle staliśmy się Zachodem, ponie-
waż przyjęto nas do elitarnego, wpływowego, bogatego klubu zwanego
Unią Europejską. ONZ zrzesza obecnie 193 państwa, przynajmniej 150

marzy o tym, by znaleźć się w tak elitarnym gronie. Tymczasem nasz rząd i część
społeczeństwa (na szczęście niewielka) to eurosceptycy. W ogóle nie patrzą na to,
że według danych Ministerstwa Finansów nasz kraj od maja 2004 r. do listopada 2021 r. wpłacił do
budżetu UE ponad 68,6 mld euro (uwzględniając zwroty oraz składkę), by w tym samym okresie
pozyskać z unijnego budżetu prawie 210,4 mld euro. To nie jest żadna spekulacja i złota myśl re-
daktora Porębskiego, powyższe dane są ogólnodostępne i znajdują się na stronie internetowej MF.
Najważniejszą dla nas korzyścią z członkostwa we Wspólnocie są więc duże pieniądze. Ale jest mnó-
stwo dodatkowych korzyści, jak na przykład możliwość bezwizowego podróżowania, prowadzenia
biznesu w dowolnym kraju UE, nauki najzdolniejszych młodych Polaków na każdej wybranej uczel-
ni (z szansą na uzyskanie stypendium), czy możliwość stałego zamieszkania w każdym z 27 kra-
jów unijnych z pominięciem uciążliwych procedur. 

Co więc utkwiło w głowach polityków i części obywateli RP, że UE stała się ich wrogiem? Szcze-
gólnie teraz, w dobie galopującej inflacji i dotkliwego braku surowców, w sytuacji kiedy za wschod-
nią granicą potwór krwawo rozprawia się z naszym sąsiadem Ukrainą. Właśnie teraz należy dzia-
łać wspólnie i w porozumieniu – solidarnie, bo tylko tak możemy wyjść na ląd suchą stopą. Prze-
cież to w Polsce narodziło się hasło „Solidarność”, które przekuliśmy w wolność i demokrację. 

Co więc stało się z nami przez minione 30 lat? Rządzących obecnie krajem polityków jestem w
stanie zrozumieć, bo mają w wywoływaniu antyunijnej histerii ukryty cel, ale Polaków – euroscep-
tyków kompletnie nie rozumiem. 

Z rozumienie takiej postawy jest poza moim zasięgiem intelektualnym, choć oczywiście
szanuję poglądy odmienne od moich. Ale eurosceptyków nigdy nie zrozumiem. Nato-
miast polityczny cel tzw. Zjednoczonej Prawicy stał się dla mnie jasny po ostatnich pu-

blicznych wystąpieniach partyjnych czynowników, z Wodzem na czele, który raz za razem po-
wtarza Komisji Europejskiej: koniec tego dobrego. Wojna. „Ustępstwa nic nie dały, choć poszli-
śmy daleko, według mnie ryzykownie daleko. Trzeba uznać tę prawdę i skupić się na zabezpie-
czaniu polskich obywateli” – powiedział w wywiadzie dla jednej z ultraprawicowych gazet. Ni-
niejszym, proszę Wodza, by raczył mnie akurat nie zabezpieczać, ponieważ czuję się w pełni za-
bezpieczony członkostwem w UE oraz NATO. Obejdzie się więc bez jego zabezpieczeń, raczej niech
zabezpieczy się sam na wypadek utraty władzy w państwie, co staje się coraz bardziej realne. Nie
chciałbym być wtedy w jego skórze. 

Okazuje się, że porozumienie, które zostało zawarte wewnątrz obozu władzy, zakłada, iż nie bę-
dzie kompromisu z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Co to oznacza? Przede wszyst-
kim to, że nie otrzymamy 58 mld euro z unijnego funduszu odbudowy. Oznacza również, że nadal
bije licznik kar nałożonych na Polskę przez TSUE za nieprzestrzeganie praworządności. Na dzień
10 sierpnia br. łączna wysokość kar za Turów i funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej wynosi ponad
450 mln euro (500 tys. euro dziennie i 1 mln euro dziennie). 

Problemem w kontaktach z Brukselą jest to, że podpisaliśmy stosowne traktaty, ale nie prze-
strzegamy pewnych zasad obowiązujących w elitarnym klubie jakim jest UE. Chodzi przede
wszystkim o polityczne sterowanie sądownictwem i prokuraturą polegające na bezprawnym
zawieszaniu, odwoływaniu i przesuwaniu funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości prezentu-

jących niezależność i niezawi-
słość. Oddzielenie sądownictwa
od wpływu polityków to podsta-
wowa, żelazna zasada obowią-
zująca w UE. Niezależny i nieza-
wisły wymiar sprawiedliwości
bowiem to fundament demokra-
cji, dlatego Bruksela nam nie od-
puści. W żadnym wypadku. Tu
należy mocno podkreślić, że z
Komisją Europejską i TSUE nie
jest w sporze żaden kraj Wspól-

noty poza Polską. Nawet węgierski dyktator, do niedawna wzorzec dla naszego Wodza, zdaje się
tulić uszy. A mnie bolą uszy od bełkotu wydalanego przez eurosceptyków, którzy wrzeszczą, że
„UE narusza naszą suwerenność, bo sądownictwo to nasza wewnętrzna sprawa”. Nieprawda, bzdu-
ra i pic na wodę. Kiedy do elitarnego klubu wchodzi ktoś uważający smarkanie w rękaw i pusz-
czanie bąków na salonie za normę, musi zrezygnować z publicznego smarkania oraz pierdzenia
i zastosować się do zasad obowiązujących w klubie. Musi, bo jak nie, to wpierw ostracyzm, a po-
tem za drzwi – won do chlewa i pod strzechę. Czy ktokolwiek obserwujący sytuację w kraju mo-
że powiedzieć, że polski wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezawisły i nie podlega politycz-
nej kontroli? Chyba tylko ten, kto stracił rozum. 

S ędzia Igor Tuleya uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie posiedze-
nia Sejmu z 16 grudnia 2016 r., kiedy przeniesiono obrady do małej sali odbierając tym sa-
mym możliwość głosowania wielu posłom opozycji. Płaci za to do dzisiaj. W minioną nie-

dzielę prezeska Sądu Okręgowego w Warszawie wykonała postanowienie SO Warszawa – Praga o
przywróceniu Tulei do orzekania. Tego samego dnia nowy prezes Sądu Apelacyjnego uchylił jej po-
stanowienie. Piotr Schab, bo o nim mowa, jak również jego zastępca w SA sędzia Przemysław Ra-
dzik, to najbliżsi współpracownicy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. „Trudno o bardziej
dobitny przykład upadłych, politycznie skorumpowanych i służalczych sędziów. Oni już nie zacho-
wują się jak sędziowie, tylko jak chodzący na krótkiej smyczy obozu władzy “cyngle polityka” – po-
wiedział sędzia Dariusz Mazur, rzecznik Stowarzyszenia Themis. I dodał: „Po przywróceniu prawo-
rządności osoby, które w tak drastyczny sposób sprzeniewierzyły się rocie sędziowskiej przysięgi mu-
szą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ale i karną”. 

Ostatnio Radzik przesunął do wydziału pracy bez ich zgody doświadczone sędzie Ewę Lesz-
czyńską – Furtak i Ewę Gregajtys, które przez lata orzekały w II Wydziale Karnym SA. To kolej-
na represja służbowa, ponieważ stosowały one orzeczenia europejskich trybunałów podważają-
ce neo-KRS i neo-sędziów. We wrześniu ub. roku obie  złożyły do prezesa swojego sądu oświad-
czenie, w którym odmawiają orzekania z osobami powołanymi na stanowiska sędziowskie przy
udziale nowej KRS. Zostały za to ukarane. Taka jest sędziowska niezawisłość w Polsce rządzonej
przez Wodza Jarosława. 

Ewa Gregajtys była przewodniczącą składu orzekającego w sprawie Jolanty Batyckiej – Wą-
sik, wójt gminy Lesznowola, która wniosła do SA apelację od niekorzystnego dla niej wyroku
SO. Wyrok w SA już zapadł, ale jego ogłoszenie było od maja kilkakrotnie przesuwane, kolej-
ny termin to 14 września. Czy ogłosi go niepracująca już w wydziale karnym sędzia Ewa Gre-
gajtys? A może sprawa będzie od początku rozpatrywana w nowym składzie? Niesamowity baj-
zel, który Ziobro i jego kompani nazywają „reformą sądownictwa”. Czy widząc, co dzieje się w
polskim wymiarze sprawiedliwości, można się dziwić, że UE używa wszelkich narzędzi, by od-
dzielić sędziów oraz prokuratorów od destrukcyjnego wpływu Ziobry, Schaba, Radzika i kilku-
nastu innych ministerialnych nominatów? Warto przy okazji przypomnieć, co oznacza termin
„trójpodział władzy” i na czym polega. W największym skrócie oznacza rozdzielenie władzy usta-
wodawczej, wykonawczej i sądowniczej, które mają na siebie nawzajem z jednej strony oddzia-
ływać, a z drugiej hamować i kontrolować. Najprościej rzecz ujmując, trójpodział to oddziele-
nie od siebie poszczególnych władz, by nie mogły one na siebie wpływać. I właśnie o to pod na-
szym adresem postulują UE, KE i TSUE. 

Gdy jedno ugrupowanie kontroluje parlament i sądownictwo, to jego wizja państwa staje
się wspólną wizją, a jego wartości, wspólnymi wartościami. W takiej sytuacji wolność jed-
nostki jest zagrożona. Wizja państwa proponowana przez tzw. Zjednoczoną Prawicę jest

zaprzeczeniem tego, o co walczyła opozycja w latach osiemdziesiątych. Demontaż Trybunału Kon-
stytucyjnego, demolowanie sądownictwa i prezentowanie swoistej reinterpretacji trójpodziału
władzy, gdzie władza ustawodawcza, czyli parlament, miałby pełnić rolę nadrzędną w stosunku do
władzy sądowniczej, jest wstępem do dyktatury. Wszystkie znane w historii przypadki, gdy trójpo-
dział władzy został zaburzony, kończyły się dyktaturą. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Chłopy, co nie chcą Europy...

„Czy ktokolwiek obserwujący 
sytuację w kraju może powie-
dzieć, że polski wymiar 
sprawiedliwości jest całkowicie
niezawisły i  nie podlega 
politycznej kontroli? Chyba 
tylko ten, kto stracił rozum“

„Wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych przyciąga
prawdziwe tłumy młodych 
patriotów. To oni przejmuję
pałeczkę w odwiecznej 
sztafecie pokoleń od swoich
rodziców i dziadków“

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Koniec objazdu?
(List do Jarosława K.)

Szanowny panie Jarosławie,
W dość delikatnej piszę sprawie.
Chociaż krytyki pan nie znosi,
Jako satyryk chciałbym prosić,

By pan kampanii nie przerywał,
Choć czasem bywa uciążliwa.

Jestem naprawdę zawiedziony,
Że objazd został zakończony.

Bardzo żałuję, że pan zamilkł,
Że nie ma spotkań z wyborcami.

Smuci mnie brak inicjatywy.
Co teraz pocznę, nieszczęśliwy?

Pisać o pańskich wystąpieniach
Było dość łatwo. Bez wątpienia
Pana nie trzeba komentować,
Wystarczy słowa zacytować.
Mogłem aluzje czynić do nich

I wszystko miałem jak na dłoni.

Mogłem ze śmiechu boki zrywać,
A pan się teraz nie odzywa.

Jakże mi smutno! Brak widoków.
Coraz mniej gwiazd przy pańskim boku.

A ja bym chciał do dnia wyborów
Pańskie poczucie mieć humoru.

Dziś zbyt wysoką płacę cenę,
Brak mi tematów, tracę wenę,

Nie mam skąd czerpać śmiesznych wątków,
A miałem ubaw od początku.
Szanowny panie Jarosławie,

Proszę nie chować się w Warszawie.

Jakże brakuje mi osoby,
Co obiecuje nam dobrobyt.

Niech pan w wysiłkach nie ustaje,
By kraj przy panu stał się rajem,

Byśmy wierzyli bez frustracji,
Że Polska to wzór demokracji.

Niech pan ponownie w Polskę rusza,
Wożąc ze sobą Mateusza.

Niech pan dołączy dla efektu
Janusza, mistrza intelektu.

Gdy wygłaszacie swe mądrości,
Cały świat tego nam zazdrości.

Niech Adaś wciska zgrabne słówka,
Jak dobrze stoi mu złotówka.

Niech cały czas przemawia Ziobro,
Mówiąc jak dba o nasze dobro,

Bo gdy odezwie się pan Zbyszek,
Nic śmieszniejszego nie usłyszę.

Proszę, niech pan nie zwalnia tempa,
Jest jeszcze Suski, Sasin, Kempa.
Gdzie ukrył pan Macierewicza?

Mógłbym bez końca tak wyliczać.
Niech wam codziennie na ulicy

Owacje robią zwolennicy.

Szanowny panie Jarosławie!
Nie może pan mnie teraz zawieść.

Niech pan działaniem nas zaskoczy,
Aż ciemny lud otworzy oczy.

Potrzebny spotkań nowy grafik.
Bo kto tak bawić nas potrafi?
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Profesor w swojej anali-
zie zwrócił uwagę, m.in.
na środowisko geogra-

ficzne Rosji, akcentując znacze-
nie „pasa czarnoziemu”, ciągną-
cego się od Dniestru na zacho-
dzie, do Uralu i  dalej na Syberii.
„Czarnoziem posiada od 2 do 16
procent próchnicy w warstwie o
grubości od 0,5 metra do 2 me-
trów, Gleby czarnoziemne zaj-
mują obszar około miliona kilo-
metrów kwadratowych, stano-
wiący centrum rosyjskiego rol-
nictwa” (R. Pipes, Rosja carów, s.
3). Na tę pozytywną informację
należy nałożyć fakt, iż surowość
zim (na obszarze Rosji) rośnie
w kierunku wschodnim, nato-
miast maleje tam okres wegeta-
cji roślin. Pipes dodał: „Dlatego
na przeważającej części Syberii,
potencjalnie niewyczerpanego
rezerwuaru ziemi uprawnej,  go-
spodarka rolna jest niemożliwa.
W Syberii Wschodniej tereny po-
łożone na szerokości geograficz-
nej Anglii nie nadają się w ogó-
le do uprawy” (Pipes, s. 4). 

Na dodatek, czym dalej
na wschód, to obfite
deszcze padają tam w

drugiej połowie lata – to jest w
porze żniw, natomiast wiosną i
wczesnym latem, dotkliwie ich
brak. „Niekorzystny rozkład opa-
dów był głównym powodem, że
w dziejach Rosji na każde trzy
lata przypadał średnio jeden rok
nieurodzaju” (Pipes, s. 5). Oka-
zuje się, że na przedstawionym
przez Piepsa ponurym obrazie,
obszarem o najlepszych warun-
kach dla rolnictwa jest Ukraina.
Stąd odwieczne parcie Moskwy,
a później Rosji, Związku Ra-
dzieckiego, a obecnie Federacji
Rosyjskiej do panowania nad
Ukrainą. Tylko posiadanie Ukra-
iny dawało bowiem władcom
Kremla nadzieję na wyżywienie
mieszkańców imperium. Tylko
na tym obszarze ziemia jest nad-
zwyczaj urodzajna (czarno-
ziem), a warunki klimatyczne
korzystne dla rolnictwa.

Po wyłączeniu Ukrainy z
rozważań o rolnictwie,
Pipes stwierdził, że ze

względu na warunki przyrodni-
cze oraz prymitywną i mało wy-
dajną gospodarkę rolną „rosyjscy
ziemianie i chłopi mogli utrzy-
mać się z ziemi, ale wzbogacić
dzięki niej – już nie. Nikt w Rosji
nie dorobił się wielkiej fortuny
na rolnictwie. (…) … rolnictwo
w północnej Rosji nie było opła-
calne i miało sens tylko z powo-
du braku innych źródeł docho-
dów” (Pipes, s. 10-11).  Rosyj-
scy chłopi, ale także tamtejsi po-
siadacze ziemscy eksploatowali
ziemię bezlitośnie i rabunkowo,
co powodowało jej wyjałowie-
nie. „Ekstensywny, bardzo mar-
notrawny charakter rosyjskiego
rolnictwa i potrzeba nowych
ziem, które zastąpiłyby grunty
wyjałowione (…), zmuszały Ro-
sjan do ciągłego marszu na-
przód, poza granice kraju”(Pi-
pes, s. 19). Ze względu na ogra-
niczone zasoby ziem rokujących
dobre plony, wyjściem z sytuacji
stały się podboje, czego ostat-
nim przykładem – moim zda-
niem – jest przemożna chęć opa-
nowania Ukrainy. „Rosjanie nie
zwykli oddawać raz podbitej zie-
mi przede wszystkim dlatego, że
jej politycznemu wchłanianiu za-
wsze towarzyszyła i do dziś dnia
towarzyszy kolonizacja” (Pipes,
s. 14).  To zdanie profesora tłu-
maczy, m. in.  „rosyjskojęzycz-
ność” wschodnich obszarów dzi-
siejszej Ukrainy. „Przez cztery-
sta lat ludność rosyjska przeno-
siła się z centralnej strefy leśnej
na wschód i południe osiedlając
się na obszarach zamieszkałych
przez ludzi innych ras i kultur i
wywołując poważne zaburzenia
demograficzne na szlaku swojej
wędrówki”(Pipes, s. 15).  Jak wi-
dać z przytoczonych cytatów,
ekspansja terytorialna Moskwy
jest najbardziej charakterystycz-
ną i niezmienną w czasie cechą
państwa władców Kremla. Nic
więc dziwnego, że od kilkuset
lat jest to największe państwo
świata (jeśli nie liczyć Wielkiej
Brytanii w okresie kolonialnym).

Innym ciekawym zagad-
nieniem przedstawionym
przez prof. R. Pipesa, są:

udział i rola Normanów w po-
wstaniu państwa ruskiego (ro-
syjskiego), którego przez kilka
wieków, centralnym ośrodkiem
był Kijów.  Profesor przytoczył
wiele faktów i opinii, świadczą-

cych o dominującej roli Skandy-
nawów w tym dziele. „Wszystkie
te fakty zasługują na podkreśle-
nie, ponieważ w ostatnich dwu-
stu latach bogoojczyźniani hi-
storycy rosyjscy uważają za swój
obowiązek zaprzeczać temu, co
postronni uznają za bezsporne,
a mianowicie, że to ludzie po-
chodzenia skandynawskiego za-
łożyli państwo kijowskie i pierw-
si zwali się „Rusinami”. (…)  Ani
książęta, ani ich drużyny, z któ-
rych będzie się wywodzić przy-
szła warstwa szlachecka, nie po-
chodzili ze wspólnot słowiań-
skich”(Pipes, s. 33-34).

Po około trzystu latach od
uformowania się Rusi
Kijowskiej, na widowni

dziejów pojawia się  żyzny i sto-
sunkowo bezpieczny rejon osad-
niczy, umownie określając: u wi-
deł Wołgi i Oki, zamieszkały
głównie przez ludność pocho-
dzenia fińskiego. To rejon póź-
niejszego Wielkiego Księstwa
Włodzimierskiego, w obrębie
którego znalazła się  Moskwa.
„Rdzenni Finowie żenili się  z
córkami osadników  i w końcu
roztopili się w słowiańskiej ma-
sie. Mieszanka dwóch narodów
dała w rezultacie nowy typ raso-
wy, Wielkorusów, u których, za
sprawą domieszki ugrofińskiej,
pojawiły się pewne cechy orien-
talne (np. szerokie kości policz-
kowe i małe oczy), nieobecne u
innych Słowian”(Pipes, s. 40).

Niebawem (1328 r.)
centrum polityczne
obszaru przesunęło się

z Włodzimierza nad Klaźmą (do-
pływem Oki) do Moskwy i pozo-
staje tam do dnia dzisiejszego
(nie licząc 200-letniej suprema-
cji Petersburga). Pipes zwraca
uwagę na wydawałoby się nie-
wiele znaczącą zmianę w trady-
cji książąt z rodu Rurykowiczów
władających Moskwą. Okazuje
się, że odstąpili oni od tradycyj-
nego dla Rurykowiczów sprawie-
dliwego podziału „majątku”
(wotcziny - ojcowizny) zmarłych
władców pomiędzy jego synów,
na rzecz obdarowywania sche-
dą tylko jednego z nich, nie ko-
niecznie najstarszego (z wotczi-
ny wydzielano pewną część na
zaopatrzenie wdowy i córek
zmarłego) W ten sposób Moskwa
zakończyła proces rozdrabnie-
nia (dzielnicowego) na swoim
terytorium, zdobywając tym
przewagę nad sąsiednimi księ-
stwami, rządzonymi tradycyjnie.
Od tego czasu, umownie okre-
ślając  na okres panowania Iwa-
na Kality  (kalita po ros. - sakiew-
ka). Ten władca Moskwy, zbroj-
nie, podstępem, bądź w drodze
kupna,  rozpoczął proces „zbiera-
nia ziem ruskich”. Od tego czasu
Moskwa, a później Rosja nie-
ustannie powiększały swoje te-
rytorium. Stąd taka wściekłość
rosyjskich nacjonalistów na for-
malny akt rozwiązania Związku

Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, co spowodowało odłą-
czenie od Rosji znacznych obsza-
rów, w tym m.in.  Litwy, Łotwy,
Estonii oraz Ukrainy, a także Moł-
dawii, żeby wymienić tylko nam
najbliższe.

R ichard Pipes pisząc
swoją książkę pół wie-
ku temu, zamieścił

obecnie interesujący szczegół, a
raczej nazwę  urzędnika nadzo-
rującego na książęcym dworze
jakąś konkretną działalność
przynoszącą dochód. „Dobra
przynoszące dochód zwano
„put’”, a ich opiekuna – „putnyj
bojarin” lub „putnik””(Pipes, s.
45). Mongołowie w pierwszej
połowie XIII wieku całkowicie
podporządkowali sobie księstwa
ruskie, praktycznie na całym te-
rytorium władanym przez Ru-
rykowiczów. „Chan mongolski
stał się pierwszym niekwestio-
nowanym władcą Rusi.(…) Ob-
jęcie władzy przez księcia mo-
gło nastąpić tylko po otrzyma-
niu odeń inwestytury zwanej
„jarłykiem”. Aby ją sobie zapew-
nić, książęta dzielnicowi piel-
grzymowali do Saraju, a czasem
nawet do Karakorum w Mongo-
lii. Tam musieli przebrać się w
strój mongolski i przejść między
dwoma płomieniami, a potem
uklęknąć przed chanem i błagać
o tytuł do swoich „wotczin”. Cza-
sami byli lżeni okropnymi sło-
wami, a niekiedy umierali w Sa-
raju gwałtowną śmiercią. „Jar-
łyki” rozdawano niczym na licy-
tacji, bo dostawali je ci, którzy
obiecali największą daninę i da-
wali najlepsze gwarancje na
utrzymanie w ryzach buntują-
cej się ludności”(Pipes, s. 57).

R osjanie wielkim sza-
cunkiem darzą księcia
Aleksandra Newskie-

go, a Cerkiew prawosławna wy-
niosła go na ołtarze.  Carowie
moskiewscy, po zajęciu kolej-
nych krajów, mieli zwyczaj budo-
wać w jego najważniejszych mia-
stach majestatyczne cerkwie,
pod wezwaniem św. Aleksandra
Newskiego. Taka cerkiew (so-
bór) stanęła także w Warszawie
na Placu Saskim. Jej budowę
rozpoczęto w 1894 r., a projek-
tantem był jeden z najlepszych
architektów Rosji – Leontij Be-
nois. Dzwonnica  miała wyso-
kość 70 metrów i górowała nad
Warszawą (wieżowce na tzw
Ścianie Wschodniej mają po 70
m wysokości). Powodem sławy
tego władcy są jego sukcesy
w bitwach ze Szwedami i Zako-
nem Kawalerów Mieczowych.
Rosyjska historia w minimalnym
stopniu odnosi się do później-
szych losów księcia. Warto więc
przytoczyć cytat z książki Pipesa,
albowiem autor dotarł  do inte-
resujących szczegółów związa-
nych z życiem Aleksandra New-
skiego. „W 1248 roku, po śmier-
ci najmłodszego stryja, pojechał

do Saraju złożyć hołd chanowi i
najprawdopodobniej prosić o
„jarłyk” do księstwa włodzimier-
skiego. Jednakże z nieznanych
powodów Mongołowie oddali
„jarłyk” młodszemu bratu New-
skiego, a temu przyznali prawo
do Kijowa i Nowogrodu. New-
ski jednak nie zrezygnował. Cze-
kał cierpliwie i cztery lata póź-
niej, w 1252 roku, nakłonił cha-
na do zmiany decyzji. Na  czele
oddziału mongolskiego, który
oddano pod jego rozkazy, zdobył
Włodzimierz, pozbawił brata
władzy i przyjął tytuł wielkiego
księcia. Swoim późniejszym za-
chowaniem nie zawiódł zaufa-
nia, którym obdarzyli go Mongo-
łowie. W latach 1257-1259 stłu-
mił powstania ludowe przeciw-
ko spisowi mongolskiemu (ce-
lem ustalenia wysokości daniny
Mongołowie przeprowadzili
pierwszy w Rosji spis powszech-
ny – przyp. LK), które wybuchło
w Nowogrodzie, a kilka lat póź-
niej uczynił to ponownie w kilku
innych zbuntowanych mia-
stach”(Pipes, s. 61).

Podobnie działał wnuk
Newskiego, wspomnia-
ny wcześniej Iwan Kali-

ta. „W 1327 roku mieszkańcy
księstwa twerskiego podnieśli
bunt przeciwko Mongołom i wy-
rżnęli poselstwo przysłane z Sa-
raju do nadzorowania poboru
daniny. Zaraz po otrzymaniu
wiadomości o wydarzeniach w
Twerze Iwan wyjechał do Sara-
ju. Powrócił na czele połączonej
ekspedycji karnej mongolsko-r-
uskiej, która tak spustoszyła
księstwo twerskie i ziemie
ościenne, że jeszcze po pół wie-
ku nie wróciły one do dawnego
stanu. W nagrodę za lojalność

Mongołowie nadali Iwanowi ty-
tuł wielkiego księcia i mianowa-
li go naczelnym poborcą daniny
na całej Rusi.(…) w ciągu 12
lat, które pozostały mu do śmier-
ci, służył im równie wiernie jak
jego dziad Aleksander Newski,
utrzymując w ryzach, w razie
potrzeby zbrojnie, Nowogród,
Rostów, Smoleńsk i każde inne
miasto, które śmiało podnieść
głowę. Karol Marks, będący dla
komunistycznych władz sowiec-
kich autorytetem w dziedzinie
historii, miał tego pierwszego
wybitnego przedstawiciela dy-
nastii moskiewskiej za połącze-
nie „tatarskiego oprawcy, po-
chlebcy i nadzorcy niewolni-
ków””(Pipes, s. 63).

K siążka profesora Ri-
charda Pipesa (1923-
2018) ma objętość 355

stron. Powyżej przedstawiłem
(skrótowo) P.T. Czytelnikom za-
ledwie kilka wybranych zagad-
nień z pierwszych 63 stron.
Książka jest nadzwyczaj intere-
sującą kopalnią informacji zwią-
zanych z historią carskiej Rosji.
W znacznym stopniu są to in-
formacje pomijane przez histo-
ryków rosyjskich oraz mało zna-
ne jeszcze w Polsce. Wydarzenia
na Ukrainie sprawiły, iż każdego
dnia w środkach masowego
przekazu pojawia się słowo „Ro-
sja”. Warto więc spojrzeć na ten
kraj oczyma wybitnego history-
ka amerykańskiego, doradcy do
spraw rosyjskich prezydenta Ro-
nalda Reagana, długoletniego
wykładowcy Uniwersytetu Ha-
rvarda,  człowieka który zrobił
ogromną karierę na Zachodzie,
a przed II wojną światową
mieszkał w Warszawie przy uli-
cy Chmielnej.

Rosja Richarda Pipesa
Zasłużone dla kultury polskiej i cenione przez czytelni-
ków wydawnictwo „Bellona” opublikowało w 2022 r.
obszerną (355 stron) książkę profesora Richarda Pipe-
sa, pt. „Rosja carów”.  Praca nie jest nowa, albowiem
ukazała się po angielsku („Russia under the old regi-
me”) w 1974 r.  (na polski przetłumaczył ją Władysław
Jeżewski). Zdumiewa, że po prawie pięćdziesięciu la-
tach, opracowanie nie straciło na aktualności. Wiele
opinii prof. Pipesa, znakomicie wyjaśnia m.  in. pro-
blem  agresji Rosji na Ukrainę.  Książka jest skarbnicą
informacji o Rosji, których gdzie indziej próżno szukać.

CCaarrsskkiiee SSiioołłoo.. WW tteejj ssaallii ppooddppiissaannoo IIIIII rroozzbbiióórr PPoollsskkii - ffoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..PPeetteerrssbbuurrgg,, PPaałłaacc MMaarrmmuurroowwyy,, mmiieejjssccee śśmmiieerrccii SSttaanniissłłaawwaa AAuugguussttaa PPoonniiaattoowwsskkiieeggoo - ffoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..



1 4

ANTYKI za gotówkę kupię, 
504 017 418

BOKSERY szczenięta ZKwP FCI
ur. 24 maj, żółte i 1 pręgowany
sprzedam, 660 401 669

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

TANIO sprzedam: stół-ławę w
mahoniowym kolorze, wersalkę
FALWA w bardzo dobrym stanie i
mało używaną kuchenkę
mikrofalową ALASKA, 
tel. 509 586 627

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA poprawki,

matury, skutecznie, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane 800 m2 i
działki rekreacyjne k. Prażmowa,
602 770 361, 791 394 794

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEKARSKIE, naprawa dachów,
rynien, obróbki blacharskie,
montaż dachów, papa
termozgrzewalna, blacha
trapezowa, blachodachówki, 
577 403 312

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, gładź, 
505 735 827

MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 
wykładzin, 

kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, 

żaluzje, 
producent, 

602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje LLeecchh PPoowwaałłaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Złodzieje rusztowań 
zatrzymani

Policjanci z Ursynowa zatrzy-
mali czterech mężczyzn, którzy
z terenu budowy domków jed-
norodzinnych przy ulicy Jagiel-
skiej ukradli elementy metalo-
wych rusztowań. Później swój
łup spieniężali w skupie złomu.
Już usłyszeli zarzuty za kradzież.

Policjanci z Ursynowa pod-
czas swojej codziennej służby
patrolowo-interwencyjnej w re-
jonie ul. Jagielskiej zauważyli
mężczyznę, który z zarośli ob-
serwował okoliczne zabudowa-
nia. Nienaturalne zachowanie
mężczyzny wzbudziło podejrze-
nie policjantów, którzy postano-
wili go wylegitymować. Legity-
mowany 48-latek tłumaczył, iż
pokłócił się z bratem, który odje-
chał z miejsca a jego zostawił.

Po krótkiej obserwacji terenu
i wskazanego pojazdu, poli-
cjanci zatrzymali do kontroli
białego busa jadącego ul. Pu-
ławską w kierunku Piaseczna,
który miał zasłonięte czarną fo-
lią tablice rejestracyjne oraz tyl-
ne szyby pojazdu. Na całym po-
jeździe widoczne były liczne
zarysowania świadczące o
przewożonych konstrukcjach
budowlanych. W środku prze-
bywało trzech mężczyzn, któ-
rzy tłumaczyli, iż zwiedzają sto-
licę, a dodatkowo nie posiada-
li przy sobie żadnego doku-
mentu tożsamości. Policjanci
nie dali wiary twierdzeniom
mężczyzn, postanowili prze-
szukać pojazd. Pod siedzeniami
w pojeździe ujawnione zostały
nożyce do prętów, klucz francu-
ski, latarka, taśma izolacyjna,
rękawice. Wskazane przedmio-

ty mogły mieć bezpośredni
związek z kradzieżą elemen-
tów budowlanych.

Szybko okazało się, iż w nie-
dalekiej okolicy od miejsca za-
trzymania pojazdu, znajduje się
teren budowy, przed którego
brama wjazdową widoczne by-
ły ślady bieżnika opon oraz
przecięty łańcuch zabezpiecza-
jący wjazd na posesję. Na tere-
nie, którym znajdował się
sprzęt budowlany między inny-
mi konstrukcje rusztowań.

Na podstawie zebranych in-
formacji oraz zapisów z rejestra-
tora pobliskiego monitoringu po-
twierdził się fakt kradzieży 14
sztuk metalowych, pionowych
ram o wartości 1400 zł. 30-letni
sprawca kradzieży i jego 36-let-
ni i 38-letni kompani zostali
umieszczeni w policyjnym aresz-
cie. Zostały przedstawione im
zarzuty zaboru cudzego mienia,
za które sąd może ich skazać na
5 lat więzienia. Postępowanie w
tej sprawie nadzorowane jest
przez Prokuraturę Rejonową
Warszawa Ursynów.

Po spacerze – do celi
Kilka minut po godzinie

23:00 ursynowscy funkcjona-
riusze patrolujący rejon przy ul.
Polnej Róży zauważyli dziew-
czynę w towarzystwie chłopaka
siedzących na ławce i spożywa-
jących alkohol. Takie zachowa-
nie jest wykroczeniem, zatem
mundurowi podjęli wobec nich
interwencję. Mężczyzna tłuma-
czył, że odbył długi spacer w le-
sie z dziewczyną, są zmęczeni i
postanowili odpocząć. Zacho-
wanie 28-latki, która nie mogła
się skupić na rozmowie z mun-
durowymi, tylko mimowolnie
spoglądała na swój plecak,
wskazywało, iż może mieć coś
na sumieniu. Po krótkiej rozmo-
wie przyznała się, iż jest w posia-
daniu marihuany. Z bocznej kie-
szeni plecaka wyciągnęła dwa
sreberka z zawartością suszu ro-
ślinnego koloru brunatno-zie-
lonego. Oświadczyła, że narko-
tyki posiada na własny użytek.
Zatrzymana 28-latka trafiła do

celi na komendzie, a jej 24-letni
towarzysz powędrował do do-
mu. Wstępne badania zabezpie-
czonej substancji wykazały, że
susz roślinny to marihuana o
wadze ponad 5 gramów. Na-
stępnego dnia śledczy przedsta-
wili kobiecie zarzut dotyczący
posiadania substancji prawnie
zabronionej. 

Zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii za to
przestępstwo grozi kara do 3
lat pozbawienia wolności.
Czynności w sprawie nadzoru-
je Prokuratura Rejonowa War-
szawa Ursynów.

Wyjmował zegarki z paczek
Na straty prawie 2000 zło-

tych naraził swojego pracodaw-
cę i klientów nieuczciwy 19-la-
tek, którego zatrzymali ursy-
nowscy kryminalni. Zatrudnio-
ny w firmie kurierskiej zamiast
dostarczać przesyłki otwierał
przygotowane już do wysyłki
paczki i kradł ich zawartość. 

Policjanci z ursynowskiego
wydziału kryminalnego zostali
poinformowani, że w jednej z
firm na terenie Ursynowa zaj-
mującej się sortowaniem prze-
syłek w ostatnim czasie doszło
do dwóch kradzieży zegarków z
wnętrza paczek. Policjanci, któ-
rzy zajęli się sprawą ustalili, że
związek z kradzieżami miał je-
den z pracowników, który był za-
trudniony w sortowni od kilku
tygodni. Po zapoznaniu się z
wszystkimi szczegółami dotyczą-
cymi tego zdarzenia i analizie
nagrań z monitoringu policjanci
zatrzymali 19-letniego mężczy-
znę, przy którym w chwili za-
trzymania znaleziono zegarek.
Przedmiot był schowany w pleca-
ku pomieszczenia służbowego
pracownika. Mężczyzna przy-
znał się, że w miejscu zamieszka-
nia,pod łóżkiem schował kolejny
zegarek, a zabór mienia tłuma-
czył kolekcjonerstwem.

Zatrzymany usłyszał dwa za-
rzuty kradzieży z włamaniem
do paczek. Mężczyzna przyznał
się do winy. Teraz grozi mu ka-
ra do 10 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Kulturalna Lesznowola 
W najbliższy piątek zapraszamy na cztery seanse ki-
na sferycznego dla dzieci - w filiach GOK w Mysiadle
i w Łazach, a w poniedziałek na uroczystość patrio-
tyczną przygotowaną z okazji Święta Wojska Pol-
skiego - przed Urzędem Gminy Lesznowola.

1122..0088..22002222 rr.. ggooddzz.. 1111..0000-1111..3300 - Lato z Kinem Sferycznym
- Astronauci z przypadku (wiek uczestników: 7+). Wstęp wol-
ny. Zapisy: 504 192 208. Miejsce: filia GOK Lesznowola w My-
siadle, ul. Topolowa 2.

1122..0088..22002222 rr.. ggooddzz.. 1122..0000-1122..3300 - Lato z Kinem Sferycznym
- Dwa szkiełka (wiek uczestników: 10+). Wstęp wolny. Zapisy:
504 192 208. Miejsce: filia GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. To-
polowa 2

1122..0088..22002222 rr.. ggooddzz.. 1155..0000-1155..3300 - Lato z Kinem Sferycznym
- Polaris II - Tajemnicza spadających gwiazd (wiek uczestników:
5+). Wstęp wolny. Zapisy: 504 192 208. Miejsce: filia GOK
Lesznowola w Łazach, ul. Przyszłości 8

1122..0088..22002222 rr.. ggooddzz.. 1166..0000-1166..3300 - Lato z Kinem Sferycznym
- Mój organizm (wiek uczestników: 7+). Wstęp wolny. Zapisy:
504 192 208. Miejsce: filia GOK Lesznowola w Łazach, ul. Przy-
szłości 8

1155..0088..22002211 - Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowo-
la serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Wojska Pol-
skiego. Miejsce: Lesznowola, ul. Gminna 60. Program:

10.00 - Uroczystości pod Urzędem Gminy Lesznowola.
- Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.
- Otwarcie wystawy plenerowej Wojsko Polskie i jego tradycje

1918–1939.
Wystawa pt. “Wojsko Polskie i jego tradycje 1918–1939” przy-

gotowana została przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Na-
rodowego Archiwum Cyfrowego.

W wystawie przedstawiono organizację, skład i wyposaże-
nie Wojska Polskiego w l.1918-1939. Przedstawiono również
wizerunki postaci najważniejszych dowódców WP w kampanii
polskiej 1939 r. Wystawa można oglądać do 2 września 2022 r.

w w w . g o k - l e s z n o w o l a . p l .

Przed nami kolejna odsłona 28. Między-
narodowego Plenerowego Festiwalu Jazz
Na Starówce. Przed publicznością wystą-
pi Flip Philipp & Bertl Mayer Quartet -
Vocation w składzie: Bertl Mayer - har-
monijka ustna, Flip Philipp - wibrafon,
Hans Strasser - kontrabas, Wolfi Rainer
- perkusja.

Bertl Mayer na harmonijce chromatycznej oraz
Flip Philipp to austriaccy mistrzowie swych in-
strumentów. Zwłaszcza wirtuoz wibrafonu Flip
Philipp wydaje się być godnym następcą legendar-
nego „Milta” - Milta Jacksona.

Pierwszy artysta, jest jednym z niewielu muzy-
ków jazzowych, którzy osiągnęli perfekcję w grze
na harmonijce chromatycznej. Gra między inny-
mi z Vienna Art Orchestra, a także z międzynaro-
dowymi gwiazdami jazzu.

Wiedeńczyk Bertl Mayer jest jednym z niewie-
lu muzyków jazzowych, którzy osiągnęli perfek-
cję w grze na harmonijce chromatycznej. Linie
melodyczne wypływają się z łatwością z jego har-
monijki. Demonstrował to nieraz w różnych pro-
jektach od jazzu i muzyki brazylijskiej po muzykę
współczesną. Już we wczesnych latach pobierał
prywatne lekcje gry na fortepianie, a w wieku 16
lat nauczył się grać na harmonijce ustnej.

Ten wirtuoz harmonijki ustnej może poszczycić
się wieloletnią współpracą z gitarzystą Karlem
Ratzerem, jest też członkiem i założycielem gru-
py Alegre Correa. Występował jako solista z Vien-
na Art Orchestra. Ma na koncie liczne koncerty z
wybitnymi muzykami i zespołami jak: Joe Zawi-
nul, Mark Murphy, Paul Urbanek, Christian Mu-
thspiel, Wolfgang Puschnig, Jazzorchestra Za-
greb, Camerata Salzburg i wielu innych.

Flip Philipp. Wibrafonista jest uznanym kompo-
zytorem i aranżerem. Studiował na Uniwersytecie

Muzycznym w Grazu, Schubert Konservatorium
Wien oraz w Berklee Summer College of Music w
Perugii we Włoszech. Członek różnych wiedeń-
skich orkiestr symfonicznych i zespołów kame-
ralnych - już w 1989 roku Wiener Symphoniker,
członek Vienna Symphony Jazz Project. Od 2008
do 2010 należał do Vienna Art. Orchesta i grał ze
znakomitymi orkiestrami: RSO Wien, Mahler
Chamber Orchestra, Super World Orchestra, Or-
chester des Bayerischen Rundfunk Tapiola Sin-
fonietta (Finnland), Philharmonie Konstanz (Ger-
many, Klangforum Wien (A), Tchaikovsky Sym-
phonie Orchester, Jazzorchester Vorarlberg, Kan-
tons Big Band Watwil (CH). Występował z legen-
darnymi artystami jazzowymi i operowymi jak:
Joe Zawinul, Art. Farmer, Benny Golson, Chico
Freeman, Natalie Cole, Diane Warwick, Placido
Domingo, Jose Carreras, Luciano Pavarotti. Jest
wykładowcą na Uniwersytecie Jazzu i Muzyki po-
pularnej w Wiedniu. 

Koncert 13 sierpnia godzina 19:00, Rynek Sta-
rego Miasta w Warszawie.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wiedeńscy mistrzowie jazzu na Starówce
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