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J eśli Stadion Narodowy w
Warszawie został zbudowany
w jakimś ważnym celu, to do-

piero teraz mogliśmy się przeko-
nać, że temu celowi rzeczywiście
posłużył. Mam na myśli demon-
strację jedności pokojowo nasta-
wionych narodów, jaką było spo-
tkanie dwu supergwiazdorów pił-
ki nożnej: Polaka Roberta Lewan-
dowskiego i Ukraińca Andrija
Szewczenki. Laureat plebiscytu FI-
FA na najlepszego piłkarza świata
spotkał się z dawnym zdobywcą
Złotej Piłki, by w serdecznym uści-
sku na samym środku Narodowe-
go zaświadczyć, że obaj protestują
przeciwko rosyjskiej napaści na
Ukrainę. Dziękujący w tym mo-
mencie wszystkim Polakom za ser-
ce okazywane dziś Ukraińcom
Szewczenko przekazał Lewandow-
skiemu swoją żółto-niebieską opa-
skę kapitana reprezentacji kraju.
„Lewy” i tak demonstrował już na
boisku swoje poparcie dla atako-
wanych Ukraińców, tak samo jak
robi to nasza druga gwiazda, li-
derka światowego rankingu tenisi-
stek (WTA) Iga Świątek. Przyjmu-
jąc opaskę od Szewczenki, Robert
tylko potwierdził, że w ocenie kon-
fliktu zbrojnego za naszą wschod-
nią granicą jest po stronie bronią-
cej niepodległego bytu Ukrainy. W
moim odczuciu żaden z naszych
polityków nie byłby w stanie tak
dobitnie wyrazić poparcia biało-

-czerwonych dla żółto-niebieskich
– jak właśnie Robert i Iga. I to bez
nadużywania wielkich słów. 

O czywiście, w jego wypadku
od razu odezwało się mnó-
stwo polskich szowinistów,

którzy próbują zarzucić Lewemu,
że na zbliżających się mistrzo-
stwach świata w Katarze zdepre-
cjonuje nasze narodowe barwy
ewentualnym założeniem żółto-
-niebieskiej opaski, choć Robert
bynajmniej nie ogłosił, co z nie-
oczekiwanym prezentem zrobi.
Zapiekli szowiniści zdążyli już
pewnie zapomnieć, jak piękne
owoce przyniosła polsko-ukraiń-
ska inicjatywa, w następstwie któ-
rej w dwu sąsiadujących krajach
przeprowadzono w 2012 piłkar-
skie mistrzostwa Europy, a po nich
pozostał nam nie tylko Narodo-
wy, lecz również kilka innych no-
woczesnych stadionów, wykorzy-
stywanych do rozgrywania me-
czów ligowych. 

T amte mistrzostwa, tak sa-
mo jak wyreżyserowany z
ogromnym  wyczuciem

przez Jerzego Hoffmanna film
„Ogniem i mieczem”, dobrze po-
służyły załagodzeniu dawnego
konfliktu polsko-ukraińskiego,
który tak naprawdę ciągnął się
przez co najmniej kilka stuleci.
Najpierw chodziło o kozackie bun-
ty przeciwko naszym szlacheckim
wielmożom, o sprzeciwianie się
utrzymywaniu podległego Rze-
czypospolitej chłopstwa w stanie
praktycznie niewolniczym. W XX
wieku, gdy padało imperium car-
skie, a Polska odzyskiwała nie-
podległość, obejmując też część
swoich dawnych terenów kreso-
wych, dochodziło do starć z Ukra-
ińcami, w szczególności o Lwów.
Zaogniło to trwający od wieków
konflikt. 

P rzywódcy będącego spadko-
biercą carskiej Rosji – ZSRR
– stworzyli ze wschodniej

części Ukrainy odrębną republikę
(później, podobnie jak Białoruska
SRR, mającą prawo do osobnego
członkostwa w ONZ). Dlatego pra-
gnący  zostać współczesnym carem
Władymir Putin stara się poniżyć
Ukraińców, dowodząc, że dopiero
ZSRR dał im szansę zaistnienia ja-
ko jeszcze nie w pełni niepodległy,
ale jednak osobny naród. W tle te-
go putinowskiego wywodu pozo-
staje przypomnienie, iż w okresie II
Rzeczypospolitej Ukraińcy byli w
ogromnym stopniu postponowa-
ni przez – jak to oni sami mówili –
„polskich panów”. Ja akurat, choć
mimo charakterystycznego

brzmienia nazwiska pochodzę z
rodziny w Międzyrzecu Podlaskim,
w której nigdy nie zaistniał ukraiń-
ski ślad, a nasza katolicka ciągłość
została zarejestrowana już w XIV
wieku – przy pierwszym spotka-
niu z przedstawicielem narodu
ukraińskiego (za komuny) zosta-
łem powitany ironicznym określe-
niem: „O, Polski Pan!” 

N o cóż, my – Polacy – gubi-
my się w odnajdowaniu
śladów powstawania od-

rębności naszego narodu. Dzisiej-
si Ukraińcy tym bardziej, bo na ich
dzisiejszym terenie, w  czarnomor-
skim zlewisku Dniepru, Dniestru,
Bohu i Dońca panoszyli się Scyto-
wie, Sarmaci, Goci, Hunowie,
Awarowie, Madziarzy, Pieczyngo-

wie i inni. Zaczątkiem dzisiejszej
kultury cywilizacyjnej na tych zie-
miach stały się dopiero Ruś Nowo-
grodzka i Ruś Kijowska. Współcze-
śni Ukraińcy mogą tylko smętnie
wspominać, jak gnębili ich na
zmianę Moskale, Polacy, Litwini,
Turcy... Dziś zwierzchnik Cerkwi
polskiej – przez dziesiątki lat uwi-
kłany we współpracę z komunista-
mi rosyjskimi metropolita Sawa
wypomina nam, że Mieszko I naj-
pierw przyjął chrześcijaństwo w
obrządku wschodnim. Na doda-
tek Sawa  przeciwstawia się odręb-
ności Cerkwi ukraińskiej, odcinają-
cej się od Moskwy. Pewnie chciałby,
żeby słowo Polska było pisane cyry-
licą, ale na styku polsko-ukraiń-
skim akurat wszystko zmierza dziś

w kierunku ostatecznego pojedna-
nia obu narodów, które nawzajem
wyrządziły sobie tyle krzywd.
Rzecz jasna, dokonana przez Ukra-
ińców rzeź wołyńska wciąż pozo-
staje całkiem świeżo w naszej pa-
mięci, tym bardziej, że okrucień-
stwo tamtej akcji zostało wedle hi-
storycznych realiów sfilmowane i
wciąż budzi w kinach grozę. 

T ylko że młode pokolenie Po-
laków, w tym Iga Świątek i
Robert Lewandowski, do-

strzega w dzisiejszych Ukraińcach
już bardzo bliski nam kulturowo
naród, a nie dawnych morderców
z UPA. Jeśli chodzi o mnie, od mo-
mentu gdy w lutym Rosjanie za-
częli wojnę z Ukrainą na całego,
zdążyłem już przechować w swo-
im domu ponad trzydzieścioro
ukraińskich uchodźców, w więk-
szości kobiety z dziećmi. Świetnie
wykształcone, mówiące po ukra-
ińsku, rosyjsku i angielsku, cał-
kowicie wyzbyte tak nas kiedyś
rażącej sowieckiej mentalności.
Pasujące jak ulał do kultury Za-
chodu. Nic dziwnego, że – jak mi
one meldują poprzez media spo-
łecznościowe – w dalszym etapie
emigracji świetnie dają sobie radę
– w Czechach, Niemczech, Austrii,
Islandii (!!!), Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie... 

T rzy dekady niepodległego
państwa radykalnie zmie-
niły naród ukraiński, choć

dopiero teraz wyzwala się on z pęt
pokomunistycznych cwaniaków.
Nie bez przykrości stwierdzam na-
tomiast, że aż w takim stopniu nie
zmieniły one narodu polskiego,
który nadal pozwala, by wodzili
go za nos polityczni, a po części
również religijni hochsztaplerzy...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów prowadzą kon-
trole w niepublicznych placówkach oświatowych. Od
początku tego roku zbadano już dokumentację 11
szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy inne
niż m. st. Warszawę. Prowadzone są kontrole kolej-
nych placówek niepublicznych.

Kontrole w niepublicznych placówkach dotyczą prawidłowości
pobrania dotacji (weryfikacja liczby uczniów zgłaszanych do dota-
cji) oraz prawidłowości wykorzystania dotacji  (weryfikacja wydat-
ków rozliczanych z dotacji).

W zdecydowanej większości (w 9 przypadkach na 11)  nie stwier-
dzono w opisanym zakresie występowania nieprawidłowości. W
przypadku dwóch placówek kontrolujący zakwestionowali liczbę
uczniów wykazanych do dotacji z uwagi na fakt, że przedstawiona
dokumentacja lub jej brak uniemożliwiała potwierdzenie uczęszcza-
nia dzieci do szkoły lub przedszkola. Dodatkowo w jednej z placó-
wek kontrola ujawniła błędy przy wykorzystaniu dotacji, ponieważ
przedstawiona dokumentacja nie spełniała wymogów dowodu księ-
gowego, a jednocześnie zakwestionowane wydatki nie mieściły się
w katalogu, w ramach którego można je sfinansować z dotacji.

Ponadto, oprócz ww. kontroli, pracownicy Urzędu Dzielnicy Ur-
synów razem z Biurem Edukacji m. st. Warszawy przeprowadzili po-
stępowania administracyjne dotyczące czterech szkół dla doro-
słych. W wyniku postępowań najpierw w formie decyzji administra-
cyjnych  wstrzymano ww. szkołom przekazywanie dotacji, a póź-
niej wezwano organy prowadzące te placówki do zwrotu całej do-
tacji otrzymanej w 2020 r. Jednocześnie, w powyższych przypad-
kach, przekazano do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa polegającego na wyłudzeniu dotacji udzie-
lonej na podstawie przedłożonego dokumentu poświadczającego
nieprawdę.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego po raz pierwszy znalazła się
w prestiżowym Rankingu Szanghaj-
skim. W Academic Ranking of
World Universities za 2021 rok no-
towanych jest tylko dziesięć pol-
skich uczelni. SGGW to prawdziwa
chluba Ursynowa. Doceniają ją nie
tylko studenci, ale również i twórcy
międzynarodowych rankingów. 

Wśród najlepszych 
czterech procent uczelni 

Spośród polskich uczelni SGGW sklasyfi-
kowana została pomiędzy piątym a siód-
mym miejscem.  Natomiast w ogólnej klasy-
fikacji wszystkich notowanych światowych
uczelni w 2021 Academic Ranking of  World
Universities SGGW uplasowała się między
801 a 900 pozycją. Cały ranking jest opubli-
kowany na stronie: Academic Ranking of
World Universities (Ranking Szanghajski).
Jest to najbardziej rozpoznawalny i prestiżo-
wy ranking międzynarodowy. Opiera się na
niewielkiej liczbie wskaźników, wśród któ-
rych uwzględnia się m. in.: liczbę laureatów
Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa wśród ab-
solwentów i pracowników uczelni, liczbę
autorów najczęściej cytowanych prac wśród
kadry oraz dane dotyczące dorobku publi-

kacyjnego uczelni. Twórcy zestawienia spo-
śród około 20 tys. uczelni na całym świecie,
wybierają 500, czyli 4% najlepszych.

200 lat tradycji
Początki SGGW sięgają 1816 roku i są

związane z utworzeniem Instytutu Agrono-
micznego w Marymoncie, pierwszej uczelni
rolniczej w Polsce i czwartej w Europie. Ini-
cjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic
i Stanisław Potocki. To również rok utwo-
rzenia Szczególnej Szkoły Leśnictwa, której
bezpośrednim spadkobiercą jest Wydział Le-
śny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go. W ramach instytutu powstał Rządowy In-
stytut Weterynarii, całość w 1840 przekształ-
cono w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i
Leśnictwa. Próby rusyfikacji polskich szkół
doprowadziły ówczesny instytut na skraj li-
kwidacji, szkoła została przeniesiona naj-
pierw do Puław, a potem do Rosji.

Dopiero w 1918 roku Instytut Agrono-
miczny ostatecznie przyjął nazwę Królew-
sko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, a w 1919 roku Uczelnia została
upaństwowiona i nazwana Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego. Dydaktyka w niej
trwała nieprzerwanie również w trakcie
okupacji – uczelnia organizowała tajemne
nauczanie. Na Ursynów SGGW trafiła dopie-

ro po wojnie. W 1956 roku, w zamian za
ziemie majątku w Skierniewicach oraz część
Pól Mokotowskich, decyzją Rady Ministrów
i władz miasta Warszawy uczelnia otrzyma-
ła tereny na Ursynowie wraz z sąsiadujący-
mi gospodarstwami w Wolicy, Natolinie i
Wilanowie. Planowana rozbudowa akade-
mickiego miasteczka miała być miastotwór-
cza dla tego regionu Warszawy. 

W latach 60. przystąpiono do rozbudowy
SGGW w nowej lokalizacji. Stworzono jeden
z najnowocześniejszych kampusów uniwer-
syteckich w Europie, zarówno pod wzglę-
dem architektury, jak i wyposażenia w sprzęt
badawczy. 

Miasteczko akademickie 
na Ursynowie 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
to obecnie żywe serce Ursynowa, wraz z ko-
lorytem życia studenckiego oraz zapełnio-
nych kawiarń. To jeden z największych
ośrodków dydaktycznych w Polsce. Atutem
uczelni jest wysoko rozwinięta infrastruktu-
ra. Kampus SGGW to jeden z najlepiej zapla-
nowanych i wyposażonych zespołów eduka-
cyjnych i badawczych w kraju. Uczelnię wy-
różnia też wysoko rozwinięte zaplecze so-
cjalne: domy studenckie, stołówki, basen,
korty tenisowe i inne obiekty sportowe.
Wszystkie budynki (łącznie 49) – dydak-
tyczne, badawcze i zaplecze socjalne – usy-
tuowane są na obszarze 70 ha. Nie brakuje
tu także miejsc do odpoczynku na świeżym
powietrzu. Znaczna część terenu uczelni to
piękny park. Domy studenckie SGGW kom-
fortem dorównują swoim zachodnim odpo-
wiednikom. 4000 studentów mieszka w po-
kojach 1-, 2- i 3-osobowych z łazienką i kuch-
nią. Każdy z domów studenckich posiada
szerokopasmowe łącze internetowe. 

P i o t r  C e l e j

PPSS.. Uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 2022/2023 została zaplanowa-
na w Auli Kryształowej SGGW 30 września.
A nim z ust studentów popłyną do niemiec-
kiej melodii tradycyjne łacińskie słowa
„Gaudeamus igitur...” i nim żacy radośnie
wykrzykną: „Vivat Academia, vivant Pro-
fessores”, wykład inauguracyjny pt. „Czy
można zbudować wirtualny mózg?” wy-
głosi gościnnie profesor Wiesław Nowiński
z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

Nie wiadomo, kiedy po-
wstanie park linearny
nad tunelem Południowej
Obwodnicy Warszawy, nie
wiadomo, co powstanie w
miejscu obecnego Bazarku
Na Dołku, choć niektórzy
mówią, że skarbówka, z
tym że ona sama podobno
wcale nie chce tam być.

Generalnie, prawie nic nie
wiadomo, głównie dlatego, że
nie spytano o zdanie mieszkań-
ców. Tak, dokładnie tych sa-
mych, którzy w prowadzonych
przez Bazarek Na Dołku Konsul-
tacjach Społecznych powiedzie-
li jasno, czego chcą. Jedyne, co
wiadomo, to to, że w parku li-
nearnym nie przewiduje się
miejsca dla Bazarku Na Dołku,
bo włodarze mają inne zdanie
niż mieszkańcy.

Jest mi tak zwyczajnie przy-
kro, że są pieniądze np. na park

wynalazców, którego nikt nie
chce (oprócz urzędników), a nie
ma ani pieniędzy, ani chęci, by
skutecznie dotrzeć do mieszkań-
ców z informacją, że mogą sami
o czymś zadecydować. Kto wie o
tym, że do 12 października moż-
na zgłaszać swoje wnioski do pla-
nu miejscowego obszaru po pół-
nocnej stronie ulicy Filipiny Pła-
skowickiej? Góra kilkaset osób
na Ursynowie. Ludzie nie mają
wiedzy, że mogą o czymś współ-
decydować, albo nie mają takie-
go przeświadczenia. Dlatego sa-
mi, własnym sumptem rozpoczy-
namy kampanię informacyjną na
temat możliwości zgłaszania
wniosków do planu miejscowego
na tym obszarze. Jak patrzę na
ten plan, to mam bowiem poczu-
cie, że ktoś w nim namieszał we-
dług własnego widzimisię. A to
oznacza, że mieszkańcy bez-
względnie muszą interwenio-

wać. Bo inaczej decyzje zapad-
ną bez nas. Niestety, to wcale nie
znaczy, że wnioski mieszkańców
zostaną uwzględnione, bo pra-
wo skonstruowano tak, iż nie
trzeba ich uwzględniać. I z grub-
sza obojętne jest, czy za danym
wnioskiem stoi 200 podpisów,
czy jeden. Paranoja? Z obywa-
telskiego i demokratycznego
punktu widzenia – tak.

Gdyby iść tropem projektu pla-
nu, który wyłożono, to sytuacja
wyglądałaby w następujący spo-
sób: pod oknami mieszkańców
ul. Polaka na terenie dawnej pę-
tli powstaje 6-piętrowy urząd z
klientami codziennymi zamiast
np. parterowego bazarku z klien-
tami weekendowymi. Odcinając
przy okazji osoby, które tu miesz-
kają od rogu Płaskowickiej i KEN.
Urząd rujnuje ideę tzw. zielonych
wrót do przyszłego parku line-
arnego. Rujnuje też wygodę życia

mieszkańców, bo samochody pe-
tentów parkują przez okrągły ty-
dzień wszędzie, zastawiając, co
się tylko da. Jest także scenariusz
B, ale równie idiotyczny – miasto
na lata ograniczy się do niepo-
trzebnej pętli i nie będą mogły
tam nigdy powstać np. usługi,
pasaż, bazarek, nawet park.
Wszelkie problemy w koegzy-
stencji mieszkańców z Bazarkiem
stają się niczym w porównaniu z
tym, co się im szykuje. Pytanie
tylko, czy determinacja planistów
jest na tyle silna, by jednak
uwzględnili fakt, że Ursynów to
nie tylko martwe mapy, ale tak-
że setki tysięcy ludzi.

Tym bardziej zapraszam na
stronę www.bazareknadolku.pl.
Pomagamy tam zgłosić wniosek
do planu i tłumaczymy o co, na-
szym zdaniem, warto powalczyć.

P i o t r  K a r c z e w s k i
B a z a r e k  N a  D o ł k u

Na Ursynowie, na Bemowie, w Ursusie i we Włochach
zakończono doświetlanie przejść z tegorocznej puli,
która obejmuje 299 zebr w Warszawie. W tych czterech
dzielnicach po zmroku jaśniejszych stało się łącznie 79
przejść. Doświetlanie pozostałych 220 jest w trakcie re-
alizacji i zakończy się w listopadzie.

Doświetlenie polega na zamontowaniu dodatkowych źródeł
światła w rejonie przejścia dla pieszych. Ich zadaniem jest oświe-
tlanie zebry i jej otoczenia, w tym dojścia do niej. Lampy są precy-
zyjnie nakierowywane na pasy, aby zapewniały jak najlepszą wi-
doczność pieszych i jednocześnie nie oślepiały kierowców.

Widoczność pieszych na pasach jest poprawiana na dwa sposo-
by. Pierwszym sposobem jest instalacja dodatkowego oświetlenia.
Polega na montażu dodatkowych słupów i opraw oświetlenio-
wych, które są zaprojektowane tak, by oświetlały przechodzącego
przez przejście pieszego.

Drugim sposobem jest wymiana latarni i opraw. Oznacza usuwa-
nie znajdujących się tuż przy przejściach starych słupów i wstawia-
nie w ich miejsce nowych, które wyposażane są w podwójne wysię-
gniki. Zamocowane na nich lampy zapewniają znacznie większy po-
ziom natężenia oświetlenia w stosunku do jezdni przed przejściem.

Program masowego doświetlania przejść w Warszawie jest efek-
tem audytu nieosygnalizowanych zebr w Warszawie i rozpoczął się
w 2016 r. Od tego czasu tylko na samych ulicach podległych ZDM
dodatkowe oświetlenie zyskało nieco ponad półtora tysiąca zebr.
Do nich należy doliczyć jeszcze te, które zostały poprawione pod-
czas kompleksowych przebudów ulic oraz realizacji mniejszych
inwestycji przeprowadzanych przez urzędy dzielnic na lokalnych,
osiedlowych uliczkach.

W tym roku program jest kontynuowany. W wakacje wybrana w
przetargu firma FB Serwis zaczęła od doświetleń przejść na Bemo-
wie, w Ursusie, na Ursynowie i we Włochach – dlatego, że te dziel-
nice znalazły się w pierwszej części podzielonego na cztery postę-
powania. Wszystkie, które znalazły się na liście, zostały już tam roz-
jaśnione: w sumie 79. z d m . w a w . p l

Uczelnia z Ursynowa wśród 10 najlepszych w Polsce!

Czemu zdanie mieszkańców jest tak mało ważne?!

Kontrole w niepublicznych
szkołach i przedszkolach

Jaśniejsze przejścia 
w czterech dzielnicach
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PPaann MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo,,
RReeddaakkttoorr nnaacczzeellnnyy  ttyyggooddnniikkaa PPAASSSSAA

SSzzaannoowwnnyy ppaanniiee RReeddaakkttoorrzzee!!
Odnosząc się do Pańskiego felietonu „Wolnoć Tomku w swoim

domku”- nr  37/1128, poświęconego w części planom zabudowy
terenów Spółdzielni Koński Jar -Nutki, pragnę zauważyć:

Jesteśmy małą stosunkowo spółdzielnią powstałą z wydzielenia
się z dawnej spółdzielni – URSYNÓW. Od kilkudziesięciu lat tereny
Spółdzielni KJ-N i sąsiadujące są miejscem spacerów, odpoczynku
a także imprez przy tzw. Kopie Cwila - nie tylko głośnych koncertów,
ale i sportowych dla dzieci i starszych, klubów, organizacji itp. dla
wszystkich. Tereny są w zasadzie dla wszystkich otwarte, nieogro-
dzone, z alejkami dla rowerzystów i spacerowiczów, pełne ławek, le-
żaków/!/, stołów do pikniku i gry w pinponga. Po kilkudziesięciu la-
tach od zasiedlenia w tej chwili osiedle Spółdzielni KJ-N jest zielo-
ne, drzewostan dominuje i przysłania bloki z betonowej płyty. Miesz-
kańcy, goście, sąsiedzi, nie mówiąc o psach z okolicznych spółdziel-
ni, to doceniają; zieleń, kontakt z przyrodą, względny spokój, to są
plusy mieszkania tutaj, dla których wielu mieszkańców się z bloków
nie wyprowadziło. Trzeba docenić starania i pracę tych, dzięki któ-
rym jest to obecnie naprawdę zielone osiedle.

Ten atrakcyjny rekreacyjnie teren w bliskości Metra od lat kusi,
aby go zabudować i mieć z tego korzyść.

PLANY, Panie Redaktorze, PRZYGOTOWANE SĄ OD DAWNA.
Najpierw Zarząd Spółdzielni dokonał podziału geodezyjnego /w za-
łączeniu projekt podziału z 2001 r./. Budować jednak nie pozwalał
Statut Spółdzielni KJ-N. Spółdzielnia bowiem od początku z woli jej
członków zabezpieczyła się przed zabudową, określając się jako
„MIESZKANIOWA” z zakazem inwestycji budowlanych /poza par-
kingami/. Te przeszkodę potencjalni deweloperzy chcieli usunąć
zmieniając Statut.  Zarówno Zebrania Przedstawicieli jak i później
Walne Zgromadzenia na to nie wyrażały zgody. Zdecydowanie
Spółdzielcy zaprotestowali na forum najwyższej władzy na Wal-
nym Zgromadzeniu  w grudniu 2014 r. Jednoznaczne NIE dla zabu-
dowy terenów Koński Jar- Nutki. Wtedy jeszcze Zarząd i Rada Nad-
zorcza usiłowali przekonać mieszkańców organizując ankietę i
przedstawiając informację o „możliwościach inwestycyjnych”  /w za-
łączeniu dokument z 6 wydzielonymi miejscami do ew. zabudowy/.

Obecnie plany zabudowy po kilku latach odżyły. Walnego Zgro-
madzenia nie było od trzech lat, wśród członków Spółdzielni natu-
ralne zmiany z wiekiem, przychodzą następcy dawnych właścicie-
li, najemcy, którzy nie orientują się w sprawach Spółdzielni lub jest
im to obojętne. Zarząd i Rada Nadzorcza /w większości zgodni ze
zdaniem Prezesa/ podejmują więc kolejną próbę zabudowy zielo-
nego osiedla tym razem nie firmując tego wprost ale przez „wolę lu-
du” czyli przy pomocy kilkunastu członków proponujących zmianę
Statutu na „budowlany.” Zarząd i RN skromnie, dyskretnie usunę-
ły się na tylne siedzenie i zrezygnowały chwilowo z roli jaką mają za
wynagrodzenie dla spółdzielców pełnić. Nie wykluczam woli kilku-
nastu mieszkańców, ale wybieg pozornie sprytny jest aż nadto oczy-
wisty:  ZMIANA STATUTU I INWESTYCJE. Kolejny raz nasze wła-
dze i nasi przedstawiciele przeciwko większości spółdzielców.

I nie chodzi tylko o szokujący pomysł zabudowy parkingu przy
Nutki / 170 samochodów gdzie ma parkować !? / ale o wyprzedaż,
zabudowę całego zielonego osiedla. Parking - w pierwszej kolejno-
ści -  bo dotyczy głownie tylko spółdzielców z Nutki i z nimi łatwiej
bo są w mniejszości /3 budynki/. Ale potem droga otwarta także
na Końskim Jarze -jak na załączonym projekcie.

Oczywiście uzasadnień, obietnic jest wiele, ale nie wdając się w
dyskusję z nimi można odpowiedzieć: obietnice to nie fakty i ma-
ło kto daje się na nie nabrać. Zacytuję jeden, wydaje się chwytliwy
argument: ‘wybudujemy windy zewnętrzne” w niskich budynkach.
A za czyje pieniądze? Czyim kosztem?

Ponieważ byłem inicjatorem udanego projektu budowy za własne
pieniądze windy zewnętrznej przy ul. Nutki przez właścicieli miesz-
kań i równocześnie autorem pomysłu dla Spółdzielni instalacji wind
zewnętrznych na całym osiedlu mogę powiedzieć: jest to możliwe
nadal i byłoby już dawno temu wykonane przy innym, gospodarskim
podejściu bez żadnej „działalności inwestycyjnej”. Jak się chce to się
znajdzie sposób, jak się nie chce to się znajdzie powód.

Przypuszczenia, jakieś mgliste wizje profitów nie liczą się w
twardym, bezwzględnym świecie biznesu budowlanego. Trzeba ze
spółdzielcami rozmawiać uczciwie, a nie czarować. Nie mamy cza-
su na kłamstwa.

Pana felieton w satyrycznej grafice oddaje istotę sprawy /”PAR-
KING TO IDEALNE  MIEJSCE NA POSTAWIENIE DOMU” ale rów-
nocześnie jest afirmacją dla zabudowy jeśli by miała przynieść ko-
rzyści i nie naruszała interesów spółdzielców. W zasadzie zgoda  ale
chodzi o te korzyści. Z pewnością to korzyści i to duże, ale nie dla
Spółdzielców KJ-N! Bo jest to drastyczne obniżenie standardu za-
mieszkania przez zagęszczenie, większy ruch smog itd.  To jest ob-
niżenie ceny mieszkań. To jest również duże ryzyko finansowe dla
wszystkich spółdzielców, bo każdy z nich odpowiada za kredyty za-
ciągnięte przez Zarząd.

Sprzeciwiam się w imieniu spółdzielców z KJ-N zabudowie nasze-
go zielonego osiedla. Ono ma swój charakter, swoją już tożsamość.
Jest nasze tak jak dom własny, tyle że w części. Musimy o nie dbać,
z troską o wspólny interes. Ilu członków Spółdzielni KJ-N sprzeciwi
się zabudowie tak jak ja na Walnym Zgromadzeniu w Akademii Vi-
stula, ul. Stokłosy 3,  okaże się w piątek, dn. 23.09.2022 g.17.00 .

J a n u s z  P i c h l a k

List � List � List � List � List � List � List

W połowie sierpnia 2022
r. rozpoczęły się komplek-
sowe prace konserwator-
skie w Bibliotece Króla. To
jedno z ciekawszych
wnętrz w wilanowskim
pałacu. 

Prace swoim zakresem obej-
mą obrazy: 1 tondo i 14 medalio-
nów w złoconych obramieniach
z profilowanych listew, a także
dekorację rzeźbiarsko-sztukato-
rską sufitu i fryzu. Prace zakłada-
ją także opracowanie - na pod-
stawie wyników badań - projek-
tu odtworzenia polichromii de-
koracji rzeźbiarskich. 

Konserwatorzy będą praco-
wać w Bibliotece Króla do końca
2022 r., w związku z tym zosta-
ła ona wyłączona ze zwiedza-
nia. W jej przestrzeni został zbu-
dowany tunel, który zapewnia
bezpieczne przejście dla gości
zwiedzających pałac i pracow-
ników muzeum. Prace konser-
watorskie i restauratorskie w Bi-
bliotece Króla są realizowane w
ramach dotacji celowej udzielo-
nej ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z bu-
dżetu państwa. 

Prace renowacyjne prowadzo-
ne przez Muzeum Pałacu w Wi-
lanowie nie są jedynymi w obec-

nym roku. Na terenie Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie trwa remont generalny
Domku Lanciego i Drwalni Pel-
dy wraz z dziedzińcem we-
wnętrznym. Działania mają na
celu adaptację zespołu budyn-
ków na potrzeby edukacyjne.  

Sobieski był nie tylko świet-
nym wodzem, ale też słynął z za-
miłowania do książek. Czytanie
było jego ulubionym zajęciem.
W ukochanym Wilanowie zgro-
madził całkiem pokaźną biblio-
tekę – podobno znajdowało się
tu około siedmiu tysięcy tomów.
Książki stały na wysokich rega-
łach, ułożone tematycznie. Żeby
łatwo znaleźć potrzebną lekturę,
wymyślono pewien szyfr obraz-
kowy. Spójrz w górę. Pod sufi-
tem znajdują się niewielkie okrą-
głe obrazy, a każdy z nich przed-
stawia dwóch mężczyzn. Obraz-
ki są podpisane. Warto znaleźć
ten oznaczony „Ptolemeus Co-
pernicus”. Ów Copernicus – to
Mikołaj Kopernik. W tym miej-
scu, za czasów Sobieskiego, znaj-
dował się regał z książkami do-
tyczącymi astronomii. Pozostali
sportretowani mężczyźni zajmo-
wali się architekturą, rzeźbą, po-
ezją, fizyką, malarstwem. Zain-
teresowania naszego monarchy
były bardzo rozległe.

Dalszy rozwój biblioteki to
wspaniały księgozbiór właścicie-
la Wilanowa Ignacego Potockie-
go, jednego z twórców Konstytu-
cji 3 maja. Powiększony przez
jego brata Stanisława Kostkę –
właściciela Wilanowa w latach
1799 – 1821, stanowił przedmiot
badań i prac twórczych nie tylko
obu braci, lecz także udostęp-
niany był szerszemu gronu za-
interesowanych. Przechowywa-

ny w różnych miejscach i wzbo-
gacany przez kolejne lata do Wi-
lanowa trafił dopiero w 1833 ro-
ku za sprawą syna Stanisława
Kostki – Aleksandra (1776-
1845). W skład zbioru wchodzi-
ły rzadkiej wartości rękopisy, ilu-
minowane starodruki, ryciny,
wydawnictwa kartograficzne,
numizmaty oraz inne cenne
obiekty, między innymi z zakre-
su literatury, historii, kartografii,
architektury i sztuk plastycz-
nych. Znalazły one pomieszcze-
nie w Wielkiej Sali Uczt Jana III
na drugim piętrze korpusu głów-
nego w centralnej części pałacu.
Autorem projektu dekoracji bi-
blioteki był Piotr Aigner a wyko-
nawcą sztukaterii – Fryderyk
Bauman. 

15 kwietnia 1932 roku Adam
Potocki (1892-1947), aktem no-
tarialnym spisanym w Warsza-
wie, ofiarował Państwu polskie-
mu do dyspozycji Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej
Bibliotekę Wilanowską, która od
tego czasu jest częścią zbiorów
Biblioteki Narodowej. Po wojnie
zbiory Biblioteki Wilanowskiej
zostały przewiezione do gma-
chu Pałacu Rzeczpospolitej przy
placu Krasińskich w Warszawie,
gdzie znajdują się do dzisiaj.

P i o t r  C e l e j

Odrestaurują bibliotekę króla Jana III Sobieskiego
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Mokotowski Trójdzionek Teatralny
Mokotów jest dzielnicą, która posiada w swoich zasobach kil-

kanaście teatrów. Działają w różnych formach: jako teatry zawo-
dowe, fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz teatry
amatorskie.

Teatry to miejsca, w których realizowane są projekty arty-
styczne i tworzą się małe społeczności. Są ważnym elementem
życia mieszkańców – w teatrze można oderwać się od codzien-
ności, zrelaksować lub wręcz odwrotnie podyskutować o współ-
czesnych problemach.

Mokotowski Trójdzionek Teatralny, który odbędzie się 23-25
września realizowany jest we współpracy Urzędu Dzielnicy Moko-
tów, mokotowskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Szczegóły na www.dorozkarnia.pl/trojdzionek.

55. rocznica nadania imienia Szarych Szeregów
Rada i Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Cho-

rągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Mokotów im.
Szarych Szeregów zapraszają na uroczyste odsłonięcie upamięt-
nienia 55. rocznicy nadania imienia Szarych Szeregów Hufco-
wi Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa-Mokotów.

Uroczystość odbędzie się 24 września o godz. 11.30 na tere-
nie Skweru im. Olgi i Andrzeja Małkowskich przy ul. Puław-
skiej w Warszawie.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Harcerski Piknik Rodzinny w
godz. 13.00-16.00. 

Piknik sąsiedzki na Wierzbnie
Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Wierzbno”, w tym Urząd

Dzielnicy Mokotów oraz Stowarzyszenie w Stronę Marzeń zapra-
szają na Piknik Sąsiedzki na Wierzbnie, który odbędzie się 24
września w godz. 11.00 – 14.00 na placu między budynkami Wo-
ronicza 44, Joliot Curie 3 i Pułku Baszta 1, znajdującym się przy
Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców.

W programie m.in. koncert duetu “Drugie Dno” i duetu „Wi-
tara” oraz występy seniorów z Klubu Seniora Centrum Łowicka
Zespół Sonata, animacje dla dzieci oraz grochówka z kuchni
polowej. Serdecznie zapraszamy!

Gabriel Narutowicz i jego czasy w Warszawie
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Miasta Stołecznego War-

szawa patronem roku 2022 w Warszawie  jest Prezydent Gabriel
Narutowicz.

O życiu i dokonaniach tej niezwykłej postaci, dowiecie się z wy-
stawy, która 20 września zawiśnie w mokotowskim Parku Dre-
szera, przy wyjściu od ulicy I. Krasickiego. Będzie dostępna dla
mieszkańców Warszawy do ostatniego dnia grudnia.

Wystawa została dofinansowana w ramach konkursu dotacyj-
nego ze środków Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Rodzinna Sztafeta Pamięci im. ppłk. Tyrajskiego “Sęka”
Zapraszamy wszystkie chętne rodziny do wzięcia udziału w IV

edycji Rodzinnej Sztafety Pamięci im. ppłk. Eugeniusza Tyrajskie-
go „Sęka”! Bieg odbędzie się 1 października w Parku Promena-
da, start o godzinie 16.30. Łączny dystans do pokonania to 1944
m podzielony na 3 odcinki. Dopuszczamy rodziny w różnych kon-
figuracjach (mama, tata, dziecko, jedno z rodziców i dwoje dzie-
ci, dziadek, babcia i wnuk itp.)

Odbędzie się również bieg indywidualny, w którym do poko-
nania przez zawodników będzie dystans 1944 m. Informację i za-
pisy: https://www.entretiming.pl/sztafeta-pamięci.

W ostatnią niedzielę odby-
ła się międzypokoleniową
Mokotowska Potańcówka
na Dechach, czyli impreza
plenerowa na zakończenie
lata z muzyką na żywo i
parkietem do tańczenia. 

Pogoda nie pokrzyżowała na-
szych planów, a atmosfera była
gorąca! Było dużo tańców i za-
bawy, był Michał Milowicz ja-
ko Elvis Presley, zagrała Vistula
River Brass Band oraz kwartet
Szafa Gra, można było poćwi-
czyć kroki taneczne z profesjo-
nalistami Anną Głogowską i
Marcinem Wrzesińskim. Na
głodnych czekała strefa gastro-
nomiczna z food truckami!
Dziękujemy wszystkim, którzy
byli z nami!

Jak w skali lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do
śledzenia na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów
wczoraj i dziś”! 

fot. góra: Narodowe Archiwum Cyfrowe - perspektywa ulicy
Wołoskiej od rogu z ówczesną aleją Lotników w kierunku północ-
nym, data 1954 - 1965

fot. dół: zbiory UD Mokotów

99 lat temu Państwowy Zakład Higieny uzyskał swoją
dzisiejszą nazwę. Wcześniej, od chwili utworzenia w
1918 roku, funkcjonował jako Państwowy Centralny
Zakład Epidemiologiczny. 

Początkowo – co częściowo można uznać za pokłosie wielkiej epi-
demii grypy hiszpanki, dziesiątkującej osłabiony wojną świat – za
cel stawiał sobie „rozpoznawanie chorób zakaźnych, badanie ich
istoty, źródeł powstawania, sposobów zwalczania oraz wyrób i ba-
dania doświadczalne surowic, szczepionek, krowianki i innych
produktów bakteryjnych”. Kiedy sytuacja sanitarna zaczęła się lek-
ko poprawiać, za niezbędne uznano rozwijanie profilaktyki i kształ-
cenie wykwalifikowanych kadr dla promocji zdrowia. Początkowo
siedzibą Zakładu była budynek strzelnicy Zieglera, prędko na jego
tyłach rozpoczęto budowę monumentalnego gmachu, który przy
ulicy Chocimskiej wznosi się do dziś.

W dniu 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkro-
czyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc polsko-
-sowiecki pakt o nieagresji i realizując ustalenia za-
warte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.
Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był roz-
biór Polski.

W sobotę, przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wscho-
dzie, odbyły się uroczystości 83. rocznicy agresji sowieckiej na Pol-
skę, podczas których przedstawiciele samorządu warszawskiego
oraz reprezentujący dzielnicę Mokotów w delegacji wiceprzewod-
niczący Rady DzielnicyJacek Fałek złożył wieniec w hołdzie ofiarom
agresora rosyjskiego, poległym i pomordowanym na Wschodzie, wy-
wiezionym do łagrów na Syberii oraz ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

W ramach zadania „Przebudowa boiska na terenie
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego
nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3” wykonywana jest przebu-
dowa boiska z nawierzchnią asfaltobetonową na wielo-
funkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry
w piłkę ręczną/nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. 

W boisko wbudowana została bieżnia prosta do biegów na 60 me-
trów. Na końcu bieżni znajduje się skocznia do skoków w dal. Za-
instalowany zostanie także nowy sprzęt sportowy, a wokół boiska
piłkochwyty. Boisko zostanie oświetlone. Koszt podpisanej umowy
to 903 896,12 zł, planowany termin zakończenia prac to początek
listopada 2022 r.

Z kolei w  ramach zadania „Budowa zespołu boisk na terenie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej
201/212” wykonano boiska o nawierzchni poliuretanowej: boisko
do piłki ręcznej/nożnej z wbudowanym boiskiem do koszykówki,
oddzielne boisko do siatkówki, bieżnię prostą do biegów na 60 m o
nawierzchni poliuretanowej, rozbieg o nawierzchni poliuretano-
wej i zeskocznię do skoków w dal.

Wykonano także nawierzchnie ciągów pieszych (chodniki) oraz
zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmie-
ci). Wymienimy także starą część ogrodzenia terenu szkoły, a na pla-
cu zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola wymieniona
zostanie nawierzchnia piaskowa na nawierzchnię poliuretanową.
Koszt zadania wyniósł 1 284 854,64 zł, w tym dofinansowanie ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go wyniosło 300 000,00 zł. 

Kartka z kalendarza

Inwestycje na Mokotowie

Mokotów wczoraj i dziś

Warszawska rocznica 
17 września 1939

Mokotowska Potańcówka za nami!



7

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

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

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

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

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

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

Taki Jubileusz nie zdarza się co dzień! 10 września
2022 roku sto lat skończyła mieszkanka gminy Leszno-
wola Pani Zofia Latoszek. Dostojnej Jubilatce serdecz-
ne życzenia i gratulacje złożyła Wójt Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bo-
żenną Korlak oraz Ewą Lewandowską - kierowniczką
lesznowolskiego USC. 

Pani Zofia od kilu lat mieszka razem z rodziną w Łazach, wcze-
śniej mieszkała po sąsiedzku – przy ul. Baletowej. Przez wiele lat
działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Dawidach i w Kole Gospo-
dyń Wiejskich w Raszynie. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem
i jest osobą aktywną. Ma czworo dzieci, doczekała się 6 wnuków i
5 prawnuków. Kłaniamy się nisko Pani Zofii, życzymy dużo zdro-
wia, szczęścia oraz pogody ducha. 

U G  L e s z n o w o l a

100 lat Pani Zofii!

PPaannii ZZooffiiaa LLaattoosszzeekk ((nnaa ffootteelluu zz pprraawwnnuucczzkkaammii)) ww oottoocczzeenniiuu kkoocchhaajjąącceejj rrooddzziinnyy ii ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee pprrzzeeddssttaawwiicciieelleekk SSaammoorrzząądduu GGmmiinnyy
LLeesszznnoowwoollaa.. FFoott.. EEwwaa LLeewwaannddoowwsskkaa..

W sobotę 17 września w Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Łazach już
po raz trzynasty odbył się Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego GD Dance
Show Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Galę
poprowadziła Iwona Pavlović.

W tym roku z powodu nieobecności wójt gmi-
ny Lesznowola, Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik,
imprezę w imieniu lesznowolskiego samorządu
otworzyła skarbnik gminy, Marta Sulimowicz.
Uczestnikami tego niezwykle estetycznego i emo-
cjonującego wydarzenia o charakterze sporto-
wym byli tancerze z całego kraju. Wspaniała at-
mosfera, wysoki poziom umiejętności uczestni-
ków turnieju, olśniewające kreacje, doskonała
aranżacja przestrzeni, pięknie ozdobiona sala,
gra świateł, zaskakujące efekty specjalne oraz
profesjonalna konferansjerka – to już standard
lesznowolskiego konkursu. 

Widowiska na taką skalę nie powstydziłyby się
największe obiekty sportowo-rozrywkowe w na-
szym kraju. 

Rywalizacja toczyła się w różnych klasach ta-
necznych i kategoriach wiekowych – Juniorzy ST

i LA, Młodzież ST i LA, Młodzież starsza ST i LA,
Dorośli ST i LA. Tańczono między innymi tango,
sambę, rumbę, quickstep, pasodoble oraz inne
tańce latynoamerykańskie. Zwycięzcy turnieju
otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody pie-
niężne. Galę wieczorną prowadziła Iwona Pavlo-
vić – tancerka, jurorka i osobowość telewizyjna.
GD Dance Show to nie tylko turniej sportowy, to
również niezapomniane widowisko, o poziom
którego zadbali organizatorzy: Gmina Lesznowo-
la, Gminne Centrum Sportu, Zespół Obsługi Pla-
cówek Oświatowych, Corte Klub Tańca oraz firma
Pro-Dance Nowa Iwiczna. Organizatorzy impre-
zy, która cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem (wypełniona po brzegi hala sportowa),
gratulują wszystkim tancerzom i życzą im dal-
szych sukcesów.

Sponsorami imprezy byli: GD Poland – Chińskie
Centrum Handlowe z Wólki Kosowskiej, EACC –
Tureckie Centrum Handlowe, Ghelamco, Alnor,
Promark, Corten Medic, Nalnor, Euro – Truck,
Wilo. Patronem medialnym tego wyjątkowego
wydarzenia był m. in. tygodnik “Passa”.

Wyniki rywalizacji sportowej dostępne na stro-
nie: https://gddanceshow.wixsite.com.

Zachwycający quickstep Lesznowoli!
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Cross Pamięci Janusza Kusocińskiego

Walcie 20 berpisów!

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Wrzesień to jeden z wyjąt-
kowych miesięcy pamięci
narodowej, upamiętniają-
cy bohaterów obrony Pol-
ski  przed najeźdźcami .
Zrealizowany w sobotę 17
września I Cross Fortecz-
ny Pamięci Janusza Kuso-
cińskiego miał na celu
upamiętnić postać wybit-
nego sportowca i żołnie-
rza oraz jego heroiczną
zarówno podczas współ-
zawodnictwa olimpijskie-
go, jak i podczas wojennej
służby wojskowej. 

We współzawodnictwie
uczestniczyło łącznie 149 zawod-
ników - 104 mężczyzn i 45 ko-
biet. Jednym z uczestników bie-
gu był Rafał Miastowski, bur-
mistrz Dzielnicy Mokotów. Pre-
ludium do imprezy było złożenie
przez burmistrza Miastowskie-
go i reprezentującego organiza-
torów Michała Hasika – wiązan-
ki kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową poświęconą Januszowi Ku-
socińskiemu.

Sceneria w klimacie 
militarnym

Wykorzystując unikatową sce-
nerię Fortu Czerniaków, obecnie
Muzeum Polskiej Techniki Woj-
skowej, zawodnicy musieli prze-
być pięciokilometrową trasę z
licznymi utrudnieniami, zarów-
no terenowymi, jak i przeszko-
dami w postaci wozów bojo-
wych, samolotów czy czołgów.
Biegnąc przez całą trasę z 7 -kilo-
gramowym woreczkiem pia-
skiem, pokonując ostre zakręty,
strome górki, zasieki, dla uroz-
maicenia należało pokonać kil-
kunastometrową fosę, wypełnio-
ną błotnistą wodą, miejscami głę-
boką do pasa. Do tego należało
wykonać również szereg  zadania
siłowych. Jakby tego było mało,
na mecie woreczki z piaskiem by-
ły ważone, i gdyby piasku było
mniej, zawodnik musiałby wy-
konać sporo kondycyjnych ćwi-
czeń karnych “berpisów”. 

– Śmiałkowie będą startować
na własną odpowiedzialność.
Nie będzie łatwo, a zmierzenie
się z ciężkim sprzętem będzie
wymagać skoczności, czujności i
gibkości – przestrzegał Sławek
Jagnyziak, dyrektor sportowy
Crossu Fortecznego.

Nie ma co się dziwić takim
utrudnieniom, gdyż wydarze-
nie, odtwarzające w jakimś za-
kresie warunki bojowe żołnie-
rzy, zawierało pewne elementy
forsownych działań na polu wal-
ki. Typowe pełne wyposażenie
żołnierza, które ma na sobie,
waży nawet ponad 30 kilogra-
mów, a sama broń przynajmniej
kilka kilo. Dlatego też jeden z
punktów trasy wymagał - po od-
stawieniu woreczka z piaskiem
- podniesienia dwóch rolek sta-
lowych o wadze po 8 kilogra-
mów i przebiegnięcia z nimi
około 500 metrów. 

– Cieszę się, że wszyscy się tu-
taj znaleźliśmy - rozpoczął im-
prezę burmistrz Rafał Miastow-
ski. - Wiem, że to wydarzenie
jest nowością dla tego otocze-
nia, ale mam nadzieję, że na sta-
łe wpisze się w to miejsce. A po
upływie roku znów spotkamy
się, by oddać cześć Januszowi
Kusocińskiemu. Przed nami jest
wiele niespodzianek takich, że
radzono mi zastanowić się nad
udziałem. No, ale postaram się
zadziwić głosy, które tak mówią.
Liczy się zabawa, liczą się wraże-
nia - zachęcał burmistrz Rafał
Miastowski.

- Trasa jest ciekawa, atrakcyj-
na, chociażby pod względem
tego, co tam zobaczycie - włą-
czył się dyrektor sportowy Cros-
su Sławek Jagnyziak. -  Chciał-
bym żebyście sobie wyobrazili,
że jesteście żołnierzami i macie
donieść pewien bardzo ważny
towar na tyły wroga. Na doda-
tek startujecie z workiem i wra-
cacie z tym workiem.  I uważaj-
cie - jeżeli z tego worka wysypie
się chociaż źdźbło, to będziecie
robić tyle “berpisów”, ile bra-
kuje w worku (“berpis” - z ang.
burpees - sekwencja kilku for-
sownych ćwiczeń kondycyj-
nych: wyprost, przysiad, pomp-
ka, deska, przysiad, wyskok,
wyprost - i tak ileś razy...). Naj-
ważniejsze, żeby się dostać się
tam do Muzeum, do którego bę-
dziecie musieli donieść  ten
ważny towar  i odłożyć go na
miejsce.  I pamiętajcie, przede

wszystkim to jest zabawa.  Na
trasie będą sędziowie, którzy
będą was oceniać. Jeżeli jakiś
sędzia powie “walicie 20 berpi-
sów”, to wy je robicie, i głośno
liczycie je sami! - przypominał
dyrektor sportowy Crossu.

Zabawa przygodowo
-przeszkodowa

Kilka minut przed rozpoczę-
ciem biegu wszyscy zawodnicy
przeprowadzili intensywną roz-
grzewkę, po której, tuż przy li-
nii mety, czekały przygotowa-
ne woreczki z piaskiem. Może 7
kg to nie jest bardzo dużo, ale
już samo zarzucenie na ramię to
jakiś wysiłek.  - Wiesz, to spra-
wa przyzwyczajenia - opowia-
dał już po zaliczeniu całej kon-
kurencji Andrzej, który przyje-
chał na zawody z Woli. - Jak już
zarzucisz woreczek i potem
przebiegniesz te kilkadziesiąt
metrów, to po prostu zapomi-
nasz o ciężarze. Biegniesz, bie-
gniesz. Trzeba tylko uważać
pod nogi żeby o coś się nie po-
tknąć. No i nie zapomnieć o wo-
reczku, nie rozerwać go, bo
wtedy “berpisy” i punkty karne
- opowiadał zawodnik Andrzej.

Równo o godzinie 9 zawod-
nicy wystartowali. W pierwszej
fali czyli grupie (było ich razem
11) biegło 12 zawodników, w
tym burmistrz Rafał Miastkow-
ski i jedna kobieta. Proste odcin-
ki liczyły na ogół nie więcej niż
kilkadziesiąt metrów. A za za-
krętem znajdowały się liczne nie-
spodzianki, np.  wielkie opony
od ciężarówek wojskowych, któ-
re należało przeturlać bokiem,
metalowe stoły, pod którymi na-
leżało przepełznąć, przejście
przez wysoki płot po mocno uko-
śnej płycie. I znów - górki i dołki
na zboczach fosy i terenach po
drugiej stronie fortu. Po drodze
rzutnie granatem - za nietrafie-
nie groziły karne “berpisy”. Ka-
wałek dalej znów czołganie się
pod ciężkim sprzętem wojsko-
wym wojskowym. Jedną z atrak-
cji było do przebycia kilkunasto-
metrowe pole z poziomymi za-
siekami tuż nad ziemią. Potem
jeszcze wejście po grubej linie
na drzewo, przejście po desce
przez ponad 2 -metrowy płot i
linia mety. Sprawdzenie na wa-
dze woreczków (kilka osób mia-
ło braki, więc były nieśmiertelne
“berpisy”), medal na szyję i uffff!
Odpoczynek, gorący posiłek,

rozmowy ze współtowarzysza-
mi crossu. I ciągłe uśmiechy.

Najszybszy zawodnik potrze-
bował na przebycie trasy nieco
ponad 33 minuty, zaś najszybsza
kobieta około 46 minut. Ostatni
zawodnik pokonał szlak w ciągu
godziny i 42 minut.

- Biegłem w drugiej fali - opo-
wiadał zawodnik Paweł, który
przyjechał spod Lublina. - Bie-
gło się świetnie, terasa bardzo
ciekawa, dobrze wyznaczona,
przeszkody militarne, dużo czoł-
gania. Z woreczkiem na począt-
ku biegło się trochę ciężko, ale
potem to już jakby z własnym
ciężarem. Pod czołgami było
trudno, bo mały prześwit no i
dużo osób chciało zaliczyć to w
jednym czasie. Ale jestem bar-
dzo zadowolony - opowiadał
uśmiechnięty Paweł. 

Obok stoją Celina z Woli - uzy-
skała świetny czas 48 minut, i
jej mąż Wojciech 50 minut . -
Biegło mi się bardzo dobrze, ale
te worki 7 -kilowe to było zasko-
czenie. Ogólnie fajny bieg i orga-
nizacja.  - opowiada zawodnicz-
ka. - Teren też ciekawy, bo wcze-
śniej chodziłam tylko po mu-
zeum. No i jeszcze ta fosa z bło-
tem po uda, i strach, żeby tam
butów nie zgubić. - Żona była
dziś szybsza - włącza się do roz-
mowy Wojciech. - Jeszcze na do-
datek musiałem robić 20 “ber-
pisów” za rzucanie granatem.
Ale było świetnie. No i za rok
mam nadzieję, że znów się tu
spotkamy - opowiada zadowo-
lony Wojciech. 

Wszyscy w doskonałych na-
strojach, zadowoleni, bo choć

momentami było trudno, ale cie-
kawie. Bardzo podobał się za-
równo urozmaicony teren, jak i
oryginalne konkurencje, atrak-
cyjniejsze niż podczas zwykłych
biegów odległościowych. 

Janusz Kusociński 
sportowiec i żołnierz

Patron imprezy crossowej to
postać znana i wybitna. Do
wszystkiego dochodził ciężką
pracą i wytrwałością, nie zwa-
żając na przeciwności losu. Dro-
gę sportową rozpoczął od gry w
palanta, dochodząc stopniowo
do sukcesów w lekkoatletyce.
Bardzo przeżył niezakwalifiko-
wanie na olimpiadę w Amsterda-
mie, ale było to bodźcem do sku-
pienia się na intensyfikacji tre-
ningów.  Złoto olimpijskie w Los
Angeles w 1932 roku uzyskał
biegnąc na 10 000 m w butach
pełnych krwi.  Wielokrotnie bił
rekordy Polski w biegach na
średnich i długich dystansach,

dwukrotnie ustanowił rekord
świata. Pomimo licznych kontu-
zji, po rehabilitacji ambitnie wra-
cał do sportu.

Podczas kampanii wrześnio-
wej ochotniczo zgłosił się do woj-
ska. Walczył w obronie stolicy,
był dwukrotnie ranny,  m. in. 25
września w obronie Fortu Czer-
niaków ulicy Powsińskiej. 28
września 1939 roku został od-
znaczony Krzyżem Walecznych
rozkazem gen. Juliusza Rómm-
la. W czasie okupacji czynnie
uczestniczył w ruchu oporu.
Aresztowany przez Gestapo,
brutalnie torturowany i przesłu-
chiwany, nie wydał nikogo. Zo-
stał rozstrzelany ok. 21 czerwca
1940 r. w Palmirach wraz z dwo-
ma innymi olimpijczykami.  Do-
brze, że Cross Forteczny umożli-
wił znów - choć ciągle na zbyt
krótko - pojawienie się w me-
diach postaci Janusza Kusociń-
skiego. Kusociński, Kusy, bohater
tragiczny. Niezapomniany...

NNaa ttrraassiiee zz nniieeooddłłąącczznnyymm wwoorreecczzkkiieemm 77 kkgg..

SSkkłłaaddaanniiee kkwwiiaattóóww ww mmiieejjssccuu ppaammiięęccii JJaannuusszzaa KKuussoocciińńsskkiieeggoo..

BBuurrmmiissttrrzz MMiiaassttoowwsskkii oottwwiieerraa II CCrroossss FFoorrtteecczznnyy.. PPrrzzeesszzkkooddyy nnaa ttrraassiiee.. TTrruuddnnee ffoorrssoowwaanniiee zzaassiieekkóóww,, zzaa ttoo zz uuśśmmiieecchheemm..

PPoodd wwyyrrzzuuttnniiąą rraakkiieett ddaa ssiięę pprrzzeejjśśćć ttyyllkkoo nnaa kkoollaannaacchh.. OOddcciinneekk ppoodd ggóórrkkęę.... PPoo kkoollaannaa ww bbłłoocciiee......
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Po raz kolejny wręczono
nagrody w konkursie
„Osobowość Warszawskie-
go Transportu Publiczne-
go przyjazna pasażerom”.
W tym roku laureatami
zostali pracownicy Tram-
wajów Warszawskich,
Miejskich Zakładów Auto-
busowych i Mobilisu.

„Osobowość Warszawskiego
Transportu Publicznego przyja-
zna pasażerom” jest cyklicznym
konkursem dla operatorów
świadczących usługi przewozo-
we. W jego ramach zgłaszają
pracowników, którzy lubią swo-
ją pracę, nie unikają zawodo-
wych wyzwań, a pasażerowie i
współpracownicy zawszę mogą
na nich liczyć.

– Warszawski transport miej-
ski to nie tylko nowy tabor, to
nie tylko nowe stacje metra, ale
to przede wszystkim ludzie. A
ludzi mamy doskonałych. Kie-
rowców, motorniczych - wszyst-
kich tych, którzy pracują na co
dzień po to, żeby komunikacja
miejska działała perfekcyjnie, że-
by dowozić ludzi z jednego
punktu do drugiego. Ale bardzo
wiele i bardzo wielu z nich robi
znacznie więcej - angażuje się w
życie miasta, reaguje w trudnych
sytuacjach. I dzisiaj właśnie ta-
kich ludzi nagradzaliśmy – po-
wiedział Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m. st. Warszawy, dzięku-
jąc wszystkim nagrodzonym.

– Składamy dziś wielkie po-
dziękowania dla wszystkich
tych, którzy angażują się w trans-
port publiczny i sprawiają, że
każdego dnia jest on tak wysoko
oceniany. Poza tym, że profesjo-
nalnie i z zaangażowaniem wy-
konujecie swoją pracę w trud-
nych warunkach na terenie mia-
sta i aglomeracji warszawskiej,
wykazujecie się też dodatkową
empatią i charakterem, udziela-

cie pomocy w krytycznych sytu-
acjach. Dziękujemy Wam za tę
postawę – mówiła Katarzyna
Strzegowska, dyrektorka Zarzą-
du Transportu Miejskiego.

W konkursie przewidziano
dwie kategorie: „Bohater WTP”
i „Wybitny pracownik WTP”.

Bohaterowie WTP
Bohaterami są osoby, które

uratowały życie lub zdrowie pa-
sażerów. W tej kategorii zosta-
li nagrodzeni pracownicy Miej-
skich Zakładów Autobusowych:
Piotr Sękowski i Mariusz Zwo-
liński oraz Tramwajów War-
szawskich: Tadeusz Daniluk,
Kamil Krzyżewski, Damian
Miałkowski, Wojciech Opyca i
Adam Racki.

Tadeusz Daniluk jest motor-
niczym. Podczas wykonywania
obowiązków służbowych zauwa-
żył bójkę pasażerów. Poinformo-
wał centralę ruchu o zdarzeniu
i poprosił o interwencję służb.
Chwilę później rozdzielił biją-

cych się mężczyzn, dzięki cze-
mu nie doszło do eskalacji kon-
fliktu i ewentualnych cięższych
obrażeń u pasażerów.

Kamil Krzyżewski (także mo-
torniczy tramwaju) latem ubie-
głego roku na przystanku, nie-
opodal placu zabaw, zauważył

dziewczynkę, która zbliżała się
na rowerku do skrzyżowania.
Nie dostrzegł w pobliżu opieku-
na dziecka, więc wybiegł z pojaz-
du i zatrzymał dziecko. Jak się
później okazało, mama dziew-
czynki była zbyt daleko, aby zdą-
żyć do niej dobiec.

Damian Miałkowski podczas
prowadzenia tramwaju usłyszał
komunikat o zaginięciu chłop-
ca. Na podstawie podanego opi-
su rozpoznał go, gdy ten wsiadał
do jego składu. Damian skon-
taktował się ze służbami i uzgod-
nił, że policja odbierze dziecko
na umówionym przystanku.
Zbliżając się do niego zauważył
jednak, że chłopiec chce wysiąść,

a policjantów jeszcze nie ma. Za-
trzymał tramwaj przed przystan-
kiem bez otwierania drzwi i pod-
szedł do chłopca, który przyznał,
że oddalił się od domu i chce do
niego wrócić. Motorniczy za-
opiekował się dzieckiem do mo-
mentu przybycia służb.

Wojciech Opyc i Adam Rac-
ki pracują w Tramwajach War-
szawskich jako instruktorzy
nadzoru ruchu. Jeden z ubie-
głorocznych wrześniowych dni
był dla nich bardzo pracowi-
ty. Najpierw interweniowali w
bójce kierowców samocho-
dów. Rozdzielili ich, udrożni-
li ulicę i udzielili pierwszej po-
mocy poszkodowanemu. Póź-
niej ruszyli na pomoc kobiecie
potrąconej przez samochód,
która doznała poważnego ura-
zu głowy. Mężczyźni błyska-
wicznie udzielili jej pomocy i
utrzymywali funkcje życiowe
do czasu przyjazdu służb ra-
tunkowych.

Piotr Sękowski jest kierowcą
w Miejskich Zakładach Autobu-
sowych. W trakcie pracy zauwa-
żył, że osoba z niepełnospraw-
nością próbowała wjechać na
przejście dla pieszych, ale wó-
zek się wywrócił. Piotr zatrzy-
mał się i pomógł kobiecie – usta-

wił wózek, pomógł jej usiąść i
pozbierał rozrzucone zakupy.
Pasażerów czekających w auto-
busie przeprosił za niewielkie
opóźnienie.

Mariusz Zwoliński pracuje w
Miejskich Zakładach Autobuso-
wych jako kierowca. Obronił 12-
letnią dziewczynkę przed pedo-
filem. Dziecko jechało do szkoły
autobusem, który był prawie pu-
sty. Na jednym z przystanków
do dziewczynki dosiadł się męż-
czyzna, choć wokół było wiele
wolnych miejsc. Zaczął ją zaga-
dywać i wypytywać, gdzie
mieszka. Mariusz obserwował
sytuację w lusterku. Nie wahał
się zareagować – kazał mężczyź-

nie się przesiąść, a dziewczynkę
zaprosił bliżej kabiny.

Wybitni pracownicy WTP
W tej kategorii uhonorowane

zostają osoby wyróżniające się
zaangażowaniem i inicjatywą
oraz pozytywnym stosunkiem
do pasażerów, współpracowni-
ków i przełożonych.

Pierwsze miejsce zajął Marcin
Kwiatkowski z Tramwajów War-
szawskich, drugie Joanna Zwo-
lińska z Mobilisu, a trzecie Alek-
sander Choromański z Miejskich
Zakładów Autobusowych.

Marcin Kwiatkowski jest mo-
torniczym. W ubiegłym roku za-
trzymał wandala, który znisz-
czył tramwaj. Gdy kończył kurs,
zauważył dwóch mężczyzn ro-
biących coś przy drugim wago-
nie. Okazało się, że malowali
graffiti. Gdy dostrzegli motorni-
czego, uciekli, ale ten zauważył
ich podczas kolejnego kursu.
Przy pomocy pasażera udało mu
się zatrzymać jednego z wanda-
li i przekazać go w ręce policji.

Joanna Zwolińska pracuje w
służbie zabezpieczenia ruchem.
Aktywnie angażuje się w życie
zajezdni, organizuje w szkole za-
jęcia bezpiecznego podróżowa-
nia komunikacją miejską oraz
chętnie bierze udział w działa-
niach promujących WTP.

Aleksander Choromański jest
dyspozytorem. Poza wykony-
waniem obowiązków służbo-
wych wkłada mnóstwo energii
w działania edukacyjne – bierze
udział w przedsięwzięciach pro-
mujących transport publiczny,
zajęciach edukacyjnych oraz ja-
ko przewodnik podczas Nocy
Muzeów.

Konkurs „Osobowość Warszaw-
skiego Transportu Publicznego
przyjazna pasażerom” organizo-
wany jest przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego od 2017 r. M B

Chociaż jestem rodowitą warszawianką,
od wielu lat mieszkam w Sydney i tylko z
rzadka odwiedzam rodzinne miasto –
podobnie jak mój teść, najstarszy z żyją-
cych polskich uczestników letnich
igrzysk olimpijskich, ośmiusetmetro-
wiec Roman Korban. Tym bardziej za-
skoczyła mnie sytuacja, z jaką zetknę-
łam się kilka dni temu.

Wyszłam na Dworzec Centralny po teścia, wra-
cającego z Gdyni. Teść – 95 lat i o dwóch laskach
– miał spory bagaż, więc postanowiliśmy pójść
na postój taksówek przy Dworcu Centralnym, od
strony Emilii Plater. Była godzina 16.00.

Na postoju stało kilkanaście pustych taksówek.
Kierowcy stali opodal i rozmawiali ze sobą. Po chwi-
li jeden z nich odłączył się od grupy i podszedł do
nas. Zapytał o kurs. Miałby to być krótki odcinek do

przejechania. Usłyszeliśmy: 50 złotych. Nie zgo-
dziłam się, bo to była trzykrotna stawka za tę odle-
głość. O włączeniu licznika nie było nawet mowy. 

Podeszłam do kilku następnych kierowców tak-
sówek, których numery boczne mam zanotowa-
ne. Każdy kierowca prosił o 50 zł. Jeden z nich,
śmiejąc się, powiedział, że pojedzie za 100 złotych.
Teść ledwo stał na nogach, a panowie nie zwraca-
li na to uwagi, więc po chwili stania poszliśmy do
przystanku autobusowego. Taksówki przy Central-
nym postanowiłam już zawsze omijać. 

Najważniejszy jest stosunek tych panów kie-
rowców do potencjalnych pasażerów i stosunek do
zawodu, jaki wykonują. Wstyd panowie. Wiele
lat temu Jarema Stępowski sławił was piosenką
„Bo ja jestem warszawski taksówkarz”. Dziś mu-
siałby całkowicie zmienić jej tekst.

J o l a n t a  K o r b a n

W dniu 22 września – jak
co roku w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Mobil-
ności – Warszawa zachęca
do zostawienia auta w ga-
rażu albo na parkingu.
Najlepiej przesiąść się do
Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego, w którym
tego dnia nie trzeba kaso-
wać biletów.

Dzień bez Samochodu może
być doskonałą okazją do prze-
konania się, jak komfortowa jest
stołeczna komunikacja publicz-
na. Warto pójść na przystanek i
sprawdzić, że autobus, tramwaj,
metro albo pociąg dowiozą nas
tak samo sprawnie do celu, a do-
datkowo zadbamy o środowisko,
zaoszczędzimy pieniądze, mo-
żemy poczytać książkę i nie mu-
simy się martwić o miejsce do
parkowania.

Ratusz zachęca do korzysta-
nia z komunikacji miejskiej, dla-
tego w czwartek 22 września od
godz. 00:00 do godz. 23:59
wsiadając do warszawskiego au-
tobusu, tramwaju, metra lub po-
ciągu Szybkiej Kolei Miejskiej nie
trzeba mieć biletu. Kasowniki
oraz opcja zakupu biletów pa-
pierowych w pojazdowych au-
tomatach biletowych zostaną
wyłączone. Zostaną także otwar-
te bramki metra.

Tych, którzy jednak wsiądą sa-
mochodu, Warszawa zachęca do
przesiadki do transportu publicz-
nego. Tego dnia ze wszystkich
parkingów P+R będzie można
korzystać bezpłatnie. Pracowni-
cy ZTM zapewnią swobodny
wjazd i wyjazd z obiektów.

Na Dzień bez Samochodu spe-
cjalną ofertę przygotowały także
Koleje Mazowieckie i Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa. Bezpłatna
podróż będzie możliwa we

wszystkich pociągach i autobu-
sach komunikacji zastępczej KM
na obszarze ograniczonym sta-
cjami: Skierniewice, Kutno,
Sierpc, Działdowo, Ostrołęka,
Szulborze Wielkie, Czeremcha,
Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kami-
enna, Drzewica oraz w autobu-
sach KM na odcinku Modlin –
Lotnisko Modlin.

W pociągach Warszawskiej
Kolei Dojazdowej prawo do bez-
płatnych przejazdów przysłu-
guje na przejazdy wszystkimi
pociągami i autobusami zastęp-

czymi, niezależnie od relacji i
czasu podróży.

Dzień bez Samochodu kończy
Europejski Tydzień Mobilności,
który zawsze przypada w dniach
16–22 września. Jest to cyklicz-
ne przedsięwzięcie Komisji Euro-
pejskiej poświęcone zrównowa-
żonej mobilności miejskiej. Pro-
muje zmianę zachowań komuni-
kacyjnych z naciskiem na wybór
transportu zbiorowego oraz in-
nych inteligentnych i przyja-
znych środowisku naturalnemu
rozwiązań. M B

Osobowość WTP – przyznano nagrody w konkursie

Mafia taksówkarska przed Dworcem Centralnym

Wizytówka Warszawy...
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22 września – Dzień bez samochodu
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Sportsmenka, aktorka i ak-
tywistka ekologiczna wśród
tegorocznych kandydatek
do tytułu Warszawianki Ro-
ku, wszystkie to kobiety sil-
ne, niezależne i tolerancyj-
ne. Do 24 października każ-
dy może oddać głos na swo-
ją faworytkę.

Warszawianka Roku to plebi-
scyt honorujący kobiety, które
swoją działalnością społeczną
lub zawodową w sposób szcze-
gólny przyczyniły się do rozwo-
ju i promowania Warszawy.

– Nie mam wątpliwości, że w
Warszawie nie brakuje niezwy-
kłych kobiet, które bezinteresow-
nie pomagają innym i inspirują
do działania kolejne pokolenia.
Świadczy o tym też fakt, że wpły-
nęło do nas w tym roku ponad
300 kandydatur  – mówił Rafał
Trzaskowski, prezydent m. st.
Warszawy. – Serdecznie gratulu-
ję wszystkim nominowanym, a
mieszkańców zachęcam do gło-
sowania! – dodał prezydent.

Do tytułu Warszawianki Ro-
ku 2022 zostały nominowane:
Magdalena Dziewguć – mene-
dżerka, Myroslava Keryk – so-
cjolożka, Agnieszka Kobus-Z-
awojska – medalistka olimpijska,
Orina Krajewska – prezeska Fun-
dacji Małgosi Braunek „Bądź”,
Katarzyna Nicewicz – działaczka
społeczna, Maja Ostaszewska –
aktorka i aktywistka, Magdalena
Piotrowska – aktywistka ekolo-
giczna, Małgorzata Szumowska
– dyrektorka warszawskiej Nie-
widzialnej Wystawy, Maria Wro-
niszewska – członkini zarządu
Fundacji SYNAPSIS oraz Zofia
Zochniak – pomysłodawczyni
portalu UbraniaDoOddania.pl.

- To jest niebywałe – gdy pra-
cujemy w kapitule i czytamy te
wszystkie zgłoszenia, biogramy
i historie, jak wiele jest osób, któ-
re się bezinteresownie angażują,
aby nasze wspólne życie było
lepsze – mówiła podczas ogło-
szenia nominacji Ewa Malinow-
ska-Grupińska, przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy.

Nagroda Warszawianki Roku
jest przyznawana zarówno za
działalność na rzecz stolicy, jak i re-
alizację działań na rzecz promo-

wania wartości, takich jak toleran-
cja, wybitne osiągnięcia w swojej
dziedzinie, działalność na rzecz
kobiet, społeczeństwa obywatel-
skiego i społeczności lokalnej.

– Warszawianka Roku, to jest
ten plebiscyt, który pozwala
gwiazdom rozbłysnąć tu i teraz.
Kierujemy światło na te dziesięć
spośród setek kobiet tworzących
Warszawę – mówiła Aldona Mach-
nowska-Góra, wiceprezydentka
m. st. Warszawy. – Myślę, że ten
konkurs zmienia nas wszystkich i
pozwala się przyzwyczajać do te-
go, że emancypacja się dzieje – do-
dała wiceprezydentka.

W tym roku kapituła doceni-
ła dziesięć kobiet, których dzia-
łania pokazują, jak można zmie-
nić otaczający nas świat. Pod-
czas ogłoszenia nominacji każda
z nich otrzymała portret autor-
stwa Marty Frej.

–  Cieszę się, że taka inicjaty-
wa jak plebiscyt Warszawianka
Roku został reaktywowany i, że
mądre, wrażliwe, zdetermino-
wane i aktywne kobiety mają
swoje święto. Jestem dumna, że
wśród tegorocznych nominowa-
nych są wyjątkowe kobiety z bar-
dzo wielu obszarów życia spo-

łecznego, kultury i sportu – pod-
kreśliła Renata Kaznowska, wi-
ceprezydentka m. st. Warszawy.

Kiedy i jak głosować?
Głosy można oddawać elek-

tronicznie, za pomocą formula-
rza znajdującego się na stronie
warszawiankaroku.um.warsza-
wa.pl, podczas miejskich wyda-
rzeń oraz za pomocą papiero-
wego formularza. Wypełniony
formularz można wysłać elek-
tronicznie na adres: warszawian-
karoku@um.warszawa.pl lub
dostarczyć pocztą lub osobiście
do Biura Marketingu Miasta przy
ul. Senatorskiej 36, 00-095 War-
szawa, p. 203, z dopiskiem „War-
szawianka Roku”.

Głosowanie potrwa od dzisiaj
do 24 października (w przypad-
ku głosowania internetowego do
godz. 23:59, a w przypadku gło-
sowania papierowego do godz.
16:00).

Wyniki plebiscytu zostaną
ogłoszone w listopadzie podczas
uroczystej gali, a także opubli-
kowane na stronie warszawian-
karoku.um.warszawa.pl i na
miejskich profilach w mediach
społecznościowych. M B

Dojazdolator – to interaktywne narzę-
dzie, które pomaga określić koszty do-
jazdów do pracy samochodem. Można
sprawdzić, co się bardziej opłaca – po-
dróże autem, czy Warszawskim Trans-
portem Publicznym.

Na stronie internetowej dojazdola-
tor.wtp.waw.pl jest narzędzie, dzięki któremu
każdy kierowca dojeżdżający do pracy samocho-
dem może wyliczyć, ile go to kosztuje.

Wystarczy uzupełnić wymagane pola – liczbę li-
trów benzyny spalaną na 100 km, liczbę kilome-
trów pokonywaną w drodze do i z pracy, koszty
parkowania oraz aktualną cenę paliwa.

Sprawdźmy, ile kosztują podróże samochodem
przy następujących założeniach: auto spala 9 litrów
paliwa na 100 km, w drodze do pracy i z powrotem
przejeżdżamy 25 km, za parkowanie płacimy 30 zł
dziennie, a aktualna cena paliwa to 6,3 zł. W efek-
cie każdego dnia płacimy 44 zł dziennie, co przy 20
dniach pracujących w miesiącu daje kwotę 880 zł.

Jednocześnie bilet 30-dniowy z uprawnieniami
warszawiaka kosztuje 98 zł. Pozwala on nie tylko na
podróże wszystkimi środkami Warszawskiego Trans-
portu Publicznego oraz – w ramach oferty „Wspól-
ny Bilet ZTM – KM – WKD” – pociągami Kolei Mazo-
wieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ale tak-
że na korzystanie z parkingów „Parkuj i Jedź”. 

W stolicy pojawi się wkrót-
ce 7 nowych parków kie-
szonkowych. Zielone skwe-
ry powstaną w ramach
projektów z Budżetu Oby-
watelskiego, a także dzię-
ki współpracy z InPost w
ramach Zielonego Fundu-
szu dla Warszawy. Nad re-
alizacją wszystkich inwe-
stycji czuwać będzie sto-
łeczny Zarząd Zieleni.

Nowe parki kieszonkowe po-
wstaną w pięciu warszawskich
dzielnicach:

– na Bielanach – przy ul. Rey-
monta; przy ul. Broniewskiego
oraz przy ul. Wólczyńskiej

– na Pradze-Południe na
skrzyżowaniu ul. Fieldorfa i Bo-
ra-Komorowskiego

– na Pradze-Północ przy ul.
Zamoyskiego

– na Ursynowie przy al. KEN
– na Mokotowie przy skrzyżo-

waniu ul. Racławickiej i Balonowej
Z 6 parków kieszonkowych

mieszkańcy będą mogli skorzy-
stać jeszcze w tym roku. Z kolei
budowa skweru przy skrzyżowa-
niu ulic Wólczyńskiej i Nocznic-
kiego na Bielanach zostanie prze-
sunięta na przyszły rok. Trwają
już jednak prace projektowe dla
tego zadania, dzięki czemu wy-
konawca będzie mógł rozpocząć
roboty budowlane tuż po zakoń-
czeniu inwestycji prowadzonej
obecnie na tej ulicy przez miej-
skich wodociągowców.

W stolicy parki kieszonkowe
cieszą się dużą popularnością.

Na jeden z projektów z budżetu
obywatelskiego zakładający ich
realizację na ten rok zagłosowa-
ło aż ponad 11 tys. mieszkańców.

Skwery będą zajmować po-
wierzchnię od około 400 do po-
nad 2 tys. mkw. We wszystkich
lokalizacjach oprócz wygodnych
ciągów pieszych przewidziano
też nowe trawniki, nasadzenia
drzew oraz tysięcy krzewów, by-
lin i roślin cebulowych. Pojawią
się również elementy małej ar-
chitektury – ławki, stojaki na ro-
wery, kosze na śmieci.

W warszawskich parkach kie-
szonkowych rośliny dobierane
są tak, by skwery zachowały wa-
lory przyrodnicze przez cały rok.
W krzewach schronienie znaj-
dują ptaki, a bogaty dobór ro-
ślin zapewnia również pożywie-
nie dla zapylaczy. Stawiane są
hotele dla owadów i montowane
karmniki. Estetykę parków

wzbogacają też głazy narzuto-
we, pieńki czy kule ozdobne, któ-
re mogą służyć jako element za-
baw czy dodatkowe siedziska.

W tym roku, w ramach projek-
tów z Budżetu Obywatelskiego,
powstały już dwa nowe parki
kieszonkowe. Mieszkańcy mo-
gą odpocząć w enklawach zie-
leni na Bemowie u zbiegu ulic
Powstańców Śląskich i Wrocław-
skiej oraz na Mokotowie między
ulicami Wołoską i Marynarską,
przy przystanku tramwajowym
Rondo UE. Poza roślinnością po-
jawiła się tam również mała ar-
chitektura – mieszkańcy Bemo-
wa mogą skorzystać m.in. z bu-
janej ławki, a mieszkańcy Mo-
kotowa – z hamaków.

Parki kieszonkowe realizują
firmy: AG-Complex, KĘPKA Ar-
chitektura Krajobrazu i Baobab
Brandys. K a r o l i n a  

K w i e c i e ń - Ł u k a s z e w s k a

Na ostatniej sesji warszawscy radni na
wniosek Zarządu Transportu Miejskiego
przyznali 4,9 mln zł na budowę trzech
wind na stacji metra Pole Mokotowskie.
Oferta złożona w przetargu na ich wyko-
nanie opiewa na ponad 9,2 mln zł. ZTM
miał na ten cel zarezerwowane 4,5 mln
zł. Dzięki środkom zabezpieczonym
przez radnych realizacja inwestycji bę-
dzie możliwa.

W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonanie
dodatkowych dźwigów przy północnych wejściach
na stację metra Pole Mokotowskie. Będą to trzy
windy przy głowicy północnej, nieopodal ulicy
Stefana Batorego. Dwoma z nich pasażerowie zja-

dą na poziom antresoli z wejść: wschodniego i
zachodniego – po obu stronach Alei Niepodległo-
ści, przy już istniejących zejściach do metra na
wysokości ulicy G. Bruna. Trzecia winda połączy
poziom antresoli z poziomem peronu.

Wykonawca przygotuje także nowe oznakowa-
nie dotykowe oraz wymieni na całej północnej
głowicy stacji Pole Mokotowskie istniejące ozna-
kowanie (listwy prowadzące i metalowe guzki).
Pojawią się również zaktualizowane mapy tyflo-
graficzne, uwzględniające nowe windy. 

Południowa część pierwszej linii metra była pro-
jektowana i budowana w latach 80 i 90-tych, dla-
tego niektóre rozwiązania tam zastosowane nie
wytrzymują próby czasu, m.in. windy ułatwiające
dostanie się do podziemnej kolei nie były budowa-
ne przy wszystkich wejściach. Później budowane
odcinki od początku są pomyślane tak, żeby dostęp
do peronów był łatwy i wygodny z każdego miej-
sca. Starsze stacje linii M1 są systematycznie mo-
dernizowane i windy dobudowano już na stacjach
Imielin (dwie), Stokłosy (dwie), Ursynów (dwie),
Racławicka (jedna) i Służew (jedna).

Stacja metra Pole Mokotowskie powstała ponad
25 lat temu, razem z pierwszym oddanym do
użytku odcinkiem linii M1 i windy ułatwiające
wejście na stację zbudowano tylko po jej połu-
dniowej stronie. z t m . w a w . p l

„JedzeNIEwyrzucaj” pod
tym hasłem w Warszawie
prowadzone są działania
mające ograniczyć marno-
wanie żywności. Na war-
szawskich targowiskach
trwają zbiórki niesprze-
danych warzyw i owoców.
Od początku kwietnia
uratowano przed wyrzu-
ceniem i przekazano po-
trzebującym już ponad 15
ton jedzenia. Kupcy prze-
kazują produkty, które
nie są już atrakcyjne dla
klientów, ale dalej dobre
do spożycia.

W sierpniu udało się zebrać re-
kordowe 4651 kg produktów. Z
tego najwięcej przy Halach Mi-
rowskich  - 1561 kg. Dalej: 838 kg
na Wolumenie, 716 przy pl. Szem-
beka, 644 na Rembielińskiej, 477
na Bemowie i 415 przy Egipskiej.

Comiesięczne zestawienie
pokazuje z kolei, że akcja „Je-
dzeNIEwyrzucaj” zyskuje coraz
większą popularność wśród
kupców. W kwietniu udało się
zebrać mniej niż tonę produk-
tów, w maju ponad dwie tony,
w czerwcu blisko trzy. A w lip-
cu i w sierpniu aż po 4,5 tony
żywności. W zbiórkach domi-
nują krajowe, sezonowe warzy-
wa i owoce. Ale pod Halami Mi-
rowskimi zbieranych jest także
sporo owoców importowanych,
np. mango, awokado, banany,
winogrona, jest to raczej rzad-
kością na innych targowiskach.
Przekazywana jest również spo-

ra ilość tzw. zieleniny - koper i
natka pietruszki. Na wiosnę by-
ło dużo botwiny, rzodkiewek i
kalafiorów. W sierpniu zaś do-
minowały śliwki i ogórki grun-
towe, pomidory i ziemniaki.
Przykładowo w ostatni week-
end na Wolumenie udało się ze-
brać 64 kg śliwek i 47 kilo pomi-
dorów. Na Bemowie – 24 kilo
śliwek i 18 kg ogórków. Na pl.
Szembeka – 31 kg marchwi i 30
kilo pomidorów.

– Ilość produktów, którą udało
się zebrać na targowiskach poka-
zuje jak wielu kupców zaangażo-
wało się w projekt. Mam nadzie-
ję, że w Warszawie będzie się mar-
nowało coraz mniej żywności. Cie-
szy nas również fakt, że projekt
okazuje się realnym wsparciem
dla osób potrzebujących. To wie-
le kilogramów dobra – mówi Ka-
rolina Zdrodowska, dyrektorka
koordynatorka ds. przedsiębior-
czości i dialogu społecznego w
warszawskim Ratuszu.

Zebrana żywność przekazy-
wana jest organizacjom pomo-
cowym takim jak Stowarzysze-
nie Otwarte Drzwi, OPS Bemo-
wo, Splot Społeczny, Grupa Po-
mocne Bielany, czy też Dom
Matki przy ul. Małego Rycerza.

- Dary z bazarków są dla nas
ogromnym wsparciem. Przygo-
towujemy z nich kilkaset posił-
ków tygodniowo – ocenia
Agnieszka Rytel, kierowniczka
„Domu na Targowej” prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi.

Miasto Stołeczne Warszawa po-
za prowadzeniem zbiórek na tar-
gowiskach podejmuje wiele dzia-
łań zapobiegających marnowa-
niu jedzenia. Stale powiększana
jest sieć jadłodzielni. Wydawane
są publikacje dla mieszkańców
oraz personelu gotującego w szko-
łach. Na ostatnim Ekopikniku od-
były się warsztaty kulinarne, uczą-
ce w jaki sposób gotować, żeby
nie marnować żywności. 

15 ton jedzenia – nie do wyrzucenia

Powstaną windy przy metrze Pole Mokotowskie

Nowe parki kieszonkowe w stolicy

Warszawski kalkulator dojazdowy

WW pplleebbiissccyycciiee nnaa WWaarrsszzaawwiiaannkkęę RRookkuu rreeddaakkccjjaa „„PPaassssyy”” ggłłoossuujjee nnaa
AAggnniieesszzkkęę KKoobbuuss-ZZaawwoojjsskkąą,, wwiioośśllaarrkkęę AAZZSS AAWWFF WWaarrsszzaawwaa,, zzddoobbyyww-
cczzyynniięę ssrreebbrrnneeggoo mmeeddaalluu oolliimmppiijjsskkiieeggoo ((TTookkiioo 22002211)) ii bbrrąązzoowweeggoo ((RRiioo
ddee JJaanneeiirroo 22001166)),, cchhlluubbiiąąccąą ssiięę tteeżż ttyyttuułłaammii mmiissttrrzzyynnii śśwwiiaattaa ii EEuurroo-
ppyy,, nnaaddee wwsszzyyssttkkoo zzaaśś zznnaakkoommiicciiee pprrooppaagguujjąąccąą ssppoorrtt ssppoołłeecczznniicczzkkęę,,
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wweeggoo”” ppaannii AAggnniieesszzkkaa ww ttoowwaarrzzyyssttwwiiee rreeddaakkttoorraa nnaacczzeellnneeggoo „„PPaassssyy””,,
hhoonnoorroowweeggoo rreeddaakkttoorraa nnaacczzeellnneeggoo „„PPSS”” MMaacciieejjaa PPeettrruucczzeennkkii.. 

Nominacje do tytułu Warszawianki Roku
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K ultura to taka dziedzina, w której czasem trudno się połapać. Przepra-
szam za kolokwializm, ale dla większości ludzi nieowijających rzeczy w
bawełnę, tak właśnie jest. Niewielu z nas chce się przyznać, że wielu zja-

wisk zachodzących w kulturze po prostu nie ogarnia. Ups! Znów kolokwializm. 
Wcale im się temu nie dziwię, bo jak tu być mądrym. Z jednej strony, na wio-

dących festiwalach piosenki mamy obok siebie disco polo i tzw. muzykę ambitną. Jak porównać daw-
ne kabarety lat 60-tych, 70-tych, 80-tych – z tym, co dziś nazywane jest kabaretem? Już sama pró-
ba zestawienia jednych i drugich wydaje się groteskowa. Sama w sobie mogłaby być  dobrym tema-
tem dla satyryków. To jakiś oksymoron logiczny, w którym wszystko nawzajem się wyklucza. Bo je-
śli za satyryków kabaretowych uznajemy np. Jeremiego Przyborę, Jerzego Wasowskiego, znanych
z autorskiego Kabaretu Starszych Panów, oraz całą plejadę gwiazd, które przewinęły przez ten ka-
baret albo nieodżałowanego Jana Kaczmarka - twórcę Kabaretu Elita i satyryków, z którymi przez
lata współpracował, takich jak: Tadeusz Drozda czy Andrzej Waligórski lub Ewa Szumańska, zapa-
miętana z przezabawnej serii „Z pamiętnika młodej lekarki” – to przyznać trzeba, że potrzebne jest
inne określenie na osoby, które dziś profesjonalnie zajmują się rozśmieszaniem publiczności. 

Ktoś powie – mamy luksusowe limuzyny i tandetne wehikuły na naszych drogach. Jedne i dru-
gie nazywamy samochodami, chociaż jedne uosabiają szczyt techniki, drugie zaś są to tzw. wyna-
lazki budżetowe w dodatku zapóźnione pod względem technicznym. Kojarzą się bardziej z niewy-
godą, a czasem kopcą niemiłosiernie ze względu na swój podeszły wiek. Należą do innej epoki, kie-
dy to jeszcze elektronika nie była powszechna w tego typu pojazdach drogowych. O ile mówiąc o

samochodach obserwujemy stały postęp je-
śli chodzi o jakość, o tyle nie można tego po-
wiedzieć w odniesieniu do polskich kabare-
tów. Tu mamy do czynienia z wyraźnym
spadkiem jakości postępującym wraz z upły-
wem czasu. Zresztą, tę refleksję można od-
nieść także do innych dziedzin życia, zwłasz-
cza zaś do kultury.  Zalew różnego rodzaju
„produkcji” nie ułatwia wyboru. Internet

jest pełen rzeczy wartościowych, z tzw. górnej półki i najrozmaitszych śmieci, które nazywane są
filmami, piosenkami lub  czymkolwiek innym, a wcale na to nie zasługują. No cóż. Nie liczy się tu
jakość, nie wartość, nie umiejętności. Liczy się popularność, a tę zdobywa autor dzieła niezależnie
od jego poziomu. W ostatecznym rachunku chodzi bowiem o liczbę kliknięć, lajków, polubień etc. 

O ileż prostsze było nasze życie w tzw. „realu”, inaczej mówiąc w rzeczywistości niż dzisiejsze,
zwłaszcza to wirtualne. Wystarczy wspomnieć lata 70. lub 80. Przed laty w stolicy miały miejsce wiel-
kie cykliczne wydarzenia kulturalne. Stanowiły one kalendarium dla każdego, kto uważał się za czło-
wieka jako tako obytego i znającego się na sztuce, literaturze, muzyce, plastyce, teatrze, kinie i in-
nych obszarach życia duchowego. Do obowiązku należało oglądanie Międzynarodowego Bienna-
le Plakatu w Warszawie. Któż z nas, pamiętających czasy PRL-u,  nie stał w długich kolejkach po bi-
lety do kin podczas Konfrontacji Filmowych – przeglądu najnowszych i najważniejszych filmów?
Ileż to razy odchodziliśmy od kasy z niczym, a alternatywą było kupno biletu po znacznie wyższej
cenie u „konika”? Konik, czyli sprzedawca biletów po cenach wolnorynkowych to niemal instytu-
cja. Często był ostatnią deską ratunku dla spóźnionych, którzy byli zdeterminowani aby wejść na
upragniony seans przepłacając słono. Zresztą, kino było miejscem, gdzie nie tylko oglądało się fil-
my, ale było też areną spotkań towarzyskich. Niemal powszechne było umawianie się dziewczyną
w kinie. Można było pobyć razem w dość kameralnych warunkach, zamiast wałęsać się np. po par-
ku. Warto przypomnieć, że dzięki Konfrontacjom można było być na bieżąco, jeśli chodzi kinema-
tografię w ogóle, a filmy warte obejrzenia, tzw. ambitne zwłaszcza. 

Nie inaczej było w kwestii muzyki. Pomijając okolicznościowe koncerty światowych muzyków i
zespołów w Warszawie, jak Rolling Stones, w ofercie były też takie wydarzenia jak Jazz Jamboree,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, o której napiszę więcej w
przyszłym numerze. Wydarzenia te niczym kamienie milowe ułatwiały orientację na krętej drodze,
którą podąża kultura. Chociaż niektóre wciąż istnieją i kontynuują swoją misję, ich wpływ na od-
biorców jest słabszy. A szkoda. Mamy więc zamiast tego kulturowy zawrót głowy.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Kulturowy zawrót głowy...

Wnatłoku bieżących wydarzeń (polityczne szambo w Polsce, wojna w
Ukrainie, czy równie ważny konflikt pomiędzy dwojgiem znanych ak-
torów Joanną Opozdą i Antkiem Królikowskim) przeoczyłem bardzo

ważną datę i rocznicę, których absolutnie nie powinienem przeoczyć. Zacznę więc
od końca. Marquee Club, brytyjski klub muzyczny w Londynie, to prawdziwa le-
genda. Otwarty w 1958 roku przy 165 Oxford Street gościł wpierw muzyków jazzowych – czasy  ku-
dłatych rockmanów i bluesmanów miały dopiero nadejść. Na początku 1961 r. progi późniejszej mu-
zycznej świątyni przekroczył niejaki Alexis Korner, facet zainfekowany bluesem przez amerykań-
skich wykonawców z Delty Missisipi. Gdy słuchał wyczynów Charliego Pattona, Elmora Jamesa, Ro-
berta Johnsona, Sona House’a, Muddy’ego Watersa, czy Howlin’ Wolfa, angielskiemu muzykowi
udzielającemu się dotychczas w grupach jazzowych i dixielandowych opadła szczęka. Blues to by-
ło coś zupełnie dziewiczego na europejskiej scenie i jednocześnie niebywale fascynującego. 

Wkrótce pojawiła się w Londynie pierwsza brytyjska formacja bluesowa po nazwą Blues Incor-
porated z Kornerem w roli głównej i londyńska publiczność oszalała. Odwołując z powodu nagra-
nia w telewizji uzgodniony koncert w Marquee Club w dniu 12 lipca 1962 r. Alexis Korner nie mógł
wiedzieć, że właśnie otwiera drzwi do kariery nieznanemu naonczas zespołowi The Rolling Stones
(Toczące się Kamienie). I czterech kudłatych typków zagrało w tym dniu koncert, zostając na mu-
zycznej scenie do dnia dzisiejszego. Wtedy zespół nie miał dzisiejszej nazwy i zainspirowany utwo-
rem Muddy’ego Watersa o podobnym tytule wystąpił pod nazwą The Rollin’ Stones. Blondynek Brian
Jones, założyciel tej kultowej grupy, exkonduktor na kolei, a wcześniej węglarz, był multiinstrumen-
talistą i praktycznie grał na wszystkim – od gitary i wszelkich używanych w Europie instrumentów
strunowych, poprzez fortepian oraz wszelkie instrumenty klawiszowe, a także dęte jak klarnet, pu-
zon, rożek angielski i flet, po klawesyn i indyjski sitar. Nic dziwnego, że Korner dostrzegł w nim gi-
gantyczny potencjał twórczy i zaprosił go do Blues Incorporated. Brian uporczywie doskonalił grę
na gitarze techniką slide (umożliwia użycie efektu vibrato poprzez nałożoną na palec gitarzysty tu-
lejkę wykonaną z metalu, bądź mosiądzu).  Kiedy w kwietniu 1962 r. na  koncercie Blues Incorpo-
rated w Ealing Jazz Club zjawili się Keith Richards i Mick Jagger, po prostu oniemieli z zachwytu.
– Człowieku, patrzę i widzę... to Elmor James... siedzi, przebiera paluchami… da, da, da, da... Mó-
wię do Micka, co jest, k...rwa? Przecież on gra bar slide... – tak po latach Richards opowiadał dzien-
nikarzowi o swoim pierwszym spotkaniu z Brianem Jonesem, okraszając opowieść swoim charak-
terystycznym brukowym słownictwem. 

C hłopcy skumali się błyskawicznie i postanowili założyć zespół. Brakowało im basisty i
perkusisty. Po opublikowaniu ogłoszenia w Melody Maker na przesłuchanie zgłosiło się wie-
lu chętnych, ale tylko jeden przytaszczył ze sobą wzmacniacz Vox Ac-30, który w owych

czasach był sprzętem na wagę złota. To przeważyło szalę i Bill Wyman (naprawdę William Perks)
został przyjęty do zespołu. Charlie Watts zasiadł za bębnami dopiero w styczniu 1963 r. 

Od lipca 1962 r. minęło właśnie 60 lat. Muzycy, którzy zaczynali swoje kariery równocześnie ze
Stonesami albo już wymarli, albo ledwo zipią, albo też na fotelu w kapciach dożywają muzycznej
emerytury. A Stonesi nadal są czynni i występują na scenach całego świata. Co prawda,  Brian Jo-
nes dawno odszedł (1969 r.), zaś Charlie Watts zmarł przed kilkoma miesiącami, to jednak trzon
zespołu w osobach Micka Jaggera i Keitha Richardsa, wspomagany przez Rona Wooda (od 1975 r.
następca nieboszczyka Jonesa) oraz Deryla Jonesa (od 1993 r. w zastępstwie emerytowanego Bil-

la Wymana), nadal koncertuje,  groma-
dząc na stadionach miliony fanów. Nie ma
w historii rocka podobnego wybryku na-
tury i przyszłe pokolenia prędko się takie-
go nie doczekają. Ostatnia tura The Rolling
Stones, nazwana „Sixty” – na sześćdziesię-
ciolecie grupy, została potwierdzona jako
najbardziej dochodowa europejska trasa
koncertowa. Według doniesień Billboard,
powstałego w 1894 r. amerykańskiego ty-
godnika poświęconego przemysłowi mu-
zycznemu, jubileuszowa trasa zarobiła po-
nad 120 milionów USD brutto. Liczba łącz-
nej publiczności na koncertach w ramach
„Sixty” to 712.000 widzów! 

Trasa, która miała jedynie 14 przystanków, została odbyta  między 1 czerwca a 3 sierpnia 2022
r. Dwa koncerty w londyńskim Hyde Parku zgromadziły w sumie 130 tysięcy osób oraz dochód w
wysokości 22,4 miliona dolarów. Organizatorzy koncertów szybko zorientowali się, że jest ogrom-
ny popyt na bilety i w poszczególnych krajach podyktowali zaporowe ceny. Mimo to koncert w Mo-
nachium zarobił ponad 10 milionów dolarów, przebijając kolejną barierę kasową. Koncerty w Ma-
drycie, Amsterdamie i Wiedniu przyniosły ponad 9 milionów. Średnio na każdym z koncertów tra-
sy bawiło się 51 tysięcy osób, a średni zarobek na jednym koncercie wyniósł 8,6 mln dolarów brut-
to. W ten sposób The Rolling Stones pobili swój własny rekord sprzed czterech lat (8,4 mln). 

N adal jednak nie do pobicia jest rekord trasy “Licks”,  zorganizowanej w 2003 r. z okazji 40-
lecia zespołu. Wówczas wygenerowano przychód na poziomie 129,7 mln USD. Według
tygodnika Billboard, który zbadał zyski z tras koncertowych Stonesów począwszy od

1989 r., zespół sprzedał 10,1 miliona biletów (sic!) i zarobił na koncertach 904,2 mln USD. Łącznie
przez 33 lata działalności koncertowej The Rolling Stones zarobili na koncertach 2,6 miliarda do-
larów i sprzedali 28 milionów biletów. Coś zupełnie niebywałego. Przypomnę: Mick Jagger liczy so-
bie obecnie 79, Keith Richards – 78, a młodzieniaszek Ron Wood tylko 75 lat. I nadal grają! Co do
sprzedanych płyt, to Stonesi zajmują w zestawieniu dopiero dziesiąte miejsce, za The Beatles (1 mi-
liard), Michaelem Jacksonem (750 mln), Elvisem Presleyem (600 mln), Madonną (335 mln), El-
tonem Johnem i grupą ABBA (ponad 300 mln), Queen, Led Zeppelinem  i Julio Iglesiasem (300 mln).
The Rolling Stones oraz Pink Floyd  mają po 250 mln sprzedanych krążków.  

Mick Jagger znany jest z pazerności na pieniądze, dlatego Stonesi dali przez 60 lat tylko jeden
koncert pro bono, czyli całkowicie gratis. To było w Hawanie w 2016 r. podczas trasy koncerto-
wej po Ameryce Południowej. Zawitali do dziewięciu krajów, grali m. in. w Chile, Argentynie i
Brazylii, zapełniając stadiony oraz sale koncertowe do ostatniego miejsca. Dziesiątym krajem by-
ła Kuba i się zaczęło. Im bliżej było dnia koncertu w Hawanie, tym bardziej organizatorom siwia-
ły włosy. Kubańscy fani popadli bowiem w ekstazę. Koncert w stolicy Kuby na Ciudad Deporti-
va de la Habana zgromadził... 1,2 miliona słuchaczy. – Po tym wszystkim mogę już spokojnie
umrzeć, zobaczyć na żywo Stonesów było moim ostatnim życzeniem – powiedział po zakończe-
niu koncertu dziennikarzowi Associated Press prawie siedemdziesięcioletni Joaquin Ortiz, któ-
ry przez dwa dni – autostopem, autobusem i pieszo – podróżował do Hawany z oddalonego o set-
ki kilometrów Santiago de Cuba. 

B yło to faktycznie wydarzenie wyjątkowe i to z kilku powodów. Po pierwsze, nikt na Kubie
nie zorganizował wcześniej tak dużego koncertu na powietrzu. Po drugie, koncert był
darmowy. Po trzecie, wydarzenie zostało zarejestrowane przez BBC i wyemitowane gra-

tis. Trzeba wiedzieć, że na Kubie muzyka rockowa była przez długi czas zakazana, ponieważ uzna-
wano ją za “język wroga”. Dopiero w 2001 r., kiedy zaproszono grupę Manic Street Preachers, a na
koncercie pojawił się sam Fidel Castro, nastąpiła rockowa odwilż. Może dlatego Mick zdecydował
się na tak kurtuazyjny gest, jak występ za darmo.

Koncert w Hawanie miał także wymiar polityczny, ponieważ odbył się trzy dni po historycznej
wizycie w Hawanie Baracka Obamy, który mówił o pogrzebaniu ostatnich pozostałości zimnej
wojny w obu Amerykach. Była to pierwsza od 88 lat wizyta prezydenta USA na Kubie. “Magia roc-
ka jednoczy Kubę” – krzyczały nagłówki największych tytułów prasowych na świecie. Niestety, ostat-
nie pozostałości zimnej wojny nie zostały pogrzebane. Donald Trump, następca Obamy, z niewia-
domych powodów przywrócił w 2021 r. Kubę na amerykańską listę państw sponsorujących terro-
ryzm. Obama dał Kubie nadzieję, Trump ją zabił. Dzisiaj Joe Biden znów stara się łagodzić polity-
kę w stosunku do Kuby. Oby mu się powiodło.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Te Kamienie toczą się już 60 lat!

„Nie ma w historii rocka 
podobnego wybryku natury
i przyszłe pokolenia prędko
się takiego nie doczekają.
Ostatnia tura The Rolling
Stones, została potwierdzo-
na jako najbardziej 
dochodowa europejska 
trasa koncertowa“

„Nie liczy się tu jakość, nie
wartość, nie umiejętności.
Liczy się popularność, a tę
zdobywa autor dzieła nie-
zależnie od jego poziomu“

Dzisiaj świętuję. Po nominacji
Muszę przyłączyć się do owacji.
Wiceminister zasłużył na nie,

A PiS rozbawił mnie porównaniem.
Nic śmieszniejszego dziś nie zobaczę:

Janusz Kowalski – Margaret Thatcher.
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WICEMINISTREM ROLNICTWA

Festiwal Piosenki Retro
Trwa XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga pod honorowym patrona-

tem Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Biblioteki Pol-
skiej Piosenki w Krakowie i Rodziny Foggów. Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się 3 września (w
32 rocznicę śmierci Patrona) w Kaliszu. Festiwalowe imprezy odbyły się już m. in. w Gdańsku, Bia-
łymstoku i Krakowie. Grand Prix w finale konkursu wokalnego zdobył Dawid Wojnarowicz z Jasła.
Nagrodą jest występ w koncercie retro organizowanym w październiku przez Ośrodek Kultury Pol-
skiej w Wilnie. W Warszawie na miłośników piosenki retro czekają jeszcze następujące imprezy:

CCzzwwaarrtteekk,, 2222 wwrrzzeeśśnniiaa,, ggooddzz.. 1188.. Kluboteka Dojrzałego Człowieka, Ursynów, ul. Lanciego 13.
Wspólne śpiewanie piosenek, prowadzi dyr. art. OFPR Wojciech Dąbrowski.

PPiiąątteekk,, 2233 wwrrzzeeśśnniiaa,, ggooddzz.. 1188.. Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22. Spotkanie z Jarosławem
Górskim, autorem książki Parweniusz z rodowodem (biografia Tadeusza Dołęgi-Mostowicza,
wyd. Iskry), laureatem Złotego Liścia Retro’2022.

ggooddzz.. 1199.. Bistro Bar Chono Lulu, ul. Mińska 25. Koncert Eweliny Ziółkowskiej (Złoty Liść Re-
tro’2020) z zespołem Evelina’s Swing Band.

ggooddzz.. 1199..3300.. Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej, ul. Foksal 16 - Wodewil starej Warszawy, lata 20, lata 30.
PPoonniieeddzziiaałłeekk,, 2266 wwrrzzeeśśnniiaa,, ggooddzz.. 1188,, Ursynów, Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14. Koncert czar pio-

senki retro. Wykonawcy: Wojciech Dąbrowski i jego goście: Katarzyna Ignatowicz (finalistka XVI
OFPR’2019), Klaudia Kulik (finalistka XIV OFPR’2017), Maciej Klociński (Złoty Liść Retro’2013).

PPiiąątteekk,, 3300 wwrrzzeeśśnniiaa,, ggooddzz.. 1188.. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskiej, scena w Klu-
bie Garnizonowym, al. Niepodległości 141a. Spektakl muzyczny Jak w przedwojennym kabarecie
(Złoty Liść Retro’2010)

ggooddzz.. 1199..3300.. Teatr Kamienica, al. Solidarności 93. Biograficzne widowisko muzyczne Wiera Gran
(Złoty Liść Retro’2013).

PPiiąątteekk-ssoobboottaa,, 77-88 ppaaźźddzziieerrnniikkaa,, ggooddzz.. 1199.. Teatr Buffo, ul. Konopnickiej 6. Polita, widowisko mu-
zyczne o Poli Negri (Złoty Liść Retro’2012)

ggooddzz.. 1199.. Teatr Ateneum, ul. Jaracza 2. Sceny niemalże małżeńskie Stefanii Grodzieńskiej, ka-
baret z piosenkami Jerzego Jurandota (Złoty Liść Retro’2009).
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C ytowany rozkaz świad-
czy o braku zrozumie-
nia przez Marszałka

istoty kooperacji sowiecko- nie-
mieckiej, zmierzającej do znisz-
czenia państwowości polskiej, o
czym mówił tajny protokół do
układu Ribbentrop- Mołotow.

Na ten rozkaz Marszałka tak
zareagował płk Stanisław Ro-
stworowski – bohater wojny pol-
sko-bolszewickiej i III Powstania
Śląskiego, boleśnie odczuwający
17 września zbombardowanie
Zamku Królewskiego i katedry
Świętojańskiej: „Wojska rosyj-
skie przekroczyły wczoraj naszą
granicę. Wódz Naczelny dał za-
kaz stawiania im oporu. Niech i
tak będzie. Zostaniemy do koń-
ca wierni sobie. Dziś, gdy już na-
dzieja na odsiecz zanika, rozpo-
czyna się dopiero prawdziwe
piękno obrony stolicy. Będziemy
honoru armii i narodu bronić,
broniąc Warszawy, bo Polska te-
go wymaga.”

Julian Kulski, zastępca
prezydenta Stefana Sta-
rzyńskiego, komendant

OPL Warszawy – tak wspomina
jego reakcję na wydarzenia 17
września: „A czegoż innego
można było się spodziewać z
tamtej strony?.. .Nie wolno na-
wet w nieszczęsnej chwili, kiedy
wszystko zdaje się walić w gru-
zy, wątpić o przyszłości. Z myślą
o niej należy zadawać wrogowi
cios za ciosem jak długo tylko
można.”

To postanowienie powtórzył
Starzyński w przemówieniu ra-
diowym z 19 września, po wysłu-
chaniu orędzia Prezydenta Igna-
cego Mościckiego :

„Wiem, że mino najcięższych
przejść zachowaliście hart du-
cha, godność i dumę. Na każde-
go z Was spada dziś obowiązek
czuwania nad honorem narodu.

Opatrzność wymierzy nam spra-
wiedliwość. Tak jest. Panie Pre-
zydencie - odpowiadał Starzyń-
ski - gdziekolwiek jesteś - meldu-
ję posłusznie, że naród polski nie
straci honoru ducha, godności i
dumy. Lud honoru swego umie
bronić, w trudnych warunkach
bombardowania bohatersko
trwa i trwać będzie. Czekamy
na wyjaśnienie dotyczące działa-
nia Sowietów. Sprzeczności w
komunikatach nie mogą za-
chwiać w nas wiary. Czekamy
spokojnie, trwamy na stanowi-
skach i wierzymy, że pomoc An-
glii i Francji będzie szybka i sku-
teczna i pozwoli uchronić od
bombardowania tysiące kobiet,
starców i dzieci. Wierzymy, że
szala wojny musi się przechylić,
bo „Polska sprzymierzona z
Francją i Anglią walczy o prawo
przeciwko bezprawiu, o wiarę i
cywilizację przeciwko barba-
rzyństwu, o dobro przeciwko pa-
nowaniu zła na świecie. Trwa-
my i posiadamy hart ducha, obo-
wiązek znamy i z wiarą świętą w
ostateczne zwycięstwo trwamy i
trwać będziemy niezachwianie.”

Wcześniej 17 wrze-
śnia, na wiadomość,
że gen. Juliusz

Rómmel - dowódca Armii War-
szawa, za poradą księcia Zdzi-
sława Lubomirskiego, postano-
wił utworzyć rząd w Warszawie,
o czym zawiadomił ppłk dypl.
Wacława Lipińskiego – szefa pro-
pagandy Dowództwa Obrony
Warszawy – płk Aleksander Pra-
głowski, szef sztabu Armii War-
szawa. Na godzinę 20 zostało
zarządzone jego posiedzenie
konstytucyjne. PrezesemRady
Ministrów i ministrem spraw
wojskowych miał być gen. Róm-
mel, ministrem spraw zagranicz-
nych książę Zdzisław Lubomir-
ski. Inni ministrowie mieli repre-
zentować wszystkie kierunki po-
lityczne. Mec Stanisław Nowo-
dworski, były prezydent Warsza-
wy, miał reprezentować ruch de-
mokratyczno-narodowy, a Mie-
czysław Niedziałkowski, redak-
tor naczelny „Robotnika” - ruch
socjalistyczny. 

Płk Lipiński zaalarmował o
tym S. Starzyńskiego i udał się z
nim do gen. Rómmla, któremu
wytłumaczyli zgubność powo-
łania rządu w walczącej Warsza-

wie, który mógł być zmuszony
do podpisania kapitulacji wobec
Rzeszy hitlerowskiej lub Związ-
ku Sowieckiego w warunkach
istnienia legalnego Rządu RP
gen. Felicjana Sławoja Skład-
kowskiego, a ten wkrótce mógł
przekazać swoje agendy gen.
Władysławowi Sikorskiemu, za-
chowując ciągłość  prawno-p-
ubliczną Rzeczypospolitej. W

wyniku osiągniętego porozumie-
nia zamiast posiedzenia Rady
Ministrów odbyło się konstytu-
cyjne posiedzenie Komitetu Oby-
watelskiego, a potencjalni mini-
strowie stali się członkami Ko-
mitetu, rozszerzonego o człon-
ków sekretariatu: Leona Knia-
ziołuckiego i Tadeusza Trapszo
oraz doraźnie zapraszanych
przez gen Rómmla uczestników
obrad.

Czego nie wiedzieli 17
września 1939 r, orga-
nizatorzy obrony War-

szawy?
1. Nie wiedzieli o tajnym pro-

tokole układu Ribbentrop - Mo-
łotow z 23 sierpnia 1939 roku;

2. Nie wiedzieli o decyzji kon-
ferencji w Abbeville Najwyższej
Rady Wojskowej 12 września, na
której, na wniosek sztabu francu-
skiego, postanowiono wycofać
się z zobowiązań sojuszniczych
wobec Polski;

3. Nie wiedzieli, że po ataku
wojsk sowieckich na ziemie pol-
skie, rozpoczętym 17 września,

dyplomacja francuska i angiel-
ska nie zerwała stosunków dy-
plomatycznych ze Związkiem
Sowieckim. Media francuskie i
brytyjskie nie demaskowały
agresora;

4. Nie wiedzieli o słabości
polskiego wywiadu, która nie
pozwalała poinformować pol-
skiego Naczelnego Dowództwa,
że na Polskę ruszyły dwa fron-

ty Armii Czerwonej: Białoruski,
dowodzony przez Michaiła Ko-
waliowa, liczący 200 802 żoł-
nierzy i 2080 pancernych wo-
zów bojowych i Front Ukraiń-
ski, dowodzony przez Siemiona
Timoszenko, liczący 265 714
żołnierzy i 2700 pancernych
wozów bojowych.

W bilansie wrześnio-
wych walk warto
przypomnieć, że

poległo w nich 3,3 tys. polskich
oficerów i 133,7 tys. żołnierzy.
Około 400 tys. poszło do nie-
woli niemieckiej, a pond 230
tys. do niewoli sowieckiej. Pol-
scy oficerowie w tej niewoli w
większości zostali wymordo-
wani przez NKWD. Znaczna
liczba żołnierzy zdołała unik-
nąć niewoli i powróciła do
swych rodzin. Około 80 tys.
odeszło na obszar sąsiadują-
cych z Polską państw: 35 tys.
na Węgry, 32 tys. do Rumunię
i 12 tys. na Litwę.

Straty niemieckie w kampa-
nii wrześniowej szacowano łącz-

nie na 50,3 tys. ludzi, 370 dział,
1000 czołgów i 600 samolotów.
Straty Armii Czerwonej były nie-
wielkie: ok. 3 tys. zabitych i 8
tys. rannych. Czerwonoarmiści
ginęli, mimo olbrzymiej przewa-
gi i zaskoczenia w walce o Wilno,
Grodno, Kodziowkę i Puszczę
Augustowską, pod Kockiem, na
północno-wschodniej Lubelsz-
czyźnie i na Pokuciu.

Konsekwencją układu Ribben-
trop-Mołotow, po zdławieniu pol-
skiego oporu, był sowiecko-ni-
emiecki układ o granicy i przyjaź-
ni z 28 września, który oficjalnie
głosił: „ Rząd Rzeszy Niemiec-
kiej i rząd ZSRR po rozpadzie by-
łego państwa polskiego uznają
za wyłącznie swoje zadanie przy-
wrócenie pokoju i porządku na
tym obszarze i zapewnienie na-
rodom tam zamieszkałym poko-
jowej egzystencji, odpowiadają-
cej ich narodowej specyfice.” 

Jaka była to pokojowa egzy-
stencja, zapewniana przez ge-
stapo i NKWD, świadczą nasze
groby, cmentarze. muzea obo-
zów śmierci i archiwa.

I stota układu z 28 września
1939 r. tkwiła w jego taj-
nych protokołach. Pierw-

szy dotyczył zmiany linii rozgra-
niczenia wzajemnych interesów,
czyli przyłączenia Litwy do stre-
fy sowieckiej, a Lubelszczyzny i
części województwa warszaw-
skiego do strefy niemieckiej.
Drugi przewidywał wzajemne

zobowiązania w zwalczaniu pol-
skiego ruchu oporu, co prowa-
dziło do współpracy gestapo z
NKWD w tym zakresie. Trzeci
umożliwił przesiedlanie ze
względu narodowościowych –
Ukraińców i Białorusinów  ze
strefy niemieckiej oraz Niemców
z krajów nadbałtyckich i polskich
Kresów Wschodnich również do
tej strefy.

W dniu 30 września 1939 w
Paryżu i w Londynie wręczono
noty Rządu Polskiego, stwierdza-
jąc, że Polska nigdy nie uzna tego
aktu przemocy i silna słusznością
swej sprawy nie zaprzestanie wal-
ki aż do czasu, gdy po wyzwoleniu
jej terytorium od najeźdźców usta-
nowi swoje słuszne prawo w ich
całości”. Sojusznicy Polski zbaga-
telizowali wspomnianą notę, a
Churchill w przemówieniu radio-
wym z 1 października 1939 roku
zaznaczył, że dojście wojsk rosyj-
skich do tej właśnie linii było ko-
nieczne dla bezpieczeństwa ZSRR
w związku z niemieckim zagroże-
niem. „Powstał front wschodni,
którego nazistowskie Niemcy, nie
mają odwagi zaatakować”.

N aczelny Wódz – gen.
Władysław Sikorski –
dekretem z 9 listopada

1939 r. w uznaniu wybitnych
czynów wojennych zaliczył Mia-
sto Stołeczne Warszawę w po-
czet Kawalerów Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, nadając Mu
odznaki tego orderu.

Ministerstwo Zdrowia zapowie-
działo od 16 września szczepie-
nia drugą dawką przypomina-
jącą przeciw koronawirusowi
dla wszystkich osób powyżej 12
r. życia. 

Zgodnie z zapowiedziami rządu
jeszcze we wrześniu szczepienia mają
być wykonywane już nowym prepa-
ratem, ukierunkowanym na omikron.
Szczepienia są bezpłatne i można je
będzie wykonać m.in. w miejskich
przychodniach.

– Wiemy, że mieszkańcy czekali na
możliwość zaszczepienia się czwartą
dawką i mam nadzieję, że po raz kolej-
ny Warszawa będzie liderem pod
względem liczby w pełni zaszczepio-
nych osób. Najlepszą ochroną przed ko-
ronawirusem są szczepienia, dlatego
rozpoczynamy kampanię informacyj-
ną zachęcającą do przyjęcia kolejnej
dawki przypominającej. Warto zadbać
o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz
bliskich i się zaszczepić. Czwartą daw-

kę można otrzymać również w naszych
79 miejskich przychodniach – informu-
je Renata Kaznowska, zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy.

Czwarta dawka chroni 
przed omikronem

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia
szczepienie drugą dawką przypomina-
jącą będzie wykonywane preparatami
przeciw wariantom omikron BA.1 lub
BA.4/5. Ponadto według zapewnień
we wrześniu do Polski powinno trafić
ok. 4 mln dawek szczepionek celowa-
nych na omikron BA.1 i BA 4/5, które
chronią one przed ciężkim przebiegiem
choroby COVID-19 lub hospitalizacją
w blisko 90 proc. przypadków.

Decyzją rządu pierwszeństwo w
szczepieniu drugą dawką przypomina-
jącą mają osoby z grup ryzyka: w wie-
ku 60+, z chorobami przewlekłymi, z
zaburzeniami odporności, personel me-
dyczny, który ma kontakt z chorymi lub
materiałem zakaźnym oraz mieszkań-

cy i pracownicy placówek opieki dłu-
goterminowej.

Szczepienia już po 3 miesiącach
od poprzedniej dawki

Szczepienia czwartą dawką mogą
przyjmować osoby w wieku 12+, któ-
re pierwszą dawkę przypominającą
przyjęły przynajmniej trzy miesiące
wcześniej. Zgodnie z zalecaniami Mi-
nisterstwa Zdrowia szczepienie daw-
ką przypominającą ozdrowieńców na-
leży realizować w odstępie co naj-
mniej trzech miesięcy od infekcji SAR-
S-CoV-2.

Skierowanie na szczepienie 
wystawi system

Skierowanie na szczepienie drugą
dawką przypominającą będą wystawio-
ne automatycznie przez system, przy
spełnieniu warunku kryterium kwalifi-
kacji z zachowaniem odstępu (mini-
mum 90 dni) od daty podania poprzed-
niej dawki.

W przypadku braku automatycznie
wystawionego e-skierowania na poda-
nie drugiej dawki przypominającej le-
karz w punkcie szczepień może samo-
dzielnie wystawić e-skierowanie na
szczepienie osobom uprawnionym do

szczepienia oceniając odstęp od ostat-
niego szczepienia (minimum 90 dni)
oraz wiek pacjenta.

Więcej o szczepieniach przeciw CO-
VID-19 zdrowie.um.warszawa.pl.

M B

Ruszyły szczepienia czwartą dawką przeciw COVID-19

Uwagi o 17 wrześniu 1939 i jego politycznych skutkach
Na wieść wkroczenia wojsk sowieckich w granice Pol-
ski – Naczelny Wódz Marszałek Edward Rydz-Śmigły
wydał w Kosowie ostatni na ziemi polskiej rozkaz: „So-
wiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumu-
nię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie
walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby
rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i innych
miast, które się miały bronić przed Niemcami - bez
zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powin-
ny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów
do Węgier lub Rumunii.” 

2233 ssiieerrppnniiaa 11993399 rrookkuu ww MMoosskkwwiiee.. OOdd lleewweejj ssttoojjąą:: sszzeeff ddzziiaałłuu pprraawwnneeggoo nniieemmiieecckkiieeggoo MMSSZZ FFrriieeddrriicchh GGaauussss,, nniieemmiieecckkii mmiinniisstteerr sspprraaww 
zzaaggrraanniicczznnyycchh JJooaacchhiimm vvoonn RRiibbbbeennttrroopp,, JJóózzeeff SSttaalliinn oorraazz lluuddoowwyy kkoommiissaarrzz ((mmiinniisstteerr)) sspprraaww zzaaggrraanniicczznnyycchh ZZSSRRRR WWiiaacczzeessłłaaww MMoołłoottooww..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery,k odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KUPIĘ książki, płyty winylowe.
Dojazd do klienta. Tel.: 798 631 511

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

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

SPRZEDAM Skodę Fabię,
rocznik 2009, pierwszy właściciel,
794 713 770

ANGIELSKI, doświadczona,
dzieci, młodzież, też dojeżdżam,
601 840 574

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

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
MATEMATYKA –

doświadczenie, matury, 
504 125 044

DZIAŁKI budowlane 800 m2

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

KUPIĘ las koło Prażmowa, 
602 770 361

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

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 m2na
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,
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 

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 lodówek, 
602 272 464

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

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

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

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

PILNIE ZATRUDNIMY
opiekunów osób
starszych/opiekunów medycznych
na terenie dzielnic: Włochy,
Wilanów, Ursynów, 
tel.: 669 914 251, 
PRM Partner, Sp. z o.o.

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 JJaawwoorrsskkii
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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

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

Kradli buty i wynosili je 
do samochodu

Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali 31-latka, jego
o rok starszego kolegę
oraz 41-latka, który przy-
jechał z nimi swoim sa-
mochodem na zakupy, za
które nie zamierzali pła-
cić. Mężczyźni wspólnie i
w porozumieniu dokona-
li kradzieży co najmniej
30 par butów ze sklepów
na Mokotowie. Podejrza-
nych zauważył policjant
po służbie, który akurat
wracał z zakupów do
swojego auta. 

Młodszy aspirant Łukasz
Buźko od kilku lat służy w wy-
dziale wywiadowczo-patro-
lowym. Niejednokrotnie dał się
poznać jako funkcjonariusz re-
alizujący swoje zadania w spo-
sób rzetelny i profesjonalny.
Jak się okazało tym razem, w
swoją pracę jest zaangażowany
także w czasie wolnym. Nie
umie obojętnie przejść koło sy-
tuacji, która wydaje mu się po-
dejrzana pod względem praw-
nym. Kiedy w czasie wolnym
wracał z zakupów do swojego
samochodu zaparkowanego w
garażu podziemnym jednej z
galerii handlowych, zauważył
dwóch mężczyzn znanych mu
z wcześniejszych kradzieży
sklepowych, którzy rozgląda-
jąc się nerwowo, wyjmowali
pudełka z torby i chowali je do
osobowego peugeota. Za kie-
rownicą samochodu siedział
jeszcze jeden mężczyzna. Ma-
jąc uzasadnione podejrzenie,
że dokonali oni kradzieży obu-
wia zadzwonił do swojego ko-
legi z wydziału, który w tym
czasie miał służbę.

W obawie, że sprawcy mogą
odjechać postanowił podejść
do nich. Po okazaniu legity-
macji służbowej i przedstawie-
niu się poprosił o okazanie pa-
ragonów potwierdzających za-
kupy butów. Mężczyźni byli za-
skoczeni. Nie mieli ani jednego
potwierdzenia zakupu. Po kil-
ku minutach na miejscu poja-
wili się umundurowani funk-
cjonariusze. W trakcie prze-
szukania policjanci znaleźli i
zabezpieczyli 30 pudełek z bu-

tami różnych marek oraz dużą
torbę turystyczną wyłożoną fo-
lią aluminiową. Buty miały
przypięte klipsy antykradzie-
żowe. Mężczyźni nie chcieli po-
wiedzieć, z którego sklepu je
ukradli.

W trakcie czynności funkcjo-
nariusze ustalili, że 17 par obu-
wia pochodzi z jednego ze skle-
pów mieszczących się na tere-
nie galerii, co potwierdziła pra-
cownica, która złożyła zawia-
domienie w tej sprawie. Pozo-
stali pokrzywdzeni są w trak-
cie ustalania. Znany policjan-
tom 31-latek, jego o rok starszy
kolega oraz 41-latek trafili do
policyjnych cel. Pierwszy z nich
przyznał się, że wspólnie dopu-
ścili się kradzieży. Mężczyźni
usłyszeli zarzuty, za które teraz
sąd może ich skazać na 5 lat
więzienia. 

Tłumaczył się, że dorabia
kradnąc rowery...

Policjanci z mokotow-
skiego wydziału do walki
z przestępczością prze-
ciwko mieniu zatrzymali
44-letniego mieszkańca
stolicy podejrzanego o
trzy kradzieże rowerów,
których dopuścił się w
czerwcu i sierpniu br. na
Mokotowie. Podejrzany
przyznał się do prze-
stępstw wyjaśniając, że
nie ma z czego żyć, więc
dorabia przy pracach re-
montowo-budowlanych
oraz kradnąc rowery.

W trakcie prowadzonego
dochodzenia w sprawie kra-
dzieży rowerów przy ul. Ra-
cławickiej na Mokotowie po-
licjanci ustalili operacyjnie, że
mógł się ich dopuścić 44-letni
mieszkaniec Śródmieścia.
Mężczyzna był już w przeszło-
ści karany za kradzieże. W
związku z powyższym około
godziny 12.00 funkcjonariu-
sze pojechali odwiedzić podej-
rzanego. Nie było go w miesz-
kaniu ale przyszedł po około
10 minutach. Niechętnie za-
prosił policjantów do środka.
W trakcie przeszukania po-
mieszczeń mieszkalnych funk-
cjonariusze znaleźli i zabez-
pieczyli rękawiczki, szczypce
do cięcia metalu z czerwoną
rękojeścią, jasne buty sporto-
we z charakterystycznymi ko-
lorowymi czubkami, kurtkę,
czapkę oraz inne części garde-
roby, w których mężczyzna
dopuścił się przestępstw. Męż-
czyzna przyznał się do wszyst-
kich trzech kradzieży. Wyja-
śniał, że nie ma pracy, utrzy-
muje się z tego, co zarobi jego
matka, a dodatkowo dorabia
przy wykończeniu robót re-

montowych oraz kradnąc ro-
wery, które sprzedaje przypad-
kowym osobom na targowi-
skach na terenie Warszawy.
Podejrzany trafił do policyjnej
celi. Następnego dnia usłyszał
zarzuty popełnienia przestęp-
stwa, za które sąd może go
skazać na 5 lat więzienia.

Ukradł alkohol 
i uszkodził szybę

Policjanci z ursynowskie-
go wydziału wywiadow-
czo-patrolowego zatrzy-
mali 25-letniego mężczy-
znę podejrzanego o
uszkodzenie szyby w jed-
nym z dyskontów siecio-
wych przy ul. Bokserskiej.
Pijany mężczyzna przy-
szedł do sklepu po alko-
hol i chciał go wynieść
bez płacenia. Został ujęty
przez pracownika ochro-
ny. Ze złości, że nie osią-
gnął swojego zamiaru
rzucił się z impetem na
dużą szybę, która pękła. 

Policjanci interweniowali
wobec sfrustrowanego i agre-
sywnego 25-latka około godzi-
ny 16.00. Kilka minut wcześniej
przyszedł od do dyskontu, skie-
rował się do działu z alkohola-
mi. Zdjął z regału butelkę o war-
tości 120 zł i pomaszerował w
kierunku wyjścia omijając linie
kas. Na taką formę zakupów
nie zgodził się jednak pracow-
nik ochrony, który wyszedł na-
przeciw sprawcy. Mężczyzna
został ujęty na gorącym uczyn-
ku i odprowadzony do pomiesz-
czenia socjalnego. Wcześniej
jednak rzucił się na szybę z ta-
ką siłą, że prawie ją wybił. War-
tość uszkodzenia szyby wyce-
niono na 2500 zł.

W trakcie interwencji poli-
cjantów zatrzymany był bardzo
agresywny i wyraźnie pobudzo-
ny. Funkcjonariusze ukarali go
mandatem karnym w wysoko-
ści 500 zł za kradzież alkoholu.

25-latek cały czas przejawiał
zachowania autoagresywne.
Funkcjonariusze zastosowali
wobec niego środki przymu-
su bezpośredniego w postaci
kajdanek oraz kasku ochron-
nego, żeby uchronić go przez
ewentualnymi obrażeniami.
Mężczyzna trafił do policyjnej
celi. Kierowniczka sklepu zło-
żyła zawiadomienie o uszko-
dzeniu mienia, a pracownik
ochrony został przesłuchany
jako świadek. Agresor usłyszał
zarzuty, za które może zostać
skazany na 5 lat więzienia. Nie
wykluczone, że sąd zobowiąże
go do naprawienia wyrządzo-
nej szkody lub pokrycia kosz-
tów naprawy.

P O L
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