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W jednym z tygodników
sprzyjających obecnej
grupie trzymającej wła-

dzę w Polsce przeczytałem takie
oto oświadczenie premiera Mate-
usza Morawieckiego: „Opozycja
próbuje nam insynuować, że chce-
my doprowadzić do osłabienia Pol-
ski, UE, poprzez wyjście z Unii. To
jest nie tylko fake news, to jest po
prostu kłamstwo”. Zapoznawszy
się z tym oświadczeniem, mam
uczucia - najdelikatniej mówiąc –
mieszane. Faktem jest bowiem, że
wspomniana grupa w swoim ofi-
cjalnym programie rzeczywiście
nie ma pożegnania z Unią, lecz jed-
nocześnie prowadzi otwarty atak
przeciwko agendom unijnym.
Oczywiście, wyjście z UE jest moż-
liwe tylko wtedy, gdy określone
państwo samo taką akcję – na po-
dobieństwo Wielkiej Brytanii – za-
inicjuje. Tylko że słuchając słów
premiera, którego kłamstwa zo-
stały już (w całkiem innej sprawie)
udowodnione przed sądem, każ-
dy obywatel może się zastanowić,
po co zatem Morawiecki skierował
do niemającego już dawnego auto-
rytetu Trybunału Konstytucyjnego
wątpliwość co do wyższości norm
prawa unijnego nad naszym pra-
wem wewnętrznym, a przede
wszystkim nad konstytucją RP?
Równie dobrze premier mógłby np.
zapytać, czy nasza konstytucja gó-
ruje nad konkordatem, jaki pań-

stwo polskie podpisało z państwem
Watykan. Rzecz w tym, że nie cho-
dzi tu bynajmniej o kwestię wyż-
szości jednych norm nad drugimi,
lecz po prostu o dotrzymywanie
umów międzynarodowych, co ską-
dinąd gwarantuje konstytucja. 

Znawcy prawa słusznie po-
wiadają, że równie dobrze
premier mógłby poprosić

Trybunał o potwierdzenie wyższo-
ści świąt Bożego Narodzenia nad
świętami Wielkiej Nocy albo zapy-
tać papieża, czy katolików bronią-
cych napadniętej ojczyzny obowią-
zuje przykazanie: nie zabijaj!.
Krótko mówiąc, premier poruszył
problem faktycznie nieistniejący,
a Trybunałowi – jeśli wolno mi po-
równać go z sędziami bokserskimi
– przyszło ogłosić werdykt po wal-
ce, której w praktyce w ogóle nie by-
ło. No cóż, w polityce, takie insce-
nizacje są możliwe. Tak właśnie
przywódcy zachodni okłamali na-
szych liderów pod koniec drugiej
wojny światowej, łudząc ich, że nie
pozwolą oddać Polski w łapy Sta-
lina, a Stalin z kolei stosował nader
prostackie chwyty propagandowe.
Gdy w 1952 piłkarze ZSRR ponie-
śli klęskę w olimpijskim debiucie
w Helsinkach, zakazał mediom w
swoim kraju o tym wspominać.
Miały one informować wyłącznie o
sukcesach reprezentantów tego
państwa. Mimo woli, właśnie taki
rodzaj propagandy widać w wy-
konaniu grupy trzymającej wła-
dzę, która kolejnymi posunięcia-
mi zapewnia sobie posłusznych wy-
konawców. 

D ziś Unia przedstawiana jest
w wielu mediach jako nasz
ciemiężyciel, co zaczyna

powoli przypominać atakowanie
przez władze PRL zachodniego im-
perializmu i kapitalistycznych wy-
paczeń, demokrację zaś – krok po

kroku – chowa się u nas do lodów-
ki. Czyżby do przechowania na
lepsze czasy?

W ostatnich dniach prze-
konaliśmy się, z jakimi
kłopotami musi się bo-

rykać Ursynów, gdy mieszkańcy
nie mogą korzystać z metra. O
kłopotach mieszkańców całej Pol-
ski możemy się przekonać po
ewentualnym rozstaniu z Unią
Europejską, a przede wszystkim
z wartościami europejskimi. Co-
raz wyraźniej widać, że grupa
trzymająca władzę podziela po-

gląd jednej ze swoich przedstawi-
cielek, iż nie ma co mówić o szano-
waniu flagi Unii, bo to po prostu
unijna szmata. Pisząc te słowa,
obracam się akurat pośród wielu
zachodnich Europejczyków i ja-
koś nie mam ochoty, by nazywać
ich szmaciarzami. Gdy wożę te-
raz gości z USA albo Australii po
naszym kraju, nie mogą się na-
dziwić, jak bardzo Polska się zmie-
niła na korzyść od momentu wstą-
pienia do Unii. A ta korzystna
zmiana dotyczy, rzecz prosta,
również Warszawy, chociaż co do

zagospodarowania stolicy Polski
można mieć zastrzeżenia, bo w
minionych trzydziestu latach wię-
cej tu do powiedzenia mieli dewe-
loperzy niż władze miasta. Wiel-
kiego miasta, dodajmy. 

D ziś mamy w Polsce do czy-
nienia z próbą podziału
społeczeństwa na wielko-

miejską burżuazję i prowincjonal-
ny proletariat, który się kokietuje
rozmaitymi prezentami oraz reli-
gijną retoryką, splecioną z poli-
tycznymi manewrami. W celu po-
zyskania głosów wyborczych ko-

kietuje się też emerytów. Gdyby po-
służyć się nomenklaturą peerelow-
ską, należałoby mówić o kokieto-
waniu klasy próżniaczej. W odróż-
nieniu od niej w coraz większym
stopniu przykręca się śrubę rzeczy-
wistym twórcom dochodu naro-
dowego, przedsiębiorcom, nawet
średniego szczebla. 

Polityczne przeobrażenia RP
można w pewnym stopniu
porównać z tym, co się obec-

nie dzieje w Hiszpanii, gdzie poza
wielkimi miastami kraj zaczął do-
słownie pustoszeć i w związku z
tym ceny nawet bardzo atrakcyj-
nych nieruchomości stały się tam
bagatelne, przyciągając między in-
nymi nabywców z Polski. Kto więc
nie chce gnieździć się w jakimś war-
szawskim zbiornikowcu na Gocła-
wiu lub Targówku, może  sprzedać
swoje lokum i kupić piękną willę
na Costa Blanca. Jeśli woli jednak
pozostać w kraju, musi liczyć się z
narastającymi skutkami inflacji,
izolacją od zagranicy i ogranicza-
niem wolności obywatelskich. Prze-
ciwko temu ostatniemu protesto-
wały ostro polskie kobiety, ale – jak
widać – protesty zdały się na nic. 

P rzyszłość rysuje się tak, że
będziemy mieli do wyboru:
albo zawierzenie Unii Euro-

pejskiej, albo Najświętszej Panien-
ce, a dokładnie mówiąc jej obra-
zowi w Częstochowie. Starsze po-
kolenie opowie się zapewne za tym
drugim wyborem, młodzież nato-
miast najwyraźniej woli ten pierw-
szy. Zacieśniony u nas sojusz tronu
z ołtarzem żadnej ze stron nie wy-
chodzi na dobre. Tym bardziej, że
– podobnie jak w wielu innych kra-
jach – mamy totalną kompromita-
cję episkopatu. 

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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Na pierwszej linii metra
cały czas trwają prace re-
montowe – jedne się koń-
czą, inne zaczynają. W kil-
ku przypadkach Zarząd
Transportu Miejskiego
prowadzi także postępo-
wania przetargowe.

Pociągi na pierwszej linii me-
tra jeżdżą już od wielu lat. Na
bieżąco, wspólnie z Metrem
Warszawskim, ZTM kontroluje
stan infrastruktury technicznej,
poprawność działania urządzeń,
estetykę podziemnych i naziem-
nych budowli. 

Podstacje trakcyjno-energet-
yczne ursynowskiego odcinka
pierwszej linii metra powstały
w trakcie budowy na przełomie
lat 80 i 90 ubiegłego wieku i wy-
magają modernizacji. Dziś już
nie produkuje się do nich części
zamiennych i bez przeprowa-

dzenia od podstaw odpowied-
nich prac remontowo-moderni-
zacyjnych w przypadku awarii
mogłoby dojść do zakłóceń w
funkcjonowaniu podziemnej ko-
lei. Na najbliższy weekend za-
planowano remont podstacji
trakcyjno-energetycznej na sta-
cji Ursynów.

Remonty wind 
i schodów ruchomych

We wrześniu na stacji Racła-
wicka zaczęła jeździć zmoder-
nizowana winda, która zastąpi-
ła podnośnik. Dźwig jest przy
południowo-zachodnim (po
stronie Szkoły Podstawowej nr
69) zejściu na stację, na wysoko-
ści budynku al. Niepodległości
119. Winda zjeżdża na antreso-
lę, gdzie można przesiąść się do
drugiej – zjeżdżającej na poziom
peronów. 

Winda jest dostępna dla osób
na wózkach, mających proble-
my z poruszaniem się, a także
opiekunów podróżujących z
dziećmi w wózkach. Dodatko-
wo wykonawca przystosował ją
do potrzeb osób niewidomych i
niedowidzących, m.in. wyposa-
żył w przyciski wyposażone w
oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

W maju pracownicy Metra War-
szawskiego odnowili sufit stacji
Politechnika. Dwukrotnie pomalo-
wali ok. 3000 m.kw. stropu, na co
zużyli około 600 litrów farby. 

Obecnie toczą się prace przy
remoncie przepompowni wód
opadowych na stacjach Pole Mo-
kotowskie oraz Ratusz Arsenał.
Wykonawca na zakończenie ro-
bót ma czas do 30 listopada.
ZTM dba również o pomieszcze-
nia służące na co dzień pracow-
nikom Metra Warszawskiego.

Kilka dni temu wykonawca zło-
żył dokumentację, która jest nie-
zbędna przy remoncie wentyla-
cji i klimatyzacji na stacji Pl. Wil-
sona. Modernizowany będzie
również wiadukt nad torami na
Stacji Techniczno-Postojowej na
Kabatach, którym poruszają się
pracownicy metra. 

Zaplanowane są też kolejne
prace. Wygląd i estetyka stacji
Pole Mokotowskie i Marymont
zostaną odświeżone. Na Polu
Mokotowskim wymiany doczeka
się zrobiona z płyt piaskowca ele-
wacja szybu windowego, miesz-
czącego się na południowo-zach-
odniej stronie stacji. Na Mary-
moncie remont obejmie elewacje
z płyt gresowych dwóch wejść od
strony południowo-zachodniej.
Zakończyło się właśnie postępo-
wanie przetargowe, a jedna z
ofert zmieściła się w przewidzia-
nym przez ZTM budżecie.

Modernizacje i remonty 
elektryczne 

ZTM ogłosił też przetarg na
wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej moder-
nizacji wybranych instalacji elek-
trycznych na stacjach Kabaty i
Imielin oraz w tunelu szlako-
wym. Zwycięzca przetargu bę-
dzie miał do przygotowania do-
kumentację niezbędną przy re-
moncie opraw (wraz z instalacja-
mi i urządzeniami rozdzielczy-
mi) oświetlenia podstawowego
i awaryjnego na stacji Kabaty.
Przy okazji ZTM planuje rów-
nież wymianę rozdzielnicy SN
w podstacji energetyczno-trakc-
yjnej i elementów składowych
systemu średniego napięcia. No-
we mają też być instalacje siłowe
(wraz z urządzeniami rozdziel-
czymi) w tunelu szlakowym.

z t m . w a w . p l
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Przed oddaniem do ruchu ponad 4,5 ki-
lometrowego odcinka S2 węzeł Puław-
ska – węzeł Warszawa Wilanów wraz z
tunelem długości 2335 m, muszą się za-
kończyć pozytywnym wynikiem testy i
procedury odbiorowe. Takie są wymogi
ustawy o drogach publicznych, Prawa
budowlanego oraz tzw. dyrektywy tune-
lowej UE. Obiekt musi przejść wszystkie
niezbędne kontrole, by zapewnić pełne
bezpieczeństwo kierowców.

Za sprawą wprowadzonych modyfikacji w ste-
rowaniu wentylacją, Strażacy jeszcze w tym tygo-
dniu przystąpią do kontroli w tunelu w ciągu S2.
Oczekujemy na opinię Sanepidu, który również
uczestniczy w procedurze odbiorowej.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Warszawie (WINB) o wydanie decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie. To złożona procedu-
ra administracyjna. Pracownicy WINB muszą

sprawdzić obszerną dokumentację powykonaw-
czą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie
i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Ostatnim etapem procesu odbiorowego jest
kontrola Wojewody Mazowieckiego. Po spraw-
dzeniu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa
oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeń-
stwa wyda zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja
da nam zielone światło na dopuszczenie do ruchu
S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wi-
lanów wraz z tunelem. Zakładamy, że stanie się to
jesienią tego roku.

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Pu-
ławska - Lubelska jest współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość do-
finansowania ze środków UE dla trzech odcin-
ków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km
wynosi ok. 2 mld zł.

G D D K i A

W stolicy powstanie nowa,
zielona przestrzeń dla
mieszkańców o charakte-
rze parkowym wraz z pla-
cem miejskim i fontanną
posadzkową. Zarząd Zie-
leni m.st. Warszawy ogło-
sił przetarg na zaprojekto-
wanie zagospodarowania
terenu nad tunelem Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy na Ursynowie.

Prace nad utworzeniem tere-
nu zieleni wzdłuż ul. Płaskowic-
kiej, w tym nad tunelem POW
wchodzą w nowy etap – war-
szawski Zarząd Zieleni ogłosił
właśnie przetarg na przygoto-
wanie projektu budowlanego i
wykonawczego zagospodaro-
wania tego terenu. Otwarcie
ofert nastąpi 15 listopada 2021
r. Prace nad projektem potrwa-
ją 12 miesięcy od momentu pod-
pisania umowy. Projektowany
teren zostanie podzielony na
sześć odcinków. Ogłoszenie
przetargu na realizację podsta-
wowego zakresu zagospodaro-
wania terenu nad tunelem POW
planowane jest na początku 2
kwartału 2023 r.

– Stworzymy nowy, rozległy
park linearny o długości blisko 2
km, dostępny dla wszystkich
mieszkańców. W projekcie sta-
wiamy na rozwiązania, które
pozwolą nam na efektywne go-
spodarowanie wodami opado-
wymi i roztopowymi. Duża po-
wierzchnia biologicznie czynna
parku wpisze się w założenia
Strategii adaptacji do zmian kli-
matu dla m.st. Warszawy – mó-
wi Justyna Glusman, dyrektor-
ka koordynatorka ds. zrówno-
ważonego rozwoju i zieleni m.st.
Warszawy.

– Nad Południową Obwodni-
cą Warszawy posadzimy ok. 700
drzew, 28 tys. krzewów, stwo-
rzymy również wielogatunkowe
łąki kwietne i rabaty bylinowe.
Mieszkańcy będą mogli odpo-
czywać na nowych ławkach i pik-
nikować na rozległych trawni-
kach – dodaje Kamila Nowocin,
zastępca dyrektora Zarządu Zie-
leni m.st. Warszawy.

Oprócz nowych drzew i krze-
wów zbudowane zostaną alejki
i chodniki, będzie oświetlenie i
monitoring. Elementem prze-
wodnim projektowanych tere-

nów będzie promenada biegną-
ca od ul. Pileckiego do ul. No-
woursynowskiej oraz tzw. „żółta
wstęga”, meandrująca przez
wszystkie odcinki terenu, wyko-
nana z różnych elementów i ma-
teriałów, których wspólną cechą
jest barwa żółta. „Wstęga” w jed-
nym miejscu będzie nawierzch-
nią, w kolejnym zmieni się w ro-
ślinność, a następnie w element
małej architektury czy też ele-
ment zabawowy, w zależności
od miejsca i jego funkcji.

Na odcinku od ul. Braci Wa-
gów do al. Komisji Edukacji Na-
rodowej powstanie plac miejski
z fontanną posadzkową obsa-
dzony drzewami, z miejscem na
choinkę noworoczną. Przewi-
dziano tutaj rzeźbiarskie ele-
menty zabawowe i drewniany
podest o zmiennych nachyleniu
– z których będą mogły korzy-
stać również dzieci.

Na zaprojektowanie oraz bu-
dowę nowego terenu zieleni nad
POW zarezerwowano w budże-
cie miasta 10,3 mln złotych. Wy-
konanie projektu budowlanego
i wykonawczego oraz kosztory-
su inwestorskiego ujętych w
przedmiocie zamówienia ogło-
szonego przetargu pozwoli na
precyzyjne oszacowanie kosz-
tów realizacji inwestycji.

Koncepcja architektoniczno-
-urbanistyczna zagospodarowa-
nia terenu nad tunelem POW zo-
stała wypracowana w konsulta-
cjach społecznych w 2016 r. przez
zespół biura projektowo-konsul-
tingowego PROINWESTYCJA
pod kierownictwem Katarzyny
Łowickiej. Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy przeanalizował prze-
widziane w koncepcji rozwiąza-
nia dotyczące zagospodarowa-
nia terenu w pasie drogowym
oraz zaplanował zakres ich reali-
zacji adekwatnie do zabezpie-
czonych na ten cel środków fi-
nansowych w budżecie m.st.
Warszawy. A n n a  S t o p i ń s k a

W dniu 7 października od-
była się konferencja pra-
sowa przedstawicieli war-
szawskich struktur Polski
2050, w której wzięli
udział radni Donata Ra-
packa i Paweł Lenarczyk
oraz Katarzyna Jagiełło,
ekspertka ds. ekologii Pol-
ski 2050. 

W trakcie spotkania została
przedstawiona propozycja war-
szawskich struktur dotycząca
kompostowników w parkach
oraz na terenach zieleni zarzą-
dzanych przez dzielnice. Pismo
w tej sprawie trafiło także do
władz Ursynowa.

- Zwróciliśmy się do wszyst-
kich warszawskich dzielnic, aby
już w tym roku w wielu miej-
scach w Warszawie pojawiły się
kompostowniki. Aktywność Za-
rządu Zieleni w tym zakresie
traktujemy jako krok w dobrym
kierunku, ale niewystarczający
w skali tak dużego miasta jak
Warszawa. Dlatego we wszyst-
kich dzielnicach przedstawiciele

Polski 2050 apelują o rozszerze-
nie działań związanych z kom-
postownikami. Ufam, że mądrzy
i myślący ekologicznie przedsta-
wiciele warszawskiego samorzą-
du na nasz apel odpowiedzą po-
zytywnie - powiedział Paweł Le-
narczyk, radny Polski 2050.

Korzyści wynikające z wyko-
rzystania kompostowników to
m.in.: 

– oszczędności w przy wywo-
żeniu liści, trawy;

– przetwarzanie materiału bio
na miejscu;

– możliwość wykorzystania
kompostu na wiosnę jako nawóz
dla drzew i krzewów w parkach;

– ziemia zmieszana z kompo-
stem jest lżejsza i lepiej zatrzy-
muje wodę (do 9 litrów wody na
m2).

Nowe dowody osobiste będą lepiej zabez-
pieczone – to za sprawą odcisków pal-
ców zamieszczonych w warstwie elektro-
nicznej dokumentów, a także uwidocz-
nionemu podpisowi posiadacza. Nowy
wzór dokumentu tożsamości zostanie
wprowadzony 7 listopada. Warto jednak
pamiętać, że dotychczasowych, ważnych
dowodów nie trzeba będzie wymieniać.

Polska dostosowuje dowody osobiste do wy-
mogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty bę-
dą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wy-
sokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie
jak w przypadku paszportów, zawierać będzie

wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski
palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w
warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis
właściciela, a także literowy skrót PL na tle fla-
gi Unii Europejskiej.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji
wprowadzenie rozwiązań technicznych umożli-
wiających wydawanie nowego dowodu osobiste-
go zostało zaplanowane na 7 listopada 2021 r.
Oznacza to, że od poniedziałku, 8 listopada, w
urzędach mieszkańcy będą mogli składać już
wnioski o dokument tożsamości według nowych
regulacji.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby posiada-
jące ważne dowody osobiste, wydane zgodnie z
dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą
musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów bę-
dzie można korzystać do momentu utraty ich
ważności.

W związku z wprowadzeniem nowego dowodu
osobistego, już od 27 lipca, nie ma możliwości
złożenia wniosku o ten dokument elektronicznie.
Po wdrożeniu nowego wzoru, składanie wnio-
sków online możliwe będzie wyłącznie w przypad-
ku dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców
nie będą pobierane.

Więcej informacji na temat nowego dowodu
osobistego można uzyskać na stronie gov.pl.

W sobotę (9 października)
na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy Ursynów odbyło
się spotkanie z kulturą i
kuchnią naszych połu-
dniowych sąsiadów. Wielu
mieszkańców Ursynowa
wykorzystało okazję do
bliższego poznania tego
kraju. Imprezę odwiedził
ambasador Republiki Sło-
wacji Andrej Droba.

Przez kilka godzin można było
posmakować dań regionalnych
oraz słowackiego wina i piwa.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się także stoiska słowac-
kich twórców ludowych. Słowac-
cy rzemieślnicy pokazywali jak

wykonuje się tradycyjne naczy-
nia ceramiczne oraz ozdabia tra-
dycyjne słodycze, m.in. pierniki.

Kulminacyjnym wydarzeniem
Dnia Kultury Słowackiej był wy-
stęp słowackiej gwiazdy, czyli ze-
społu Hrdza. Członkowie tego ze-
społu pochodzą z miasta Preszów,
na wschodzie Słowacji. Dla ursy-
nowskiej publiczności zagrali
m.in utwory autorskie Slavomíra
Gibartiego inspirowane słowac-
kim folklorem z elementami fol-
ku, rocka oraz word music. To był
bardzo energetyczny występ.

Organizatorem wydarzenia
była Dzielnica Ursynów we
współpracy z Instytutem Słowac-
kim w Warszawie.

Więcej zieleni na Ursynowie

Toczą się procedury odbiorowe dla tunelu

Nowe dowody osobiste już w listopadzie

Więcej kompostowników w Warszawie

Nasz sąsiad Słowacja...
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W niedzielę, 17 października, w godz. 12.00-16.00 na
parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się
kolejna wyprzedaż garażowa. 

To szansa na podarowanie rzeczom drugiego życia. Urząd Dziel-
nicy Ursynów poinformował, że limit miejsc dla sprzedających na
Garażówkę został wyczerpany. Każda „garażówka” to raj dla poszu-
kiwaczy skarbów, kiermasz staroci, a z drugiej strony szansa na no-
we życie dla niepotrzebnych ubrań, zabawek, książek, bibelotów i
innych szpargałów oraz duże pole do popisu dla rękodzieła i wszel-
kiej maści twórczości własnej!

W czwartek, 14 października Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza ursynowskich przedsiębiorców na spotkanie. 

„Chcemy poznać lokalnych przedsiębiorców, wysłuchać ich
potrzeb, zrozumieć biznesową perspektywę patrzenia na naszą
dzielnicę. Mamy nadzieję, że zachęcimy osoby przedsiębiorcze,
działające lokalnie, do integracji, networkingu i współpracy. Ur-
synów jest przyjaznym miejscem do życia, chcemy aby był rów-
nie przyjazny przedsiębiorcom i ich biznesom” – deklarują ursy-
nowscy urzędnicy. 

Spotkanie rozpoczyna stały dialog na temat ursynowskiej przed-
siębiorczości. Spotkanie odbędzie się w sali 136 w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów (al. KEN 61) w dwóch turach (do wyboru), czyli o go-
dzinie 10.00 oraz o godzinie 18.00.

Z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Ursynów rozpoczęła się
druga edycja szkoleń ,,Rozwiązywanie problemów al-
koholowych w gminie - cykl szkoleń dla przedstawicieli
ursynowskich jednostek i instytucji działających na
rzecz mieszkańców”. 

To 35-godzinne, kompleksowe szkolenie ma na celu wzmocnie-
nie kompetencji i podniesienie wiedzy na temat możliwości wspar-
cia rodzin zagrożonych wystąpieniem problemu alkoholowego i
przemocy w rodzinie. W zajęciach prowadzonych przez ekspertów
związanych z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych bierze udział ponad 20 pedagogów ze szkół i przedszko-
li oraz pracowników socjalnych.

- Wzmacniamy współpracę z podmiotami działającymi na Ur-
synowie na rzecz rodziny, aby minimalizować ryzyka związane z
uzależnieniem i przemocą. Wierzę, że organizowane i finansowa-
ne przez urząd szkolenia będą stanowiły realne wsparcie dla
osób niosących niezbędna pomoc. Pandemia niestety pogłębiła
problemy części ursynowskich rodzin. Naszym celem jest ograni-
czenie jej negatywnych skutków – mówi zastępca burmistrza 
Jakub Berent.

21. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Mimu

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, która odbę-
dzie się 18.10.2021 r. (Poniedziałek) o godzinie 13.00 w Ursy-
nowskim Centrum Kultury „Alternatywy”, a dotyczyć będzie
21. Międzynarodowego Festiwal Sztuki Mimu. W konferencji we-
zmą udział: Dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury Krzysz-
tof Czubaszek, Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Robert Kempa oraz Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Fe-
stiwalu Sztuki Mimu Bartłomiej Ostapczuk.

Podczas konferencji opowiemy oryginalnych, poruszających
serce i uruchamiających refleksje przedstawieniach znakomitych
wykonawców teatru Pantomimy z Danii, Francji, Niemiec, Nor-
wegii i Polski.

Profilaktyczne szkolenia dla
specjalistów z Ursynowa

Czwartkowe spotkanie 
dla przedsiębiorczych

Niedzielna Garażówka

Nowa radna w Radzie Dzielnicy Ursynów
12 października podczas XXXVIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów odbyło się uroczyste

ślubowanie nowej radnej. 

GGrraażżyynnaa WWóójjttoowwiicczz startowała w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Ursynów z listy nr 4 zgłoszo-
nej przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA. 27 września br. Komisarz Wyborczy
w Warszawie I wydał Postanowienie Nr 90/2021 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy 
Ursynów m. st. Warszawy, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Piotra Karczewskiego. Grażyna 
Wójtowicz uzyskała w wyborach kolejno największą liczbę głosów, nie utraciła prawa wybieralności oraz nie
zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Na Sesji Rady Dzielnicy, przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radna złożyła ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, nowa radna z wykształcenia i zamiłowania jest 
ekonomistą, absolwentką kierunku finansów i bankowości. Była wieloletnim pracownikiem służby cywilnej,
od 2015 r. pracuje w administracji samorządowej, od 6 lat zajmuje się kontrolą realizacji projektów współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 40 lat jest Ursynowianką, społeczniczką i wolontariuszką ursynowskiego Stowarzyszenia „Ariadna”, 
była członkinią Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w latach 2015-2018 oraz członkinią Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy. Koordynowała 35 Konkurs „Warszawa w kwiatach” na Ursynowie. Jak mówi o sobie, jest
zwolenniczką Warszawy patrzącej w przyszłość, europejskiej i nowoczesnej.
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W Służewskim Domu Kultury odbyła się
ogólnopolska inauguracja 19. edycji pro-
gramu Święto Drzewa pod patronatem
Prezydenta m.st. Warszawy. W ramach
tej inicjatywy stołeczny Zarząd Zieleni
oraz Klub Gaja już od 5 lat prowadzą ak-
cję edukacyjną dla placówek oświato-
wych „Warszawskie Święto Drzewa – Mi-
lion Drzewa dla Warszawy”. Przedszko-
la i szkoły otrzymały sadzonki lip, klo-
nów, jarząbów i dzikich jabłoni. Nasa-
dzono też drzewa pamięci Marii Janion.

Warszawa od kilkunastu lat jest partnerem
Święta Drzewa, a od kilku warszawski Zarząd
Zieleni organizuje akcję edukacyjną „Warszawskie
Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy”.
Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej
Klubu Gaja na temat ochrony środowiska i klima-
tu, poparty realnym działaniem – sadzeniem i
ochroną drzew. Co roku wsparcie otrzymują ini-
cjatywy realizowane w ramach tego programu na
terenie stolicy. Ich efektem są nowe nasadzenia
drzew i krzewów, lokalne działania dla drzew i
opieka nad nimi. W działania proekologiczne an-
gażowani są m.in. mieszkańcy, szkoły, przedszko-
la, samorządy, instytucje. W rezultacie w ciągu 18
lat trwania akcji i przy wsparciu ponad 760 tys.
osób posadzono łącznie ponad 942 tys. drzew i
zebrano ponad 5100 ton makulatury. Inaugura-
cja kolejnych edycji ma miejsce około 10 paź-
dziernika, kiedy to przypada Światowy Dzień
Drzewa. Hasło przewodnie tegorocznej, dzie-
więtnastej już edycji akcji Święto Drzewa brzmi
„Dla przyrody”.

– Warszawa wspiera program Święto Drzewa
m.in. poprzez działania na rzecz ochrony drzew
i powiększania drzewostanu. W zeszłym roku po-
sadziliśmy 210 tys. drzew przy ulicach, na skwe-
rach, w parkach, w lasach. Powierzchnię lasów
miejskich zwiększyliśmy przez ostatnie trzy lata o
100 ha – mówi Justyna Glusman, dyrektorka ko-
ordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zie-
leni m.st. Warszawy. Podkreśla znaczenie wyso-
kich standardów pielęgnacji drzewostanu i ziele-
ni niskiej wprowadzonych przez Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy. – Jako pierwsze miasto w Polsce
opracowaliśmy Mapę Koron Drzew dla całego te-
renu miasta. Narzędzie to umożliwia nam dia-
gnozę kondycji drzew, ocenę klasy ryzyka i obli-

czenie pokrycia koronami drzew poszczególnych
rejonów stolicy – dodaje Justyna Glusman.

– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, w tym
młodzieży za zaangażowanie w działania na rzecz
zazieleniania miasta. Warto uświadamiać
uczniów, że zawód ogrodnika jest interesujący i da-
je dużą satysfakcję. W ciągu ostatnich lat w naszej
akcji “Warszawskie święto drzewa - Milion drzew
dla Warszawy” organizowanej przy współpracy z
Klubem Gaja wzięło udział ponad 400 placówek,
a uczestnicy otrzymali ok. 5 tys. sadzonek drzew
i krzewów. W tym roku otrzymają kolejne 3 tys. sa-
dzonek drzew – podkreśla Kamila Nowocin, za-
stępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Podczas inauguracji Święta Drzewa przy Słu-
żewskim Domu Kultury posadzono wspólnie dwa
duże drzewa – dąb i lipę – dla upamiętnienia wy-
bitnej znawczyni literatury romantycznej, prof.
Marii Janion. – Dąb przez swą długowieczność, li-
pa przez zdolność samoodradzania się – od staro-
żytności symbolizują nieśmiertelność. Posadzo-
ne drzewa mają trwać i rosnąć w intencji warto-
ści, które wyznawała profesor i roztaczać opiekę
nad młodymi ludźmi zainteresowanymi czyta-
niem, pisaniem, rozumieniem – tłumaczy Kazimie-
ra Szczuka, historyczka literatury i nauczycielka.
W sadzeniu brali udział m.in. ambasadorzy pro-
gramu – aktorzy Dagmara Bąk i Bartłomiej Topa.

Gościem tegorocznej inauguracji Święta Drze-
wa była Georgiana Keable, wykładowczyni sztu-
ki opowiadania na Uniwersytecie w Oslo. Keable
wyszukuje historie, które mówią o naszej relacji z
naturą. Podczas wydarzenia wręczone zostały na-
grody dla najaktywniejszych uczestników „Świę-
ta Drzewa” – laureatów konkursu Czarodziejskie
Drzewo i Drzewo Roku. Drzewem Roku został
Dąb Dunin w Przybudkach (gmina Narew, woj.
podlaskie), na który oddano ponad 7 tys. głosów.

Do 19. edycji Święta Drzewa może dołączyć każ-
dy – osoby indywidualne, a także placówki oświa-
towe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne,
wspólnoty mieszkańców czy firmy. Zgłosić udział
w programie można wypełniając formularz - Klub
Gaja formularz zgłoszeniowy (swietodrzewa.pl).
Natomiast placówki oświatowe zainteresowane ak-
cją „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew
dla Warszawy” mogą dowiedzieć się, jak przystąpić
do inicjatywy ze strony Zarządu Zieleni m.st. War-
szawy. Z a r z ą d  Z i e l e n i  m . s t .  W a r s z a w y

Poprawa zdrowotna drze-
wostanów i zwiększenie
bioróżnorodności – to
główne cele zabiegów pie-
lęgnacyjnych prowadzo-
nych przez Lasy Miejskie –
Warszawa. Pierwsze prace
rozpoczęto w dzielnicy We-
soła, kolejne planowane
są jeszcze w Wawrze, na
Ursynowie, Bemowie, Bia-
łołęce i Bielanach. 

Jesień jest jednym z bardziej
intensywnych okresów w roku
na wykonywanie zabiegów pie-
lęgnacyjnych na terenach le-
śnych. Ich zakres potrafi być bar-
dzo szeroki – od wycinki drzew
w ramach tak zwanej „trzebie-
ży”, po wprowadzanie nowych

nasadzeń w związku z przebu-
dową drzewostanów. Konkret-
ne wytyczne w tym zakresie
określają Plany Urządzenia Lasu
– sporządzane raz na 10 lat do-
kumenty, wskazujące jaka jest
struktura danego lasu oraz jakie
działania podejmować, aby
wzmacniać jego stabilność i za-
pewnić trwałość.

Główne prace pielęgnacyjne
to tak zwana „trzebież”, czyli usu-
wanie w lesie konkretnych, poje-
dynczych drzew – zamierających,
zasiedlonych przez szkodniki, z
widocznymi objawami chorobo-
wymi lub uszkodzeniami. Pod-
czas trzebieży usuwane są rów-
nież obce, w tym inwazyjne ga-
tunki drzew, a także część drzew

zdrowych, rosnących zbyt gęsto.
Wycinka tych ostatnich ma na
celu stworzenie przestrzeni dla
sąsiadujących drzew w celu roz-
budowy ich koron i umożliwienia
optymalnego wzrostu. Dzięki
usunięciu pojedynczych egzem-
plarzy, pozostałe drzewa mają
do dyspozycji więcej zasobów,
dzięki czemu mogą lepiej i stabil-
niej się rozwijać.

Często zdarza się, że pracow-
nicy Lasów Miejskich – Warsza-
wa muszą przeprowadzić wycin-
kę, aby usunąć drzewa zlokali-
zowane blisko szlaków komuni-
kacyjnych, których stan bezpo-
średnio zagraża bezpieczeństwu.

Prace, które prowadzone są
obecnie w dzielnicy Wesoła
(okolice ulic: Warszawskiej, Pod-
leśnej, Wawerskiej, Mickiewicza
i Asnyka) potrwają do końca ro-
ku. Również do tego czasu po-
winny zakończyć się zabiegi, któ-
re planowane są w pozostałych
dzielnicach Warszawy: Wawer
(Las Matki Mojej), Ursynów (Las
Kabacki), Bemowo (Las Bemo-
wo), Białołęka (okolice ul. Pło-
chocińskiej) i Bielany (otulina
rezerwatu „Las Bielański”). Każ-
de z miejsc objętych pracami zo-
stanie odpowiednio oznakowa-
ne przez pracowników Lasów
Miejskich – Warszawa.

K o n r a d  S k w a r e k

Ruszyły zabiegi pielęgnacyjne w lasach

Święto Drzewa z silnym wsparciem Warszawy

ZDM poszerzył flotę pojaz-
dów do e-kontroli płatne-
go parkowania. W po-
przednim tygodniu ode-
brano cztery nowe auta i
w sumie jest ich ich już sie-
dem. Dostarczone pojazdy
swoją służbę powinny roz-
począć na początku paź-
dziernika.

Aby skutecznie kontrolować
Strefę Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego, powiększono sa-
mochodową flotę e-kontroli.
Właśnie dotarły cztery następ-
ne pojazdy wyposażone w ka-
mery i szereg czujników służą-
cych weryfikacji opłat za postój
w strefie. Dostarczyła je war-

szawska firma MCX Pro Sp. z
o.o. na podstawie zawartej dwa
miesiące temu umowy, która
przewiduje również prawo opcji
umożliwiające zamówienie
dwóch kolejnych pojazdów.

Belka zamiast „pudeł” 
Cztery nowe auta to nissany

leaf, podobnie jak trzy pozosta-
łe obecnie użytkowane. Też są
wyposażone w zestaw kamer i
czujników, ale różnią się od do-
tychczasowych samochodów e-
kontroli. Na dachu zamiast cha-
rakterystycznych białych „pu-
deł” mają zamontowaną belkę.
To właśnie w niej znajduje się
sprzęt do skanowania numerów

rejestracyjnych pojazdów zapar-
kowanych w SPPN. Z kolei urzą-
dzenia rejestrujące dane i prze-
kazujące je do bazy Zarządu
Dróg Miejskich ulokowane zo-
stały w specjalnej obudowie na
tylnym siedzeniu pojazdów.

Podobnie jak trzy poprzednie
nissany, cztery nowe są elek-
tryczne. Na ulice wyjadą dopie-
ro za kilka dni. Wcześniej trzeba
je przygotować do służby, m.in.
odpowiednio je oznaczając.

Ponad 6 mln kontroli
System elektronicznej kontro-

li strefy z parkomatami funkcjo-
nuje od 7 stycznia 2020 r. Tego
dnia służbę rozpoczęły dwa auta,

trzecie dołączyło osiem miesięcy
później. Do tej pory przejechały
ponad 130 tys. km i skontrolo-
wały 6 267 683 parkujące pojaz-
dy (3 608 176 w zeszłym roku i 2
659 507 w bieżącym) – każdy z
nich w praktyce dwa razy, bo
kontrola polega na dwukrotnym,
w ciągu kilku minut, sprawdze-
niu auta parkującego w tym sa-
mym miejscu. Chodzi o to, aby
wykluczyć tych kierowców, któ-
rzy chwilę wcześniej przyjechali
i nie zdążyli zapłacić w parko-
macie lub przez aplikację.

Takie kontrole skończyły się
wystawieniem 280 286 tzw. DO-
D-ów, czyli Dokumentów Opła-
ty Dodatkowej. W ciągu ostat-

niego półtora roku 25 dwuoso-
bowych pieszych patroli ZDM
wystawiło 226 840 kar za brak
opłaty za postój w strefie.

Niebawem – jeszcze jesienią
– także piesze patrole zostaną
wyposażone w system e-kontr-
oli. Po to, aby kary dla niepłacą-
cych kierowców nie były umiesz-
czane za wycieraczką, a znajdo-
wały się w systemie elektronicz-
nym. Informacja o przewinieniu
i należnej do uiszczenia kwocie
będzie też wysyłana do kierow-
ców pocztą.

Warto podkreślić, że warszaw-
ski system e-kontroli, kupiony
dzięki unijnemu dofinansowa-
niu w ramach Virtual WOF, czy-
li projektu pod nazwą Wirtualny
Warszawski Obszar Funkcjonal-
ny, to rozwiązanie niezwykle no-
watorskie. Żaden europejski sys-
tem nie potrafi określić położe-
nia kontrolowanego pojazdu z
taką dokładnością. Przy mniej
precyzyjnych rozwiązaniach nie-
zbędna jest dodatkowa weryfi-
kacja przez patrol pieszy. Sys-
tem e-kontroli, będący dziełem
warszawskiego startupu Smart
Factor, odciąża patrole piesze,
które dzięki temu można skie-
rować w inne rejony.

Szersza strefa 
Nowe cztery pojazdy do e-ko-

ntroli przydadzą się tym bar-
dziej, że SPPN od 15 listopada
rozszerzy się o Ochotę i Żoliborz.
W strefie przybędzie w sumie
ponad 14,2 tys. miejsc postojo-
wych, a ich łączna liczba wynie-
sie ok. 52 tys.

Obecnie trwa włączanie ulic
do strefy – zaczęto od Ochoty.
Na części z nich konieczne stało
się wprowadzenie nowej orga-
nizacji ruchu. Wymagało to przy-
gotowania projektów czasowej
(na okres robót) i stałej organiza-
cji ruchu, które zaczęto sukce-
sywnie wdrażać w terenie. 

z d m . w a w . p l

Ponad 30 mln zł – to wartość sprzętu i
aparatury medycznej oraz ambulansów
transportowych, w które zostanie wypo-
sażonych 7 miejskich szpitali. Zakup bę-
dzie możliwy dzięki wsparciu samorzą-
du województwa w ramach projektu
unijnego.

192 sztuki nowoczesnego sprzętu medycznego
już niebawem trafią do tych placówek.

Jak zauważa członek zarządu województwa
mazowieckiego, Elżbieta Lanc, statystyki doty-
czące zakażeń niepokojąco rosną. – Dziś mieli-
śmy ponad 1200 zakażeń. Dlatego wszystkie szpi-
tale muszą jak najszybciej przygotować się do ko-
lejnej fali pandemii. Aby im pomóc, uruchomiliśmy
największy projekt covidowy w Europie. Dziś mó-
wimy już o 480 mln zł z UE na walkę z pandemią
i doposażenie szpitali. Wśród 75 partnerów zna-
lazło się aż 27 placówek medycznych z Warszawy,
w tym 7 szpitali miejskich, do których do tej pory
trafiło ponad 270 sztuk sprzętu i wyposażenia –
podsumowuje Elżbieta Lanc. – Na tym nie koniec.
Już wkrótce miejskie szpitale w Warszawie zaku-
pią ponad 190 sztuk sprzętu o wartości 30 mln zł.

W szpitalach pojawią się m.in. respiratory, bron-
choskopy, aparaty do leczenia nerkozastępczego,
stacjonarne i mobilne aparaty RTG, sprzęt do to-
mografii komputerowej i rezonansu magnetycz-
nego oraz kardiomonitory i defibrylatory. Ponad-
to stołeczny Meditrans zakupi dwa ambulanse,
które trafią do Szpitala Grochowskiego i Szpitala
Czerniakowskiego.

– Wiemy, jak ważne jest wsparcie dla szpitali –
zwłaszcza w okresie epidemii, kiedy wszystkie
placówki muszą wykazać zwiększoną gotowość.
Dlatego doceniamy każdy gest, który pozwala
zwiększyć wyposażenie naszych miejskich placó-
wek. Sprzęt, który się tu pojawi, będzie ratował
zdrowie i życie wszystkich warszawiaków – mó-
wi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta
m.st. Warszawy.

Nowy sprzęt i aparatura medyczna trafią do:
Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Bie-
lańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Szpitala Czernia-
kowskiego, Szpitala Wolskiego im. dr Anny Go-
styńskiej, Szpitala Grochowskiego im. dr med.
Rafała Masztaka, Szpitala Praskiego oraz Szpita-
la Solec. Łączna wartość sprzętu to blisko 30 mln
zł, z czego najwięcej bo ponad 7 mln zł samorząd

województwa przeznaczy na wsparcie Szpitala
Czerniakowskiego.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący sejmi-
kowej komisji zdrowia i kultury fizycznej podkre-
śla, że to nie pierwsze wsparcie, które trafiło do 7
miejskich szpitali. – Wliczając wcześniejsze 11
mln zł, miejskie placówki warszawskie otrzyma-
ły już w sumie ponad 40 mln zł. Ta kwota przekła-
da się na kilkaset sztuk sprzętu ratującego życie pa-
cjentów chorych na Covid-19. To pokazuje, że sa-
morząd województwa jest w stanie porozumieć się
ze wszystkimi partnerami, zarówno ze szpitalami
rządowymi, wojewódzkimi, powiatowymi czy
miejskimi. To przykład, jak można we współpra-
cy, a nie w kłótni, walczyć z pandemią.

Wsparcie dla warszawskich placówek to ele-
ment realizowanego przez samorząd wojewódz-
twa unijnego projektu, którego celem jest przeciw-
działanie Covid-19 poprzez doposażanie mazo-
wieckich placówek medycznych. W projekcie
uczestniczy w sumie 75 partnerów, w tym 27 z
Warszawy.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz ada-
ptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego” realizowany jest przez sa-
morząd województwa mazowieckiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „In-
frastruktura ochrony zdrowia”. Wartość projektu
to 480 mln zł. M B L

Sprzęt i aparatura dla 7 szpitali

Kolejne cztery samochody do e-kontroli
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Dzielnica Mokotów wspie-
ra i współpracuje ze Stra-
żą Miejską, szczególnie z
jej II odziałem terenowym
obejmującym Mokotów. 

Z okazji corocznego święta
tej instytucji oraz w uznaniu za
wyróżniającą się służbę na
rzecz bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego dzielnicy Mo-
kotów, burmistrz złożył wyróż-
nionym strażnikom i strażnicz-
kom wyrazy podziękowania i
wdzięczności.

Samorząd Mokotowa wspólnie z mieszkańcami i rodzi-
ną powstańca odsłonili pamiątkową tablicę poświęco-
ną ppłk. Eugeniuszowi Tyrajskiemu ps. “Sęk”. 

Odsłonięcie tablicy, mieszczącej się przy ul. Belwederskiej 17, mia-
ło miejsce w 95. rocznicę urodzin powstańca. W uroczystości udział
brała rodzina i przyjaciele powstańca, mieszkańcy oraz radni i za-
rząd Mokotowa.

Andrzej Rosiewicz zaśpiewa dla seniorów
Zapraszamy na dwa koncerty Andrzeja Rosiewicza, który zaśpiewa wraz z zespołem Asocjacja

Hagaw. W programie znane i lubiane przeboje tego wykonawcy. Koncerty odbędą się:
17 października (niedziela) o godz. 17.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Mokotów przy ul. Nie-

gocińskiej 2a;
22 października (piątek) o godz.17.00 w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula

Wallenberga przy ul. św. Bonifacego 10. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wy-

dziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Woronicza 44a w godz. 8.00 - 14.00, tel. 22 443 67 70.

Skwer Pokolenia Kolumbów
Uroczyste nadanie nazwy Skweru Pokolenia Kolumbów odbędzie się 18 października (ponie-

działek) o godz. 14.30 u zbiegu ulic Idzikowskiego, Płyćwiańskiej i Ikara. W uroczystości weźmie
udział zarząd dzielnicy oraz radni Mokotowa.

Wyróżnienia dla najlepszych 
Strażników Miejskich

Tablica pamięci ppłk. Eugeniusza
Tyrajskiego już na Mokotowie

4 października przypadał
Światowy Dzień Zwierząt.
Pamięta o tym również
Warszawa, która w różno-
raki sposób troszczy się o
nie każdego dnia.

Zwierzęta w stolicy to nie tyl-
ko psy i koty, które mają wła-
ściciela i stały dom. To także
zwierzęta bezpańskie, leśne czy
wolno żyjące. Bardzo często
pierwszą służbą, która ma z ni-
mi styczność i podejmuje odpo-
wiednie działania jest Ekopa-
trol Straży Miejskiej. Tylko w
ubiegłym roku funkcjonariusze
przeprowadzili ponad 16 tysię-
cy interwencji. Wśród odłowio-
nych zwierząt najczęściej tra-
fiały się gołębie, koty i psy, ale
zdarzały się również takie oka-
zy, jak łoś, a nawet pyton kró-
lewski czy boa. Część stworzeń
została zwrócona właścicielom,
część wypuszczono z powrotem
do naturalnego środowiska. Po-

zostałe trafiły do lecznic wetery-
naryjnych oraz innych miejskich
podmiotów, które zajmują się
pomaganiem zwierzętom – np.
do Schroniska na Paluchu lub
warszawskiego ZOO.

Zwierzęta bezdomne
Tymczasowy dom dla zwie-

rząt bezdomnych w Warszawie
zapewnia Schronisko na Palu-
chu. Placówka, przy wsparciu
kilkuset wolontariuszy, nie tylko
codziennie opiekuje się psami i
kotami, ale również aktywnie
działa, aby jak najszybciej zna-
leźć dla nich stały dom. W ciągu
ponad 20 lat istnienia, placów-
ka zapewniła opiekę ponad 80
tys. bezdomnych zwierząt. Ale
jej działalność dotyczy również
tych czworonogów, które mają
swoich właścicieli. Schronisko
organizuje bezpłatne czipowa-
nie psów i kotów. W tym roku na
terenie Warszawy odbyło się 7
akcji, podczas których zaczipo-
wano kilkaset zwierząt. Podob-
ne działania prowadzi również
miasto – od kilku lat Warszawa

finansuje kastrację, sterylizację
i czipowanie zwierząt właści-
cielskich w stolicy.

Zwierzęta leśne
Lasy zajmują ponad 15 pro-

cent powierzchni Warszawy. Z
tego względu na terenie miasta
często pojawiają się zwierzęta,
które zwykle spotkać można w
bardziej naturalnym środowi-
sku. Pomocą łosiom, sarnom,
jeżom lub innym leśnym stwo-
rzeniom służą Lasy Miejskie –
Warszawa i działający w ich ra-
mach Ośrodek Rehabilitacji
Zwierząt zlokalizowany w Le-
sie Sobieskiego. Placówka zaj-
muje się chorymi, rannymi i
osieroconymi wolno żyjącymi
ssakami znalezionymi przez
człowieka. Dzięki specjalistycz-
nej opiece mają one szansę na
powrót do zdrowia, a następ-
nie do naturalnego środowiska.
Od początku istnienia ośrodka

przyjęto w nim ponad 8000
zwierząt, z czego ponad 60%
zostało przywrócone naturze.

Niestety często zdarza się, że
do placówki trafiają młode, zdro-
we zwierzęta, znalezione i za-
brane przez warszawiaków z la-
su czy ogrodu. Duża część z nich
nigdy nie powinna znaleźć się
w ośrodku – mimo profesjonal-
nej pomocy osierocone maluchy
mogą mieć problem z powrotem
do naturalnego środowiska. Dla-
tego zawsze przed zabraniem
zwierzęcia należy zastanowić się
czy rzeczywiście potrzebuje ono
pomocy, a w przypadku jakich-
kolwiek wątpliwości – skontak-
tować się w tej sprawie ze specja-
listami, np. z Ośrodkiem Rehabi-
litacji Zwierząt (22 756 34 75).

Zwierzęta chronione 
i zagrożone wyginięciem
Na terenie warszawskiego

ZOO żyje prawie 12 tys. zwie-
rząt należących do ponad 500
gatunków. 49 z nich jest obję-
tych programami ratowania
przed wyginięciem – to m.in. sło-

nie afrykańskie i nosorożce in-
dyjskie, ale też rodzime gatunki:
wydry, żubry czy niedźwiedzie
brunatne. Poza opieką nad zwie-
rzętami, które znajdują się w sa-
mym ogrodzie, stołeczne ZOO
angażuje się także w ochronę
fauny w terenie – to np. projekt
przywracania na Mazowszu żół-
wia błotnego czy udział w pro-
gramie przywrócenia foki szarej
do południowego Bałtyku.

Na terenie ZOO funkcjonuje
Ośrodek Rehabilitacji Krajo-
wych Ptaków Chronionych,
zwany „Ptasim Azylem”. Pla-
cówka zapewnia chorym i tra-
fiającym w ręce ludzi ptakom
opiekę, leczenie i rehabilitację
oraz możliwość powrotu do śro-
dowiska naturalnego. Rocznie
trafia do niej około 5-6 tysięcy
skrzydlatych przyjaciół.

Poza Ptasim Azylem, w sto-
łecznym ZOO działa również
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Chronionych Centrum CITES.
To wyspecjalizowana placówka
o charakterze tymczasowym dla
zwierząt zagrożonych wyginię-
ciem. Zwykle trafiają do niej
chronione gady, płazy i bezkrę-
gowce, które nielegalnie próbo-
wano przewieźć przez granicę.
Do czasu uregulowania ich stanu
prawnego, na terenie ośrodka
mają zapewnioną opiekę wete-
rynaryjną i rehabilitację. Obec-
nie w placówce przebywa 340
zwierząt, a tylko w ubiegłym ro-
ku trafiło tam 72 pacjentów.

O chronione gatunki zwierząt
dba również warszawski Zarząd
Zieleni. Miejska jednostka stara
się tworzyć w swoich parkach
jak najwięcej tzw. dzikich zakąt-
ków – miejsc o bardziej natural-
nych charakterze, w których
przyroda zostaje pozostawiona
sama sobie i dzięki temu tworzy
naturalne siedliska dla zwierząt,
takich jak jeże, ropuchy, traszki
czy nietoperze. Takie naturalne
miejsca bytowania warszawscy
ogrodnicy stworzyli również dla
ptaków wodnych. Na Jeziorze
Powsinkowskim i Kanale Piase-
czyńskim uformowano specjalne
pływające platformy. Dzięki te-
mu rozwiązaniu w stolicy wylę-
ga się coraz więcej rybitw czar-
nych – wodnych ptaków, które
zanikają w Polsce.

Zwierzęta wolno żyjące
To przede wszystkim koty.

Według szacunków w Warsza-
wie jest blisko 30 tysięcy kotów
wolno żyjących. To zwierzęta,
które urodziły się i żyją na wol-
ności, w otoczeniu człowieka.
Są ważnym elementem środo-
wiska miejskiego, a ich obec-
ność zapobiega rozprzestrzenia-
niu się gryzoni (myszy i szczu-
rów). Opiekuje się nimi ok. 2,5
tysiąca zarejestrowanych wo-
lontariuszy. Stolica nie tylko
umożliwia im taką działalność,
ale również wspiera – finansuje
zakup karmy oraz leczenie i ste-
rylizację zwierząt, a także udzie-
la dotacji na ich ochronę organi-
zacjom pozarządowym.

M B L

Jak stolica opiekuje się zwierzętami?
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K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Drugi marsz, czyli „Wielki
marsz dla zwierząt” odbył się
4 października z okazji Świa-

towego Dnia Zwierząt. Protestujący
przeszli z Placu Trzech Krzyży w kie-
runku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, a dalej w kierunku Sejmu przy-
pominając, że mija właśnie rok od mo-
mentu kiedy „Piątka dla zwierząt” zo-
stała zamrożona przez Prawo i Spra-
wiedliwość – rok, w takcie którego
zwierzęta w naszym kraju cierpiały i
umierały na fermach futerkowych, w
cyrkach i na łańcuchach. Przypomnij-
my, że projekt nowelizacji ustawy o
ochronie zwierząt autorstwa Prawa i
Sprawiedliwości został zaprezentowa-
ny we wrześniu zeszłego roku. Przez
sejm przeszedł w błyskawicznym wręcz
tempie, przegłosowany ponad politycz-
nymi podziałami. Senat nie odrzucił

go w całości, ale zaproponował liczne
zmiany. W ostatniej chwili przed ko-
lejnym głosowaniem „Piątka dla zwie-
rząt” została zdjęta z porządku obrad
Sejmu i nie pojawiła się w tym porząd-
ku do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiej-
szego też nie przestawiono żadnego
oficjalnego wytłumaczenia, dlaczego
projekt, który cieszył się poparciem 2/3
posłów nie został ponownie poddany
pod głosowanie.

T ematyce miejsca zwierząt w
życiu mieszkańców stolicy,
skomplikowanym relacjom

pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem
oraz zmianom zachodzącym w tych
relacjach na przestrzeni ostatnich wie-
ków poświęcona była trwająca w Mu-
zeum Warszawy przez całe wakacje
aż do 3 października wystawa „Zwie-
rzęta w Warszawie. Tropem relacji”.
Tym z nas, którzy mieli okazję w tym
czasie odwiedzić Muzeum Warszawy,
wystawa przypomniała o słynnej
mieszkance Ursynowa – śwince Lily.
Na wystawie prezentowana była hi-
storia życia świnki – jej adopcja przez
rodzinę Połońskich, czasy, w których
wraz ze swymi opiekunami mieszkała
na Ursynowie oraz jej obecne życie
nadal u boku tej samej rodziny pro-
wadzącej w Pyrach wegański żłobek
„Przyjaciele świnki”. 

Z apewne wielu mieszkańców
Ursynowa nie raz spotkało Li-
ly na spacerze w okolicach alei

Kasztanowej, w Lesie Kabackim, czy
też podróżującą metrem. Zwierzęca ce-
lebrytka, która posiada nawet swój pro-
fil w mediach społecznościowych, za-
mieszkała na Ursynowie w marcu 2014
roku. Państwo Katarzyna i Paweł Po-
łońscy uratowali małą Lily przed śmier-
cią, która niechybnie czekała ją w ho-
dowli przemysłowej pod Radomiem,
gdzie Lily przyszła na świat w dniu 16
lutego 2014 roku. Decyzja o adopcji
właśnie świnki była wynikiem głęb-
szych przemyśleń i wielu dyskusji mał-
żonków, którzy byli i są wielkimi miło-
śnikami zwierząt. Zanim w ich życiu
pojawiła się Lily wiele czytali na temat
tego akurat gatunku zwierząt, ich natu-
ry, ich niezwykłej wrażliwości oraz spo-
sobu ich wychowywania. Czterotygo-
dniowa świnka zamieszkała wraz z mał-
żeństwem Połońskich oraz dwójką ich
dzieci początkowo na Kabatach, a na-
stępnie w 44-metrowym mieszkaniu
na Imielinie. 

Maluch nie sprawiał więk-
szych problemów wycho-
wawczych. Ku miłemu za-

skoczeniu rodziny już od pierwszych
dni Lily zaczęła załatwiać swe potrze-
by w kuwecie na balkonie. Nie gryma-
siła z jedzeniem i okazywała wiele
sympatii rodzinie, która przygarnęła ją
pod swój dach. Trzeba jednak wyraź-
nie zaznaczyć, że Pani Katarzyna oraz
Pan Paweł poświęcali sporo czasu i
uwagi na zapewnienie fachowej opie-
ki i umiejętne wychowanie pupilki.
Świnka była pod opieką behawiory-
sty zwierzęcego i przeszła przez tresu-
rę analogiczną do tej, którą przechodzą
psy, tak by nauczyć się na przykład
spacerować na smyczy czy reagować
na przywołanie do nogi. Wychowanie
świnki różni się jednak pod wieloma

aspektami od wychowania psa i Pań-
stwo Połońscy doskonale o tym wie-
dzieli. Przede wszystkim świnka trak-
tuje pozostałych domowników jak
członków swego stada i dlatego nie-
zwykle istotne jest, aby od samego po-
czątku odczuła, że nie jest ona w hie-
rarchii tego stada na wyższej pozycji
niż pozostali członkowie rodziny. 

L ily rosła bardzo szybko (obec-
nie już jako dorosła świnka
waży 300 kilogramów) w

związku z czym Pani Katarzyna z Pan
Paweł zdecydowali o przeprowadzce z
coraz ciaśniejszego dla wszystkich
mieszkania do domu, który wynajęli w
Pyrach i gdzie mieszkają obecnie. Przy
okazji zrodził się również pomysł
otwarcia placówki edukacyjnej dla naj-
młodszych dzieci. Jesienią 2016 roku
swą działalność w Pyrach zainaugu-
rował żłobek „Przyjaciele świnki”, któ-
ry jest jedynym w Polsce żłobkiem ofe-
rującym wyżywienie wegańskie. Dzie-
ci w ciepłej kameralnej atmosferze pod
okiem doświadczonej opiekunki z
przygotowaniem pedagogicznym i
psychologicznym, od najmłodszych lat
uczone są empatii oraz poszanowania
praw zwierząt. Placówka posiada 12
miejsc dla maluchów w wieku od 1 do
4 lat. Z sali żłobka przez ogromną prze-
szkloną szybę żłobkowicze mają świet-
ny widok na Lily oraz inne zwierzęta,
których na obecną chwilą mieszka z ro-
dziną Połońskich już ponad 30. Kilka
dni temu gromadka powiększyła się o
młodego kurczaka-brojlera, który wy-
padł z ciężarówki przewożącej zwie-
rzęta na trasie Toruńskiej oraz o króli-
ka, którego organizacja Lab Rescue
uratowała z Laboratorium. Wśród
mieszkańców gospodarstwa znajdują
się, między innymi, papugi, kury, ko-
gut, psy, koty czy ślimaki afrykańskie.
Niestety, funkcjonowanie żłobka zo-
stało mocno zakłócone przez pande-

mię. Dodatkowo też rodzina Połoń-
skich zdecydowała się na rozpoczęcie
nowego dużego projektu, jakim jest
otwarcie azylu dla zwierząt. W kon-
sekwencji tych wydarzeń żłobek koń-
czy swą działalność z dniem 31 paź-
dziernika, a rodzina wraz ze zwierzę-
tami wkrótce przeniesie się do spore-
go gospodarstwa znajdującego się 60
km od Warszawy, aby tam stworzyć
wspomniany azyl dla zwierząt. 

P aństwo Połońscy od wielu już
lat są niezwykle aktywni w
walce o prawa zwierząt oraz

nagłaśnianie przypadków łamania
tych praw. Pani Katarzyna i Pan Paweł
jeszcze w czasie, gdy mieszkali ze
swymi dziećmi oraz ze świnką Lily
na Kabatach, a później na Imielinie,
organizowali w szkołach na Ursyno-
wie spotkania dla dzieci i młodzieży
połączone ze zbiórką żywności dla
bezdomnych zwierząt ze schronisk.
Podczas spotkań małżeństwo opowia-
dało, między innymi, o naturze świń,
przybliżając zachwyconym dzieciom
różne ciekawostki z życia tego gatun-
ku zwierząt. W spotkaniach udział
brała świnka Lily, a niewątpliwą
atrakcją dla najmłodszych była moż-
liwość zrobienia sobie grupowego
zdjęcia ze zwierzęcą celebrytką. Pań-
stwo Płońscy byli też współorganiza-
torami oraz uczestnikami wspomnia-
nego na wstępie artykułu wrześnio-
wego „Marszu Wyzwolenia Zwie-
rząt”. Wydarzenie to, jak powiedział
mi Pan Paweł, będzie odbywało się
cyklicznie – co roku. W najbliższym
czasie rodzinę czeka przeprowadzka
i sporo pracy związanej z właściwym
przygotowaniem azylu na przyjęcie
pierwszych gości. Trzymamy kciuki
za sukces tego przedsięwzięcia i ży-
czymy im sukcesów, które będą ozna-
czały ratunek przed cierpieniem czy
śmiercią dla wielu zwierząt.

Z miłości do zwierząt...
Ostatnio znowu zrobiło się głośno na temat praw zwierząt oraz
ciągłego braku solidnego uregulowania tych kwestii w naszym
kraju. Stało się tak między innymi za sprawą dwóch marszów, któ-
re przeszły przez stolicę. Pierwszy z nich, czyli „Marsz Wyzwolenia
Zwierząt”, odbył się 4 września wyruszając w samo południe spod
Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorzy oraz uczestnicy tego wyda-
rzenia pochodzący z całej Polski mówią o sobie, iż są „głosem zwie-
rząt”, które bez ich pomocy nie są przecież w stanie same zawal-
czyć o swoje prawa. Przypominają, że zwierzęta, tak jak i ludzie,
odczuwają ból, strach, cierpienie, sympatię oraz potrafią budo-
wać więzi. Biorący udział w marszu aktywiści domagają się zmia-
ny postrzegania, a co za tym idzie, również i zmiany traktowania
zwierząt. 
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Od 1 marca 2021 roku
najniższa emerytura w
Polsce została podwyższo-
na z kwoty 1200 zł do
1250,88 zł. Ta informacja
to fikcja. Emeryt rekordzi-
sta otrzymuje z ZUS
świadczenie w wysoko-
ści… 2 groszy miesięcznie. 

Liczba ubogich emery-
tów rośnie z roku na
rok. Zakład Ubezpie-

czeń Społecznych wypłaca gło-
dowe emerytury poniżej usta-
wowego minimum już ponad
300 tys. uprawnionym. Skąd
biorą się zastraszająco niskie
świadczenia? Niestety, nie jest to
błąd systemu. Osoby, które
otrzymują tak niewielkie świad-
czenia, były przez całe, bądź
większość życia bierne zawodo-
wo. Stawia się pytanie, jak to
możliwe, że utrzymywały się w
dorosłym życiu bez legalnych
dochodów z pracy. Odpowiedź
nie jest trudna. Obok przysło-
wiowych wałkoni, nierobów i
„błękitnych ptaków” niskie
świadczenie dotyka także tysią-
ce matek, które poświęciły się
wychowywaniu dzieci w domu
i pewnego dnia stały się bied-
nymi niczym kościelna mysz
wdowami lub rozwódkami. Naj-

niższa emerytura w wysokości
1250,88 zł, owszem, jest fak-
tem, ale otrzymują je tylko ci
mężczyźni, którzy mogą wyka-
zać przynajmniej 25-letni okres
składkowy oraz kobiety z 20-let-
nim stażem pracy.

R osnąca z roku na rok
liczba osób z głodowy-
mi emeryturami jest

efektem niedoskonałości rodzi-
mego rynku pracy oraz chybio-
nych zasad opodatkowania i
oskładkowania osób z najniż-
szymi zarobkami, co zachęcało
i zachęca do ucieczki w różnego
rodzaju kombinacje kosztem
składek emerytalnych. Anality-
cy alarmują, że rozwiązania za-
proponowane w Polskim Ładzie
jeszcze pogłębią problem. Pod-
wyżka składki zdrowotnej pod-
niesie bowiem koszt zatrudnie-
nia pracowników, jednakowoż
bez wpływu na wysokość przy-
szłych emerytur. Będzie to za-
chęta do przechodzenia na dzia-
łalność gospodarczą, co w
związku z licznymi ulgami w
składkach na starcie jeszcze ob-
niży kwotę, od której będą liczo-
ne świadczenia dla tych osób. Z
najnowszego raportu ZUS o naj-
niższych emeryturach wypłaca-
nych z nowego systemu emery-

talnego wynika, że wysokość
świadczeń zależy od sumy wpła-
conych składek. 

Raport ZUS jest co naj-
mniej alarmujący. Mó-
wi on bowiem o ponad

310 tys. osobach otrzymujących
świadczenie poniżej minimalnej
emerytury. Najgorsze jest to, że
liczba głodowych emerytów
gwałtownie rośnie. Jeszcze dzie-
sięć lat temu było ich tylko 23
tys. Największy przyrost groszo-
wych emerytur nastąpił na prze-
łomie 2016 i 2017 r., kiedy rząd
PiS obniżył wiek emerytalny do
60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn. Od tego czasu co roku
świadczenie poniżej ustawowe-
go minimum otrzymuje po raz
pierwszy około 50 tys. osób rocz-
nie. Są to świadczenia rzędu kil-
kuset złotych. Biorąc pod uwagę
fakt, że ZUS przyznał w 2020 r.
z nowego systemu około 290 tys.
emerytur, można założyć, że co
szóste świadczenie jest poniżej
ustawowego minimum. Z rapor-
tu wynika, że rekordzista dosta-
je 2 gr świadczenia, bo w trakcie
całego dorosłego życia był ubez-
pieczony w ZUS dokładnie je-
den dzień, za który wpłynęła
składka na emeryturę. 

Większość emerytów
pobierających
świadczenie poniżej

najniższego, to ofiary transfor-
macji ustrojowej, które po zmia-
nach nie podjęły legalnego za-
trudnienia. Jedyną nadzieją dla
nich jest udowadnianie, że pra-
cowali przed nielegalnie, by w
ten sposób powiększyć kapitał
emerytalny lub też wydłużyć do
20 lat dla kobiet i 25 lat dla męż-
czyzn staż ubezpieczeniowy
uprawniający do otrzymania
gwarantowanej najniższej eme-
rytury. „(E)meritus” to po łacinie
zasłużony, więc wydaje się, że
ci, którzy przez całe życie lawiro-
wali z zatrudnieniem nie powin-

ni mieć prawa nawet do najniż-
szego świadczenia emerytalne-
go, ale co zrobić ze wspomnianą
wyżej całą rzeszą kobiet, które
poświęciły się wychowaniu dzie-
ci w domu i nie są w stanie wy-
kazać stosownego stażu pracy?
To poważny problem społeczny,
którym powinien zająć się rząd.
Dzisiaj, by nabyć prawo do eme-
rytury konieczne jest osiągnię-
cie wieku emerytalnego oraz po-
siadanie chociażby śladowej
wpłaty do systemu. Wystarczy,
że dana osoba przepracuje le-
galnie jeden dzień i opłaci skład-
kę, a może liczyć na świadczenie.
Ale w jakiej wysokości?

Wnowym systemie
zdefiniowanej
składki nasza eme-

rytura zależy przede wszystkim
od tego, ile uzbieraliśmy skła-
dek przez cały okres aktywności
zawodowej. Dlatego ważne jest,

by pracować legalnie opłacając
składki. To glossa do młodych
oraz… artystów, którzy zarabia-
ją duże pieniądze, ale żyją na
wysokiej stopie oszczędzając na
składce i na starość biadolą, że
otrzymują głodowe świadcze-
nie. Naprawdę warto myśleć o
emeryturze od początku karie-
ry zawodowej. Ważne jest rów-
nież to, że nowy system premiu-
je osoby, które pracują dłużej.
Nawet rok dłuższego zatrudnie-
nia może podwyższyć emerytu-
rę o 15 proc., a dodatkowych 5
do 6 lat daje efekt w postaci po-
dwojenia wysokości świadcze-
nia. Rekordzistą jak idzie o wy-
sokość emerytury jest mieszka-
niec województwa mazowiec-
kiego, który wypracował sobie
emeryturę w wysokości… po-
nad 29 tys. zł. Ale jego staż pra-
cy to 59 lat, a wiek przejścia na
emeryturę 86 lat. 

Wszystko wskazuje na
to, że liczba groszo-
wych emerytów bę-

dzie rosła – mówi dr Tomasz La-
socki z Katedry Ubezpieczeń na
Uniwersytecie Warszawskim.
Dodaje, że coraz więcej osób pra-
cuje na różnego rodzaju kontrak-
tach, od których opłaca się
znacznie niższe składki niż od
zatrudnienia na etacie i pełne-
go ubezpieczenia. Wydaje się,
że rząd nie bierze tego pod uwa-
gę, bo w ostatnich latach zachę-
ca do zakładania działalności go-
spodarczej poprzez obniżanie
składek na ubezpieczenia. W ten
sposób przyzwyczaja coraz więk-
sze grupy najaktywniejszych Po-
laków do niepłacenia składek na
ich własne ubezpieczenie emery-
talne – podsumowuje swoją wy-
powiedź. Nic dodać, nic ująć.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t .  p i x a b a y

W rankingu największych pol-
skich miast stolica zwyciężyła w
dwóch z czterech kategorii:
transporcie elektrycznym i
transporcie zbiorowym, a w
przypadku transportu rowero-
wego też jest na podium.

Teraz wiadomo, gdzie najszybciej
przybywa elektrycznych samochodów
i gdzie najłatwiej wypożyczyć uliczny
rower. A jeśli ktoś jest zapalonym ro-
werzystą, to z chęcią na pewno dowie
się, które polskie miasto ma najdłuższą
sieć ścieżek dla jednośladów. Jeśli cho-
dzi o transport publiczny, to stolica jest
bezapelacyjnym liderem. To wszystko
ma wpływ na jakość powietrza, którym
oddychamy. I wreszcie: kto jest „zielo-
nym” liderem Polski, bo ma najwięcej
miejskich terenów z trawnikami, drze-
wami i parkami?

Fundacja Promocji Pojazdów Elek-
trycznych i Polityka Insight przygotowa-
ły ranking, w którym wzięły pod lupę 50
największych, polskich miast. Opraco-
wanie porównuje je pod względem
wprowadzanych rozwiązań na rzecz
elektromobilności i transportu zeroemi-
syjnego. Działania miast zostały zmie-
rzone za pomocą 27 mierników podzie-
lonych na pięć obszarów działania sa-
morządów:

1) transport elektryczny,
2) transport rowerowy,
3) ułatwienia dla elektromobilności,
4) transport zbiorowy 
5) czyste powietrze.
Stolica zwyciężyła w pierwszej i

czwartej kategorii, a w przypadku
transportu rowerowego zajęła trzecią
pozycję.

Transport elektryczny
Warszawa najlepiej poradziła sobie

w liczbie stacji ładowania oraz stopniu
elektryfikacji komunikacji miejskiej.
W przypadku transportu zbiorowego

ważna była dostępność metra, ale tak-
że rozbudowana sieć tramwajów i po-
łączenia kolejowe. Katowice w tej ka-
tegorii zajęły miejsce drugie, a Łódź i
Rzeszów ex aequo trzecie. Stolica zna-
lazła się również na podium pod
względem udziału aut elektrycznych
we flocie urzędu miasta -  z niemal 20
proc. zajęła trzecie miejsce. Natomiast
słabiej wypadła pod względem nowo
zarejestrowanych samochodów elek-
trycznych.

W tej kategorii przeanalizowane zo-
stały działania władz w kierunku ogra-
niczeń zanieczyszczeń z transportu
czyli m.in. stopień elektryfikacji ko-
munikacji miejskiej, sieć stacji łado-
wania pojazdów elektrycznych, licz-
bę samochodów elektrycznych w we
flocie urzędów oraz liczbę zarejestro-
wanych aut elektrycznych.

Transport rowerowy
Tu Warszawę wyprzedziły Chorzów

i Wrocław. O stolicy autorzy piszą: „Wy-
różnia ją zdecydowanie największa ba-
za rowerów miejskich (ok. 5700), sta
cji (ok. 400) i tras rowerowych (645
km), które w miernikach są jednak zni-
welowane przez rozmiary stolicy.”

Autorzy raportu uznają transport ro-
werowy za najbardziej ekologiczny. W
tej kategorii oceniali sieć wypożyczalni
rowerów miejskich oraz liczbę jednośla-
dów przeliczeniu na liczbę mieszkań-
ców a także długość dróg rowerowych
w stosunku do innych dróg. Dodatkowo
punktowali także przyrost dróg rowero-
wych w kilometrach na 100 km dróg.

Ułatwienia dla elektromobilności
Pierwsze miejsce zajął Poznań. Sto-

lica Wielkopolski przyjęła strategię roz-
woju elektromobilności i plan lokaliza-
cji stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych, a także oferuje pomoc w
ich instalacji. Kolejne miejsca zajęły

Szczecin i Gorzów Wielkopolski. W tej
kategorii Warszawa nie znalazła się
na podium.

Tu oceniany był poziom wydatków
budżetowych na transport i łączność w
planie na 2021 r.  w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca bo to zdaniem auto-
rów wskazuje na zaangażowanie władz
w ułatwienia w podróżowaniu dla swo-
ich obywateli. Analizowane były także
takie czynniki jak plany lokalizacji sta-
cji ładowania czy przyjęcie strategii roz-
woju elektromobilności.

Transport zbiorowy
Bezapelacyjnie pierwsze miejsce dla

Warszawy - komunikacja miejska w
Warszawie jest zdecydowanie najlepiej
rozbudowana ze wszystkich, polskich
miast. W 2020 r. na każdego mieszkań-
ca przypadło aż 150 wozokilometrów,

co jest wynikiem dwukrotnie lepszym
od zajmującej drugie miejsce Łodzi. To
nie byłoby możliwe bez znaczących na-
kładów finansowych. Władze miasta
przeznaczają aż 19,7 proc. budżetu na
Warszawski Transport Publiczny, to trzy
razy więcej niż średnia (6,1 proc.) bu-
dżetów analizowanych miast. Autorzy
zwrócili też uwagę na połączenia kole-
jowe wewnątrz stolicy.

W tej kategorii przeprowadzono ana-
lizę jakości i efektywności komunikacji
miejskiej. Wskaźnikami była m.in. licz-
ba wykonanych wozokilometrów w
przeliczeniu na mieszkańca, udział trak-
cji elektrycznej, długość buspasów i po-
ziom wydatków budżetowych.

Czyste powietrze
Zwyciężył Wrocław, za nim uplaso-

wały się Poznań i Lublin. Warszawa za-

jęła czwarte miejsce. O zwycięstwie sto-
licy Dolnego Śląska zdecydowały wyso-
kie wydatki na wymianę pieców i dofi-
nansowanie dla mieszkańców do za-
kupu i montażu mikroinstalacji odna-
wialnych źródeł energii.

To ocena działań samorządów w
kwestii redukcji innych gazów niż cie-
plarniane. Wskaźniki to np. liczba dobo-
wych alertów smogowych w ciągu roku,
wymiana starych pieców, powierzch-
nia terenów zielonych i realizacja kam-
panii społecznych przeciwko zanie-
czyszczeniom z transportu.

Ranking elektromobilnych miast. Jak
polskie samorządy wprowadzają rewo-
lucję w transporcie? przygotowały Po-
lityka Insight i Fundacja Promocji Pojaz-
dów w oparciu o dane z 50 miast  w
Polsce na koniec 2020 roku. 

z t m . w a w . p l

Elektromobilne miasta: Warszawa świeci przykładem

Czy polscy emeryci szybko zejdą na dziady?
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O miłości kwitnącej w Noc Kupały słysze-
li niemal wszyscy. Czy jednak dawni, po-
gańscy Słowianie byli wyzwoleni seksu-
alnie? Źródła z tego okresu są nader
skromne, lecz na podstawie badań an-
tropologicznych można wysnuć kilka
wniosków.  

Właściwie mamy do czynienia z jednym, cho-
ciaż bardzo długim, zdaniem w pisanych źródłach
historycznych. To relacja andaluzyjskiego Żyda
Ibrahima Ibn Jakuba. W roku 965 wizytował on
Czechy oraz Niemcy, gdzie zasięgnął wiedzy na te-
mat państwa Polan. W swym opisie przede wszyst-
kim skupia się na kwestiach politycznych i militar-
nych, ale też poświęcił uwagę seksualności Sło-
wian, w tym wypadku z Wielkopolski.  

Panny zaspokajające żądze? 
„Panna, kiedy pokocha jakiegoś mężczyznę,

udaje się do niego i zaspokaja swą żądzę. A kiedy

małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dziewi-
cą, mówi do niej: gdyby było w tobie coś dobrego,
to pożądaliby cię mężczyźni i z pewnością wy-
brałabyś sobie kogoś, kto by wziął twoje dziewic-
two. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej.”

Ten fragment relacji budzi do dziś gorące spo-
ry historyków i antropologów. Wielu twierdzi, że
jest to błąd kopisty, który przeinaczył pierwotny
sens tekstu. Należy pamiętać, że Słowianie przed
nastaniem chrześcijaństwa nie znali pisma. Dlate-
go wszelkie późniejsze domniemane doniesienia,
w których opisywano ich religię, pisane były z
perspektywy wczesnochrześcijańskich skrybów,
którzy albo nie rozumieli do końca tego, z czym się
zetknęli – lub też celowo przedstawiali pogan w
złym świetle.

Swobodę seksualną Słowian jednak zdaje się
potwierdzać późniejsze dzieło z XII wieku, gdzie
zapisano perypetie diakona Wita z diecezji Kra-
kowskiej: „Jego pierwszy związek nie był małżeń-
stwem, bo partnerka z własnej inicjatywy, bez

formalnych zmówin i zdawin, zamieszkała z Wi-
tem wbrew jego woli i współżyła z nim przez
sześć lat, do swojej śmierci. Diakon nie usunął jej
tylko z obawy przed jej możnymi krewnymi.” Ta
relacja zdaje się potwierdzać wersję żydowskie-
go kupca. Seks przedmałżeński nie należał więc
do rzadkości. 

Kult płodności 
Światło na życie seksualne naszych przodków

rzuca też mitologia dawnych Słowian. W dużej
mierze znamy ją ze źródeł pośrednich, które prze-
trwały w kulturze ludowej. Wiemy, że bardzo
ważnym aspektem kultury były kult życia i płod-
ności. Natura była według wierzeń kobietą, która
przynosi owoce, tak jak kobieta rodzi dziecko. W
rodzimym panteonie dominującą rolę zajmowa-
ły bóstwa związane z płodnością i cyklicznością.
Męskiemu seksualizmowi miał odpowiadać nato-
miast siew. Nie była to jednak zinstytucjonalizo-

wana i skodyfikowana religia we współczesnym
znaczeniu. Słowianie też uznawali...wielo- lub
niejasnopłciowość. Bóstwo podziemia Nyja, popu-
larne w rejonie Gniezna, korzystało bowiem z
cech i atrybutów zarówno męskich, jak i kobiecych. 

Antropolodzy przekonują, iż wiara wówczas
miała charakter magiczny i przenikała wszystkie
strefy życia, m.in. właśnie kultem płodności. Nie
była jednak ona zinstytucjonalizowana i jedno-
lita jak współczesne wielkie, monoteistyczne re-
ligie. Jednym z wspólnych punktów dla wszyst-
kich plemion zamieszkujących państwo Polan
mogła być Noc Kupały. Była to uroczystość zwią-
zana z przesileniem letnim. Młode dziewczęta i
młodzi chłopcy poszukiwali na mokradłach kwia-
tu paproci, wróżącego pomyślny los. Wiązało
się to często z igraszkami seksualnymi. Bez wąt-
pienia można więc stwierdzić, że nasi przodko-
wie przecieraliby oczy ze zdumienia widząc ka-
tolickie próby purytańskości.

P i o t r  C e l e j

W czwartek, 14 października 2021 r., o
godz. 11.00, w Muzeum Niepodległości w
Warszawie, odbędzie się pierwsza odsło-
na Mazowieckiej Akademii Muzealnej.
Jest to inicjatywa mająca na celu pre-
zentację dokonań mazowieckich muze-
ów. Spotkanie będzie poświęcone Mu-
zeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych w Szydłowcu. 

Prelekcję pt. „Polska tradycja muzyczna. W per-
spektywie misji Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych w Szydłowcu” wygłosi dr Aneta
Oborny, Dyrektor placówki. W wykładzie opowie
o nowym obliczu Muzeum Ludowych Instrumen-
tów Muzycznych w Szydłowcu, jedynego tego ty-
pu muzeum w Polsce i jednego z nielicznych w Eu-

ropie. Zaprezentuje nowy program wystawien-
niczy, edukacyjny, badawczy i naukowy realizowa-
ny w ostatnich latach w Zamku Szydłowieckich i
Radziwiłłów oraz nowo wybudowanej siedzibie
muzeum przy ulicy Kąpielowej. W prelekcji znaj-
dzie się także prezentacja najciekawszych instru-
mentów w zbiorach szydłowieckiej placówki. Dzia-
łania te przybliżą zakres finansowania instytucji
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Mazowiecka Akademia Muzealna jest nową cy-
kliczną akcją Muzeum Niepodległości. Jej celem
jest pokazanie założeń programowych mazowiec-
kich muzeów. W kolejnych odsłonach zaprezento-
wane zostaną: Muzeum Mazowieckie w Płocku
oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Dwie renomowane war-
szawskie uczelnie już po
raz 70 zmierzyły się w wy-
ścigu wioślarskim na Wi-
śle. Po zaciętej walce, god-
nej jubileuszowej edycji
zawodów, reprezentanci
Uniwersytetu Warszaw-
skiego musieli uznać wyż-
szość kolegów z Politech-
niki Warszawskiej.

Rywalizacja zapoczątkowana
w czasach II Rzeczpospolitej po
trzech latach przerwy powróci-
ła do kalendarza warszawskich
imprez sportowych. Choć wa-
runki były trudniejsze niż na Ka-
nale Żerańskim, to atmosfera
donioślejsza. 

Niewiele zabrakło, by to osa-
da Uniwersytetu Warszawskie-
go zajęła pierwsze miejsce, po-
nieważ od zwycięzców dzieliły
ją zaledwie dwie sekundy. In-
żynierowie uzyskali czas
2.35,40 minuty, a wioślarze z
UW 2.37,59. Okazały, prze-
chodni Puchar Prezesa AZS
Warszawa po raz kolejny trafił
w ręce Politechniki Warszaw-
skiej. Największa stołeczna
uczelnia techniczna zwyciężyła
już po raz dwunasty z rzędu!

W skład zwycięskiej załogi
wioślarskiej „ósemki” Politech-
niki Warszawskiej wchodzili:
Bartłomiej Gzowski, Maciej Ko-
perski, Michał Gulan, Stanisław
Krasuski, Łukasz Stępka, Jakub
Citfci, Stanisław Dawidziuk, Ma-
ciej Borzęcki i Małgorzata Kur-
cjusz. Natomiast wśród repre-
zentantów Uniwersytetu War-
szawskiego znaleźli się: Piotr
Płomiński, Bartosz Kreft, Jakub
Kocerka, Robert Borys, Marcin
Żołek, Mateusz Klipo, Ignacy
Slaski, Markos Christodoulidis i
Julia Wysocka.

Poza reprezentantami uczelni
tego dnia odbyły się V Mistrzostwa
Warszawy Amatorów w Wioślar-
stwie. Po Wiśle ścigali się także re-
prezentanci warszawskich liceów.
W rywalizacji na pełnym dystansie
wzięło udział pięć „ósemek” repre-
zentujących: XXXIII Liceum Dwu-
języczne im. Mikołaja Kopernika,
VIII Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława IV, XIX Liceum Ogól-
nokształcącego im. Powstańców
Warszawy oraz XIV Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława Sta-
szica. Zwyciężyli ci ostatni uzysku-
jąc na mecie znaczącą przewagę.

Zawodnicy Akademii
Sportu i Karate w Warsza-
wie trenujący na Ursyno-
wie, przywieźli aż 8 meda-
li - 2 srebrne i 6 brązo-
wych, z PUCHARU EUROPY
DZIECI w Karate Tradycyj-
nym, który odbył się 4
października w Katowic-
kim Spodku. Warto dodać,
że był to debiut ursynow-
skiego klubu w zawodach
takiej rangi.

W zawodach wzięło udział
prawie 700 zawodników do 13
roku życia z krajów całej Europy.
Karatecy rywalizowali w kilku
konkurencjach z podziałem na
wiek i stopień zaawansowania.
Zawodnicy ASiK Warszawa
przygotowywali się do tych za-
wodów cały rok, przez ostatnie
tygodnie trenując po 4-5 razy w
tygodniu. Zawody zorganizował

Polski Związek Karate Tradycyj-
nego pod pieczą World Traditio-
nal Karate Union (Światowej
Unii Karate). HONOROWY PA-
TRONAT SPRAWOWAŁ M.IN.
POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI.

Jesteśmy dumni, że w trud-
nych czasach pandemii nasi mło-

dzi zawodnicy prezentują taki
zapał do pracy i pasję do sztuki
walki, jaką jest karate tradycyj-
ne. Mamy nadzieję, że posłuży to
jako przykład i dobry omen rów-
nież dla innych sportowców z
Ursynowa.

WYNIKI:
- 2 miejsce kata - Wojciech

Radkowski gr C.,
- 2 miejsce kata drużynowe -

Wojciech Radkowski, Bartłomiej
Pydyś, Filip Tuszyński gr. CD,

- 3 miejsce kumite - Eryk Pa-
chocki gr. A,

- 3 miejsce en-bu K/M - Zofia
Lubecka i Filip Skalski gr. AB,

- 3 miejsce kata drużynowe -
Jagoda Łata, Filip Skalski, Do-
minik Wylamowski gr. AB,

- 3 miejsce kumite - Filip Tu-
szyński gr. C,

- 3 miejsce kumite - Wojciech
Radkowski gr. C,

- 3 miejsce kumite - Amelia
Ziółkowski gr C.

- 4 miejsce kata - Dominik Wy-
lamowski gr. B.

- 4 miejsce kata - Karina Fran-
cuz gr. B.

(grupa A - do 2014r.ż/ gr. B 2013-
2012/ gr. C 2011-2010/ gr.D 2009-2008).

Święto wioślarskie na Wiśle

Puchar Europy Dzieci w Karate - świetne 
wyniki młodych mistrzów z Ursynowa!

Mazowiecka Akademia Muzealna

Bezpruderyjność dawnych Słowianek
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W sobotę, 16 października, w Parku im.
R. Kozłowskiego, o godzinie 12.00 odbę-
dzie się kolejna – XXIII edycja „Ursynow-
skiego Biegu Passy”. Zapisy rozpoczęły
się już na stronie www.biegpassy.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w
biegu jest bezpłatny. Bieg Passy to jedna
ze wzbudzających największe emocje ur-
synowskich imprez sportowych, w której
uczestniczą całe rodziny.

Zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować w
kategoriach zależnych od płci i wieku. Najmłod-
sze dzieci (3-4 lata) pokonają dystans 100 me-
trów, a uczestnicy biegu w kategorii open (16 lat
i więcej) 2,5 kilometra – wdrapując się na szczyt
Kopy Cwila.

Zapisy potrwają do 14 października lub do wy-
czerpania limitu miejsc.  Limit uczestników wyno-
si w sumie 800 osób (w tym limit w kategorii
2005 i starsi – 100 osób, w kategorii 2017-2018 –
60 osób, a w kategorii 2015-2016 – 100 osób).

Kategorie wiekowe (oddzielnie dla kobiet i męż-
czyzn) i planowany harmonogram biegów:

12:00 – rocznik: 2018-2017 – 100 m
12:30 – rocznik: 2016-2015 – 200 m
13:00 – rocznik: 2014-2013 – 300 m
13:30 – rocznik: 2012-2011 – 600 m
14:00 – rocznik: 2010-2009 – 800 m
14:30 – rocznik: 2008-2006 – 1000 m
15:00 – rocznik 2005 i starsi – 2500 m
Jak co roku prowadzona będzie także klasyfi-

kacja ursynowskich szkół. W tej rywalizacji waż-
niejszy od wyniku sportowego jest sam udział jak
największej liczby uczniów. Każdy uczeń za
ukończenie biegu zdobywa dla swojej szkoły 1
punkt, miejsce na mecie i czas pokonania trasy
są mniej ważne. Szkoły, które będą miały najwię-
cej punktów otrzymają nagrody rzeczowe. Naj-
lepsza szkoła otrzyma też Puchar Burmistrza 
Ursynowa.

Zapisy na bieg i dodatkowe informacje:
www.biegpassy.pl.

Ursynowski Bieg Passy organizowany jest ze
środków finansowych Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy we współpracy z Tygodnikiem 
„Passa”.

W sobotę ponownie zdobędziemy Kopę Cwila!
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Stosunki między Unią Europejską a Moskwą należy rozpatrywać stra-
tegicznie i nie można ich sprowadzić do sankcji, ani do sprawy Nawal-
nego. Słowa te wypowiedziane przez węgierskiego szefa dyplomacji

Pétera Szijjártó po ostatnim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w
Brukseli, dały mi dużo do myślenia. Czemu Węgrzy potrafią nawiązać popraw-
ne stosunki z Rosją, a my nie umiemy się dogadać z wielkim sąsiadem? Podkreślam – dogadać,
a nie uzależnić. Okazuje się, że mimo nałożenia przez UE sankcji na Rosję kilka krajów Wspól-
noty zdołało zwiększyć bilans handlowy z Moskwą. O czym to świadczy? O tym, że czy Polsce
to się podoba, czy nie, Rosja nadal odgrywa ważną rolę dla Europy, przede wszystkim jako do-
stawca wszelkiego rodzaju surowców oraz ze względu na gigantyczny chłonny rynek zbytu.
Sankcje to tylko dekoracja, wielki biznes naciska na własne rządy, by nie zamykały mu drzwi
do Rosji. I rządy ulegają naciskom, gdyż wielki biznes to wielka siła, która ma realny wpływ na
wyniki wyborów.

Rosja jest krajem bezwzględnie autorytarnym, agresywno - ekspansywnym i zawsze ta-
ka będzie. Prowadzona przez to mocarstwo wojna hybrydowa przeciwko państwom człon-
kowskim UE oraz NATO polega w dużym uproszczeniu na połączeniu działań militarnych i
niemilitarnych stosowanych w skoordynowany sposób i ukierunkowanych na osiągnięcie ce-
lów politycznych. Ich różnorodność polega na stosowaniu trudnych do wykrycia i przypisa-
nia środków dywersji oraz przymusu wymierzonych w słabe punkty przeciwnika. Zagroże-
nia hybrydowe rozciągają się od ataków cybernetycznych na infrastrukturę krytyczną i jej
systemy informacyjne, przez zakłócanie usług krytycznych (np. dostaw energii czy finanso-
wych), do podważania zaufania społecznego do instytucji rządowych i pogłębiania podzia-
łów społecznych. To właśnie trwająca od 2014 r. wojna hybrydowa jest przyczyną napiętych
stosunków z republikami bałtyckimi Estonią, Łotwą i Litwą. Nie są one jednak aż tak napię-
te jak stosunki polsko – rosyjskie, choć położenie geopolityczne tych państw sytuuje je w ro-
syjskich kleszczach.

C hcę mocno podkreślić, że nie wierzę ani Rosji, ani drugiemu hegemonowi USA. Oba
mocarstwa wyspecjalizowały się w mieszaniu się w sprawy innych i krzywdzeniu lu-
dzi. Ale dzisiejsza sytuacja gospodarcza nie pozwala nam na prowadzenie totalnej

wojny z Rosją, bo to nic nie daje, w szczególności szans na zwycięstwo. Viktor Orbán, wielki po-
lityczny cwaniak, daje dowód, że można jedną nogą być w Brukseli, drugą w Moskwie i czer-
pać z takiego układu wymierne korzyści, nie stając się wasalem żadnej ze stron. Istotną częścią
transformacji energetycznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu jest gaz. Latem tego ro-
ku minister Szijjártó przyleciał do Peterburga, by podpisać nową 15-letnią umowę gazową z Gaz-
promem. Przykład Węgier pokazuje, że bez Rosji nie da się zrealizować planów EZŁ. Chcąc wy-
wiązać się z unijnych zobowiązań konieczne staje się… zwiększenie wpływów rosyjskich w re-
gionie. Paradoksalnie, wyśrubowane wskaźniki jakie mają spełnić unijne kraje sprzyjają zwięk-
szaniu aktywności rosyjskiej. 

Z węgierskiej perspektywy jest to bardzo dobra sytuacja. Kiedy zachodnia Europa trzęsie
się ze strachu przed zimą, ponieważ Gazprom ograniczył aż o połowę dostawy gazu, Węgrzy
śpią spokojnie, gdyż zawarta latem umowa gwarantuje im przez 15 lat stałą dostawę tego su-
rowca po bardzo preferencyjnej cenie. Orbán nie trzyma do Rosji żalu za ponad 40-letnią oku-
pację i skąpanie w 1956 r. Budapesztu we krwi. Robi biznes z Putinem otrzymując jednocze-

śnie środki z UE w ramach funduszy
strukturalnych. Putin dał mu 10 mld
euro nieoprocentowanej pożyczki na
rozbudowę elektrowni jądrowej w
Paks, ma się ona rozpocząć w tym ro-
ku. Ale Węgrzy stawiają również na
fotowoltaikę oraz geotermię i co cie-
kawe, nie wydają zgody na budowę
elektrowni wiatrowych. Tego rodzaju
polityka powoduje, że tańszą energię

od Węgrów w UE mają tylko Bułgarzy. Natomiast w Polsce ceny hurtowe energii elektrycz-
nej są najwyższe w UE. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od ponad roku, a w październiku
czeka nas kolejna podwyżka. Tak wynika z raportu przygotowanego przez energetyczny
think tank „Ember”. 

C iekawostką jest również to, że rozbudowa elektrowni jądrowej Paks będzie poza kon-
trolą instytucji unijnych, w związku z czym Węgry nie czekają za to żadne kary. Jak on
to zrobił? Mam na myśli Viktora Orbána. Nasuwa się pytanie: czy dla Polski i Polaków

bardziej opłacalna jest wojna z Rosją, czy ocieplenie stosunków na twardych, ustalonych przez
obie strony warunkach? Każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie we własnym zakre-
sie. Dla mnie sprawa jest oczywista – należy dążyć do jak najszybszego unormowania stosun-
ków z sąsiadem i podobnie jak Węgrzy czerpać z tego tytułu korzyści. Kwestie sporne jak Katyń,
Smoleńsk i kilka innych pozostawić historykom. Bardziej zajadłym i pamiętliwym rodakom przy-
pomnę, że Amerykanie zrzucili na Japonię dwie bomby atomowe, w wyniku czego w powietrze
wyparowało kilkaset tysięcy ludzi. Mimo tak straszliwego ciosu Japończycy stosunkowo szyb-
ko nawiązali relacje gospodarcze ze Stanami, które trwają do dziś. Japonia kontynuuje na przy-
kład zakupy amerykańskiego uzbrojenia (m.in. systemu antybalistycznego Aegis Ashore i my-
śliwców F-35), których wartość od 2010 r. przekroczyła 30 mld dol. Może wziąć przykład z prag-
matycznych Japończyków? 

Wszystko co dzisiaj podnoszę związane jest z pogłębiającą się izolacją Polski we Wspólnocie.
To mnie coraz bardziej martwi, bo należę do pokolenia, które tkwiło w izolacji z zachodnią Eu-
ropą przeszło 40 lat. Mamy napięte stosunki z Brukselą, luksemburskim Trybunałem Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, oziębłe z Francją i Niemcami, od których domagamy się miliardów w ra-
mach reparacji wojennych, kiepskie ostatnio z USA oraz bardzo złe z Czechami i Rosją. Bogiem
a prawdą w ogóle nie mamy przyjaciół, gdyż traktujący nas instrumentalnie Orbán to żaden przy-
jaciel. Jak długo można egzystować w jakiejkolwiek wspólnocie będąc skłóconym ze wszystkimi
jej członkami? To bardzo zły prognostyk na przyszłość, tym bardziej że inflacja galopuje, ceny ro-
sną z miesiąca na miesiąc, a eksperci od ekonomii prognozują ich dalszy wzrost. 

N asza polska kłótliwość i zacietrzewienie stają się przysłowiowe i będą nas słono kosz-
tować. Kary nałożone przez TSUE za nie wykonanie orzeczenia w sprawie Turowa ku-
mulują się, licznik bije, a negocjacje zostały zerwane. Inflacja we wrześniu wyniosła

5,8 proc. i będzie rosła dalej, bo mamy niekorzystny splot okoliczności krajowych oraz global-
nych. To może być problem dla rządzących, ponieważ społeczeństwo intuicyjnie obwinia za ta-
ki stan rzeczy władzę. Katarina Barley, nie byle kto, bo wiceprzewodnicząca Parlamentu Euro-
pejskiego, odniosła się w miniony poniedziałek do wyroku naszego Trybunału Konstytucyjne-
go uznającego wyższość naszej ustawy zasadniczej nad unijnym prawem, któremu po podpisa-
niu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego zobowiązaliśmy się podpo-
rządkować: “Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, by w tej sytuacji Polsce wypłacono pieniądze
z Funduszu Odbudowy”.

I faktycznie, Polska dotąd nie otrzymała pieniędzy z unijnego programu naprawy gospodarki
po pandemii. Powodem ich wstrzymania jest właśnie kwestionowanie prymatu prawa unijnego
nad krajowym. Chodzi o 57 mld euro, czyli bez mała ćwierć biliona zł, na co składa się 23 mld eu-
ro w formie grantów plus 34 mld euro preferencyjnych pożyczek. Z tych pieniędzy Polska ma sfi-
nansować Krajowy Plan Odbudowy. Nie będzie pieniędzy, nie będzie realizacji Polskiego Ładu.
A jak nie będzie realizacji Polskiego Ładu los ekipy rządzącej obecnie Polską zawiśnie na włosku.
Tak czy siak, za tym rządem płakał nie będę.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Za tym rządem nie będę płakał...

„Dzisiejsza sytuacja gospo-
darcza nie pozwala nam na
prowadzenie totalnej wojny
z Rosją, bo to nic nie daje, 
w szczególności szans na
zwycięstwo”

Narzekała posłanka związana z prawicą,
Że już miała trzech mężów, a wciąż jest dziewicą.

Tłumaczyła każdemu, kto z tego się śmieje,
Że pierwszy to impotent, a drugi był gejem.

- A ten trzeci? – spytano. - To żart?
- Nie żartuję!

To polityk. Jest… w rządzie. Tylko obiecuje.

PODCZAS SPOWIEDZI
- Ojcze – zwierza się Janek. – Cały czas zza ściany

Słyszę głos co mam robić. Jestem opętany?
- Nie, mój synu. Za późno, byś rozdzierał szaty.

Nie zapominaj o tym, że jesteś żonaty.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Nie ukrywam, że jestem wielkim fanem roweru. Ilekroć mogę, korzystam
z tego środka lokomocji. Często jeżdżę w okolice Wisły od Czernikowa,
poprzez Siekierki Wilanów, Powsin, Okrzeszyn, Bielawę, Gassy, Habdzin,

Konstancin-Jeziornę i inne tamtejsze miejscowości. Przemierzam drogi wzdłuż Wa-
łu Zawadowskiego, odwiedzam dość regularnie znajdujące się tam rezerwaty przy-
rody m.in. Rezerwat Wyspy Zawadowskie. Z niedowierzaniem patrzę na wyrzucane tam śmieci. 

Wydawać by się mogło, że w dobie walki o globalny klimat, o zmniejszenie emisji szkodliwych
gazów do atmosfery, w dobie powszechnych kampanii na rzecz ochrony planety Ziemia, troska
o najbliższe środowisko jest dla wszystkich czymś oczywistym. Tak jednak nie jest. Z bólem ser-
ca patrzę na pojawiające się w rezerwatach nowe porcje niebezpiecznych dla tamtejszej fauny
i flory odpadów. Tu łatwo dostrzec niezwykłą kreatywność śmieciarzy, którzy zasypują nadwi-
ślańskie przyrodnicze perełki wyszukanym asortymentem. Najczęściej są to śmieci przemysło-
we, puszki po farbach, butelki, blachy, druty, płyty gipsowe, potłuczone szyby okienne, pokry-
cia dachowe, płytki ceramiczne i wszystko co mają pod ręką. Z pewnością, zawiezienie tego nad
Wisłę wymaga od nich wiele zachodu, a mimo to są w stanie pokonać wszelkie przeszkody by
dowieźć śmieci do miejsca, gdzie według nich jest ich miejsce - do rezerwatu. Chemikalia po-
zostawione w pojemnikach przenikną do gleby i wraz z wodą do Wisły. Plastiki będą leżały kil-
kaset lat ciesząc swym widokiem odwiedzających te miejsca turystów. Butelki, słoiki, szyby nie
znikną nigdy. Co jakiś czas zwolennicy zaśmiecania nadwiślańskich okolic idą dalej i sięgają po
większe gabaryty. Opony wszelkiego rodzaju, telewizory lodówki, sedesy, umywalki nie wystar-
czają więc może by tak złom samochodowy. O tak! Deski rozdzielcze, akumulatory, wszystkie
plastiki z wnętrz samochodów i innych pojazdów to świetne gadżety, które mogą uatrakcyjnić
rezerwaty. Odrębną kategorię stanowią puszki po piwie i butelki plastikowe PET rozrzucane przez
niefrasobliwych turystów. 

Być może, komuś wydaje się, że mój nieco sarkastyczny ton jest na wyrost. To zrozumiałe, bo prze-
ciętnemu czytelnikowi trudno zapewne uwierzyć, że w XXI takie rzeczy dzieją się w naszym kraju,
w dodatku w otoczeniu stolicy. Troszczymy się o to, że krowy pasące się na łące puszczają bąki i z

tego powodu białe niedźwiedzie nie mogą po-
lować na swoje ulubione foki, a tu takie kwiat-
ki. W dodatku, kwiatki pomiędzy śmieciami.
Zawilce przylaszczki wyrastają spomiędzy po-
łamanych kawałków plastików samochodo-
wych. Niektórzy myślą o tym, czy olej palmowy
dodany do ciasteczek nie jest pozyskiwany z
plantacji palmowych tworzonych na miejscu
dziewiczej dżungli, w której do niedawna żyły
gatunki zagrożone wyginięciem, jak zatem

przejść spokojnie obok tak szkodliwego działania, kogoś pozbawionego wszelkich skrupułów, kto
świadomie niszczy to, co nie należy do niego a do nas wszystkich. Rezerwaty są przecież naszą wspól-
ną własnością. Zapewne znajdzie się wielu takich, którzy powiedzą - trzeba edukować. No tak. Ale
po co. Jeśli ktoś myśli, że osoby wyrzucające śmieci gdzie się tylko da, byle nie do śmietnika nie wie-
dzą co czynią to jest w błędzie. Dla nich wszystko, co jest poza granicami ich posesji, to własność
niczyja i będą tam wyrzucać wszelkie śmieci. No chyba, że sprzeciwi się temu właściciel terenu, w
tym przypadku państwo. 

Nad Wisłą nigdy nie spotkałem nikogo, kto działałby w imieniu państwa i występował w je-
go interesie. Kogoś, kto w majestacie obowiązującego prawa zagroziłby choćby manda-
tem karnym śmieciarzom degradującym środowisko. Gdzie są służby odpowiedzialne, za

to by w rezerwacie nie urządzano sobie rajdów terenowych na hałaśliwych motorach, chociaż są
tablice zakazujące wjazdu na wał tego typu pojazdami? Podobno to go niszczy. Używam słowa po-
dobno, bo nikt z jeżdżących tam na motorach domorosłych krosowców nie zwraca na to uwagi. Dla
nich to tylko teoria, której nikt nie traktuje poważnie. 

Co jest powodem takiego traktowania przyrody nadwiślańskiej oraz okolicznych zagajników, ro-
wów przydrożnych, do których są wrzucane regularnie śmieci? Dlaczego wciąż tajemniczy „ktosie”
wysypują tam odpady? I dlaczego osobnicy ci pozostają anonimowi? Odpowiedź jest taka, że nikt
nie chce podjąć się ustalenia ich danych i wymierzenia im odpowiedniej kary. Bywałem nad Wisłą
wraz ze Strażą Miejską. Zdumiewała mnie ich inercja i niemoc, jeśli chodzi o walkę z dzikimi wy-
sypiskami śmieci, handlarzami roślinami chronionymi etc. Szczytem osiągnięć śmieciarza było
wepchnięcie ciągnika do Wisły w okolicy Kępy Oborskiej. Szkoda gadać. 

Co zatem robić? Czy jedynym sposobem mają być sporadyczne akcje w szkołach pod hasłem oczysz-
czania planety? Czy to dzieci i młodzież szkolna mają w lasach zbierać śmieci, które być może wcze-
śniej wyrzucili ich rodzice? Przyznam, że patrząc na śmieci w lasach, parkach, rezerwatach, o któ-
re powinniśmy dbać szczególnie tracę wiarę w człowieka. Jeszcze bardziej irytująca jest pobłażli-
wość i całkowita nieskuteczność prawa w tej materii. 

Zastanawiające jest, że tego rodzaju zjawisko jest zauważalne szczególnie w naszym kraju. Ile-
kroć wracałem z Niemiec na stronę Polską m.in. w Świnoujściu uderzające było to, że tam śmieci
w lasach nie było, a u nas były. Odwrotnie niż toalety - tam były, a u nas nie. To jednak inne zagad-
nienie. Czy to nasza cecha narodowa, czy być może panujące u nas przekonanie, że w Polsce moż-
na śmiecić nie ponosząc żadnych konsekwencji, ani prawnych, ani moralnych. Za zaśmiecanie po
tamtej stronie granicy przyszłoby delikwentowi zapłacić cenę znacznie wyższą niż wrzucenie od-
padów do śmietnika? Oczywiście, nasi zachodni sąsiedzi jako zamożniejsi mogą sobie pozwolić na
trucie planety w inny sposób np. wykupując prawo do emisji gazów w tym CO2, jednak o swoje naj-
bliższe otoczenie dbają. 

Może dożyję czasów, że spotkam w którymś z nadwiślańskich rezerwatów, w lasach, czy gdzie-
kolwiek strażnika przyrody lub kogoś, kto stanie się synonimem walki o polskie środowisko. Na któ-
rego widok zadrży ręka śmieciarza chcącego pozbyć się swoich brudów podrzucając je innym. Jak
dotąd to tylko marzenie. Skoro w praktyce nie grozi żadna kara za zaśmiecanie - hulaj dusza! Ist-
nieją stosowne przepisy dotyczące ochrony przyrody ale prawo nierespektowane to żadne prawo.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Sprzątać samemu, czy karać?

„Przyznam, że patrząc 
na śmieci w lasach, 
parkach, rezerwatach, 
o które powinniśmy dbać
szczególnie tracę wiarę
w człowieka”

O DZIEWICY CO MIAŁA 
TRZECH MĘŻÓW
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Mikołaj I Pawłowicz Ro-
manow 1796 – 1855, był
trzecim synem cara Pawła
I oraz młodszym bratem
cesarza Aleksandra I  oraz
w. ks. Konstantego.

Mikołaj był mężczyzną
postawnym (205 cm
wzrostu), wychowa-

nym w wojskowym drylu i przy-
wykłym do fizycznego wysiłku.
Kształtowany był w podziwie dla
Niemców i ich militarnych zdol-
ności. Matką Aleksandra, Kon-
stantego, Mikołaja i Michała była
księżniczka  wirtemberska Zofia.  

Ożeniony był z córką pruskie-
go króla Fryderyka Wilhelma III
- księżniczką Fryderyką Hohen-
zollern (Charlotta Pruska), któ-
ra po przejściu na prawosławie
przyjęła imię Aleksandra Fiodo-
rowna. Miał z nią siedmioro
dzieci.  Z następcą pruskiego tro-
nu „Fritzem”, który w roku 1840
zostanie Fryderykiem Wilhel-
mem IV, nawiązał serdeczną
przyjaźń.  Mikołaj i Aleksandra
spędzili jesień 1820 roku i znacz-
ną część roku 1821 na dworze
pruskim, na samym zaś począt-
ku panowania Mikołaja następ-
ca pruskiego tronu bawił prawie
cały rok  w  Petersburgu. 

Erotyczne życie Mikołaja było
po wojskowemu uregulowane:
odwiedzał Warieńkę (Warwara
Nielidowa – przyp. LK) dwa ra-
zy dziennie, najpierw o dziewią-
tej rano. Później szedł do cesa-
rzowej, po czym o wpół do dru-
giej ponownie składał wizytę ko-
chance. Nielidowa podporząd-
kowała swoje życie carowi. Ro-
dzone przez nią dzieci adopto-
wał ponoć zausznik cesarza Piotr
Kleinmichel, który wychowywał
je jak własne, wyświadczając
władcy największą przysługę.

Mikołaj wstąpił na  tron
w nieoczekiwanych
okolicznościach. Je-

go najstarszy brat – Aleksander
zmarł   1 grudnia 1825 r. w nie-
wyjaśnionych okolicznościach w
wieku 48 lat. Formalny  następ-
ca tronu, tj.  w.ks. Konstanty,  zre-
zygnował z władania Rosją, ale
nie podano tego (wcześniej) do
publicznej wiadomości.   Alek-
sander I zmarł bezpotomnie (bez
męskich potomków), toteż pra-
wo sukcesji przeszło na młodsze-
go brata, czyli Konstantego.
Zgodnie z dekretem    Pawła I, tyl-
ko po śmierci Konstantego ca-
rem mógł zostać jego młodszy
brat  - Mikołaj. Sytuacja prawna
była jednoznaczna (chociaż nie
do końca: małżeństwo Konstan-
tego z katoliczką), toteż po dotar-
ciu informacji o śmierci Aleksan-
dra do Petersburga, w.ks. Miko-
łaj Pawłowicz złożył przysięgę
na wierność nowemu cesarzowi
(Konstantemu) oraz odebrał ta-
ką przysięgę od najwyższych do-
stojników cesarstwa oraz oddzia-
łów gwardii. Mikołaj nie miał
wątpliwości co do następstwa
tronu,  ale okoliczności zmusiły
go do bardzo trudnej decyzji. De-
cyzję tę podjął po długim namy-
śle i otrzymaniu wiadomości  o
przygotowywanym buncie  w
korpusie oficerskim stołecznego
Petersburga.  Ferment powstał
w grupie dobrze urodzonych, do-
brze wykształconych i doświad-
czonych oficerów, głównie pe-
tersburskiego garnizonu,  ale nie
tylko. W tej grupie byli weterani
walk z Napoleonem,   którzy w

walkach  przemierzyli zachod-
nią Europę, a często służyli w jed-
nostkach okupujących francuską
stolicę. „Spiskowcy zamierzali
zmusić senat do ogłoszenia uło-
żonego przez nich manifestu,
zwołującego Sobór Narodowy
(przedstawicielstwo narodowe),
ogłosić skrócenie służby do 15
lat i zapowiedzieć reformy wło-
ściańskie”.  Nie bez znaczenia dla
tego „ruchu” było Królestwo Pol-
skie, którego konstytucja  była
marzeniem dla wielu z nich.   Spi-
skowcy nie wiedząc o rezygna-
cji w. ks. Konstantego (chociaż
to nie było najważniejsze),  prze-
jęcie władzy przez Mikołaja
uznali za uzurpację.  14/26 grud-
nia 1825 r. na Placu Senackim
w Petersburgu doszło do zbrojnej
konfrontacji. Niemcewicz w pa-
miętnikach napisał m.in.: „Wo-
łano w czasie buntu o konstytu-
cję. Precz z Niemcami! Konstytu-
cja w ustach wszystkich”. Piecho-
ta Pułku Preobrażeńskiego,
gwardia konna i  współdziałają-
ca z nimi artyleria doprowadziły
do rozproszenia wojsk buntowni-
ków.  Później wyłapano   i aresz-
towano większość z nich. 289
skazano, a 5 powieszono. Resz-
ta została zesłana na Syberię,
bądź wysłana do oddalonych
garnizonów.   Tak więc rzą-
dy Mikołaja I rozpoczęły
się od buntu jego wojska   i
wyroków śmierci.  Ten
fakt – moim zdaniem –
miał ogromny wpływ na
sposób sprawowania
przez Mikołaja rządów,
także  w Królestwie
Polskim, którego
(wcześniejszego)
ustroju i swobód nie
można było pogodzić z
mikołajowską triadą:
prawosławie, samo-
dzierżawie i „narod-
ność”. 

K oronacja Miko-
łaja na króla Kró-
lestwa Polskiego

odbyła się w Warszawie   24
maja 1829 r.  Miała miejsce
na Zamku Królewskim. Prymas
– Jan Paweł Woronicz – wręczył
Mikołajowi  cesarską koronę An-
ny Iwanowny, którą Mikołaj sam
nałożył sobie  na głowę. W XIX
w. insygnium to było używane
jako korona królewska  Króle-
stwa Polskiego.   W uroczystości
koronacji, oprócz korony, berła i
jabłka, użyty został „miecz” Jana
III Sobieskiego.  Po koronacji
odezwały się dzwony we wszyst-
kich kościołach, a artyleria odda-
ło 101 strzałów. Później  msza w
katedrze, kolejne 101 salw ar-
matnich, uczta na Zamku oraz
bankiet dla ludu na Placu Ujaz-
dowskim.

Użycie przez Mikołaja I mie-
cza koronacyjnego Jana III było
swoistym ukłonem cara
w stosunku do Sobieskiego w
okresie, kiedy Rosja toczyła cięż-
kie boje z Turcją i Persją.  Mate-
rialnym śladem tego jest Kaplica
Królewska w kościele Przemie-
nienia Pańskiego w Warszawie
(ufundowanym przez Jana III),
w której 26 czerwca 1830 r. w
marmurowym sarkofagu
umieszczono urnę z sercem kró-
la. W uroczystości brał udział
Mikołaj I, który także sfinanso-
wał całe przedsięwzięcie.

Detronizacja Mikołaja I w
Warszawie 25 stycznia 1831 r.,
zdaniem wielu historyków, koń-
czy okres monarchii w Polsce.

C iekawe informacje o
okresie konstytucyj-
nych rządów Mikołaja

I w Królestwie Polskim zawarł w
swoich listach z Rosji markiz de
Custine. Ten francuski arysto-
krata, pisarz i podróżnik 21 lip-
ca 1839 r. rozmawiał z carem
Mikołajem I w Petersburgu. Roz-
mowa dotyczyła, m.in. różnych

modeli sprawowania władzy.
Car miał powiedzieć wówczas,
wyraźnie nawiązując do swoich
doświadczeń w Polsce: „… - sam
byłem władcą konstytucyjnym i
cały świat wie, jaką zapłaciłem
cenę za niepodporządkowanie
się wymaganiom tego hanieb-
nego systemu (cytuję dosłow-
nie). Kupowanie głosów, depra-
wowanie sumień, pochlebianie
jednym, aby oszukać drugich –
to sposoby, którymi gardzę.
Uważam, że są one równie poni-
żające dla poddanych, jak i dla
władcy, drogo zapłaciłem za
szczerość, ale Bogu niech będą
dzięki, na zawsze skończyłem z
tą ohydna machiną polityczną.
Nigdy już nie będę monarchą
konstytucyjnym. Zbyt mocno
czuję potrzebę mówienia tego,
co myślę, aby kiedykolwiek
przystać na rządzenie jakimś na-
rodem za pomocą podstę-
pów i intryg”. 

Trzeba
przyznać, że
Mikołaj I dotrzymał
słowa  – nigdy już nie był mo-
narchą konstytucyjnym. Pozo-
stał wierny słowom, które wy-
głosił chwilę wcześniej: „Despo-
tyzm wciąż jeszcze u nas istnie-
je, stanowi on przecież istotę mo-
ich rządów, ale jest zgodny z du-
chem narodu”.

Wczasach  Mikołaja
triada „prawosła-
wie, samowładztwo

(samodzierżawie) i narodo-
wość” była ideowym fundamen-
tem państwa Romanowów.   Mi-
kołaj I był  wrogiem wszelkiego
liberalizmu i samodzielności  w
poglądach i postawach swoich
poddanych.  W tym zakresie sku-
tecznie wspierany był przez je-
den  z filarów władzy, tj. prawo-
sławie. „Rosyjska Cerkiew pra-
wosławna od czasów cara Pio-
tra nie miała swego patriarchy, a
rządy w niej sprawował całko-
wicie podległy carowi urząd cy-
wilny – Świętobliwy Synod Rzą-
dzący ze świeckim oberproku-
ratorem na czele”.  Tak więc na
czele rosyjskiej Cerkwi prawo-
sławnej stał car, co w sposób za-
sadniczy zmniejszało wiarygod-
ność Cerkwi. 

Mikołaj I prowadził aktywną
politykę zagraniczną,  w pierw-
szej kolejności skierowaną prze-
ciwko Turcji i Persji, a odniesio-
ne sukcesy militarne ułatwiały
działania rosyjskiej dyplomacji.
Jest taki przekaz, że po stłumie-

niu powstania w Polsce i zajęciu
Warszawy, Iwan Paskiewicz wy-
słał do Petersburga, m.in. symbo-
liczny dar dla cara - „Konstytucję
Królestwa Polskiego”.  Mikołaj
miał odpisać: „ Otrzymałem
szkatułkę z nieboszczką konsty-
tucją, za którą wielce dziękuję –
spocznie w zbrojowni”. Mikołaj
interesował się wydarzeniami
europejskimi, czego jednym  z
przykładów była rosyjska inter-
wencja w Siedmiogrodzie   w
1849 r., po której zyskał przydo-
mek „Żandarma Europy”.  Nor-
man Davies w związku z taką
rolą Mikołaja I, przytoczył na-
stępującą anegdotę[?]: 

„Kiedy w lutym 1848  roku
podczas odbywającego się wła-
śnie w pałacu balu Mikołaj I do-
wiedział się o obaleniu monar-
chii Ludwika Filipa, oświadczył:
„Panowie, siodłajcie konie! Fran-

cja jest republiką””. Na po-
czątku lat 50. XIX

w., tj. w
ostatnich latach

panowania Mikołaja
I, Imperium Romanowów włą-
czono obszar dzisiejszego
wschodniego Kazachstanu, zało-
żono pierwszą rosyjską bazę na
Sachalinie oraz stworzono moż-
liwości włączenia Kraju Amur-
skiego. Uwidoczniony w tym
wzrost militarnej potęgi Rosji,
spowodował kontrakcję ze stro-
ny mocarstw europejskich, za-
kończoną wojną krymską (1853-
1856), przegraną przez Impe-
rium Romanowów. 

O d czasów powstania li-
stopadowego Mikołaj
I rozważał różne wa-

rianty rozwiązania sprawy pol-
skiej. Na przykład „proponował
przesunięcie granicy Królestwa
Polskiego, tak by przebiegała
wzdłuż Narwi i Wisły, otaczając
Warszawę od wschodu. Zabór
austriacki pozostałby w grani-
cach ustalonych w 1815 r., a  za-
chodnia część Królestwa miała-
by być przyłączona do Prus”.
Nigdy nie miał skrupułów  do
zaostrzania praw dotyczących
Królestwa Polskiego.  Mikołaj I
był do żywego dotknięty znie-
wagą, jaką była jego detronizacja
z tronu polskiego dokonana 25
stycznia 1831 r. Wszystkie póź-
niejsze jego działania szły w kie-
runku maksymalnego upokorze-
nia Królestwa Polskiego. Jednym
z pierwszych działań prawnych
w tym zakresie był Statut Orga-
niczny  z 14/26 lutego 1832 r.,

który wprowadzono w miejsce
konstytucji z 1815 r. 

Ważnym, a może naj-
ważniejszym skład-
nikiem carskiego

terroru, nie tylko w stosunku do
ludności polskiej, były zsyłki na
Sybir. Kraina ta,  bajecznie boga-
ta w kopaliny była prawie bez-
ludna, toteż od początków XVIII
w. zaczęto wysyłać tam wszel-
kiego rodzaju skazańców i jeń-
ców wojennych. Od tego czasu
każda zwycięska wojna oraz pa-
cyfikacja buntów i powstań za-
opatrywała syberyjskie kopalnie
w nowe rzesze niewolników. 

Kopalnie nerczyńskie są sym-
bolem Sybiru. Do 1826 r. , tj do
czasu rozprawy z dekabrystami
do Nerczyńska, zsyłano przestęp-
ców kryminalnych. Mikołaj
Pierwszy odmienił tę tradycję,
wysyłając tam także  najpierw
dekabrystów, a następnie pol-
skich powstańców 1830/31.  Ten
sposób „zagospodarowywania”
przeciwników politycznych, za-
początkowany przez cara Miko-
łaja I, przetrwał do końca rosyj-
skiej monarchii, a rozkwitł pod
rządami Stalina. Carowie „wspa-
niałomyślnie” zamieniali  (w

ostatniej chwili) wyroki śmier-
ci na zsyłkę, m.in. dlatego, że

znaczna część syberyjskich
kopalń stanowiła prywatną
własność  rodziny Roma-
nowów. Prawdziwej grozy
jakucka „obłast”  nabrała
w okresie od powstania
styczniowego, gdy za-
częto zsyłać tam tysiące
polskich powstańców.

Do powstałego
w Warszawie
w 1826 r. Rzą-

dowego Instytutu Wy-
chowania Panien, w
1828 r. dołączona zosta-
ła pensja Zuzanny Wil-

czyńskiej.  W czasach pa-
nowania Mikołaja Pierw-

szego, a pod rządami Pa-
skiewicza,  instytut cieszył

się wyjątkową łaskawością
władz rosyjskich. W 1838 r.

otrzymał patronat cesarzowej
Aleksandry Fiodorownej, toteż
do nazwy dodano przymiotnik
„Aleksandryjski”.  W roku szkol-
nym 1842/43 instytut przenie-
siono z Warszawy do Puław,
gdzie na dwadzieścia lat uloko-
wany został w skonfiskowanym
pałacu książąt Czartoryskich. Do
1857 r. była to jedyna w Króle-
stwie szkoła średnia dla dziew-
cząt. „Łaskawość” władz rosyj-
skich przejawiała się, m.in. częsty-
mi wizytami cesarza Mikołaja.
Są podstawy aby sądzić, że Insty-
tut dla Mikołaja spełniał podobną
rolę, jaką dla najwyższych warstw
Imperium Romanowów pełniły
szkoły i zespoły baletowe Peters-
burga, Moskwy i Warszawy.

Cesarz Mikołaj I przebywał  w
Warszawie  wielokrotnie. Naj-
prawdopodobniej pierwszy raz
przybył do stolicy Królestwa Pol-
skiego na swoją koronację  w
dniu 24 maja 1829 r.  W War-
szawie był także  w czerwcu
1830 r. Po powstaniu listopado-
wym do Warszawy przyjeżdżał
niechętnie, chociaż w Królestwie
był prawie dwadzieścia razy.
Szacuje się, że Mikołaj I Cytade-
lę Warszawską  wizytował dzie-
sięć razy.  Przebywał w Warsza-
wie także latem i jesienią 1835 r.
Podczas tej wizyty na Zamku
Królewskim w Warszawie
(17.10.1835 r.) car nagradzał pol-
skimi dobrami ziemskimi (majo-
ratami) najbardziej zasłużonych
imperialnych dowódców  i
urzędników.  Za czasów Miko-
łaja wybudowana została Kolej
Warszawsko-Wiedeńska, uru-
chomiona na całej trasie  w 1848
r. Linia została tak poprowadzo-
na, aby przechodziła obrzeżem
carskiej rezydencji w Skiernie-

wicach. Mikołaj pierwszy raz
użył kolei w podróży do Skier-
niewic w październiku 1847 r.

Wczasie „Wiosny Lu-
dów” Mikołaj przy-
jechał do Warszawy

16 maja 1849 r., a 29 maja  pod-
pisał tu porozumienie  z cesarzem
Franciszkiem Józefem   w sprawie
rosyjskiej interwencji w Siedmio-
grodzie. W roku 1850 cesarz
przez kilka tygodni bawił w War-
szawie.  Związane to było z uro-
czystościami jubileuszu 50-lecia
służby wojskowej Iwana Paskie-
wicza.  W uroczystościach brali
udział także cesarz Austrii oraz
król Prus.  Kulminacyjna część
obchodów, połączona z wręcze-
niem Paskiewiczowi marszałkow-
skiej buławy odbyła się 5 paź-
dziernika 1850 r. w Alejach Ujaz-
dowskich w pobliży Belwederu,  a
zakończyła się defiladą w tychże
Alejach  i uroczystym obiadem. 

Kilkanaście wizyt Mikołaja I w
Królestwie wiązało się z podró-
żą pomiędzy Petersburgiem a
Królestwem (Warszawa – Peters-
burg 1200 km najkrótszą drogą).
Nie było wówczas jeszcze kolei
na tej trasie, toteż car podróż od-
bywał konnym powozem (lub sa-
niami), po drogach pozostawiają-
cych bardzo dużo do życzenia,
nawet w tamtych czasach. Po-
dróż taka, nawet przy dobrych
warunkach atmosferycznych,
musiała trwać  około tygodnia.
Tak więc wyjazdy cara  z Peters-
burga do Królestwa łączyły się z
uciążliwą i długą jazdą. Niemce-
wicz, opisując „gorączkę” kurier-
skich podróży po śmierci Alek-
sandra I, napisał m.in.: „Te usta-
wiczne latania wielką klęskę za-
dały biegającym ludziom i ko-
niom. Jeden z nich, rzecz prawie
niepodobna do wiary, w trzech
dniach i 10 godzinach przebiegł
niezmierną odległość między Pe-
tersburgiem   i Warszawą.  Niektó-
rzy pomarli nagle, inni połamali
ręce i nogi, przeszło sto koni już
padło na pocztach”.

Mikołaj I zmarł niespo-
dziewanie 2 marca
1855 r. w Petersbur-

gu, nie doczekawszy zawarcia
pokoju wojny krymskiej, w której
zginęło 256 tysięcy poddanych
cara, w tym połowa z powodu
chorób  i wychłodzenia.   Zosta-
wił po sobie kraj pogrążony w
nędzy, naród zacofany (90 pro-
cent analfabetów), rozpasaną i
skorumpowaną arystokrację,
skłócone duchowieństwo. Okres
panowania Mikołaja I, to także „
Pax Nicholeana”, okres pokoju i
prosperity dla  niewielkiej części
rosyjskiego społeczeństwa,  ale
nędzy dla większości.  Barono-
wa Maria Frederiks napisała na
ten temat: „… za życia Mikołaja
Pawłowicza Rosja była krajem
potężnym i szlachetnym. On
umiał zachować jej dawny urok,
dzięki swemu rycerskiemu, sta-
nowczemu i nieugiętemu cha-
rakterowi potrafił przysporzyć jej
świeżej chwały. Wszyscy i wszyst-
ko skłaniali się przed nim i przed
Rosją”. W tym miejscu można
tylko dodać; a niewdzięczni Po-
lacy go zdetronizowali!

PPoowwyyżżsszzyy tteekksstt,, ttoo wwyybbrraannee
ffrraaggmmeennttyy kkssiiąążżkkii LL.. KKrróólliikkooww-
sskkiieeggoo pptt..:: PPoollsskkiiee kkrróólleessttwwoo RRoo-
mmaannoowwóóww..

Pogromca Powstania Listopadowego
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CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

SPRZEDAM około 100 sztuk
nowych bagażników
samochodowych i kitów Thule do
starych modeli aut z lat – 2000,
wyprzedaż magazynu, 
tel. 604 221 221 (faktura), 
cena za sztukę 10 zł

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DZIAŁKI budowlane 800 m2

k. Prażmowa, 602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,

602 770 361

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Bobrowiecka, 88 m2, 

stan deweloperski, ładne, 
601 720 840

!Centrum, 28 m2, 1 pok., 
ul. Tamka, 601 720 840

!Centrum, 124 m2, 4 pok.
,ul. Dzika, 1,5 mln. zł, 601 720 840

!Mokotów Dolny,
Bobrowiecka, 87 m2, 3 pok.,stan
deeweloperski, 601 720 840

!Mokotów Górny, 64 m2, 
3 pok., k. metra, 601 720 840

!Mokotów Górny, 115 m2, 
ul. Wielicka, 4 pok. zrobione,
ładne, 601 720 840

!Mokotów Górny, Wielicka,
113 m2, apartament 4 pok., 
k. metra, 601 720 840

!Mokotów Górny,  Wiktorska
45 m2, 2 pok. k. metra, 
601 720 840601 720 840

!Ochota, 45 m2, 2 pok., 
630 tys. zł, zrobione, 
601 720 840

! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 
2,7 mln. zł, 601 720 840

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

!Ursynów, 61 m2, 3 pok., 
I p., do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840

!Ursynów, 3 pok., 58 m2, 
c. 710 tys. zł, 601 720 840

!Ursynów Imielin ,70 m2, 
3 pok.,z garażem, ładne, 
601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom ok. Góry Kalwarii, w

stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

Działki:
!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

! Pyry, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 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

!Ursynów, 45 m2 2 pokoje 
z garażem, 2000 zł/m-c, 
601 720 840

Lokale handlowe :
! 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,

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

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

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

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

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

!Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 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 550 tys.
zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

Centrum Sportu Wilanów, 
ul. Wiertnicza 26 a 

poszukuje Pań do serwisu
sprzątającego, praca zmianowa.

Kontakt: CV na mail:
csw@wilanow.pl, 

tel.: 22 885 00 60 w. 100

SPRZĄTANIE bloków i terenów,
509 318 602;  510 056 006

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

CYKLINOWANIE, 698 185 911
DEZYNSEKCJA, skutecznie, 

22 642 96 16 
DOCIEPLANIE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

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

HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, 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

REMONTY, 698 185 911
REMONTY, budowlane,

ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

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

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

STOLARSTWO, 505 935 627
WIERCENIE, KARNISZE, itp.

608 303 530

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

BIOENERGOTERAPEUTA, 
gm. Wilanów, 729 921 461

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Około 2000 
podrabianych zegarków 
Policjanci z mokotowskiego

wydziału zajmującego się ści-
ganiem przestępstw gospodar-
czych ujawnili i zabezpieczyli
magazyn z podrabianymi ze-
garkami znanych światowych
marek. Do policyjnego aresz-
tu trafiło trzech mężczyzn pro-
wadzących nielegalny proce-
der. Zabezpieczone przedmio-
ty trafiały do klientów za po-
średnictwem aukcji interneto-
wych. Ich ceny były bardzo
konkurencyjne w porównaniu
z oryginałami. 

Na trop mężczyzn handlują-
cych towarem z podrabianymi
znakami towarowymi wpadli
operacyjni z wydziału do zwal-
czania przestępczości gospo-
darczej. Funkcjonariusze usta-
lili, że magazyn z podróbkami
znajduje się w jednej z podwar-
szawskich wsi. Po zebraniu do-
wodów dających podstawy do
przeszukania, łącznie z opinią
biegłego, odwiedzili miejsce
składowania zegarków, które
za pośrednictwem aukcji inter-
netowych trafiały na nadgarst-
ki klientów. W hali magazyno-
wej funkcjonariusze ujawnili
około 2000 sztuk zegarków. Po
wstępnych oględzinach nie by-
ło wątpliwości, że przedmioty
są podróbkami opatrzonymi
znakami towarowymi włoskich,
niemieckich i amerykańskich
marek cieszących się dużą po-
pularnością. Wartość towaru
została oszacowana wstępnie
na około 1 milion złotych.

W magazynie funkcjonariu-
sze zastali również właścicieli
nielegalnego biznesu. 29-latek
oraz jego o dwa i cztery lata
młodsi wspólnicy zostali zatrzy-
mani. Mężczyźni twierdzili, że
sprowadzali towar z Litwy. Ja-
ko dowody w sprawie zabez-
pieczone zostały również fak-
tury VAT. Teraz przedsiębiorcy
mogą stanąć przed sądem, któ-
ry może ich skazać na 2 lata
więzienia.

Narkotyki 
na Relaksowej

W minioną sobotę na ulicy
Relaksowej warszawskiego Ur-
synowa funkcjonariusze za-
uważyli osobowy samochód
marki BMW, w środku którego
znajdowały się 3 osoby. Funk-
cjonariusze dali mu sygnał aby
kierujący zatrzymał auto, wów-
czas policjanci przystąpili do
wylegitymowania będących w
pojeździe osób. W trakcie kon-
troli bagażu – torebki należą-
cej do pasażerki pojazdu – ujaw-

niono szklany pojemnik z plasti-
kową zakrętką z zawartością
zbrylonej substancji koloru bia-
łego. Kobieta oświadczyła, iż
jest to amfetamina należąca do
niej. Ponadto na tylnym siedze-
niu samochodu w dwóch pa-
pierowych torbach znajdowały
się dwie paczki owinięte folią
typu stretch z zawartością
znacznej ilości środków odu-
rzających. Jak się okazało, były
one własnością 29-letniego pa-
sażera BMW. Idąc dalej tym tro-
pem policjanci postanowili
przeszukać dom, w którym
mieszkał zatrzymany. Również
i tym razem intuicja ich nie za-
wiodła. W domu mieszkalnym
zatrzymanego policjanci zabez-
pieczyli kolejne 41,44 gramy
marihuany oraz 56 szt. table-
tek ecstasy.

Trzy osoby funkcjonariusze
przewieźli do komendy na Ja-
nowskiego celem złożenia sto-
sownych wyjaśnień. Tam spra-

wą zajęli się policyjni, którzy
łącznie przedstawili 4 zarzuty
karne. Kierowca usłyszał zarzut
kierowania pod wpływem sub-
stancji psychotropowej, pasa-
żerka posiadania substancji psy-
chotropowej w postaci amfeta-
miny. 29-latkowi przedstawio-
no dwa zarzuty posiadania
znacznej ilości narkotyków i tra-
fił do aresztu na 3 miesiące. Za
popełnione przestępstwo grozi
mu kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Chciała zapłacić 
kradzioną kartą

Zatrzymana przez policjan-
tów 35-latka tłumaczyła się, że
płaciła skradzioną kartą przez
przypadek, ponieważ pomyli-
ła ją ze swoją kartą płatniczą. O
pomyłce nie było jednak mowy,
gdyż kobieta nie miała przy so-
bie plastiku do wykonywania
transakcji bezgotówkowych na
swoje nazwisko. 

Kilka minut przed 22.00
mundurowi zostali wezwani do
jednego z marketów przy ul.
Czerniakowskiej, gdzie ochrona
ujawniła, że jedna z klientek za-
mierza zapłacić za zakupy za-
strzeżoną kartą płatniczą. W
trakcie czynności policjanci
ustalili, że 34-latka ma przy so-
bie o plastik do wykonywania
transakcji bezgotówkowych, na
którym widnieje inne niż jej na-
zwisko. Kobieta tłumaczyła się,
że przypadkiem chciała zapłacić
kartą, którą miała znaleźć mie-
siąc wcześniej na chodniku przy
ul. Wilczej na warszawskim
Śródmieściu. Włożyła ją wów-
czas do portfela i zapomniała o
niej. Dzisiaj podczas zakupów
wyjęła ją przypadkowo ponie-
waż pomyliła ją ze swoją kartą.

Kiedy mundurowi poprosili
o okazanie swojej karty banko-
wej kobieta wyjaśniła, że swoją
ma w mieszkaniu. W zamian
za to w portfelu miała jeszcze je-
den plastik, również na inne na-
zwisko. Obecność jej tłumaczy-
ła tym, że przypadkiem koper-
ta z tą kartą trafiła do jej skrzyn-
ki pocztowej, dlatego też umie-
ściła ją w swoim portfelu. Oba
plastikowe blankiety figurowa-
ły jako utracone.

Policjanci zanotowali wszyst-
kie podawane przez podejrza-
ną zbiegi okoliczności, a na-
stępnie zatrzymali ją i prze-
wieźli do policyjnej celi. Teraz
kobieta będzie miała możliwo-
ści obrony swoich argumentów
przed sądem, który za włama-
nie na nie swoje konto może ją
skazać nawet na 10 lat pozba-
wienia wolności.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Zapraszamy 
na wystawę!

XVIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Retro im. Mieczysła-
wa Fogga zakończony, ale
można nadal zwiedzać wysta-
wę Mieczysław Fogg – pie-
śniarz Polaków, zorganizowa-
ną przez Muzeum Polskiej Pio-
senki w Opolu w salach Mu-
zeum Teatralnego przy Teatrze
Wielkim w Warszawie. Wysta-
wa czynna do końca grudnia.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy pprrzzyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55 zaprasza w
najbliższą sobotę 16 paździer-
nika, na wieczór Stand- Up.
Na scenie wystąpią  Arkadiusz
Jaksa Jakszewicz i Jasiek Bor-
kowski. Początek występu o
godzinie 20:00. Bilety dostęp-
ne na www.kupbilecik.pl.
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