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Gdzie rozpalić grilla?
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W obronie Górki...
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G dy jako syn powstańca
warszawskiego Stanisława
Petruczenki (Rebusa) –

jeszcze w czasach u nas przedtele-
wizyjnych – oglądałem w kinie Pol-
ską Kronikę Filmową, nawet bez-
czelne kłamstwa płynące z ust ów-
czesnego spikera, a później sławne-
go aktora Andrzeja Łapickiego –
nie mogły mnie przekonać o winie
i zdradzie państwa polskiego przez
postawionych przed sądem stali-
nowskiej Polski akowców. Z podob-
nym odczuciem przyjmuję wyrok
skazujący, jaki wydał ostatnio (w
pierwszej instancji) sędzia Michał
Piotrowski w sprawie uznawanej
od lat za gwiazdę samorządu lo-
kalnego wójt Lesznowoli Jolanty
Batyckiej-Wąsik. Do pana sędziego
nie mam akurat jakichkolwiek za-
strzeżeń i bynajmniej nie zarzu-
cam mu popełnienia błędu, bo tyl-
ko on do cna poznał szczegóły
oskarżenia. Rzecz jednak w tym, że
– domniemane narażenie gminy
Lesznowola na stratę w wysokości
1,3 mln złotych wygląda raczej na
żart w kontekście korzyści, jakie
pani wójt przyniosła gminie w dłu-
gim okresie swoich rządów, rów-
nież poprzez podjęcie wskazanych
w akcie oskarżenia decyzji. 

P rzeciętny obywatel RP do-
wiaduje się bowiem, że np.
pozostający w randze mini-

stra i mający świadomość łama-
nia prawa przy otwartej kurtynie

Jacek Sasin – doprowadził do
zmarnowania co najmniej 70 mln
złotych, wydanych pospiesznie na
niepoparte jeszcze legalnym aktem
wybory prezydenta kraju. Jedno-
cześnie ten sam obywatel konstatu-
je, iż pod rządami obecnej władzy
wypieprzono aż miliard złotych na
budowę węglowej elektrowni w
Ostrołęce (Ostrołęka C) – tylko po
to, żeby tę budowę nagle wstrzy-
mać. A fachowcy już wcześniej
ostrzegali, że ta inwestycja to non-
sens. Tymczasem odpowiedzialny
za aż tak wielkie marnotrawstwo
grosza publicznego były minister
energii Krzysztof Tchórzewski w
rządach Beaty Szydło i Mateusza
Morawieckiego, podobnie jak Sa-
sin, bynajmniej nie jest ścigany
przez prokuraturę ani skazywany
przez sądy. 

M arnotrawienie pieniędzy
publicznych przez przed-
stawicieli oficjalnych

agend państwowych media i sądy
ujawniały wielokrotnie. Bodaj
największym skandalem było to,
że znany funkcjonariusz państwo-
wy z ramienia PiS – Mariusz Ka-
miński – dopuścił się, zdaniem są-
du (pierwszej instancji) – wyrzu-
cenia w błoto olbrzymiej kasy pu-
blicznej, uruchamiając jako szef
CBA kosztowne –  a ponoć bez-
podstawne – śledztwo przeciwko
wicepremierowi Andrzejowi Lep-
perowi. Do wyroku w drugiej in-
stancji już nie doszło, ponieważ
wspierany przez to samo lobby
polityczne prezydent Andrzej Du-
da obdarzył Kamińskiego nieocze-
kiwanym aktem łaski, nie dopusz-
czając do wyrokowania prawo-
mocnego. No i ten skazany przez
pierwszą instancję sądową nasz
utrzymanek piastuje teraz – jak
gdyby nigdy nic – stanowisko mi-
nistra spraw wewnętrznych i ad-

ministracji. A przecież prezydent,
poprzez akt ułaskawienia, nieja-
ko sam uznał go za przestępcę. Bo
w przeciwnym wypadku – po co
by go ułaskawiał? 

Z e względu na odważne dzia-
łania opozycyjne w okresie
PRL, a potem z uwagi na

inicjatywę, która doprowadziła
do utworzenia w nowej Polsce Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjne-
go – Kamińskiemu należą się
szczere słowa uznania. Tak istotne
i niepodważalne zasługi zepsuł jed-
nak w ostatnich latach jawną słu-
żalczością wobec partii władzy,
jakby zapomniał, czym była no-

menklatura PRL. Zepsuł swój wi-
zerunek, na który pracował przez
lata. Nie on jeden zresztą. Jak oce-
niła otóż Unia Europejska, inny
pupil PiS – Ryszard Czarnecki, po-
zostający w randze eurodeputo-
wanego – wycyganił od niej po-
dobno aż 100 tys. euro, oszukań-
czo rozliczając delegacje. No i
dziwnym trafem tacy wydrwigro-
sze nie stają przed sądem ani na-
wet nie przepraszają opinii pu-
blicznej. Prokuratura nie dostrze-
ga również jakiejkolwiek winy
obecnego wicepremiera Jarosła-
wa Kaczyńskiego w głośnej aferze
wież z ul. Srebrnej. 

O pinia publiczna musi na
dodatek godzić się z tym,
że pełniący funkcję prezy-

denta RP Andrzej Duda perma-
nentnie lekceważy zdanie najwy-
trawniejszych specjalistów, wyty-
kających mu, że co krok łamie pra-
wo i przynosi wstyd swoim wycho-
wawcom z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Na domiar złego – już
wszelkie normy społeczne depcze
chlubiąca się tytułem doktora ha-
bilitowanego prawa, znana głów-
nie jako polityk reprezentujący
partię Prawo i Sprawiedliwość –
Krystyna Pawłowicz. Ta objawia-
jąca swego czasu w Sejmie niepo-

skromiony apetyt posłanka nie od
dziś krytykuje Unię Europejską, a
jej flagę nazwała po prostu szma-
tą. Mimo wielu skandalicznych za-
chowań na forum publicznym po-
pierana przez określone lobby par-
tyjne „panna Krysia” została człon-
kiem Trybunału Konstytucyjnego
i – jak się obawiają niektórzy – na
tym stanowisku może walnie przy-
czynić się do tzw. polexitu, czyli
wyjścia Rzeczypospolitej Polskiej z
Unii. Jak powiedziała jej koleżan-
ka ze studiów, niedawna prezes
Sądu Najwyższego Małgorzata
Gersdorf, Krystyna P. nawet w śro-
dowisku prawniczym była znana z
tego, iż swój pogląd uważała za je-
dynie słuszny, nie licząc się ze zda-
niem innych. W Sejmie potrafiła
użyć pod adresem opozycyjnych
posłów zwrotu „zamknijcie mor-
dy!”, a niektórych określała mia-
nem „bydło poselskie z lewej stro-
ny”. Na zakończenie swojego posło-
wania do Sejmu zapowiedziała
dziennikarzom, że jeszcze im da
popić i popalić.

W sytuacji, gdy takiej klasy
dama jest wykładowcą
prawa i sędzią Trybuna-

łu Konstytucyjnego; gdy ktoś pró-
buje Polską Akademię Nauk zastą-
pić ciałem sterowanym przez poli-
tyków; gdy dogmaty zaczyna się
stawiać ponad prawdami dowie-
dzionymi empirycznie, a polska
prokuratura wszczyna jak najbar-
dziej na serio postępowanie zwią-
zane z wypowiedzią obecnego pa-
pieża – trudno nie bić na alarm. Bo
jakich autorytetów ma słuchać dzi-
siaj młodzież? Może całkiem słusz-
nie powiada ona zatem ostro usi-
łującym cofnąć nas w rozwoju po-
litykom: wypierdalać!

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Urząd Dzielnicy Ursynów dołączył do zbiórki w ramach
akcji Pola Nadziei. Żonkile zasadzone przez wolonta-
riuszy z urzędu w październiku zeszłego roku zostały
ścięte i przywiezione do ursynowskiego ratusza. Przy
okazji wizyty w urzędzie można wesprzeć pacjentów
Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Pola Nadziei to międzynarodowy program realizowany przez
hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kwiaty, które
wyrosną z cebulek są rozdawane w okresie wiosennym, podczas
ulicznych kwest. W tym roku ze względu na pandemię COVID-19
akcja odbywa się stacjonarnie. Idea Pól Nadziei przypomina o nie-
sieniu bezinteresownej pomocy chorym oraz o potrzebie wsparcia
ich samych i ich rodzin.

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał porozumienie z fir-
mą Oxygeni na wprowadzenie pilotażowego projektu
Miejskiego Systemu Filtracji Powietrza. Urząd udostęp-
nił teren przy ul. Dereniowej (część projektu „Zielona
Oś Ursynowa”), na którym zamontowano 4 filtry 
powietrza.

W ramach realizacji projektu firma Oxygeni zainstaluje na swój
koszt urządzenia na latarniach, a także pokryje inne koszty m.in.
w zakresie wykonania dokumentacji.

Urządzenia obecnie znajdują się w fazie instalacji i zostaną uru-
chomione na początku maja br. Od wyników pilotażu będą zależa-
ły dalsze losy tego projektu. Na tym etapie strony deklarują, że za-
mierzają rozpocząć postępowanie zmierzające do współpracy w za-
kresie budowy Miejskiego Systemu Filtracji Powietrza.

Żonkile z Pól Nadziei 
w ursynowskim urzędzie

Pilotaż Miejskiego Systemu
Filtracji Powietrza

Ul. Przyczółkowa zostanie
rozświetlona na odcinku
od ul. Klimczaka do skrzy-
żowania z ulicami Vogla i
Branickiego oraz tuż za
nim na ponad 100-metro-
wym fragmencie w kierun-
ku Południowej Obwodni-
cy Warszawy, przy którym
dziś również nie ma latar-
ni. Oświetlenie zyska tak-
że droga serwisowa, która
służy głównie pieszym i ro-
werzystom. ZDM właśnie
ogłosił przetarg na zwią-
zane z tym prace.

Przyczółkowa to jedna z waż-
niejszych ulic w Wilanowie. Sta-
nowi oś komunikacyjną dzielni-
cy, ponadto łączy Warszawę z
Konstancinem-Jeziorną. Co-
dziennie poruszają się nią setki
tysięcy samochodów. Dlatego od

kilku lat co roku systematycznie
jest modernizowana – w 2017 r.
wymieniono nawierzchnię na
odcinku między ulicami Marce-
panową a Korbońskiego, zaś w
zeszłym roku nowy asfalt poło-
żono na skrzyżowaniu z ulicami
Branickiego i Vogla oraz na frag-
mencie do ul. Europejskiej.

Znikną ciemne plamy
W 2021 r. ZDM również bę-

dzie pracować na ul. Przyczół-
kowej. Tym razem drogowcy
skupią się na oświetleniu. Cho-
dzi o odcinek od ul. Klimczaka
do skrzyżowania z ulicami Vo-
gla i Branickiego, na którym dziś
po zmroku kierowcy zdani są
wyłącznie na światła swojego sa-
mochodu.

W tym celu właśnie ogłoszono
przetarg, na oferty ZDM czeka

do 10 maja. Wykonawca będzie
miał zadanie zainstalowania 115
latarni, a na nich zamontowa-
nia łącznie 152 ledowych opraw
– nie tylko na wspomnianym
fragmencie, ale także na ponad
100-metrowym odcinku za
skrzyżowaniem z Branickiego i
Vogla w kierunku POW. 

Przetarg został podzielony na
trzy części. Pozostałe dwie do-
tyczą budowy oświetlenia przy
ciągu pieszo-rowerowym i dro-
dze serwisowej, które ciągną się
po wschodniej stronie Przyczół-
kowej. Na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicami Branickiego i
Vogla do POW stanie 55 latarni
z taką samą liczbą ledowych
lamp. Z kolei w przypadku frag-
mentu na południe od POW pla-
ny obejmują postawienie 153
słupów oświetleniowych i mon-

taż tylu samo LED-ów – jeżeli
wystarczy środków, dojdzie do
tego jeszcze w tym roku.

Wykonawca lub wykonawcy,
z którymi ZDM podpisze umo-
wę, będą zobligowani do realiza-
cji oświetleniowego zadania w
Wilanowie w ciągu pięciu mie-
sięcy od daty złożenia podpisu.

Co dalej?
W bieżącym roku w inwesty-

cje związane z modernizacją
oświetlenia miasto weszło zdecy-
dowanym krokiem. Na początku
kwietnia zakończono wymianę
latarni i lamp na ul. Lubelskiej,
gdzie lepszą jasność po zmroku
daje 16 ledowych opraw, które
zawieszono na takiej samej licz-
bie nowych słupów. Niebawem
LED-y rozbłysną na pl. Inwali-
dów, w przypadku którego ZDM
analizuje złożone w przetargu
oferty. Firma będzie ma wymie-
nić 25 latarni – w miejsce sta-
rych i wyeksploatowanych beto-
nowych konstrukcji wstawi tyle
samo słupów typu Pastorał War-
szawski.

Obecnie trwają prace na uli-
cach Sokratesa i Przy Agorze.
Na razie wiążą się z układa-
niem okablowania w ziemi pod
montaż nowych latarni z LED-
owymi oprawami. Te powinny
zostać zainstalowane jeszcze
wiosną. Zakończy to tym sa-
mym modernizację oświetle-
nia w ramach realizacji progra-
mu „SOWA – oświetlenie ze-
wnętrzne”, dzięki któremu w
2020 r. rozjaśniono 9 ulic i 2
węzły drogowe. W sumie w ze-
szłym roku wymieniono 669 la-
tarni i zamontowano 1881 no-
woczesnych, energooszczęd-
nych opraw ledowych (w tym
193 w tunelach). W większo-
ści wiązało się to również z po-
prawą infrastruktury towarzy-
szącej – ułożeniem nowych
przewodów i montażem urzą-
dzeń sterujących.

Więcej LED-ów
Ale zmian oświetleniowych

będzie jeszcze więcej. Pod ko-
niec 2020 roku rozstrzygnięto
przetarg na wymianę ok. 40 tys.
opraw oświetleniowych w całej
Warszawie. Będzie to największa
tego typu operacja w Polsce –
dokona jej firma LUG Light Fac-
tory z Zielonej Góry. Zaprojektu-
je, a następnie dostarczy i do
końca 2022 r. zamontuje dedy-
kowane dla naszego miasta ledo-
we lampy wszędzie tam, gdzie
zamiast nich wciąż świecą sodo-
we. Ten sam wykonawca jesz-
cze w tym roku dostarczy także
2314 opraw LED pod ich montaż
na węzłach drogowych.

z d m . w a w . p l

Będzie nowe oświetlenie na Przyczółkowej

W Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań podstawową i
obowiązkową metodą spisową jest
samospis internetowy. A dla osób
bez dostępu do komputera czy Inter-
netu wygodną i najbezpieczniejsza
formą jest samospis za pośrednic-
twem infolinii spisowej pod nume-
rem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta.
Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99, a głos lektorki pod-
powie, co należy zrobić, by rozpocząć spis:

– najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby
wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021”,

– potem znów wcisnąć „1”, czyli „Spisz
się przez telefon”. 

Telefon odbierze pracownik urzędu staty-
stycznego, który będzie po kolei czytać py-
tania z formularza spisowego i wprowadzi
odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od py-
tania o PESEL, konieczny do zalogowania się
do aplikacji spisowej.

Przez telefon można się spisać od ponie-
działku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

To wygodna, a zarazem bezpieczna opcja,
ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z
inną osobą i nie trzeba potwierdzać tożsamo-
ści rachmistrza. To rozwiązanie jest szczegól-
nie polecane seniorom: sami inicjują kontakt
i nie muszą sprawdzać czy zgłaszająca się
osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat.
Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tego-

roczny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do
30 września br.

Spis Powszechny dostarcza urzędom sta-
tystycznym szczegółowych informacji o licz-
bie ludności i jej rozmieszczeniu, struktu-
rze demograficznej i zawodowej, sytuacji
ekonomicznej i społecznej gospodarstw do-
mowych wraz z informacją o ich warun-
kach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby
fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przeby-
wające w mieszkaniach, budynkach i in-
nych zamieszkanych pomieszczeniach nie
będących mieszkaniami na terenie Polski,
osoby fizyczne nie mające miejsca zamiesz-
kania. Obowiązkowi spisowemu podlegają
również mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne zamieszka-
ne pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Spisać można się również przez Internet
lub bezpośrednio. Jednak najszybsze jest
skorzystanie z aplikacji spisowej na stronie
internetowej Narodowego Spisu Powszech-
nego. Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań przeprowadza Główny Urząd
Statystyczny.

Spis powszechny przez Internet albo telefon
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Nielegalne ognisko może nas
kosztować naprawdę sporo.
Gdzie więc możemy się udać by
móc w spokoju opiec kiełbaskę?

Majówka tuż, tuż. Niestety, ob-
ostrzenia związane z pandemią CO-
VID-19 są wciąż obecne w turystyce.
Wielu mieszkańców miast będzie więc
szukało relaksu, grillując na działkach
i u rodziny. Większość mieszkańców
stolicy jednak zostanie w mieście.
Sprawdziliśmy, gdzie mogą oni legal-
nie przygotować symboliczną kiełba-
skę w okolicach Ursynowa. Zdecydo-
wanie łatwiej będzie rozpalić grilla –
nie istnieją przepisy zabraniające uży-
cia go w mieście. Musi jednak mieć to
miejsce dość daleko od budynków, by
popiół i dym nie mogły dostawać się do
okien lub na posesje sąsiadów. Pamię-
tajmy tylko, że spółdzielnie lub wspól-

noty mieszkaniowe są władne wpro-
wadzić w swoich regulaminach zaka-
zy pewnych zachowań, które mogą
być uciążliwe dla mieszkańców, w tym
zakaz grillowania na ich terenie. Z
ogniskiem będzie jednak zdecydowa-
nie trudniej. 

Grozi drogi 
mandat

Przed rozpaleniem ogniska lub gril-
la węglowego warto wiedzieć, że na-
wet na terenie prywatnym nie może
być ono uciążliwe dla sąsiadów. Jeszcze
trudniej jest z tzw. “miejscami publicz-
nymi”. Za rozpalenie ogniska w lesie
lub nieprzestrzeganie innych przepi-
sów związanych z ochroną lasów Straż
Leśna wystawia mandat w wysokości
500 zł. Karę w wysokości 50-500 zło-
tych może wymierzyć nam również po-

licja jako “porządkową” w przypadku
rozpalenia ognia w mieście.

Co więcej, służby mogą ukarać nas
nawet za źle zabezpieczone legalne
ognisko. Pamiętajmy więc, by zawsze
dbać o właściwe przygotowanie. Naj-
częściej polega to na usunięciu ściółki le-
śnej i na odsłonięciu pasa gleby mineral-
nej wokół ogniska. Można dodatkowo
obłożyć ognisko kamieniami, co zapo-
biega rozsunięciu się palonego mate-
riału. Nie można go rozpalać bliżej niż
6 metrów od stojących drzew, a wyso-
kość płomienia nie może przekraczać 2
metrów. Przy ognisku należy mieć
sprzęt do natychmiastowego ugasze-
nia ognia oraz sprawny środek łączno-
ści. Po wypaleniu się ogniska należy je
dokładnie zalać wodą i zasypać pia-
skiem oraz sprawdzić, czy nie ma nadal
tlących się głowni. 

Gdzie 
legalnie?

Najbardziej znanym miejscem na po-
łudniu Warszawy, gdzie możemy zrobić
legalne ognisko, jest bez wątpienia po-
lana widokowa w Lesie Kabackim tuż
przy Powsińskim Domu Kultury. Teren
ten jest ogólnodostępny i wyposażony
w infrastrukturę: wiaty, ławki, kamienie
na paleniska, śmietniki. Miejsce to jed-
nak w sezonie przeżywa prawdziwe ob-
lężenie. Należy też pamiętać, że poza 13
wybetonowanymi miejscami do pale-
nia ognisk, używanie otwartego ognia
w Lesie Kabackim jest zabronione. Wy-
kluczone jest też przywiezienie własne-
go grilla i ustawienie go na trawie.

Nieco ustronniej jest za to przy górce
Kazurce. Altanka piknikowa z miejscem
na ognisko i ławkami powstała za pie-

niądze z Budżetu Partycypacyjnego na
2017 rok. Dzięki głosom 2440 osób ma-
my ogólnodostępne miejsce, gdzie moż-
na urządzić piknik oraz bezpiecznie
rozpalić ognisko. Koszt inwestycji to po-
nad 15 tys. złotych.

Mieszkający bliżej Dolinki Służewiec-
kiej mają swoją “miejscówkę”. To świetnie
położone palenisko przy Służewskim Do-
mu Kultury. Znajduje się tuż przy malow-
niczym parku ze stawami i chcący rozpa-
lić ognisko lub grilla mieszkańcy mogą to
zrobić pod warunkiem wcześniejszej re-
zerwacji. Grillować i palić ogniska można
również nad Jeziorem Zgorzała.

Pamiętajmy, że skorzystać też można
z murowanych grillów, w których da
się również używać jako opał drewno.
Znajdziemy takie m. in. na polanie re-
kreacyjnej przy ul. Maślaków w Lesie
Kabackim. P i o t r  C e l e j

Według doniesień medial-
nych po ponad 20 lat z
krajobrazu Warszawy
zniknie Centrum Handlo-
we Land. Teren po obiek-
cie ma zostać zabudowany
nową inwestycją. 

Informacje o planowanej roz-
biórce centrum handlowego po-
dały branżowe media. Do inwe-
stycji w miejscu CH Land przy
ul. Wałbrzyskiej ma szykować
się belgijska firma Ghelamco.
“Dni warszawskiego centrum
handlowego Land wydają się już
policzone. Na jego miejscu Ghe-
lamco wraz z partnerem planu-
ją nowe inwestycje” – podał na
Facebooku e-tygodnik Property
Insider. Rewelacje mają wyni-
kać z corocznego sprawozdania
finansowego belgijskiego dewe-
lopera. Powstałe w 1997 roku
Centrum Handlowe Land o 40
tysiącach metrów kwadrato-
wych powierzchni użytkowej
miałoby w tym roku zakończyć
działalność. Byłby to największy
w stolicy przykład szybko dewa-
luującej się architektury handlo-
wej przełomu wieków. 

Ghelamco milczy 
Sama belgijska firma nie ko-

mentuje jednak doniesień. Usta-
lenia dziennikarzy z Property In-
sider opierają się na sprawozda-
niu, z którego wynika, że firma
zainwestowała w spółkę Abisal z
działką w Warszawie o wartości
szacowanej na ponad 22 miliony
euro. Spółka Abisal nabyła także
udziały w Headland Holdings
Polska, do której z kolei należy
ponad 7 procent akcji Land SA.
Nie wiemy jednak, czy informa-
cje się potwierdzą – na razie po-
dał je właśnie Property Insider, z
kolei Ghelamco nie komentuje
rewelacji medialnych. 

W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego

działka funkcjonuje jako miej-
sce na zabudowę handlowo-
-usługową. 

Tylko 20 lat nowoczesności?
Budowa CH Land zaczęła się

w 1996 roku i zajęła niecałe trzy
lata. Obiekt składa się z dwóch
części. W większości zajmowa-
ny jest przez drobny handel, w

tym kupców, którzy przenieśli
się tu z blaszaków pod Pałacem
Kultury i Nauki. Do włączenia
się kupców doszło ze względu
na... brak finansów spółki in-
westora. Dysponująca terenem
Spółdzielnia Mieszkaniowa Słu-
żew nad Dolinką ogłosiła kon-
kurs na zagospodarowanie pół-
torahektarowej działki. Wybra-
no ofertę Przedsiębiorstwa
Handlowo-Usługowego Basta,
które wydzierżawiło grunt.
Umowę zawarto na 25 lat i za-

kładała budowę centrum han-
dlowego. W 1996 roku Basta
ogłosiła plany budowy. Ponie-
waż nie miała kapitału, zapro-
ponowała wejście do spółki
kupcom. 27 akcji było odpo-
wiednikiem 1 metra kw. po-
wierzchni handlowej i koszto-
wało tysiąc dolarów (kurs 3.71
zł). Do spółki weszła też spół-

dzielnia Służew nad Dolinką.
Basta – w zamian za wzniesie-
nie obiektu i pokrywanie kosz-
tów eksploatacji – zagwaranto-
wała sobie prawo użytkowania
budynku do końca 2020 roku.
W efekcie powstała spółka
Land, w której obecnie udziały
ma powiązana kapitałowo z
Belgami Headland Holdings
Polska.

Było to pierwsze centrum
handlowe powstałe w oparciu o
polski kapitał. Wcześniej teren

centrum długo zajmowały grun-
ty orne. Gdy w latach 70-tych
XX wieku powstało osiedle Słu-
żew nad Dolinką, funkcjonował
tu nielegalny parking. 

Położone tuż obok wejścia do
metra Centrum Handlowe Land
było jednym z symboli schyłku
lat 90. na Mokotowie. Jest też
dobrze dostępne dla okolicznych

mieszkańców, zaś w podzie-
miach znajduje się dwupiętro-
wy parking, przeznaczony dla
460 samochodów. Początkowo
Land był powiewem zachodu,
później, wraz z rozwojem wiel-
kich centrów handlowych, stra-
cił na znaczeniu. Obecnie na
miejscu można zrobić zakupy,
posilić się w jednym z siedmiu lo-
kali gastronomicznych. Na miej-
scu funkcjonuje również poczta
i bank oraz 13 punktów usługo-
wych. P i o t r  C e l e j

Gdzie na Ursynowie rozpalisz ognisko i grilla?

Centrum Handlowe Land zniknie?

Do końca kwietnia należy rozliczyć się z podatku do-
chodowego PIT za 2020 r. To ostatnia szansa na rozli-
czenie podatku w Warszawie.

Tegoroczna warszawska kampania informacyjna „Coś za coś”
podkreśla zależność płacenia podatków w Warszawie z rozwojem
infrastruktury czy usług miejskich.

To dzięki podatkom odprowadzonym w Warszawie w 2020 r.
miasto mogło przeznaczyć ok. 145 mln zł własnych środków na wal-
kę z epidemią COVID-19. Zakupiono m.in. sprzęt medyczny dla szpi-
tali, ozonowano przestrzeń miejską oraz udzielono wsparcia lokal-
nym przedsiębiorcom. Został zrealizowany jeden z największych w
Europie programów bezpłatnej opieki żłobkowej (ok. 15 tys. miejsc).
Powstało 15 nowych przedszkoli oraz 8 szkół podstawowych. Do-
finansowany jest miejski program in vitro, dzięki któremu urodzi-
ło się ponad 1000 dzieci.

Poprawia się bezpieczeństwo na drodze – ponad 4 tys. przejść dla
pieszych poddano audytowi bezpieczeństwa, wymienionych zosta-
nie ok. 40 tys. opraw lamp ulicznych, a na ulicach pojawiają się roz-
wiązania uspokajające ruch. Rowerzyści mogą korzystać z 675 km
tras rowerowych. Od 2019 r. otworzono 6 nowych stacji drugiej li-
nii metra. W najbliższych dwóch latach oddane zostanie do dyspo-
zycji mieszkańców kolejnych 5 stacji. Trwa także proces realizacji
3 ostatnich stacji M2 na Bemowie wraz z STP Karolin. To wszyst-
ko jest możliwe dzięki wpływom do budżetu miasta z podatku PIT
– za 2019 r. 6,1 mld zł.

Warto również przypomnieć o korzyściach, jakie zyskują war-
szawscy podatnicy. Mogą założyć kartę warszawiaka (lub kartę
młodego warszawiaka) i korzystać z tańszych biletów miesięcznych
lub kwartalnych na komunikację miejską. Kierowcy z kolei mają pra-
wo do uzyskania abonamentu mieszkańca w SPPN za 30 zł rocz-
nie. Na bezpłatne miejsca w żłobkach dla swoich maluchów mają
większe szansę ci mieszkańcy, którzy oprócz zamieszkania w War-
szawie odprowadzają tu również podatki.

Podobnie jak w zeszłym roku, urząd skarbowy automatycznie
przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe na podstawie
danych, które posiada. Można je znaleźć na portalu podatkowym:
www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Podatnik może wybrać czy
chce skorzystać z „Twojego e-PIT-a” sporządzonego przez admini-
strację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatko-
we. Ma na to czas do 30 kwietnia 2021 r.

Ostatnie dni na rozliczenie PIT

FOTO BOGUSŁAW LASOCKIFOTO BOGUSŁAW LASOCKI
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Również w tym roku, w ramach obchodów Światowego
Dnia Ziemi, odbyło się wielkie porządkowanie Psiej
Górki i okalających obszarów zieleni. Miejsce to, od-
wiedzane bardzo licznie nie tylko przez właścicieli
psów, ale również spacerowiczów z dziećmi i seniorów,
uzyskało  w 2020 roku oficjalną nazwę Parku Polskich
Wynalazców. 

Dominująca nad terenem górka, tradycyjnie zwana od lat Psią
Górką lub Górką Na Skraju oraz przyległe tereny, są chętnie wy-
korzystywane do celów rekreacyjnych. W ciepłe popołudnia, na na-
słonecznionych stokach można spotkać sporo  osób na kocykach
czy nawet w grupkach siedzących na trawie, korzystających z mi-
łej, naturalnej przyrody. Natomiast gdy nastają ciepłe noce, gęste
miejscami zakrzewienie na obrzeżach i fundamenty niedokoń-
czonej inwestycji przy ulicy Gandhi, stają się terenem libacji i noc-
legu licznych “kwiatów nocy”. To wszystko generuje sporą ilość róż-
norodnych odpadków i śmieci. Zaledwie część terenu należy do
miasta, natomiast obszar sąsiadujący z ulicami Gandhi i Rosoła to
własność prywatna i tam praktycznie nikt nie sprząta. Aby utrzy-
mać tereny okalające PPW i Psią Górkę w porządku, potrzebne są
działania społeczników.

To już piąty rok realizowania inicjatywy porządkowania Górki Na
Skraju, a teraz Parku Polskich Wynalazców i terenów przyległych. 

– Jak co roku, również i w tym zebraliśmy dużo śmieci – mówi
dla „Passy” radny Paweł Lenarczyk, Polska 2050. – Tym razem by-
ło trochę mniej śmieci wielkogabarytowych, których dużo zalega-
ło w poprzednich latach. Zbieraliśmy materace, łóżka, inne duże
przedmioty, jednak obecnie było ich mniej. Pracę tegoroczną oce-
niam jako bardzo efektywną. Przybyli przedstawiciele wielu ursy-
nowskich ugrupowań i stowarzyszeń. Był zarówno Otwarty Ursy-
nów, Miasto Jest Nasze, Polska 2050. Były również osoby skupio-
ne wokół inicjatywy “W Obronie Górki”, za co oczywiście bardzo
dziękuję. Razem sprzątaliśmy ten teren i to pokazuje, że dla nas
wszystkich jest on ważny. Frekwencja dopisała. Przybyło łącznie oko-
ło 30 osób, najwięcej spośród dotychczasowych akcji – podsumo-
wał wyraźnie zadowolony radny Paweł Lenarczyk. 

Oprócz aktywistów, przybyło sporo mieszkańców, również  z
dziećmi. Przemierzali teren od krzaczka do krzaczka, skrzętnie
wypatrując opakowań plastikowych, butelek, czasem większych
przedmiotów. Chociaż w tym roku śmieci było jakby mniej niż w la-
tach poprzednich, jednak uzbierało się i tak kilkadziesiąt worków. 

Aktywiści grupy “W Obronie Górki”, sprzątający również teren
Parku Polskich Wynalazców, rozpoczęli swoją pracę od lasku przy
południowym stoku Górki. 

– Znaleźliśmy w sumie bardzo dużo śmieci – opowiadała Ania,
członkini grupy. – Szczególnie dużo było na terenach prywatnych,
czyli bliżej ulicy Gandhi i Rosoła, już poza parkiem. Sam teren par-
ku jest stosunkowo czysty, gdyż bywa sprzątany przez służby miej-
skie. Spośród sześciu dużych worków śmieci, które zebraliśmy z la-
sku, były tylko dwa, a reszta z terenów prywatnych – mówiła Ania.
– Nam, ursynowianom zależy, żeby nasza dzielnica, a zwłaszcza te-
reny zielone były czyste. Możemy w jakichś kwestiach mieć odręb-
ne poglądy, ale takie akcje to są rzeczy, które warto realizować
wspólnie. Koleżanki uczestniczyły w akcjach porządkowych już
kilka lat pod rząd – dodał radny Antoni Pomianowski z Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa.

Ewenementem tegorocznego sprzątania było uczestnictwo osób
z różnych organizacji, o czasem przeciwstawnych nastawieniach i
celach. – Wspólnie połączyła nas ekologia i dbanie o tereny ziele-
ni Parku Polskich Wynalazców na warszawskim Ursynowie – pisał
dla mediów  Paweł Lenarczyk. – W tym tygodniu w całym kraju Pol-
ska 2050 organizowała akcje sprzątania w ramach Dnia Ziemi.
Jest to naturalny element kampanii, która ma zwrócić uwagę na pro-
blemy ekologii. Nazywamy ją “Na zielonym szlaku”. Nie chcemy, aby
rozwój naszego kraju odbywał się kosztem środowiska naturalne-
go – pisał Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów, Polska 2050.

Te k s t  i  z d j ę c i a  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejne wielkie sprzątanie

Co może brzydko pachnieć na Psiej Górce...

Te k s t  i  z d j ę c i a
B o g u s ł a w  L a s o c k i

Z planowaną koncepcją nie
zgadza się coraz liczniejsza gru-
pa mieszkańców Ursynowa. Za-
wiązana spontanicznie kilka
miesięcy temu grupa “W Obro-
nie Górki” przygotowała petycję
w sprawie zmiany koncepcji
PPW, a w szczególności przenie-
sienie placu zabaw z lasku w in-
ne miejsce. Petycję podpisało ok.
1100 osób. Urzędnicy są jednak
nieugięci. Przedstawiona dwa
miesiące temu ostateczna wersja
“kompromisowa” uwzględniała
przeniesienie z lasku raptem
dwóch instalacji, co w praktyce
z punktu ochrony przyrody nic
nie zmienia. W tej sytuacji
“Obrońcy Górki” zorganizowali
w ostatnią niedzielę dla zaintere-
sowanych mieszkańców spacer
edukacyjny (z zachowaniem wy-
mogów i obostrzeń pandemicz-
nych), wyjaśniający błędy i za-
grożenie dla przyrody forsowa-
nej koncepcji zabudowy PPW. 

Drobne sprawy 
jak kula śnieżna

Można by zacząć od końca
czyli od samej nazwy “Park Pol-
skich Wynalazców”. Tak
brzmiąca nazwa została w ma-
ju 2020 roku zatwierdzona
przez Radę Warszawy, jednak
sama nazwa nie była efektem
konsultacji z mieszkańcami.
Rozpoczęte kilka lat temu dwu-
etapowe konsultacje  zostały
wstrzymane i... jak królik z ka-
pelusza pojawiła się nazwa, któ-
ra w początkowej fazie wcale
nie rokowała zwycięstwa. Ale
nazwa jest już zatwierdzona i
tak pozostanie, choć pojawił się
ostatnio zarzut, że dyskrymi-
nuje kobiety. No bo dlaczego
mowa tylko o wynalazcach, a
nie ma wynalazczyń?

Przygotowanie projektu na
zlecenie Urzędu miało również
burzliwy i wieloetapowy prze-
bieg, w sumie jednak po kryty-
ce, wyrażonej przez stronę spo-
łeczną i dyskusjach, przyjęto
wersję – jak określa urząd –

kompromisową. Głównym
przedmiotem kontrowersji by-
ły wymagane przez projekt dzia-
łania związane z adaptacją śro-
dowiska przyrodniczego.  

Zaplanowano m.in. utworze-
nie tzw. naturalnego placu za-
baw oraz kwietnych łąk, nasa-
dzeń bylin i innej roślinności w
lasku. Urząd przekonywał, że
działania te są przyjazne dla
przyrody, nie będzie wycinki,
a wręcz zostanie dokonane na-
sadzenie 65 nowych drzew. Po-
za tym na zboczach górki bę-
dzie utworzonych 3500 m kw.
łąk kwietnych i posadzonych
1200 m kw. krzewów. Plan po-
zornie wyglądający atrakcyjnie
i przyjaźnie wobec środowiska,
na każdym kroku zawierał ja-
kieś “ale”. 

“Naturalność” placu zabaw
według koncepcji autorów spro-
wadza się do tego, że powstałby
w środowisku dotychczas natu-
ralnym i z materiałów natural-
nych. Ale najwyższą cenę, jak
zwykle, zapłaciłaby natura. Każ-
da z instalacji wymaga bowiem
przygotowania podłoża na głę-
bokość 30 - 40 cm, z wymogiem
zachowania strefy bezpieczeń-
stwa w promieniu 1,5 m od brze-
gu urządzenia. Oznacza to, że
całe środowisko przyrodnicze w
tym miejscu uległoby całkowi-
temu zniszczeniu. Warto pamię-
tać, że instalacje są rozmieszczo-
ne na prawie połowie po-
wierzchni lasku, co wskazuje,
jak duży obszar ekosystemu zo-
stałby zdegradowany.

Można się zastanawiać, o co
chodzi z tym laskiem, z wielo-
ma dosyć zniszczonymi, czasem
próchniejącymi drzewami. Otóż
lasek ten i jego otoczenie jest bar-
dzo bogatą przyrodniczo enkla-
wą, gdzie występuje szereg sie-
dlisk zwierząt i owadów, obję-
tych całoroczną ochroną ścisłą.
Pomysłodawcy i projektanci pla-
cu zabaw, widząc to, co jest nad
ziemią, nie uwzględniają całe-
go ekosystemu podziemnego.
Drzewa lasku są dosyć płytko
ukorzenione i przygotowanie
podłoża pod urządzenia musi
spowodować uszkodzenie ko-
rzeni, a w konsekwencji uschnię-
cie drzew. Można przyjąć, co po-
twierdził w ostatnią sobotę den-
drolog, realizujący na zlecenie
Zarządu Zieleni badania wytrzy-
małości drzew, że płytkie uko-
rzenienie obejmuje nawet poło-
wę powierzchni. Oznacza to per-
spektywę zagłady “naturalnej”
– bez potrzeby wycinki drzew. 

Konsekwencje nasadzenia w
lasku bylin, a więc roślin gatun-
kowo obcych, byłyby dramatycz-
ne. Wymagałoby to całkowitej
wymiany podłoża i dostosowa-
nia do wymogów nowych roślin,
a tym samym zniszczenia istnie-
jącego naturalnego środowiska
roślinnego. Analogiczne wymo-
gi wstępują w przypadku two-
rzenia nowych łąk kwietnych.
Wymiana podłoża zniszczy ist-
niejący ekosystem, gdzie wystę-
pują m.in. siedliska trzmieli,  ob-
jętych całoroczną ścisłą ochro-
ną gatunkową. A przecież wy-
starczy zostawić istniejące tere-
ny trawiaste samym sobie, rezy-
gnując z ich częstego jak dotych-
czas koszenia. Przyroda w spo-
sób naturalny sporządzi tam
wspaniałe łąki kwietne, bez nisz-
czenia istniejącego środowiska.

Uwaga na spróchniałe 
drzewa

Urzędnicy ursynowscy kocha-
ją młode, proste drzewa, najle-

piej kilkuletnie, bo takie świe-
żutkie i ładne. Bez zażenowania
głoszone są tezy, że stare drze-
wa, zwłaszcza te próchniejące,
powinny być wymieniane na no-
we nasadzenia. Te karygodne
poglądy są całkowicie niezgodne
z opiniami dendrologów, któ-
rych dostatek, choćby w celach
konsultacyjnych można znaleźć
w pobliskiej SGGW. Jednak w
ostatnią sobotę pojawiło się jak-
by światełko w tunelu. Otóż den-
drolog, badając stan drzewa,
którego jedno odgałęzienie w
dolnej części było bardzo spróch-
niałe (do wycinki!!!), nieoficjal-
nie stwierdził, że znajdują się
tam prawdopodobnie odchody
... pachnicy dębowej - chrząsz-
cza, będącego pod ścisłą ochro-
ną i na czerwonej liście owadów
zagrożonych wyginięciem. To
jest konkret, którego nie wolno
bagatelizować z wielu powodów.
Podam tylko jeden, spośród kil-
ku oczywistych.

Jak donosi specjalistyczny
portal Centrum Ochrony Pachni-
cy Dębowej (www.pachnica.pl),
pachnica była przyczyną kłopo-
tów właściciela terenu w sołec-
twie Promnice, na którym wy-
cięto niedawno drzewa. Okaza-
ło się, że w przyciętych na po-
czątku tego roku wierzbach ży-
ła właśnie pachnica dębowa –
owad, który jest pod ścisłą ochro-
ną. Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska w Poznaniu wsz-
czął postępowanie w sprawie,
podejrzewając popełnienie wy-
kroczenia. Miało ono polegać na
dopuszczeniu podczas ogławia-
nia wierzby do wysypania się
części próchnowiska z dziupli,
gdzie mogły bytować zagrożo-
ne wyginięciem owady. 

Co to oznacza w praktyce dla
PPW i dla konkretnych urzęd-
ników? Otóż w związku z chęcią
“reorganizacji” lasku i jego oto-
czenia Urząd nie dopełnił nale-
żytej staranności, polegającej na
zleceniu specjalistycznych ba-
dań entomologicznych, a przy
okazji ornitologicznych i den-
drologicznych, w celu spraw-
dzenia, czy faktycznie – jak
twierdzą “Obrońcy Górki” – te-
ren ten jest zasiedlony przez ga-
tunki objęte ścisłą ochroną. Po-
dane przykłady wskazują, że ba-
dania takie są niezbędne, a mój
tekst oznacza, że taka sugestia
została skierowana do wiado-
mości urzędu. 

Jeśli drzewo z hipotetyczną
pachnicą zostanie ścięte, bo tak
będzie fajniej dla “naturalnego”
placu zabaw, a okaże się, że by-
ło to faktycznie jej siedlisko, na
początek będą konsekwencję do-
tyczące niedopełnienia należytej
staranności. Ale następnie – to,
co w odpowiednich artykułach
prawnych jest zapisane. 

A podsumowując, może by
tak jeszcze raz pochylić się nad
koncepcją PPW i placu zabaw?
Jeszcze nie jest za późno.

UUcczzeessttnniiccyy ssppaacceerruu WW OObbrroonniiee GGóórrkkii..

LLaasseekk zz zzaazznnaacczzoonnyymmii mmiieejjssccaammii iinnssttaallaaccjjii ppllaaccuu zzaabbaaww..

Realizacja projektu budowy Parku Polskich Wynalaz-
ców, zlokalizowanego w obrebie tzw. Psiej Górki w re-
jonie skrzyżowania ulic Gandhi i Rosoła, wywołuje co-
raz więcej kontrowersji. Zgodnie z planami Urzędu
Dzielnicy, oprócz infrastruktury rekreacyjnej i eduka-
cyjnej, zostanie utworzony tak zwany naturalny plac
zabaw, zlokalizowany w lasku przy południowym zbo-
czu  górki. Główną przysłowiową kością niezgody jest
właśnie lokalizacja placu zabaw i w ogóle koncepcja
modyfikacji otoczenia przyrodniczego, będąca właści-
wie głęboką ingerencją w środowisko. 
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Dyktando nad Dolinką
Przed nami IV edycja Ogólnopolskiego

Konkursu Ortograficznego Dyktando nad
Dolinką. Wielkie pisanie już 8 maja 2021!

„A niechaj narodowie wżdy postronni
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język ma-
ją.” Już ponad 400 lat temu sam Mikołaj Rej
mówił, jak ważny jest język polski. Zatem
bierzmy pióra w dłoń i zmierzmy się z ro-
dzimą ortografią i interpunkcją!

Ogólnopolski konkurs ortograficzny pla-
nowany jest w formie stacjonarnej.

Koniec przyjmowania zgłoszeń 6 maja
2021r

Więcej na www.sdk.waw.pl.

Sąsiedzki Dom 
Pracy Twórczej na
Sielcach zaprasza!

Masz pomysł na twórcze działanie,
otwarte na społeczność lokalną? Jesteś ani-
matorem kultury, artystą, rzemieślnikiem,
masz twórcze hobby i chciałbyś zrobić
warsztat, albo chciałbyś pokazać swoje
prace na wystawie? Może potrzebujesz
miejsca, gdzie będziesz mógł popracować
twórczo, albo zrealizować swój społecz-
no-kulturalny projekt, spotkać się z grupą
roboczą, zrobić próbę teatralną?

Jesteśmy Miejscem Aktywności Lokal-
nej, domem sąsiedzkim i otwartą pracow-
nią twórczą w jednym. Jako Stowarzysze-
nie organizujemy ciekawe twórcze warsz-
taty sąsiedzkie, ale oddajemy również na-
szą przestrzeń w ręce mieszkańców. Do
Waszej dyspozycji są 2 sale warsztatowe:

– pracownia twórcza, w której odbywa-
ją się prace brudzące,

– salon wraz z aneksem kuchennym, w któ-
rym panuje przytulna, domowa atmosfera.

A także przestrzeń do kreatywnej zaba-
wy dla dzieci.

Zarówno korzystanie z przestrzeni, jej
wyposażenia, jak posiadanych materiałów
i narzędzi do wykonywania prac artystycz-
nych jest bezpłatne. Skontaktuj się z nami
mailowo, aby dowiedzieć się, czym aktual-
nie dysponujemy lub możemy dyspono-
wać - nasz adres e-mail: stowarzysze-
nie@manuo.pl oraz sprawdź nasze zasoby
w Spółdzielni Kultury.

Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej zaprasza
również do udziału w warsztatach, o któ-
rych informujemy na bieżąco na swoim
profilu na Facebooku.

Rozmieszczenie pracowni zapewnia
bezpieczną odległość między osobami
korzystającymi z nich nawet w tym sa-
mym czasie. Aktualnie maksymalna licz-
ba osób biorących udział w zajęciach to 4
uczestników. Zapewniamy środki do de-
zynfekcji. Części wspólne przestrzeni de-
zynfekowane są każdorazowo przed spo-
tkaniami.

Przestrzeń Sąsiedzkiego Domu Pracy
Twórczej jest do Waszej dyspozycji:

– środa od 11:00 do 20:00
– czwartek od 13:00 do 20:00
– piątek od 12:00 do 15:00
– sobota (jedna w miesiącu w godzinach

od 11:00 do 13:00; data ustalana jest z
miesiąca na miesiąc)

W związku z dynamicznie zmieniający-
mi się obostrzeniami epidemiologicznymi
dni i godziny otwarcia Sąsiedzkiego Do-
mu Pracy Twórczej mogą ulec zmianie. Ka-
lendarz z aktualną dostępnością sal oraz
obecnymi rezerwacjami, a także szczegó-
ły dotyczące korzystania z lokalu znajdu-
ją się na stronie www.sdpt.pl. Zaprasza-
my także do śledzenia naszego profilu na
Facebooku.

Rezerwacja przestrzeni odbywa się za
pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie www lub mailowo: stowarzysze-
nie@manuo.pl. Napisz do nas również, je-
śli żaden z proponowanych przez nas ter-
minów nie odpowiada Ci – coś wymyślimy!

Czekamy na Ciebie!

Nasz adres: ul. Podchorążych 15/19, lok
38b (wejście od podwórka, środkowa klat-
ka, domofon 138)

Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej to inicja-
tywa oddolna mieszkańców Sielc, realizo-
wana dzięki pracy i wymianie społecznej,
która może istnieć tylko, jeśli tworzymy
go razem! Działania z harmonogramu re-
alizowane są przez wolontariuszy i są bez-
płatne dla uczestników.

Działania prowadzone są przez Stowa-
rzyszenie Manuo w ramach realizacji zada-
nia publicznego: „Kultura i sztuka blisko
nas. Prowadzenie działań inspirujących
aktywność twórczą mieszkańców dolne-
go Mokotowa w Sąsiedzkim Domu Pracy
Twórczej na Sielcach”, która współfinanso-
wana jest przez m.st. Warszawa-Dzielnicę
Mokotów.

Lokal 38B przy ul. Podchorążych 15/19
jest wykorzystywany na cele społeczno
użyteczne/kulturalne przez Stowarzysze-
nie Manuo, dzięki pomocy m.st. Warszawy
– Dzielnicy Mokotów.

Punkt Zagospodarowania
Czasu Wolnego 

Punkt Zagospodarowania Czasu Wol-
nego Dzieci i Młodzieży prowadzony jest
przez Wydział Spraw Społecznych i Zdro-
wia dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Gaga-
rina 27. Podczas pandemii odbywają się
zajęcia w sposób zdalny: spotkania dzieci
i kadry na platformie zoom, pomoc w lek-
cjach przez telefon czy przez różne komu-
nikatory, wsparcie pedagogiczne i psycho-
logiczne w nagłych sytuacjach. Zgodnie z
luzowaniem obostrzeń organizowane są
wyjścia na boisko przy ul. Chełmskiej. Pla-
nowany jest powrót do zajęć stacjonarnych
adekwatnie do sytuacji pandemicznej. O
powrocie do zajęć stacjonarnych będziemy
informować na bieżąco.

Kontakt: swietlicanagagarina@gma-
il.com, tel.: 22-443-67-72.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

W poniedziałek, 26 kwietnia, ucznio-
wie z klas 1-3 warszawskich szkół
podstawowych wrócili do nauki sta-
cjonarnej – w trybie hybrydowym.

– To dobrze, że sytuacja się poprawia i
szczyt kolejnej, już trzeciej fali słabnie.
Przed nami jednak majówka, a nie wszyscy
nauczyciele zostali zaszczepieni drugą daw-
ką. Pamiętamy też doskonale, jak potrakto-
wano pracowników administracji i obsługi.
Miejmy nadzieję, że to decyzja przemyśla-
na, przeanalizowana i poparta oceną eks-
pertów. Dyrektorom znów dano bardzo ma-
ło czasu na przeprowadzenie tak dużych
zmian w organizacji pracy szkoły i nadal
brakuje odpowiednich rozporządzeń MEiN
– mówi wiceprezydent Warszawy Renata
Kaznowska.

W stolicy do szkolnych ławek wróciło po-
nad 47 tys. uczniów z klas 1-3 z samorządo-
wych szkół podstawowych i 9 tys. uczniów
szkół niepublicznych. Od poniedziałku uczą
się hybrydowo – część klas stacjonarnie (nie
więcej niż 50 proc. uczniów), a część zdal-
nie (co najmniej 50 proc.) – na zmiany.

Przy planowaniu i organizacji zajęć dyrek-
torzy szkół uwzględniali warunki lokalowe
oraz możliwości organizacyjne szkoły, a tak-
że równomierne i naprzemienne realizowa-
nie zajęć stacjonarnych i zdalnych przez każ-
dego ucznia.

W przypadku szkół specjalnych decyzję o
wyborze trybu nauki, tak jak dotychczas,
będzie podejmował dyrektor szkoły.

W trybie zdalnym nadal będą się uczyli
uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych
(blisko 92 tys. uczniów szkół publicznych i
niepublicznych) oraz młodzież ze szkół po-
nadpodstawowych (ponad 90 tys. uczniów
publicznych i niepublicznych liceów, techni-
ków i szkół branżowych I stopnia). Tutaj de-
cyzje mają zapaść w przyszłym tygodniu.

Zasady bezpieczeństwa 
w warszawskich placówkach

Przypominamy: we wszystkich stołecz-
nych szkołach podstawowych przed wej-
ściem do szkoły i szatni trzeba dezynfeko-
wać dłonie. Do placówek mogą przycho-
dzić tylko osoby zdrowe, bez objawów
wskazujących na infekcję dróg oddecho-
wych oraz pracownicy i dzieci, których do-

mownicy nie są zakażeni lub nie przyby-
wają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające i odprowadza-
jące dzieci muszą przestrzegać środków
ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfe-
kować ręce lub nosić rękawiczki jednorazo-
we. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko -
jeden opiekun) mogą wchodzić do prze-
strzeni wspólnej, wyznaczonej przez dy-
rektora, pod warunkiem zachowania 1,5 m
dystansu. Inne osoby z zewnątrz mogą
przebywać jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych.

Uczniowie nie mogą wymieniać się żad-
nymi przyborami szkolnymi. Sale są wie-
trzone co godzinę, po każdych zajęciach, a
sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.

Wyłączono wszelkie źródełka i fontanny
wody pitnej. W łazienkach są instrukcje jak
prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Za-
jęcia są organizowane tak, aby ograniczyć
gromadzenie się poszczególnych grup
uczniów na terenie szkoły (różne godziny za-
jęć na boisku, jak najrzadsza zmiana sal, w
których odbywają się lekcje dla danej klasy). 

Rekrutacja do szkół 
podstawowych i przedszkoli 

Trwa też rekrutacja do stołecznych pod-
stawówek i przedszkoli. W piątek, 23 kwiet-
nia, rodzice mogli sprawdzić, do której pla-
cówki zostało zakwalifikowane ich dziecko.

A następnie potwierdzić wolę zapisu dziec-
ka do danej szkoły lub przedszkola.

Trwa rekrutacja nowych wychowanków
i pierwszaków do 357 stołecznych przed-
szkoli i 218 podstawówek. Biorą w niej udział
także niepubliczne przedszkola konkursowe
oraz przedszkola publiczne prowadzone
przez inne organy – łącznie 53 jednostki.

23 kwietnia rodzice mogli sprawdzić, do
której placówki dziecko zostało zakwalifiko-
wane do przyjęcia. Do 29 kwietnia do godz.
16.00 będą potwierdzali wolę zapisu dziec-
ka do przedszkola (lub szkoły), do którego
zostało zakwalifikowane.

Przypominamy: w postępowaniu rekruta-
cyjnym do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria
ustawowe – określone w art. 131 ust. 2 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz
samorządowe (określone w uchwale nr
XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9
lutego 2017 r. ze zm.). A w rekrutacji do
klas pierwszych obowiązują kryteria określo-
ne w uchwale Rady m.st. Warszawy nr
XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły pod-
stawowej przyjmowane są do klasy pierw-
szej na podstawie zgłoszenia.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zo-
staną opublikowane 4 maja o godz. 13.00.

Karty Ucznia, uprawniające uczniów szkół podstawo-
wych do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Trans-
portem Publicznym, wydane w 2017 roku – stracą waż-
ność 30 września. Można już składać wnioski o ich
przedłużenie.

Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy
uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą ko-
rzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicz-
nym. Uprawniają do tego Karty Ucznia wydawane przez Zarząd
Transportu Miejskiego. Karty te obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej,
można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych
„700” poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz – w ramach
oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” –  pociągami Kolei Mazowiec-
kich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania
wspólnego biletu. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie poru-
szać się po aglomeracji warszawskiej, nie tylko w drodze do szkoły.

W tym roku konieczna jest wymiana kart używanych obecnie
przez uczniów klas IV-VII. Są to karty ważne do 30 września tego
roku. Wniosek o przedłużenie karty należy złożyć do 23 maja.

Wymienić kartę i jednocześnie przedłużyć jej ważność można w
trzech prostych krokach. Poniżej krótka instrukcja dla rodziców:

11.. Przygotuj: link do strony internetowej, przez którą złożysz
wniosek o przedłużenie ważności karty (link otrzymasz w szkole,
do której uczęszcza Twoje dziecko); numer obecnej Karty Ucznia
oraz zdjęcie dziecka. 22.. Wejdź na stronę internetową, której adres
otrzymałeś ze szkoły i wybierz wniosek o przedłużenie Karty Ucznia.
Wypełnij wymagane pola, dodaj zdjęcia i wyślij wniosek. Na adres
e-mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, a później in-
formację o rozpatrzeniu wniosku. 33.. Odbierz Kartę Ucznia – po
otrzymaniu wiadomości o jej wyrobieniu i dostarczeniu – w szko-
le Twojego dziecka. 

Przedłużenie ważności Karty Ucznia jest bezpłatne. Można tak-
że złożyć wniosek w formie papierowej w szkole dziecka. Trzeba tyl-
ko pamiętać o dołączeniu do wniosku zdjęcia legitymacyjnego w
rozmiarze 3,5x4,5 cm.

Klasy 1-3 wracają do szkół, rekrutacja trwa

ZTM wymienia Karty Ucznia
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Bill Gates i dzisiejsi wielcy finansiści mogliby robić u niego za chłopców na posyłki...

Fascynujący życiorys najbogatszego Polaka w historii

Na katolickim cmentarzu powąz-
kowskim w Warszawie, w odle-
głej kwaterze (227) pod skromną
płytą nagrobną spoczywa Karol
Jaroszyński, najbogatszy Polak
w historii naszego kraju. Niewie-
lu ludzi wie o jego istnieniu, choć
powinni, bo osławiony Bill Gates
i inni wielcy finansiści mogliby
robić u Jaroszyńskiego za chłop-
ców na posyłki. Jaroszyński, ni-
czym antyczny król Midas, za-
mieniał w złoto wszystko, czego
się dotknął. 

Karol Jaroszyński był jedną z najwybit-
niejszych postaci finansowej oligarchii
przedrewolucyjnej Rosji. Badanie działań
jego syndykatu pozwala głębiej zrozu-
mieć relacje między rosyjskimi i zachod-
nimi finansistami przed i po wybuchu
Rewolucji Październikowej w 1917 roku
oraz pewne aspekty zaplecza finanso-
wego kontrrewolucji i antysowieckiej in-
terwencji wojskowej. Niektóre okolicz-
ności funkcjonowania Jaroszyńskiego w
latach 1917-1918 stały się znane dopiero
po publikacji książki pt. „The Allies and
the Russian Collapse 1917 – 20” (Lon-
dyn 1981 r.), autorstwa brytyjskiego
dziennikarza Michaela Kettle’a. On jako
pierwszy uzyskał przywilej zapoznania
się z super tajnymi materiałami angiel-
skiego Gabinetu Wojennego, Minister-
stwa Spraw Zagranicznych oraz wywia-
du. Działania syndykatu Jaroszyńskiego
przyciągnęły uwagę także sowieckich i
rosyjskich badaczy historii. Dane Ket-
tle`a potwierdzają dostępne dokumenty
Centralnego Archiwum Państwowego
Rosji, wcześniej bardzo trudno dostępne
nawet dla zaufanych historyków i dzien-
nikarzy radzieckich, albowiem teza o Re-
wolucji Październikowej za pieniądze
niemieckie była zbyt kompromitująca
dla komunistów. 

Wygrał w Monte Carlo 
774 kg czystego złota!

Urodzony 13 grudnia 1877 r. w Kijowie
Karol Jaroszyński pochodził z rodziny
polskich właścicieli ziemskich, którzy po-
siadali duże majątki w regionie Winnicy.
W 1834 r. ród został nobilitowany. Daniel
Beauvois – w swojej pracy pt. „Trójkąt
ukraiński” (wyd. IV, Lublin 2018) – za-
mieścił listę polskich właścicieli ziem-
skich na (prawobrzeżnej) Ukrainie, po-
siadających w 1849 r. nie mniej niż 1000
chłopów pańszczyźnianych. W spisie tym
znalazło się pięć linii rodu Jaroszyńskich,
sprawujących rząd dusz łącznie nad 14
652 poddanymi. Podczas wizyty cara Mi-

kołaja II w Kijowie w 1911 r. Franciszek
Jaroszyński, brat Karola, został awanso-
wany na młodszego szambelana dworu,
co przybliżyło rodzinę do najwyższych
kręgów władzy. Karol już wtedy był czło-
wiekiem bardzo zamożnym po rozbiciu
w 1909 r. banku w kasynie gry w Monte
Carlo, gdzie w ruletę wygrał w przeli-
czeniu milion rubli. W dużym uprosz-
czeniu można założyć, iż przy parytecie
1 rubel równy wówczas  0,7742 gr. złota,
Karol wyjechał z kasyna z 774 kg czyste-
go kruszcu!!!  

Początkowo Jaroszyński pobierał na-
uki w Pierwszym Gimnazjum Męskim w
Kijowie, by następnie wylądować w od-
dziale handlowym Moskiewskiej Szkoły
Realnej. Co to może oznaczać? Może to
być świadectwem, że Jaroszyński miał
kłopoty z nauką i nie ukończył gimna-
zjum, bo gdyby je ukończył, rozpocząłby
studia uniwersyteckie, a nie naukę w
szkole realnej (zawodowej). Po przed-
wcześnie zmarłym ojcu przypadła mu
część spadku szacowana na około 350
tys. ówczesnych funtów (brytyjskich).
Dzięki wygranym i odziedziczonym pie-
niądzom oraz dworskim koneksjom, jak
również kontaktom w najwyższych sfe-
rach Rosji i Europy,  Karol Jaroszyński z
sukcesem inwestował w cukrownie, fa-
bryki, kopalnie, towarzystwa żeglugo-
we, a przede wszystkim w banki. Wy-
buch I wojny światowej potroił zyski pol-
sko - rosyjskiego nababa, zarobił wtedy
kolejne miliony na dostawach dla car-
skiego wojska. Stał się właścicielem 53
cukrowni i rafinerii, kopalni, stalowni,
towarzystw kolejowych i żeglugowych,
fabryk, koncernów naftowych, towa-
rzystw ubezpieczeniowych, etc. Posia-
dał również większościowe udziały w 12
bankach, m.in. petersburskich (Rosyjski
Bank Handlowo - Przemysłowy, Rosyjski
Bank Handlu Zagranicznego, Bank
Wschodnio - Azjatycki, Sankt Petersbur-
ski Międzynarodowy Bank Komercyjny),
a także w Syberyjskim Banku Handlo-
wym w Jekaterynburgu, Prywatnym
Banku Handlowym w Kijowie oraz Zjed-
noczonym Banku w Moskwie. 

Umiejętnie i w sposób wyrafinowany
żonglując funduszami banków, Jaroszyń-
ski  był w stanie przeprowadzać operacje
finansowe i gospodarcze na gigantyczną
skalę, stając się szybko jednym z najpotęż-
niejszych, o ile nie najpotężniejszym ma-
gnatem finansowym w carskiej Rosji. Dla
sprawnego zarządzania syndykatem
utworzył Radę, w skład której wchodziło
5 carskich ministrów i 10 senatorów, m.in.
Władimir Kokowcow, były prezes Rady

Ministrów oraz Aleksiej Łopuchin, były
dyrektor departamentu policji. Siedziba
syndykatu  noszącego nazwę „Zarząd
dóbr i interesów Karola Jaroszyńskiego”
mieściła się w kijowskim Grand Hotelu w
al. Chreszczatyk 22. Ten nieprawdopo-
dobnie bogaty przedsiębiorca miał swo-
je pałace na Ukrainie (m.in. Antopol), w
Petersburgu, Kijowie, Odessie, w War-
szawie (Al. Ujazdowskie 13), a także na
Zachodzie (rezydencja w Londynie na
Berkeley Street, we francuskim Beaulieu
- willa Mont Stuart oraz w Monte Carlo).
W marcu 1916 r. jego majątek szacowano
na 26,1 mln rubli, 300 mln rubli w dłu-
gach wekslowych oraz 950 milionów ru-
bli w złocie i w nieruchomościach, łącznie
1 miliard 276 milionów rubli. Kontrolował
dziesiątki krajowych przedsiębiorstw
branż metalurgicznej, mechanicznej, tek-
stylnej, transportu parowego i kolejowe-
go, cukierniczej i innych. Przy parytecie 1
rubel równy wówczas 0,7742 gramów
złota, majątek Karola Jaroszyńskiego miał
równowartość około jednego tysiąca ton
złota!!! Przeliczając go na pieniądze dzi-
siejsze byłoby to ponad 200 miliardów
złotych. 

Wielki bogacz i wielki 
polski patriota

W początkach I wojny światowej, kiedy
przebywał w Rosji, nabył nieruchomość w
Petersburgu pod adresem Nabrzeże Kana-
łu Kriukowa 12 (kamienica mieszkalna,
maneż i stajnie dla koni sportowych,),
którą przeznaczył na urządzenie i siedzi-
bę Domu i Klubu Młodzieży Polskiej „Zgo-
da”. Znajdowała się tam również siedziba
towarzystwa „Sokół”, najstarszego pol-
skiego towarzystwa gimnastycznego, pro-
mującego zdrowy styl życia, jak również
piłsudczykowskiej Polskiej Organizacji
Wojskowej (POW). To najlepszy dowód, że
Jaroszyński z całą pewnością czuł się Po-
lakiem. Dom i Klub „Zgoda” zaczęły dzia-
łać w dniu 30 maja 1917 r. W kompleksie
mieściły się pomieszczenia mieszkalne i
klubowe, wielka sala teatralna, pływal-
nia, a na dziedzińcu kort tenisowy. W
2000 r. kompleks został wpisany do reje-
stru zabytków miasta Petersburg. Jaro-
szyński był również dobroczyńcą i mece-
nasem Artura Rubinsteina, wywodzącego
się z narodowości żydowskiej polskiego
wirtuoza fortepianu. 

W 1918 r. Karol Jaroszyński został pre-
zesem Komitetu Organizacyjnego Uni-
wersytetu Katolickiego, na którego po-
wstanie w Piotrogrodzie wyłożył ponad
8 milionów rubli jako swój udział (dru-
gim udziałowcem był Polak, inżynier ko-

munikacji Franciszek Skąpski). Inicjato-
rem powołania placówki był  ks. Idzi Ra-
dziszewski, naonczas rektor petersbur-
skiej Akademii Duchownej, a później
pierwszy rektor Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego (patrz: G. Karolewicz,
Karol Jaroszyński (1877-1929) Funda-
tor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, Lublin 2000).  

Na początku XXI wieku ukazały się
dwie interesujące książki w języku an-
gielskim, w  których Karol Jaroszyński
jest kluczową postacią. Pierwsza z nich
(angielskie wydanie w 2001 r.) autor-
stwa pani Shay McNeal ukazała się tak-
że w języku polskim i nosi tytuł: „Ocalić
cara Mikołaja II. Tajna misja uratowania
rodziny carskiej” (Wyd. „Świat Książki”
– 2004 r.). Druga książka autorstwa  Mi-
chaela Occleshaw’a (angielskie wydanie
2006 r.) pt.: „Za kulisami rewolucji bol-
szewickiej” ukazała się po polsku w 2007
r. ((Wyd. „Amber”). Obydwie pozycje
dotyczą tego samego okresu i tego sa-
mego tematu, który umownie można
określić jako Rosja 1914 -1920. Książki
powstały głównie na podstawie brytyj-
skich i amerykańskich materiałów archi-
walnych, w znakomitej większości wcze-
śniej nie wykorzystywanych. Ciekawost-
ką może być to, że zachowane w biblio-
tece Uniwersytetu Cambridge akta szefa
brytyjskiego wywiadu w Piotrogrodzie,
sir Samuela Hoare’a, odtajnione zostały
dopiero w 2005 roku.

Zatruta igła 
w Operze Paryskiej...

Shay McNeal zbytnio uprościła wiele
spraw. W jej pracy Polska praktycznie
nie istnieje, tym niemniej Karol Jaroszyń-
ski, który określony jest jako Ukrainiec (s.
63), to postać główna przewijająca się
przez prawie 300 stron opracowania. In-
ną postacią, z którą autorka miała spore
trudności, głównie chyba z powodu rosyj-
skiego alfabetu, to „ex carski urzędnik”
W.M. von Lar - Larski.  Chodzi najpraw-
dopodobniej o W.M. Wonlar – Larskiego
z bogatego rodu spod Smoleńska, z któ-
rego pochodził m.in. Aleksander Waleria-
nowicz Wonlar - Larski, do 1915 r. właści-
ciel majoratu Kozienice (85 km na połu-
dnie od Warszawy). Takich niezręczno-
ści jest kilka, tym niemniej książka  Shay
McNeal wnosi bardzo wiele nowych, cie-
kawych, ale często kontrowersyjnych ele-
mentów do – wydawałoby się – zamknię-
tej już historii cara Mikołaja II.

W „Epilogu”, to jest słowniku najważ-
niejszych postaci, Shay McNeal napisała
pod hasłem Karol Jaroszyński: „Umarł

nieomal w nędzy w 1928 r. po przekaza-
niu pozostałej części swego majątku na
rzecz Uniwersytetu Lubelskiego, najwięk-
szej uczelni jezuickiej w Polsce. Ostatnie
lata jego życia były naznaczone cierpie-
niem w wyniku ukłucia go zatrutą igłą w
Operze Paryskiej, co miało miejsce pra-
wie w tym samym czasie, gdy Sidney Re-
illy, funkcjonariusz Scotland Yardu, a po-
tem brytyjskich służb specjalnych (kryp-
tonim ST1), zniknął bez śladu gdzieś na
terenie Sowieckiej Rosji. Podejmowano
też próby dyskredytowania osoby Jaro-
szyńskiego, ale na jego pogrzebie w War-
szawie, niemal znikąd, pojawiło się blisko
tysiąc osób, by oddać mu hołd. Nie było
jednak wśród nich wdowy, ponieważ Ja-
roszyński nigdy się nie ożenił. Według
rodziny, przed rewolucją zakochał się w
jednej z córek cara, wydaje się jednak, że
jego uczucie pozostało nieodwzajemnio-
ne. Mimo to jego rola w końcowych mie-
siącach uwięzienia rodziny cara Mikola-
ja II była ogromna”.

Shay McNeal dokonała oceny działal-
ności Jaroszyńskiego (kryptonim „Live-
wire”) w Rosji z punktu widzenia jego
wpływu na możliwość uratowania cara i
carskiej rodziny latem 1918 roku. Wiosną
i latem 1917 rodzina Romanowów wię-
ziona była w Carskim Siole, a później
przebywała w odosobnieniu w Tobolsku.
W tym okresie pieczę nad carską familią
sprawował z ramienia „białych” władz
rosyjskich pułkownik Eugeniusz Koby-
liński, którego w Jekaterynburgu zastą-
pił zagorzały bolszewik Jakow Jurowski
(właściwie Jankiel Chaimowicz Jurow-
ski), dowódca plutonu egzekucyjnego i
późniejszy zabójca cara (17 lipca 1918
r.). W Jekaterynburgu Romanowowie
więzieni byli w domu należącym uprzed-
nio do inżyniera górnictwa, profesora
Nikołaja Ipatjewa. Warto też zauważyć,
że w ostatnich dniach życia Mikołaja II w
bolszewickich kręgach Jekatierynburga
pojawił się niejaki Piotr Wojkow, kilka
lat później ambasador Sowieckiej Rosji w
Warszawie. W dniu 7 czerwca 1927 r. na
dworcu kolejowym Warszawa Główna
biały emigrant Borys Kowerda strzelił do
Wojkowa, zabijając go na miejscu. Za-
machowiec bronił się przed polskim są-
dem, usiłując przekonać sędziów, że po-
wodem ataku był udział Wojkowa w kaź-
ni Mikołaja II.

Salwator carskiej rodziny 
z brytyjskim poparciem

Natomiast Michael Occleshaw rozpa-
truje działalność Jaroszyńskiego z punk-
tu widzenia jego wkładu w walkę z bol-

szewizmem. W obu przypadkach naj-
ważniejszym orężem były pieniądze, a
przede wszystkim niezwykła umiejęt-
ność Karola Jaroszyńskiego w posługi-
wania się nimi. Te cechy stały się szcze-
gólnie cenne w roku 1917 i w następ-
nych latach, ponieważ Rosja pogrążała
się w gigantycznych długach. Od lipca
1917 r. Rosja była winna 2 mld 760 mln
ówczesnych funtów Wielkiej Brytanii,
760 mln dolarów Francji, 280 mln dola-
rów Stanom Zjednoczonym oraz po 100
mln dolarów Włochom  i Japonii. Jednak
w dniu 7 grudnia 1917 r. bolszewicy wy-
dali oświadczenie, że nie przyjmują do
wiadomości istnienia wcześniejszych za-
granicznych zobowiązań Rosji. W podpi-
sanym 27 sierpnia 1918 r. traktacie do-
datkowym Rosja wyraziła jedynie zgodę
na zapłacenie Niemcom reperacji wo-
jennych w wysokości 6 mld marek (dzi-
siejsze 200 mld USD), z których
10 i 30 września przekazano Niemcom
662,5 mln marek. 

Bolszewickie władze Rosji znalazły się
w nadzwyczaj trudnej sytuacji finansowej.
Jaroszyński stał się więc w takim stanie
rzeczy głównym filarem działań, które
historycy i politycy określili mianem „in-
trygi bankowej”. Michael Occleshaw
twierdzi (s. 75), że Jaroszyńskiego wpro-
wadził do gry w „intrydze bankowej”
W.M. Wonlarlarski (W.M. Wonlar - Larski
– przyp. LK), kuzyn Michaiła Rodzianko,
przewodniczącego Dumy oraz przywód-
cy kontrrewolucji na południu Rosji. Mi-
chael  Occleshaw przytacza w swojej
książce fragment opinii brytyjskiego wy-
wiadu o Jaroszyńskim: „Uznał (Jaroszyń-
ski – przyp. LK), że aby zostać wielkim i
znanym człowiekiem, trzeba obracać
ogromnymi sumami. Opracował ambitny
plan finansowy, oparty bardziej na speku-
lacji niż zamiłowaniu do tworzenia czy
rozwoju przemysłu” (s. 73). Nieco dalej
przywołuje opinię Rosjanina, informato-
ra służb specjalnych: „Pan Jaroszyński
jest bardzo wykształconym  człowiekiem,
bardzo bystrym, a także doskonałym
dżentelmenem z manier i mowy. Te cechy
przemawiają na jego korzyść i w piotro-
grodzkich kręgach finansowych uważa
się go za wpływową postać ...” (s. 74).

Karol Jaroszyński był osobą zaufaną
także na carskim dworze, a po aresztowa-
niu Romanowów stał się wręcz ich do-
broczyńcą (opinia  Shay McNeal oraz Mi-
chaela Occleshaw). Jedną z kolejnych
ważnych postaci związanych z „aferą ban-
kową”, a jednocześnie prawą ręką Jaro-
szyńskiego, był owiany legendą agent
brytyjskich służb specjalnych, wspomnia-
ny wyżej Sidney Reilly. Urodzony na zie-
miach polskich w 1874 r. jako Salomon
Grigoriewicz Rosenblum zmienił w 1899
r. nazwisko na Sidney George Reilly oraz
uzyskał brytyjski paszport. Reilly przy-
był na początku kwietnia 1918 r. do Rosji,
przyjmując tożsamość bolszewika Kon-
stantina Relińskiego. Kolejnym współ-
pracownikiem Jaroszyńskiego był mło-
dy oficer artylerii Borys Sołowiow, pełnią-
cy m.in. bardzo odpowiedzialną i dys-
kretną funkcję kuriera cara Mikołaja oraz
jego żony Aleksandry podczas ich uwię-
zienia. Ciekawostką jest to, że Sołowiow
ożenił się z Marią, owdowiałą córką słyn-
nego mnicha Grigorija Rasputina.

Koncepcja „intrygi bankowej” powsta-
ła w Wielkiej Brytanii i miała na celu po-
konanie bolszewików orężem finanso-
wym, a przy okazji uwzględniała także
plan ratowania cara oraz jego rodziny. Je-
sienią 1917 roku Jaroszyński złożył pro-
pozycję brytyjskiemu oficerowi misji woj-
skowej, pułkownikowi Terence’owi Key-
esowi, pracownikowi wywiadu, ale wyż-
szej rangi, że jeśli Londyn przeznaczy
200 milionów rubli, zyska pełną kontro-
lę nad rosyjskim handlem zagranicznym
poprzez: Rosyjski Bank Handlowo - Prze-
mysłowy, Sankt Petersburski Międzyna-
rodowy Bank Komercyjny, Wołżańsko -
Kamski Bank Handlowy i syberyjskie
banki kupieckie. Pozwoli to na założe-
nie na południu Banku Kozackiego, któ-
ry m.in. miałby finansować armię „bia-
łych”, walczącą z bolszewikami. 

Michael Occleshaw pisze: 
„Pierwotny plan przewidywał dostar-

czenie Jaroszyńskiemu 5 milionów fun-

tów brytyjskich, czyli 200 milionów ru-
bli na 3,5 procent. Sumę tę miały zabez-
pieczać jego udziały w kolejach, koncer-
nach naftowych, cementowniach, cu-
krowniach, przedsiębiorstwach drzew-
nych, lniarskich, bawełnianych i węglo-
wych, stanowiących własność banków,
większość  z nich pozostawała poza kon-
trolą bolszewików. Udziały Jaroszyńskie-
go miały wartość 350 milionów rubli. Ze
swej strony miał on nie tyle kupić udzia-
ły, ile dać Brytyjczykom połowę miejsc w
radzie nadzorczej. Rada miała składać
się z czterech członków (po dwóch z Ro-
sji i Wielkiej Brytanii), którzy kontrolowa-
liby politykę banków i kierowali nimi
zgodnie z brytyjskimi interesami. 

Pół miliona funtów 
dla Włodzimierza Lenina?

Było to sprytne posunięcie. Radzieccy
historycy napisali po latach, że “brytyjscy
kapitaliści spodziewali się pokryć swoje
wydatki ze stukrotnym naddatkiem róż-
nego rodzaju oszustwami finansowymi
związanymi z Rosją, by w perspektywie
długoterminowej zapewnić brytyjskie-
mu kapitałowi dominującą pozycję w ro-
syjskiej gospodarce”. W dniu 30 listopa-
da 1917 r. Jaroszyński spotkał się z W.M.
Rodzianką, przywódcą Prywatnego
Zgromadzenia Dumy i rozmawiał z nim
o pomocy finansowej dla białego ruchu.
Spotykał się też z liderami rosyjskiej
kontrrewolucji, a także z brytyjskimi
przedstawicielami, poszukującymi „ka-
nałów finansowania białych armii na po-
łudniu”. Shay McNeal twierdzi w swojej
książce, że w ramach „intrygi bankowej”
wypłacono Leninowi pół miliona funtów
brytyjskich jako zadatek za  dyskretne
przekazanie aliantom cara i jego rodziny
. Pośrednikiem miał być Karol Jaroszyń-
ski. W szeroko rozumianej „intrydze ban-
kowej” uczestniczyło wiele osób oraz
wiele instytucji, w tym m.in. National
City Bank, ale także Tomasz Masaryk, w
przyszłości pierwszy prezydent Czecho-
słowacji, pośrednio sprawujący kontrolę
nad Korpusem Czechosłowackim na Sy-
berii, który w lipcu 1918 r. nacierał na Je-
katerynburg i zajął miasto w dniu 25 lip-
ca. Według McNeal, przyjaciel carskiej
rodziny i jej dobroczyńca (s. 116) Karol
Jaroszyński, był główną postacią sekret-
nej międzynarodowej organizacji, mają-
cej znaczący wpływ na sytuację w pore-
wolucyjnej Rosji. 

W pamiętny piątek 14 grudnia 1917 r.
komisja śledcza Piotrogrodzkiej Rady
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
wydała dekret o nacjonalizacji banków
oraz nakaz aresztowania Karola Jaro-
szyńskiego. Wymeldowany w marcu
1918 r. przez swego pełnomocnika Jana
Surbiaka przez kilka miesięcy ukrywał się
w Piotrogrodzie.  Opuścił miasto dopie-
ro 5 sierpnia tego roku, to jest kilka dni
po lądowaniu aliantów w Archangiel-
sku, nakazując Surbiakowi ratowanie po-
zostawionego nad Newą wciąż ogromne-
go majątku. Po opuszczeniu Piotrogrodu
Jaroszyński  udał się wpierw do Kijowa,
a następnie na południe Rosji, skąd w
1919 r. trafił do Odessy, którą opuścił
wiosną 1920 r. na pokładzie francuskie-
go torpedowca. Osiedlił się we Francji. W
Paryżu rezydował w Hotelu Vendôme,
gdzie próbował zebrać resztki fortuny,
znajdującej się poza granicami ZSRR.. 

Kierownicy banków, których akcje
znajdowały się w posiadaniu Karola Ja-
roszyńskiego, kręcili jednak jak tylko mo-
gli. Żądali m.in. zwrotu gotówki za utra-
cone w Piotrogrodzie oryginalne akcje, a
część jego byłych podwładnych podwa-
żała dla własnej korzyści tytuły własno-
ści dawnego pryncypała. Jaroszyński nie
mógł też liczyć na interwencję polskiego
rządu, który w ogóle nie zdawał sobie
sprawy ze skali jego przedrewolucyjnej
działalności i zupełnie nie wykorzystał
możliwości, jakie stwarzał w tym zakre-
sie traktat ryski z 1921 roku.

Po bolszewikach zaszkodzili 
mu żydowscy bankierzy

W 1920 r. Karol Jaroszyński przepro-
wadził się z Francji do Polski, gdzie korzy-
stając z koniunktury inflacyjnej, stwo-
rzył nowy koncern finansowy, nabywając

akcje kilku różnych przedsiębiorstw i
banków. Zamieszkał w pałacyku Sobań-
skich w Al. Ujazdowskich 13. W latach
1921-1922 był doradcą finansowym Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego,
którego wielokrotnie przestrzegał przed
dominacją kapitału niemieckiego w ro-
dzimej bankowości. W 1921 r. Jaroszyń-
ski współorganizował powstanie Banku
Rosyjsko - Polskiego i został jego dyrek-
torem. Niestety, dwa lata później bank
wykupił American Jewish Joint Distri-
bution Committee. Natychmiast zmie-
niono nazwę na Bank dla Spółdzielczo-
ści SA, który stał się centralą żydowskiej
spółdzielczości kredytowej w Polsce. Ja-
roszyński zmuszony był szukać możli-
wości kredytowych u Żydów. Bez powo-
dzenia. Kiedy pytał o kredyty, zadawano
mu pytanie: “A po coś pan ten uniwersy-
tet założył?”.

Tu należy cofnąć się w czasie, by wy-
jaśnić sens takiego pytania. W 1917 r. za
radą ostatniego rektora petersburskiej
Rzymskokatolickiej Akademii Duchow-
nej, ks. Idziego Radziszewskiego zaan-
gażował się Jaroszyński w ideę utwo-
rzenia w Lublinie uczelni katolickiej,
obecnie Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. W dniu 28 czerwca 1918 r.
wystosował do polskiego episkopatu
list, w którym napisał m.in.: „Obowiąz-
kiem naszym jest dążenie po przeby-
tych cierpieniach do odrodzenia Pol-
ski, a więc wytężenie wszystkich sił w
celu wskrzeszenia największej sumy
energii narodowej”. Zadanie to miała
pełnić wszechnica katolicka, otoczona
w zamyśle Karola Jaroszyńskiego siecią
fabryk, umożliwiających studentom ak-
tywizację społeczną i zdobywanie wie-
dzy praktycznej. Zadeklarował wtedy
przekazanie na budowę nowej uczelni
1 mln 300 tys. rubli na jej potrzeby w
pierwszym roku funkcjonowania.
Wówczas plany te udaremnił przewrót
bolszewicki. 

Pomimo kłopotów finansowych Karol
Jaroszyński ofiarował w latach 1918-
1922  na budowę Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego 350 tys. rubli, około 15
mln marek niemieckich, 291 tys. koron
szwedzkich, 500 funtów brytyjskich oraz
40 tys. franków szwajcarskich, a kolejne
sumy wpłacał aż do śmierci. Należy za-
uważyć, że w Lublinie, gdzie prężnie
działa ta katolicka wyższa uczelnia ufun-
dowana przez Jaroszyńskiego, nie upa-
miętniono jego nazwiska nawet w na-
zwie ulicy! Ten wielki filantrop był także
jednym z największych darczyńców na
rzecz szpitali pod patronatem córek ca-
ra – wielkiej księżnej Marii oraz wielkiej
księżnej Anastazji.

W ostatnich latach życia Karol Jaro-
szyński mieszkał w kamienicy przy ul.
Smoczej 7, w dzielnicy żydowskiej bie-
doty. Zmarł 8 września 1929 r. na dur
brzuszny w szpitalu św. Ducha przy ul.
Elektoralnej 12 w Warszawie. Miał wte-
dy raptem 52 lata. Pochowano go w
okazałym grobowcu rodzinnym na Po-
wązkach, w tzw. alei Katakumbowej (fi-
lar 44), ale wkrótce szczątki przenie-
siono do skromnego grobu w odległej
od Katakumb kwaterze 227. Czyżby po-
wodem były pieniądze, którymi Jaro-
szyński przez całe życie tak sprawnie
obracał? Czyżbyśmy mieli do czynienia
z rodzinną zemstą za pozbawienie fami-
lii wielomilionowego spadku, na który
zapewne liczyła? 

Głębokie zaangażowanie Karola Ja-
roszyńskiego w próbę obalenia bolsze-
wickiego reżimu w Rosji było prawdopo-
dobnie przyczyną zamachu na jego ży-
cie w  Operze Paryskiej, gdzie został
ukłuty zatrutą igłą. Jakoś się z tego wy-
karaskał, ale zamach niekorzystnie od-
bił się na jego zdrowiu. Zaangażowanie
Jaroszyńskiego w walkę z bolszewi-
zmem przyniosło również efekt w po-
staci całkowitego przemilczenia nazwi-
ska tego człowieka w historiografii za
czasów PRL. Życie Karola Jaroszyńskie-
go to znakomity materiał na scenariusz
filmowy. Może uwiecznienia tej wyjątko-
wo barwnej postaci podejmie się rodzi-
ma kinematografia? 

L e c h  K r ó l i k o w s k i  i  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  L e c h  K r ó l i k o w s k i
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W ogrodzie botanicznym PAN w
Powsinie zakwitły wiśnie japoń-
skie i rozpoczął się organizowa-
ny po raz piąty w tym miejscu
„Miesiąc japoński”. Wydarze-
niu patronuje Ambasada Japo-
nii w Polsce.

Kwitnące Sakury sprawiają, że ogród
wygląda zjawiskowo. Te cudowne drob-
ne kwiaty to jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych symboli Japonii na świe-
cie. Kwitnące wiśnie kojarzone są też z
ulotnością i przemijaniem, gdyż zjawi-
sko kwitnienia tych drobnych kwiatów
trwa bardzo krótko – od tygodnia do
dwóch w zależności od klimatu danego
miejsca. W lutym w Japonii jako pierw-
sze rozkwitają drzewa wiśni na połu-
dniu kraju – na Okinawie, na przełomie

marca i kwietnia przepiękne różowe
kwiaty można już podziwiać w Tokio i
Kioto, a w maju na Hokkaido. W tym
czasie w Japonii świętuje się Hanami,
czyli celebrowanie i podziwianie urody
kwiatów. Hanami praktykowane jest
już od kilkuset lat. Zwyczaj ten jest bar-
dzo lubiany zarówno przez samych Ja-
pończyków, jak i przez odwiedzających
kraj turystów. W tym czasie organizowa-
ne są liczne pikniki, imprezy i festyny,
przyciągające tłumy ludzi. Tradycją jest
zabawa do późnych godzin nocnych, a
nawet i wczesnych porannych przy świe-
tle papierowych lampionów. W ciągu
dnia mieszkańcy miast rozkładają w
parkach charakterystyczne niebieskie
maty, spożywają posiłki w towarzystwie
rodziny i znajomych i śpiewają karaoke. 

Pierwotną wersją Hanami jest cele-
browanie kwitnienia moreli japońskich,
nazywanych potocznie śliwami japoń-
skimi. Kwitną one nieco wcześniej i nie-
jako zapowiadają kwitnienie Sakury.
Białe i różowe kwiaty drzew moreli są
równie piękne, a z ich owoców wytwa-
rza się Umeshu – słodki i delikatny alko-
hol. W przeciwieństwie do nich, drzewa
wiśni japońskich nie rodzą żadnych
owoców. Obecnie kontemplowanie
kwitnienia moreli japońskich jest po-
pularne głównie wśród najstarszych Ja-
pończyków i ma znacznie spokojniej-
szy i mniej zabawowy charakter aniże-
li celebrowanie kwitnienia wiśni. War-
to zauważyć, że na połowie terytorium
Japonii czas Hanami zbiega się z po-
czątkiem nowego roku szkolnego i po-
czątkiem nowego roku podatkowego.

W Ogrodzie Botanicznym PAN w Po-
wsinie oprócz kwitnących wiśni można
również podziwiać trzy wystawy.
Pierwszą jest wystawa ilustracji Ka Mo-
chi, wykonanych do książki „Dzieci z
Hamamatsu” Wydawnictwa TATARAK.
Laura główna bohaterka książki prze-
prowadza się wraz z rodziną do Japonii.
Dzięki jej porywającej opowieści czy-
telnik bez trudu może przenieść się do
Kraju Kwitnącej Wiśni i poznać tamtej-
sze zwyczaje, styl życia oraz tradycyjne
potrawy. Książka jest nie tylko fascy-
nującą podróżą po tym odległym nam
kulturowo miejscu, ale również prze-
wodnikiem po przeżyciach dziecka, któ-
re musi odnaleźć się nowej dla siebie
rzeczywistości. Ka Mochi urodziła się w
Warszawie, ale przez wiele lat mieszka-
ła i pracowała w Japonii. W Polsce zaj-
mowała się modą i rysowaniem, między
innymi, dla magazynów „Twój Styl” i
„Pani”. Obecnie ilustruje teksty do ma-
gazynu „Pismo”. Styl rysowania artyst-
ki charakteryzuje się wyraźnymi na-
wiązaniami do japońskich komiksów.
Jej prace prezentowane były na tak pre-
stiżowych wystawach jak Tokyo Desi-
gners Week, Shibuya Art Awards w ga-
lerii Hikarie w Tokyo, czy BDFIL Festi-
val de Bande Dessinée w Lozannie.

Również w Alei Dębowej ogrodu
oglądać można wystawę fotografii au-
torstwa Toshie Kuwahary. Japonka uro-

dziła się w Kagoshimie –  mieście na
południowym krańcu Wyspy Honsiu.
Ukończyła studia na Wydziale Bioche-
mii Uniwersytetu w Tokio. W 2019 ro-
ku podczas jednej ze swych licznych
wizyt w Polsce posadziła drzewko Saku-
ry w Ogrodzie Botanicznym PAN w Po-
wsinie. Wielką pasją Toshie są podróże
oraz fotografowanie. Przez ostatnie pięć
lat mieszkała w Kioto i właśnie Kioto
oraz jego okolice możemy zobaczyć na
wystawianych w Alei Dębowej zdję-
ciach. Fotografie prezentują nam uroki
Japonii o różnych porach roku zabiera-
jąc nas w krainę pełną świątyń, starych
chramów oraz wielkomiejskiego życia.

Z kolei w Wilii Janówek, czyli tak
zwanej Fangorówce zachwycimy się
pięknem i zmysłowością japońskich ko-
biet sportretowanych na obrazach Lesz-
ka Jampolskiego. Wystawa „Jampolski
55” zorganizowana została we współ-
pracy z Kolonią Artystyczną i potrwa do
30 maja. Obrazy można podziwiać od
środy do niedzieli w godzinach od 11 do
17. W związku z pandemią wejście na
wystawę możliwe jest tylko w masecz-
kach, a przy wejściu obowiązuje ogra-
niczenie co do ilości osób, które mogą
jednocześnie przebywać w środku. Na
miejscu dyżuruje kuratorka wystawy –
historyczka sztuki Mira Walczykowska.
Leszek Jampolski swą edukację arty-
styczną rozpoczął w Instytucie Sztuki
im. Wasilija Surikowa na Moskiewskiej
Akademii Sztuki, a kontynuował na
warszawskiej ASP na Wydziale Malar-
stwa w pracowni prof. Ludwika Macią-
ga. Jest współorganizatorem otoczonej
olbrzymią sławą wystawy Arsenał ’88.
Artysta od lat fascynuje się kulturą Da-
lekiego Wschodu, przede wszystkim
Japonii i Chin. W swych pracach stara
się zgłębić tajemnice kultury i kano-
nów piękna tak słabo rozumianych dla
Europejczyka. Stara się uchwycić to, co
tak trudno uchwytne i co tak ulot-
ne…tak jak ulotne, bo tak krótkie jest
kwitnienie przepięknych drzew Sakury.
Dlatego warto się pospieszyć z wizytą w
Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, aby
zdążyć nacieszyć oczy tymi magiczny-
mi widokami.

K a t a r z y n a  N o w i ń s k a

Przed Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie przy
ul Solidarności 62 wcią-
gnięto na maszt Flagę Wo-
jewództwa Mazowieckie-
go. Zawisła ona na placu
przed budynkiem.

Zabytkowy pałac powstał w
latach 20. XVIII wieku dla Jana
Jerzego Przebendowskiego i jest
jedną z najlepiej zachowanych
w Warszawie rezydencji z cza-
sów saskich.

W uroczystości zawieszenia
flagi uczestniczyli m.in.: Ludwik
Rakowski – przewodniczący Sej-
miku Województwa Mazowiec-
kiego, Adam Struzik – marszałek
województwa mazowieckiego,
Wiesław Raboszuk – wicemar-
szałek, Elżbieta Lanc – członek
zarządu województwa mazo-
wieckiego, Janina Ewa Orzełow-
ska – członek zarządu woje-
wództwa mazowieckiego, Ro-
bert Soszyński – zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy, Tadeusz
Skoczek – dyrektor Muzeum
Niepodległości w Warszawie. 

Po uroczystości zaprezentowa-
ne zostały zrewitalizowane wnę-
trza zabytkowego, barokowego
Pałacu Przebendowskich/Radzi-
wiłłów – siedziby Muzeum Nie-
podległości. Koszt inwestycji to
blisko 26 mln złotych.

W najbliższych dniach flaga
województwa zawiśnie również
w innych miastach na Mazow-
szu. Władze województwa chcą,
aby flaga zagościła w przestrze-
ni publicznej regionu.

Jak wyjaśnił Ludwik Rakow-
ski, przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
–  dzięki decyzji Sejmiku flaga
województwa może być używa-

na bez ograniczeń co do miejsca
i czasu, jako symbol służący
identyfikacji i promocji woje-
wództwa mazowieckiego. 

– Eksponując Flagę Woje-
wództwa Mazowieckiego, przy-
wołujemy wspólną historię i ko-
rzenie, a równocześnie buduje-
my i integrujemy naszą mazo-
wiecką wspólnotę – dodaje prze-
wodniczący.

Symbolika flagi nawiązuje do
historycznego herbu książąt ma-
zowieckich (stąd brak korony) i
przypomina, jak długa, bogata i
burzliwa była historia Mazow-
sza. To symbol regionalnego pa-
triotyzmu i przywiązania do ma-
zowieckiej kultury, tradycji, ale
także troski o dobro wspólne.

– Flaga zagościła już Rado-
miu, w Warszawie, w kolejnych
dniach zagości także w Ostrołę-
ce, Siedlcach, Płocku i Ciecha-

nowie. Chcemy przybliżyć
mieszkańcom Mazowsza sym-
bole naszego województwa i za-
chęcić do wywieszania flagi
przed swoimi domami czy urzę-
dami – podkreśla marszałek
Adam Struzik. 

Flaga została przekazana do
wszystkich mazowieckich samo-
rządów, a także sołectw. 

– Flaga Mazowsza jest mi bar-
dzo bliska, bo pracuję na rzecz
regionu od wielu lat. A prezenta-
cja flagi w Warszawie  ma swo-
ją szczególną symbolikę, bo mia-
sto z Mazowszem jest nieroze-
rwalnie związane. To fakt warty
podkreślenia teraz w czasie prób
podziału regionu, na czym
mieszkańcy ucierpieliby nie tyl-
ko finansowo – powiedział
uczestniczący w uroczystości Ro-
bert Soszyński, zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy.

Już trzy lata minęły od odda-
nia do użytku wyremontowane-
go zabytkowego budynku X Pa-
wilonu Cytadeli Warszawskiej.
Warto wspomnieć również o
przebudowie dziedzińców Pa-
wiaka. Jak zaznaczył marszałek
Adam Struzik, pozwala to na sta-
łe poszerzanie oferty kultural-
no-edukacyjnej muzeum. 

Odnowione wnętrza Pałacu
Przebendowskich to kolejny etap
kompleksowej rewitalizacji bu-
dynków należących do Muzeum
Niepodległości w Warszawie. 

Kompleksowy remont budyn-
ku obejmował elewację ze-
wnętrzną z zachowaniem wszel-
kich detali architektonicznych,
wymianę pokrycia dachu oraz
wnętrze pałacu. Wewnątrz bu-
dynku, w miejscu dawnej sali ki-
nowej, zaaranżowana została du-
ża, jasna sala z wyjściem do ogro-

du. Marmurowe posadzki pod-
dane zostały gruntownej konser-
wacji. W salach wystawienni-
czych oraz holach głównych za-
wisły zdobione żyrandole. 

Muzeum Niepodległości ma
bardzo szerokie plany rozwoju.
Organizuje konferencje, semi-
naria, wykłady, badania. Wszyst-
ko to, prowadzone również w
formie on-line, wpisuje się w
koncepcję utworzenia Centrum
Myśli Niepodległościowej. Jego
osią ma być właśnie Muzeum
Niepodległości ulokowane w Pa-
łacu Przebendowskich wraz z
oddziałami – Muzeum X Pawilo-
ny Cytadeli Warszawskiej oraz
Muzeum Więzienia Pawiak –
zwraca uwagę wicemarszałek
Wiesław Raboszuk.

Remont budynku pozwolił na
wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych w
salach konferencyjnych oraz eks-
pozycjach stałych. Projekt obej-
mował również zakup wyposaże-
nia trzech wystaw: „Polonia Re-
stituta – Niepodległość i granice
1914-1921”, „Kresy i bezkresy w
zbiorach Muzeum Niepodległo-
ści” oraz „Historia Pałacu Prze-
bendowskich Radziwiłów”. 

– Pałac Przebendowskich/Ra-
dziwiłłow to niezwykły obiekt
zlokalizowany w centrum War-
szawy. Cudem ocalał po latach
okupacji niemieckiej. Zakończo-
na rewitalizacja otworzyła przed
nami nowe możliwości i perspek-
tywy. Przeprowadzona dzięki po-
zyskaniu środków unijnych i
wsparciu samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego przebudo-
wa i remont podniosły walory
architektoniczne Śródmieścia i
uczyniły je jeszcze bardziej atrak-

cyjnym miejscem do spędzania
czasu wolnego dla mieszkańców
i turystów. Zakończone prace po-
zwoliły udostępnić społeczeń-
stwu w pełni funkcjonalny obiekt
o wysokiej estetyce i znaczeniu
historycznym – mówi Tadeusz
Skoczek, dyrektor Muzeum Nie-
podległości w Warszawie. 

Ważnym elementem projek-
tu było pogłębienie i adaptacja
piwnic. Podczas pogłębiania
podziemi odkryto fragmenty
muru ceglanego, czyli oryginal-
nego fundamentu pałacu. Pozo-
stawiona w surowym stanie ścia-
na pokazuje XVIII-wieczną tech-
nikę budowy ścian fundamen-
towych, polegającą na przeplata-
niu warstw cegły z otoczakiem
granitowym. 

Prace remontowe objęły rów-
nież teren wokół pałacu z zacho-
waniem istniejącego układu
osiowego. Do budynku prowadzi
aleja główna, wzdłuż której usta-
wione zostały cztery postumen-
ty z rzeźbami prezentującymi
sylwetki działaczy ruchów nie-
podległościowych. 

Z kolei na tyłach pałacu za-
aranżowano strefę ogrodową –
zieloną enklawę, umożliwiają-
cą organizację kameralnych im-
prez plenerowych. Dzięki pra-
com remontowym przywróco-
ny został dawny charakter ogro-
du. Utworzony został taras dol-
ny w formie półkola, na obwo-
dzie którego postawiono postu-
menty z kopiami zachowanych
rzeźb i waz. Wytyczono alejki
biegnące symetrycznie po łuku.
Wykonane zostaną również
ogródki kwiatowe przy aneksach
bocznych tarasu dolnego. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Flaga Mazowsza zawisła przed Muzeum Niepodległości 

W Powsinie już kwitną sakury

WWyyssttaawwaa KKaa MMoocchhii..
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Na ostatniej sesji radni
m.st. Warszawy przegłoso-
wali rozszerzenie strefy
płatnego parkowania o
Żoliborz i Ochotę. Przyjęta
uchwała zakłada również,
że mieszkańcy zyskają no-
wy, lepszy abonament par-
kingowy. Zmiany, które
stanowią kolejny etap no-
wej polityki parkingowej
zapowiedzianej w 2019 r.
przez prezydenta Rafała
Trzaskowskiego, wejdą w
życie 6 września.

Więcej 
wolnych miejsc

– Wzorem innych europej-
skich miast chcemy zmieniać na-
wyki transportowe mieszkań-
ców poprzez rozszerzanie stre-
fy płatnego parkowania. Porzą-
dek w tym zakresie robimy już
od kilu lat, jednak kulminacja
prac nastąpiła w ciągu ostatnie-
go roku, a to dzięki dobrej
współpracy ze stołecznymi rad-
nymi. Tak jak zapowiadał prezy-
dent Rafał Trzaskowski, w ostat-
nim czasie udało się też uszczel-
nić system dzięki wprowadze-
niu pojazdów e-kontroli. To
ogromny projekt, który w zna-
czącej części sfinansowany zo-
stał ze środków unijnych – mó-
wi Michał Olszewski, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Celem polityki parkingowej
miasta jest przede wszystkim
ułatwienie znalezienia wolnego
miejsca postojowego tym, któ-
rzy go rzeczywiście potrzebują.
Opłaty za parkowanie pobiera
się po to, aby chętnych do zapar-
kowania było mniej niż miejsc
postojowych. Strefa spełnia swo-
ją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc
jest wolnych – aby każdy, kto
musi zaparkować, mógł znaleźć
wolne miejsce. Jeżeli te propor-
cje są zaburzone, wzrasta natę-
żenie ruchu związane z poszuki-
waniem wolnego miejsca. Na-
rzędzie, jakim jest strefa, pozwa-
la też na ochronę miejsc parkin-
gowych dla mieszkańców dziel-
nic, w których funkcjonuje stre-
fa, a którzy korzystają z abona-
mentów mieszkańca.

– To szczególnie ważne w sy-
tuacji, gdy w stolicy nadal w du-
żym tempie przybywa samocho-
dów. Jeszcze 10 lat temu na jed-
no auto przypadały statystycz-
nie dwie osoby. Dziś wskaźnik
motoryzacji sięga już 8 aut na
10 mieszkańców i tempo wzro-
stu jest nadal wysokie – mówi
Łukasz Puchalski, dyrektor Za-
rządu Dróg Miejskich.

Zapowiedź zmian w parkowa-
niu padła w 2019 r. i jest konse-
kwentnie realizowana. Po raz
pierwszy od kilkunastu lat zmie-
niły się stawki opłat oraz kar.
Warszawska strefa płatnego par-
kowania, już i tak największa w
Polsce, w ubiegłym roku została
powiększona o 7,8 tys. miejsc
postojowych na Woli i Pradze-
-Północ. Od 6 września do stre-
fy dołączą kolejne dzielnice: Żo-
liborz i Ochota. W sumie to po-
nad 14,2 tys. miejsc postojowych
– tym samym strefa będzie liczyć
już ok 52 tys. miejsc.

Parkomaty na Żoliborzu 
i Ochocie

Zarówno Żoliborz jak i Ocho-
ta od dłuższego czasu odczuwa-
ją negatywne konsekwencje ro-
snącej liczby samochodów i cier-
pią na znaczny deficyt miejsc po-
stojowych. Ten brak jest widocz-
ny przede wszystkim przy anali-
zie kiedy, dla kogo i dlaczego
brakuje miejsc postojowych.

W obu dzielnicach badania
zapełnienia i rotacji miejsc po-
kazały przytłaczający udział
osób przyjezdnych w ogólnej
liczbie pojazdów parkujących
(pojazdy „przyjezdne” były iden-
tyfikowane na podstawie tego,
jak długo, jak często i o jakich
porach parkowały na terenie

dzielnicy). I to mimo pandemii,
w i tak zaniżonych na korzyść
mieszkańców warunkach.

Na Ochocie, ze względu na
dogodną komunikację tramwa-
jową i autobusową, obszary są-
siadujące z osiami transporto-
wymi dzielnicy, tj. ulicami Gró-
jecką, Żwirki i Wigury oraz Al.
Jerozolimskimi, stają się „natu-
ralnym” rezerwuarem parkingo-
wym osób „uciekających” z płat-
nej strefy. Dodatkowym celem
podróży są liczne obiekty aka-
demickie.

W przypadku Żoliborza źró-
dła problemu są dwa. Pierwsze
to efekt zaniechania wprowa-
dzenia SPPN wraz z oddaniem
do użytku żoliborskiego odcinka
I linii metra. Drugie to intensyw-
na rozbudowa powierzchni biu-
rowych, w szczególności na post-
industrialnych terenach.

– Ostatni rok to czas intensyw-
nych prac nad zmianami. Za na-
mi kolejna uchwała regulująca
strefę płatnego parkowania. Każ-
da taka zmiana jest poprzedzo-
na konsultacjami z mieszkańca-
mi. Zmiany w strefie to nie tylko
pomysł na uporządkowanie par-
kowania, zapewnienie miejsc dla
mieszkańców, ale również dzia-
łania proekologiczne. Bardzo za-
leży nam, żebyśmy jako samo-
rząd mieli możliwość wpływać
na rozwój zrównoważonego
transportu. To nie tylko wygo-
da dla mieszkańców, ale też to,
co zostawimy dla przyszłych po-
koleń – mówi Iwona Wujastyk,
przewodnicząca Komisji Infra-
struktury i Inwestycji Rady m.st.
Warszawy.

W obu dzielnicach jesienią
2020 r. przeprowadzono kon-
sultacje społeczne. W spotka-
niach zorganizowanych on-line
oraz dyżurach telefonicznych
udział wzięło blisko tysiąc osób,
zaś nagrania ze spotkań zostały
w trakcie konsultacji odtworzo-
ne 4 tysiące razy. Wpłynęło rów-
nież ponad 1300 pism, e-maili i
formularzy elektronicznych za-
wierających kilka tysięcy pytań i
uwag do proponowanych roz-
wiązań. Wśród nich tylko kilka-
dziesiąt wyraziło bezwarunko-
wy sprzeciw wobec wprowadze-
nia SPPN. Poparcie dla rozsze-
rzenia strefy wyrazili też radni
obu dzielnic.

Abonament tylko dla 
płacących PIT w Warszawie

Zmiany dotyczyć będą rów-
nież abonamentów parkingo-
wych przysługujących osobom
mieszkającym na terenie strefy
płatnego parkowania. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, możliwość uzyskania abo-
namentu uprawniającego do
bezpłatnego postoju ma przysłu-
giwać tylko osobom rozliczają-
cym podatek PIT w Warszawie.
Miasto chce w ten sposób zachę-
cić osoby zamieszkałe w stolicy

do rozliczenia podatku w miej-
scu zamieszkania.

Ta zasada ma dotyczyć rów-
nież kart N+ uprawniających
osoby niepełnosprawne do par-
kowania za darmo w całej stre-
fie. Osoby spoza Warszawy
nadal będą mogły parkować
bezpłatnie na wszystkich „ko-
pertach”. Przychylamy się rów-
nież do wniosków osób niepeł-
nosprawnych i znosimy wymóg
posiadania prawa jazdy do uzy-
skania karty N+. Ułatwi to
opiekę nad osobami, które nie

są w stanie samodzielnie pro-
wadzić auta.

Nowy, lepszy 
abonament

Miasto poszerza też ofertę
abonamentów mieszkańca. Ak-
tualnie posiadacze abonamen-
tu mogą parkować bezpłatnie
na niewielkim obszarze w po-
bliżu miejsca zamieszkania.
Przywilej ten, kosztujący zaled-
wie 30 zł rocznie, obejmuje kil-
ka (maksymalnie 8) parkoma-
tów oddalonych nie więcej niż
150 m od domu.

Przyjęte uchwałą zmiany
umożliwią, oprócz takiego abo-
namentu, skorzystanie również
z drugiej, znacznie korzystniej-
szej opcji abonamentu obsza-
rowego. Będzie on uprawniał
do bezpłatnego postoju na dużo
większym obszarze, obejmują-
cym całe osiedle lub znaczną
część dzielnicy (np. cały Rako-
wiec czy Powiśle). Takie obsza-
ry obejmować będą nawet kil-
kadziesiąt ulic i od kilkuset do
1,5 tysiąca miejsc postojowych.
To nie wszystko – dzięki abo-
namentowi obszarowemu bę-
dzie można otrzymać identyfi-
kator uprawniający do postoju
na dodatkowych miejscach za-
rezerwowanych tylko dla
mieszkańców. To opcja szcze-
gólnie przydatna dla mieszkań-
ców dzielnic takich jak Ochota
czy Żoliborz, gdzie niektóre
uliczki uda się dzięki temu
ochronić przed napływem aut i
w dużej mierze zarezerwować
postój dla mieszkańców.

Koszt nowego abonamentu
obszarowego wyniesie 600 zł
rocznie. Mieszkańcy będą mo-
gli również pozostać przy abona-
mencie rejonowym, który będzie
nadal wydawany na dotychcza-
sowych zasadach. Każdy może
zatem wybrać, która opcja jest
dla niego korzystniejsza. To od-
powiedź na liczne głosy miesz-
kańców, proponujących posze-
rzenie obszaru objętego abona-
mentem – by można było zosta-
wić auto na nieco bardziej od-
dalonych, ale mniej obciążonych
parkowaniem ulicach.

Zmiany wejdą w życie 6 wrze-
śnia 2021 r. O abonamenty we-
dług nowych zasad będzie moż-
na wnioskować już w sierpniu.
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Zarząd Dróg Miejskich rozpisał prze-
targ na dostawę czterech kolejnych aut
do e-kontroli, z opcją rozszerzenia jesz-
cze o dwa. Oznacza to, że w sumie bę-
dzie ich siedem, a po skorzystaniu z
opcji – dziewięć.

Charakterystyczne białe auta z czujnikami na
dachu w zeszłym roku pozwoliły na znaczne
uszczelnienie strefy płatnego parkowania. Dzięki
temu dużo trudniej być w Warszawie piratem par-
kingowym, a uczciwym kierowcom łatwiej znaleźć
miejsce parkingowe.

Codziennie po Warszawie jeżdżą trzy auta elek-
tryczne z nietypową konstrukcją na dachu. To
urządzenia, które skanują tablice rejestracyjne
aut zaparkowanych w SPPN i wyłapują tych, któ-
rzy nie zapłacili za parkowanie. System jest pro-
sty, szybki i jednoznacznie dokumentuje przewi-
nienie. „Sfotografowany”, jeśli ma wątpliwości,
może sprawdzić dokumentację zdjęciową swoje-
go parkowania na stronie internetowej ZDM.

- Smart City w wersji parkingowej niesie wy-
mierne korzyści. Każde takie auto wykonuje pra-
cę porównywalną do pracy dziesięciu dwuoso-
bowych pieszych patroli. Pierwsze dwa ruszyły
na ulice w styczniu zeszłego roku, kolejne dołączy-
ło do nich od września. Tylko te trzy pojazdy przy-
czyniły się w zeszłym roku do wystawienia 165 tys.
kar za nieuczciwe parkowanie, czyli ponad poło-
wy wszystkich. Skontrolowały w tym czasie 1,3
mln aut – mówi Michał Olszewski, zastępca pre-
zydenta m.st. Warszawy.

Już niedługo będzie ich więcej. Po zakupach
związanych z obecnym przetargiem flota e-ko-
ntroli może się rozrosnąć nawet do dziewięciu
aut. To ważne, bo sama strefa się powiększa. Nie-

dawno warszawscy radni przegłosowali rozszerze-
nie SPPN o dwie kolejne dzielnice – Żoliborz i
Ochotę. Od 6 września strefa, która dziś liczy nie-
całe 38 tys. miejsc parkingowych, powiększy się o
ponad 14 tys. nowych.

Przetarg w podstawowej wersji dotyczy czterech
samochodów elektrycznych oraz czterech syste-
mów, które zostaną zamontowane na dachu. Sys-
temy e-kontroli nie będą różnić się parametrami
od tych, z których miasto korzysta obecnie.

Warto pamiętać, że auta do e-kontroli to tylko
jeden z elementów całego systemu zmian, który
sprawia, że strefa płatnego parkowania w Warsza-
wie zaczyna spełniać swoją rolę, czyli chroni miej-
sca parkingowe dla mieszkańców i wymusza ro-
tację pojazdów na miejscach postojowych. W ze-
szłym roku podniesiona została kara dla nieuczci-
wych kierowców – 50 zł, które przez lata było gór-
ną stawką dopuszczoną przez ustawę, zostało za-
stąpione przez 250 zł, co już w istotny sposób od-
strasza od niepłacenia. Od stycznia samo parko-
wanie kosztuje więcej i jest to pierwsza podwyż-
ka od kilkunastu lat. 

Warto podkreślić, że warszawski system e-ko-
ntroli, który w zeszłym roku został kupiony dzię-
ki unijnemu dofinansowaniu w ramach Virtual
WOF, czyli projektu pod nazwą Wirtualny War-
szawski Obszar Funkcjonalny, to rozwiązanie nie-
zwykle nowatorskie. Żaden europejski system nie
potrafi określić położenia kontrolowanego pojaz-
du z taką dokładnością. Nasz jest dziełem war-
szawskiego startupu Smart Factor. Inne polskie
miasta, zachęcone warszawskim przykładem, też
chcą wprowadzić system e-kontroli. Takie auta
mają się pojawić m.in. w Trójmieście.
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Nowe tramwaje gotowe.
Testy w fabryce dwóch
pierwszy wagonów skoń-
czone. Latem zobaczymy
je na próbach na ulicach
Warszawy. Jesienią po-
winniśmy już nimi jeździć.

Dwa pierwsze nowe tramwa-
je dla Warszawy już są gotowe,
skończyła się ich budowa. Wa-
gony przeszły pozytywnie testy
w Republice Korei. Producent
przeprowadził kilkadziesiąt ba-
dań fabrycznych i tych wymaga-
nych na potrzeby homologacji.
Sprawdził m.in. urządzenia
elektryczne, hamulce i systemy
związane z bezpieczeństwem.
Tramwaj został podniesiony,
przetestowano jak zachowuje
się na ciasnych zakrętach.
Sprawdzono też jego szczelność,
działanie klimatyzacji, oświe-
tlenia, a nawet wyregulowano
głośność dzwonka.

Tramwaje zostaną przetrans-
portowane drogą morską, a z
początkiem wakacji, gdy już tra-
fią do Warszawy, zaczną się dal-
sze testy homologacyjne. Jesie-
nią powinny podróżować nimi
warszawianki i warszawiacy. Ko-
lejne 121 tramwajów będzie
ostatecznie odbieranych od po-
czątku 2022 aż do końca kwiet-
nia 2023 roku.

Dzięki nowym tramwajom
warszawianki i warszawiacy bę-
dą mogli częściej podróżować

niskopodłogowymi, wygodnymi
wagonami, przyjaznymi dla pa-
sażerów z niepełnosprawnościa-
mi oraz opiekunów z dziećmi w
wózkach. Docenią je też senio-
rzy. Po stołecznych torach jeździ
dziś niemal 530 tramwajów i
składów tramwajowych. 311 wa-

gonów, czyli aż 59 procent floty
tramwajowej to wagony nisko-
podłogowe. Dołączą do nich ko-
lejne 123 wagony zbudowane
przez Hyundai Rotem. Warsza-
wa będzie miała najwięcej ni-
skopodłogowych tramwajów 
w Polsce.

Zmiany w strefie płatnego parkowania

Kolejne elektryczne auta do e-kontroli

Gotowe nowe tramwaje dla Warszawy
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Czas leci nieubłaganie, przed moimi oknami zakwitają kasztany. Przypo-
minają o zbliżających się maturach. Pozornie – wszystko wygląda nor-
malnie, ale z powodu pandemii życie toczy się inaczej niż dotąd. Minął

rok, od kiedy pojawił się u nas koronawirus SARS-CoV-2. Ledwie zdążyliśmy się
przygotować do walki z patogenem, a już przenikają do nas jego kolejne, bardziej
niebezpieczne mutacje: brytyjska i południowoafrykańska. Jakby tego było mało, następne czeka-
ją u granic Europy. Nowy wariant genetyczny, tym razem indyjski, rozprzestrzenia się niezwykle
szybko na subkontynencie i tylko patrzeć, jak rozniesie się dalej po całym świecie. Czy trafi do nas?
To tylko kwestia czasu. 

Tymczasem w służbie zdrowia wcale nie jest dobrze, a wręcz fatalnie. Nie chodzi o walkę z pan-
demią. Tu na razie sytuacja poprawia się, chociaż wąskim gardłem w walce z covidem jest niedo-
bór szczepionek. Gdyby dostawy preparatów od poszczególnych producentów przebiegały zgod-
nie z planem, moglibyśmy zakończyć skutecznie akcję szczepień w jakimś nieodległym terminie.
Wciąż jednak mamy do czynienia z deficytem dostaw, co spowalnia proces szczepienia. Przybywa
też chętnych do szczepienia. Daje to nadzieję na zaszczepienie znacznej części populacji. Mimo wszyst-
ko, akcja szczepień Polaków jakoś posuwa się do przodu. Nie odbiegamy w tym względzie od śred-
niej w innych krajach. A na tle krajów należących do UE wypadamy całkiem nie najgorzej, co po-
zwala na poluzowanie rygorów sanitarnych. 

Za to, służba zdrowia w czasie pandemii, szczególnie ta na poziomie podstawowym, jest komplet-
ną klapą. Widać jak na dłoni, że instytucja lekarza rodzinnego to zupełna fikcja. Po pierwsze, pacjen-
ci nie mogą dostać się do jakiegokolwiek lekarza pierwszego kontaktu, a co dopiero mówić o lecze-

niu. Kadra medyczna w przychod-
niach jest zupełnie nieprzygotowa-
na do warunków, w jakich przyszło
jej pracować. Terminy wizyt prze-
kraczają miesiąc i więcej. Młodych
lekarzy brakuje, a starsi mają pro-
blemy z opanowaniem kompute-
ra. Tym samym, mają kłopot z elek-
troniczną formą skierowań i recept.
Dla wielu z nich to czarna magia i

próbują się wywinąć z korzystania z tych udogodnień. Wpisywanie danych jednym palcem na kla-
wiaturze zajmuje im wiele czasu, którego potem nie mają go dla pacjenta. Niestety, starsi lekarze wciąż
przeważają, a młodych jest niewielu. Nic nie wskazuje, że sytuacja zmieni się w najbliższym czasie,
że młodzi lekarze zechcą pracować w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

System zapisów i rejestracji pacjentów to prawdziwa tragedia. Nawet nie chodzi o nieuprzejmość
rejestratorek czy ślimacze tempo w załatwianiu spraw, ale o to, że w ogóle nie można się dodzwo-
nić. Wystarczy wejść na stronę tej czy innej przychodni, żeby się o tym przekonać. Można też po-
czytać opinie pacjentów w Internecie, by przekonać się, że jest fatalnie. Jeśli ktoś nie wierzy, może
zadzwonić np. do przychodni przy ul. Soczi 1 na Mokotowie. Po godzinie i dwudziestu minutach
czekania oraz słuchania melodyjek, kiedy nasze połączenie będzie pierwsze w kolejce, zostajemy
rozłączeni. W wersji optymistyczniej po godzinie i 30 minutach możemy usłyszeć: „Przepraszamy,
czas oczekiwania jest zbyt długi. Prosimy zadzwonić później”. 

Trudno to wszystko zrozumieć. Wystarczyłoby, żeby ktoś powiedział, że nie przyjmą nas, bo nie
i już. A tak, tracimy kolejne godziny, wierząc w fikcję. W takiej sytuacji do głowy przychodzą róż-
ne myśli, m.in. taka, że przecież jest tam jakiś kierownik i nie jest możliwe, żeby nie wiedział, co dzie-
je się w podległej mu placówce. Oczywiście, w trakcie kolejnych prób na język cisną się słowa, któ-
re nie nadają się do zacytowania. Nasuwa się skojarzenie ze scenką w szatni z filmu „Miś” Stanisła-
wa Barei, w której kierownik szatni mówi: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?”.

Co, jeśli pacjent podejrzewający u siebie covid zechce zadzwonić? To samo, czyli nic. Nikogo to nie
obchodzi. Może przyjechać i stanąć w kolejce do „kierowniczek rejestracji” i ubłagać je jakoś, żeby
go łaskawie zapisały na wizytę za miesiąc lub półtora. To nie żarty. Taki termin usłyszałem, kiedy chcia-
łem dostać e-receptę. To był i tak sukces, bo udało mi się po wielu próbach dodzwonić do pań „kie-
rowniczek rejestracji”. Teraz, okazuje się to w ogóle niemożliwe. Pacjencie, radź sobie sam!

Jeśli tak ma wyglądać kontakt z lekarzem tzw. pierwszego kontaktu, to może on być ostatnim.
Do czego to doprowadzi? Nie wiem. Wiem tylko, że sytuacja nie jest dobra. Jest źle i to najwyższy
czas, by przyjrzeć się niektórym publicznym placówkom zdrowia. Potrzebna jest dokładna analiza
tego, co w służbie zdrowia szwankuje. Tym bardziej, że nadal nie wiadomo, dlaczego mamy taką
wysoką liczbę przypadków śmiertelnych przy spadającej liczbie zachorowań. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Pacjencie, radź sobie sam!

Czekałem na ogłoszenie wyroku w tym procesie z ogromnym zaintere-
sowaniem. Skąd moje tak wielkie zainteresowanie akurat tym proce-
sem? Primo, bo wyjątkowo cenię sobie osiągnięcia osoby oskarżonej ja-

ko urzędnika samorządowego wyższego szczebla. A monitoruję z pozycji dzien-
nikarza samorządy funkcjonujące na terenie Warszawy płd. i obrzeżach od po-
nad ćwierć wieku, w tym także działalność oskarżonej. Secundo, bo nawet przez moment nie zwąt-
piłem i nadal nie wątpię w jej kryształową uczciwość. Tertio, bo chciałem się przekonać, jak sta-
re porzekadło, że każdy dobry uczynek musi być surowo ukarany, ma się do dzisiejszej rzeczy-
wistości. Odpowiedź na te pytania i niewiadome padła w miniony poniedziałek w sali nr 221 Są-
du Okręgowego w Warszawie. 

Maria Jolanta Batycka-Wąsik rządzi graniczącą z Ursynowem gminą Lesznowola od 1998 ro-
ku. Kolejne wybory wygrywa bez żadnego wysiłku już w pierwszej turze, osiągając poparcie rzą-
du 80 procent. Tak ogromne poparcie społeczne to ewenement w skali kraju. Lesznowola od lat
zaliczana jest do najbogatszych gmin w Polsce o statusie wiejskim. Przez ponad dwadzieścia lat
rządów kobiety – wójta zabite dechami zadupie przekształciło się w jedno z najlepiej zarządza-
nych i najbardziej pożądanych na Mazowszu lokalizacji dla biznesu, co zaowocowało w 2020 r.
wzrostem budżetu Lesznowoli do niebotycznej – jak na wiejską gminę – wysokości prawie ćwierć
miliarda złotych. 

A liści w środę 10 lipca 2019 r. spokój w podwarszawskiej gminie został zaburzony. Tuż po
godzinie 6 rano pięcioro uzbrojonych funkcjonariuszy CBA najechało dom wójt Batyc-
kiej-Wąsik. Po przeszukaniu nieruchomości wójt została zatrzymana i przewieziona do

swojego gabinetu w urzędzie gminy. Skrótowo sprawa miała potem następujący przebieg. Wójt
została przewieziona w konwoju do prokuratury, która wystąpiła do sądu o zastosowanie aresz-
tu tymczasowego. Jolanta Batycka-Wąsik miała oczekiwać na decyzję sądu w lochu komisaria-
tu przy ul. Janowskiego na Ursynowie, gdzie spędziła na „twardym łożu” 48 godzin. Sąd nie wy-
raził zgody na areszt. Prokuratura była jednak w tej sprawie wyjątkowo nieustępliwa i zaskarży-
ła postanowienie sądu rejonowego do wyższej instancji. Chyba komuś musiało bardzo zależeć,
by wójt Lesznowoli wylądowała w kryminale na dłużej. Nie udało się – sąd wyższej instancji utrzy-
mał w mocy postanowienie sądu rejonowego. 

Przez ten czas w Lesznowoli wrzało. Pojawiły się spiskowe teorie w rodzaju „nie mają szans wziąć
władzy w gminie w demokratycznych wyborach, posuwają się do prowokacji, by zniszczyć na-
szą panią wójt”. Ci, którzy czytają moje publikacje i felietony w „Passie”, a będzie tego od 2004
roku na kilogramy, wiedzą, że nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów. Jednakowoż w
tej sprawie od początku coś jest nie tak. Pod petycją wyrażającą pełne poparcie dla Jolanty Ba-
tyckiej-Wąsik podpisało się latem 2019 r. ponad 5 tysięcy osób, z kardynałem Kazimierzem Ny-
czem na czele. Ludzie po prostu nie wierzą, iż pani wójt, ten tytan pracy w sukience może mieć
lepkie rączki. Co więc może być na rzeczy, że wójt Lesznowoli – zamiast być nagradzana – musi
zasiąść na ławie oskarżonych? Na to pytanie nie ma odpowiedzi i trudno będzie ją znaleźć. Oso-

biście mam przekonanie
graniczące z pewnością, że
przyczyną może być pozy-
skany dla gminy przez wójt
Lesznowoli majątek w po-
staci 83 ha nieruchomości
po dawnym gospodarstwie
rolniczym Mysiadło, któ-
rych wartość przekracza
400 mln złotych.

W 2011 roku na mocy
decyzji wojewody mazo-

wieckiego, „wydeptanej” przez Jolantę Batycką-Wąsik, gmina Lesznowola otrzymała nieodpłat-
nie, na cele statutowe, około 83 ha atrakcyjnych terenów po obu stronach ulicy Puławskiej po daw-
nym KPGO Mysiadło. Kilka lat później ujawnili się spadkobiercy byłych właścicieli. Batalia sądo-
wa zakończyła się dopiero w ubiegłym roku, kiedy udało się zawrzeć sądowe porozumienie, na
mocy którego gmina przeniosła prawo własności do 9,4 ha spornego gruntu na rzecz spadkobier-
ców. W ten sposób Lesznowola może już  decydować o sposobie zagospodarowania w dowolny
sposób pozostałych ponad 70 ha, które są warte fortunę. Są to frukta, o które naprawdę warto
powalczyć. 

W styczniu 2020 r. prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czwórce
samorządowców Lesznowoli. Zarzuty wobec wójt Lesznowoli Jolanty Batyckiej -
Wąsik dotyczyły m.in. karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią

gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł) oraz przekroczenia upraw-
nień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz których wy-
dawano niekorzystne z punktu widzenia interesów gminy decyzje podatkowe. W miniony ponie-
działek zapadł długo oczekiwany wyrok. Sędzia Michał Piotrowski uznał Jolantę Batycką-Wąsik
winną zarzucanych jej czynów i skazał ją na 1,5 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawie-
szając karę na okres trzech lat. Dla wielu obserwatorów, w tym dla mnie, był to szok. Po raz pierw-
szy bowiem spotkałem się w sądzie z taką sytuacją – wpierw uznać oskarżoną za winną, by
chwilę potem wychwalać jej dokonania i osiągnięcia. 

Ogłoszenia wyroku można wysłuchać na stronie internetowej ITVPiaseczno.pl. Ograniczę się
dzisiaj jedynie do zacytowania kilku zdań z mowy końcowej sędziego Michała Piotrowskiego, by
Czytelnicy mogli sami wyciągnąć wnioski : „Sąd nie podzielił stanowiska prokuratury w zakre-
sie wymierzenia oskarżonej Batyckiej -Wąsik kary bezwzględnego, długoterminowego pozbawie-
nia wolności… Nie sposób bowiem pominąć w tej sprawie okoliczności, które dotyczą osoby oskar-
żonej… Przede wszystkim, to jest pewna paradoksalna sytuacja, jaka zaistniała w tej sprawie. Oskar-
żona Batycka-Wąsik, a przekonanie sądu opiera się na materiale dowodowym, to osoba o ogrom-
nych zasługach dla gminy Lesznowola… To nie jest przypadek, że ta gmina wygrywała w rankin-
gach magazynu „Forbes” dla najlepiej zarządzanej gminy wiejskiej w Polsce… Jest to samorzą-
dowiec z krwi i kości, osoba, która była kreatorem życia gospodarczego i społecznego w gminie
i tak jak wcześniej powiedziałem, jest to pewna paradoksalna sytuacja, że osoba, która z jednej
strony zapisała się w historii gminy Lesznowola i przyczyniła się do jej rozwoju w sposób spekta-
kularny, tak to należy określić, a z drugiej strony nieprawomocne skazanie… Co jest istotne i wy-
maga podkreślenia. Oskarżona nie działała, tak jak najczęściej bywa w przypadku przestępstw
urzędniczych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie samej. Nie osiągnęła żadnej ko-
rzyści i jakiekolwiek domniemania i sugestie nie znajdują żadnego oparcia w materiale dowodo-
wym…”. 

O co tu chodzi, bo nie potrafię wszystkiego ogarnąć? Winna czy niewinna? Nieudaczna
wójt, nieradząca sobie z zarządzaniem gminą, czy – jak podkreślił sędzia – kryształo-
wo uczciwy, wielokrotnie nagradzany  samorządowiec z krwi i kości, kreatorka życia

gospodarczego i społecznego, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii gminy Lesznowo-
la? Patrzę na to wszystko, patrzę i widzę panów Obajtka, Szumowskiego, Sasina, rozwalonych
w swoich luksusowych limuzynach, a z boku kadru wiotką kobietę o żelaznej woli, stojącą pokor-
nie przed sędzią, który wpierw uznaje ją za winną, a następnie wygłasza prawie 10-minutowy pe-
an na jej cześć. Nie kumam, nic z tego nie rozumiem. Wójt Batycka-Wąsik nie komentuje wyro-
ku, ale uważa go za wysoce krzywdzący i zaskarży go do sądu apelacyjnego. Jeśli zajdzie taka po-
trzeba, złoży w Sądzie Najwyższym skargę kasacyjną, w ostateczności uruchomi procedurę od-
woławczą w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (sekcja czwarta) w Strasburgu. Poinformo-
wała dziennikarzy, że będzie bronić swojego dobrego imienia do skutku.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy sędzia sam się wstydził wyroku?

„Pod petycją wyrażającą pełne 
poparcie dla Jolanty Batyckiej-
-Wąsik podpisało się latem 2019 r.
ponad 5 tysięcy osób, z kardyna-
łem Kazimierzem Nyczem na 
czele. Ludzie po prostu nie wierzą,
iż pani wójt, ten tytan pracy w su-
kience może mieć lepkie rączki”

„Kadra medyczna w przychod-
niach jest zupełnie nieprzygo-
towana do warunków, w jakich
przyszło jej pracować. Terminy
wizyt przekraczają miesiąc 
i więcej”

Dedykowane prowadzącej program telewizyjny Magdzie Gessler

Oburzony gość w barze zwraca drugie danie:
- Skandal! Ten kotlet śmierdzi! Nie przełknę ni kęsa!

- Ależ to niemożliwe! – rzekł kelner. – Mój panie,
U nas się do mielonych nie dodaje mięsa.

Gość zdziwiony zamówił dorsza smażonego.
Kelner podszedł i szepnął: Nie rób nam pan wstydu.

Czy pan mógłby tę rybę jeść szybciej?
- Dlaczego?

- Właśnie do nas kontrola przyszła z Sanepidu.

Po obiedzie gość w barze woła do kelnera:
- Skandal! Piwo jest ciepłe! Chcę coś dla ochłody!

- Ależ to niemożliwe! – kelner się upiera.
- Sam dolałem do kufla szklankę zimnej wody.

Kuchenne Rewolucje

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Nasz dobry doktór za głowę się bierze
Nie pomagają litanie, pacierze,
Maseczki, dystans, dezynfekcja,
Wirus się szerzy, COVID nas dobija.

Ludzie się martwią, rząd wszystko zamyka
Gorsza pandemia czy też polityka?

Czy winien Chińczyk czy siły natury?
A może to kara słusznie dana z góry
Za grzechy, świństwa i za apostazję?
Niszczy Europę choć pochodzi z Azji.

Lecz jest nadzieja. Radujcie się Ludy!
Zaszczepić się trzeba, nie bacząc na trudy.
Szczepionkę, remedium znaleźli doktorzy
Radują się zdrowi, cieszą się i chorzy.

Nie wierzcie kanciarzom i innym oszustom
Kto się nie chce szczepić, ten głowę ma pustą!
Jeszcze sześć miesięcy i zdechnie pandemia
Będzie Polska zdrowa, jak i cała ziemia. 

Żyjmy tą nadzieją Kochani Rodacy
Aż zdrowi i szczęśliwi wrócimy do pracy!

W ł o d z i m i e r z  K u r a n

List � List � List � List � List � List � List
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Na 100-lecie III Powstania Śląskiego (3 Maja 1921)

Korfanty doprowadził do szczęśliwego finału

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i
I n s t y t u t  H i s t o r i i  P A N

Do świadomości Śląza-
ków, w tym ich przywódcy
Wojciecha Korfantego, do-
tarła informacja, że dy-
plomacja angielska i wło-
ska, po plebiscycie zamie-
rza Polsce oddać jedynie
powiaty rolnicze – rybnic-
ki i pszczyński. Niemcy,
pewni sukcesu, postano-
wili zwolnić z pracy w za-
kładach przemysłowych
2000  robotników , którzy
głosowali za Polską. W at-
mosferze dużego napięcia
Korfanty zdecydował się
na wyznaczenie 2 maja
1921 roku jako daty straj-
ku generalnego robotni-
ków polskich. 

Dla Dowództwa Ochro-
ny Plebiscytu, nad któ-
rym czuwał gen. Kazi-

mierz Sosnkowski – minister
spraw wojskowych, było jasne,
że strajk przekształci się w po-
wstanie. Oficjalnie rząd polski
Wincentego Witosa, naczelnik
Państwa Polskiego Józef Piłsud-
ski, minister spraw zagranicz-
nych Eustachy Sapieha i delegat
Polski w Lidzie Narodów Ignacy
Paderewski byli przeciwnikami
nowego powstania śląskiego,
wierząc, że Rada Ambasadorów
uwzględni oczekiwania Polaków
w sprawie bardziej sprawiedli-
wego podziału Górnego Śląska .
Gdy tak się nie stało, 25kwietnia
Korfanty odbył w hotelu „Lom-
nitz” naradę z „Nowiną-Doliwą”–
ppłk Maciejem Mielżyńskim i
„Borelowskim” (dr Michałem
Grażyńskim), w czasie której za-
akceptowano wywołanie krótko-
trwałego powstania, mającego
charakter zbrojnej demonstracji.
28 kwietnia „Nowina-Doliwa”
wysłał  telegram do polskiego
Ministerstwa Spraw Wojskowych
z żądaniem natychmiastowego
przysłania  20 tysięcy karabinów
wraz z amunicją.

Do powstania – w tajnej
organizacji wojskowej
z kolejarzami  i osłona-

mi załogowymi gotowych było,
według szefa sztabu mjr Stani-
sława Jana Rostworowskiego ps
„Lubieniec” – 50 tys. ludzi. Broni
było 23 tys. sztuk, żywności przy-
gotowano na 19 dni, a amunicji
tylko na 3 dni. Data mobilizacji
została wyznaczona na godzinę
23:00 2 maja 1921 roku. Do-

wództwo Obrony Plebiscytu zo-
stało przekształcone na Naczelną
Komendę Wojsk Powstańczych
na czele z komendantem „Nowi-
ną- Doliwą” i szefem sztabu „Lu-
bieńcem”. Podlegali oni Wojcie-
chowi Korfantemu – dyktatorowi
III Powstania Śląskiego. 

W dniu 2 maja 1921
Korfanty złożył
urząd Komisarza

Cywilnego i objął stanowisko
dyktatora, zapewniając jednoli-
tość władzy cywilnej i wojsko-
wej, po rozmowie  z polskim
konsulem przy Komisji Między-
sojuszniczej Danielem Kęszyc-
kim. Zrobił to, po poważnych
wahaniach, wydając rozkaz do
akcji zbrojnej o godzinie 2 maja
o godz. 22:00. Wiedział, że bez
tego rozkazu ruszy do powstania
grupa „Wschód” kpt Grzesika-
Haukego i inne zgrupowania po-
wstańcze, narażone przy, braku
rozkazu, na chaotyczną walkę.
W liście do Witosa z 2  maja 1921
r pisał m.in.: „Wobec tego stanu
rzeczy i olbrzymiego rozgory-
czenia ludu nie jestem zdolny
spełniać więcej naczelnego me-
go zdania, a mianowicie utrzy-
mania ładu i porządku na terenie
plebiscytowym. Z tej przyczyny
niniejszym składam urząd ko-
misarza plebiscytowego, pod-
kreślając, że wszelkie usiłowa-
nia w kierunku cofnięcia mego
postanowienia pozostaną bez
skutku. Likwidatorów polskiego
Komisariatu w Bytomiu zamia-
nowałem.” 

Witos – który był w stałym
kontakcie Korfantym, przypo-
minając mu że Rząd Polski i Na-
czelnik Państwa są przeciwnika-
mi powstania, a z drugiej strony
godząc się na wysyłkę broni i
amunicji oraz 100 wagonów mą-
ki – liczył się z wybuchem po-
wstania podobnie jak gen. Ka-
zimierz Sosnkowski, który
wspierał kadrowo, materiałowo
i finansowo Dowództwo Obrony
Plebiscytu.  

P o latach Witos tak
wspominał III Powsta-
nie Śląskie: „ Walka pro-

wadzona wykazała, że znaczna
część ludności górnośląskiej na-
prawdę się poświęciła i że wol-
ność tego kraju i pragnienie na-
leżenia do państwa polskiego
okupiła dużymi ofiarami. Były
to najlepsze żywioły, a poza nimi
inne dzielnice dostarczyły dość
poważnej pomocy... Znawcy sto-
sunków twierdzili, że powstanie
było całkiem niepotrzebne, gdyż
strajk generalny, wykazujący si-
łę żywiołu polskiego, zupełnie
by wystarczył. Jakkolwiek się
stało, to koalicja po tych wyda-
rzeniach zmuszona była zmie-
nić swoją pierwotną decyzję,
przydzielając Polsce znacznie
większy obszar Górnego Śląska

aniżeli to było początkowo jej za-
miarem. W tym kierunku Kor-
fanty miał zupełną słuszność.”5

K orfanty w Manifeście
do ludu górnośląskie-
go z 3 maja 1921 r., w

rocznicę pamiętnej Konstytucji 3
Maja 1791 r., podkreślał:„Zwy-
cięstwo osiągniemy za wszelką
cenę, nie ma takiego mocarza
na świecie, który by nas mógł
okuć ponownie w kajdany ger-
mańskie. Celem ujęcia  żywio-
łowego ruchu powstańczego w
ramy organizacyjne mianuję ni-
niejszym głównym dowódcą
hufców powstańczych powstań-
ca „ Doliwę”, któremu wszyscy
komendanci, dowódcy i po-
wstańcy winni bezwzględne po-
słuszeństwo. Od tej chwili jeste-
ście żołnierzami i postępujecie
jak honor żołnierski nakazuje.
Zakazuję wszelkich gwałtów,
grabieży, znęcania się nad ludź-
mi bez względu na ich język,
wiarę lub pochodzenie. Zacho-
wanie się powstańców powinno
być wzorowe, mienia, życia i
zdrowia bezbronnych ludzi na-
ruszać nikomu nie wolno.” 

Temida śląska, zgodnie z tym
Manifestem, działała wzorowo
– w świetle badań dr Józefa Mu-
sioła – prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Śląska.

W Naczelnej Komen-
dzie Wojsk Powstań-
czych i w dowódz-

twach trzech grup bojowych po-
czątkowo istotną rolę odgrywało
60 oficerów ochotników z Woj-
ska Polskiego, etnicznych Śląza-
ków z dawnej armii pruskiej i z
armii gen. Józefa Hallera było
pięćdziesięciu siedmiu. W czasie
walk ich liczba stale wzrastała.
Według początkowego planu po-
wstania, w pierwszym etapie
walk miano opanować większość
terenu plebiscytowego wraz z
miastami i ważnymi ośrodkami,
takimi jak centrala elektryczna
w Chorzowie, centrala wodocią-
gowa w Łabędach. W drugim
etapie planowano – poprzez za-
jęcie Kędzierzyna i Krapkowic –
utworzenie przedmościa na za-
chodnim brzegu Odry. W trze-
cim etapie zaś – opanowanie po-
wiatów północnych wraz z Klucz-
borkiem. Pierwsza do powstania
ruszyła grupa „Wawelberga” kpt
Tadeusza Puszczyńskiego, która
w nocy wysadziła  wszystkie mo-
sty kolejowe, łączące teren plebi-
scytowy z Rzeszą. Wkrótce od-
działy powstańcze zajęły: Kato-
wice, Chorzów, Hutę Laury, Kró-
lewską Hutę, Bytom, Tarnowskie
Góry, Żory, Sośnicę, Zabrze, Psz-
czynę, Rybnik, Wodzisław, Py-
skowice, Łabędy. Kędzierzyn, Fo-
sowskie. Na żądanie dowódców
garnizonów wojsk koalicyjnych,
francuskich i włoskich, powstań-
cy z większości tych miast wyco-

fali swoje oddziały, co zostało źle
przyjęte przez wielu z nich. Przej-
ściowy kryzys morale opanował
szef sztabu Komendy Armii Po-
wstańczej mjr Stanisław Rostwo-
rowski, który uruchomił doraźną
pomoc żywnościową z zarekwi-
rowanych piekarń.

Po stabilizacji frontu 9
maja Korfanty doprowa-
dził do odwołania straj-

ku generalnego, by pokazać, że
Śląsk, zarządzany przez polskie
władze administracyjne, prowa-
dzi normalną wytwórczość prze-
mysłową, kontynuując też eks-
port węgla do Polski, Czech i
Włoch. Pracowali ci, którzy nie
służyli w oddziałach bojowych.
Zmobilizowani nie mieli wyna-
grodzenia, a ich rodziny pozo-
stawały bez wsparcia finansowe-
go. Starała się im jednak pomóc
administracja powstańcza.

Organ Naczelnej Komendy
Wojsk Powstańczych „Powsta-
niec” poinformował, że 10 maja,
w porozumieniu z władzami ko-
alicyjnymi, została ustalona li-
nia demarkacyjna, na której po-
zostające oddziały powstańcze
mają oczekiwać  rozkazów ope-
racyjnych, zajmując postawę de-
fensywną. Niemcy protestowali
przeciwko wspomnianej linii i
ich silna grupa Oberlandu, liczą-
ca około 3000 żołnierzy sprowa-
dzonych z Bawarii, rozpoczęła
działania ofensywne w rejonie
Gogolina. Pod naciskiem Komi-
sji Międzysojuszniczej Polacy
opuścili dworzec w Gogolinie,
do którego z orkiestrą wkroczy-
ły oddziały niemieckie.

Wokresie „rozejmu”
Naczelna Komenda
zaczęła tworzyć puł-

ki, które za patronów przyjmo-
wały polskich wodzów. Czasa-
mi dochodziło do spięć między
władzami wojskowymi a cywil-
nymi w sprawie zarządzonych
przez władze wojskowe decyzji
rekwizycyjnych (np. koni).
Wkrótce zorganizowano kilka
baterii artylerii, warsztaty kole-
jowe przerobiły 16 pociągów to-
warowych na pancerne, a sta-
lownie opancerzyły trzy samo-
chody. Powstały kompanie ko-
lejowe, szpitale polowe. Do-
wództwo etapowe organizowa-
ło komendy placów, stacje zbor-
ne, obóz jeńców niemieckich w
Nowym Bieruniu. Ciągle brako-
wało środków pieniężnych na
wypłaty zasiłków rodzinnych i
żołdu. W tej dziedzinie Niemcy,
w większości właściciele zakła-
dów przemysłowych i dóbr ziem-
skich, mieli nad polską admini-
stracją olbrzymią przewagę.

Od 20 maja 1921 roku
inicjatywa bojowa na
Górnym Śląsku prze-

szła w ręce Niemców. Ich oddzia-
ły, w mundurach Reichswehry,
zdobyły Leśnicę i Kalinów w wal-
ce z oddziałem powstańczym Ta-
deusza Kulki ps. „Bogdan”. Sta-
rali się oni przebić do Gliwic, w
których znajdowało się duże
zgrupowanie Selbstschutzu.

„Główna ofensywa niemiecka
miała miejsce od 21 do 27 maja
i przyniosła Niemcom względny
sukces w postaci wbicia  ośmio-
kilometrowego klina na odcinku
frontu grupy Środkowej. Nie po-
wiodła się próba przebicia do Gli-
wic”. W walce o Górę Świętej An-
ny Niemcy odnieśli sukces. Chcąc
osłabić ich impet, Korfanty – w
porozumieniu z Komisją Między-
aliancką – 29 maja 1921 r. wydał
odezwę o zawieszeniu broni. Mi-
mo tej odezwy, której słuszność
kwestionowali piłsudczycy, przy-
gotowujący, bez powodzenia,
„zamach stanu” w postaci odsu-
nięcia Korfantego od jego funkcji
dyktatora powstania – ataki nie-
mieckie nie ustały. Były one jed-
nak skutecznie odpierane przez

powstańców. 30 maja  ppłk Ma-
ciej Mielżyński ustąpił ze stano-
wiska naczelnego wodza powsta-
nia. Krytykowano go za sposób
dowodzenia  podczas bitwy pod
Górą Świętej Anny. Zarzucano
mu, że niewłaściwie przewidział
kierunek ataku niemieckiego.
Naczelne dowództwo powstania
objął zastępczo szef sztabu mjr
Stanisław Rostworowski. Pod je-
go dowództwem walki trwały w
rejonie Oleśno- Ząbkowice. Trze-
ciego czerwca  Niemcy zaatako-
wali Jastrzygowice pod Górzo-
wem Śląskim i Nowym Wacho-
wem, skąd zostali odparci . 4
czerwca Komisja Międzysojusz-
nicza zażądała od powstańców
opuszczenia Kędzierzyna dla od-
działów brytyjskich wracających
z Irlandii. Ewakuację wykorzy-
stały oddziały niemieckie.

W dniu 6 czerwca sta-
nowisko naczelnego
komendanta po-

wstania przejął płk Kazimierz
Warwas-Zentkeller, dowodzący
w Wojsku Polskim pułkiem by-
tomskim, sformowanym ze Śląza-
ków, którzy byli zmuszeni po
pierwszym powstaniu opuścić te-
ren Śląska. Cisza na froncie za-
panowała dopiero 16 czerwca
1921 r. Obie strony  zaczęły ewa-
kuację swych sił z Górnego Ślą-
ska. Otwarta została po stronie
polskiej trudna walka dyploma-
tyczną o podział Górnego Śląska.

W świetle badań prof. Mieczy-
sława Wrzoska – „W toku  dzia-
łań bojowych trzeciego powsta-
nia poległo 1218 powstańców, a
794 odniosło ciężkie rany. Licz-
by lżej rannych i chorych nie
udało się ustalić . W drugiej po-
łowie czerwca 1921 roku rozpo-
częła się wymiana jeńców. Do-
szło wtedy do przekazania 1392
jeńców polskich i 1163 niemiec-
kich. Potem nastąpiła druga fa-
za wymiany jeńców, a ich liczba
po obu stronach była już znacz-
nie mniejsza.”12

„O ostatecznym podziale Gór-
nego Śląska – jak pisze prof. Ma-
rek Czapliński – zadecydowała
Rada Ligi Narodów w dniu 29
października 1921 r., a zatwier-
dziła podział Rada Ambasado-
rów wielkich mocarstw. Z obsza-
ru plebiscytowego Niemcy otrzy-
mali 7794 km kw., czyli 71 % te-
rytorium oraz 1116 tys. miesz-
kańców, natomiast Polska 3214
km kw., czyli 29 % terytorium
oraz 996,5 tys. mieszkańców. Po
stronie niemieckiej zostało 530
tys. Ślązaków mówiących gwarą
lub językiem polskim, natomiast
po stronie polskiej 260 tys. ludno-
ści opowiadającej się za Niemca-

mi. Choć terytorialnie zyskała
Rzesza, to jednak gospodarczo
Polska, po której stronie znala-
zły się aż 53 kopalnie węgla (po
stronie niemieckiej 14), wszystkie
kopalnie rud żelaza, 10 kopalń
rud cynku i ołowiu (na 15), 5 hut
żelaza (na 9), wszystkie 18 hut
cynku, ołowiu i srebra. Niemcy
szacowali, że stracili 9/10 zaso-
bów węgla kamiennego.” 

Za tym gospodarczym sukce-
sem Polski stały:

- ofiarny wysiłek powstańców,
rozsądnie dowodzonych

przez Wojciecha Korfantego,
stąd mówimy, że III Postanie Ślą-
skie zakończyło się polskim zwy-
cięstwem;  

- pomoc rządu francuskiego i je-
go przedstawicieli w Komisji Mię-
dzyalianckiej i w Lidze Narodów;

- talenty dyplomatyczne Kor-
fantego i innych reprezentantów
Rządu Polskiego w tym prof. Sta-
nisława Grabskiego, który uzy-
skał pomoc Edwarda Benesza w
forsowaniu stanowiska Polski w
Lidze Narodów. 

Wdniu 15 maja 1922
r. zawarto w Gene-
wie konwencję pol-

sko–niemiecką  dotyczącą Gór-
nego Śląska, poważnie ograni-
czającą na 15 lat suwerenne pra-
wa państwa polskiego na tere-
nie przyznanym Polsce. Roko-
waniami genewskimi kierował
Feliks Calondrer, były prezydent
Konfederacji Szwajcarskiej. Pol-
skiej delegacji przewodniczył Ka-
zimierz Olszowski, minister peł-
nomocny rządu Antoniego Po-
nikowskiego. Po akceptacji Kon-
wencji przez naczelnika państwa
Józefa Piłsudskiego i ministra
spraw zagranicznych Kazimie-
rza Skirmunta – 20 czerwca
1922 r. Grupa Wojska Polskie-
go, pod dowództwem gen. Sta-
nisława Szeptyckiego, zaczęła
przejmować polskie terytorium
Górnego Śląska. Witając ją 20
czerwca w Katowicach, Wojciech
Korfanty wypowiedział zna-
mienne myśli: „ Polsko! Kajamy
się przed Twoim Majestatem, od-
dając Ci ciało i duszę. Bierzesz w
tej chwili we władanie niezmier-
ne bogactwa ziemi naszej, ale
weź także skarby moralne, które
lud śląski zrodził podczas walk o
swoje wyzwolenie. W tych cza-
sach ojczystej potrzeby u nas
wszyscy bez względu na wyzna-
nie w jednym szeregu i zgodnie
dla Ciebie pracowali. Tej zgody i
zbożnej pracy koło zbudowania
naszej państwowości z całego
serca życzymy naszym czynni-
kiem politycznym.”

F o t .  w i k i p e d i aPPoommnniikk WWoojjcciieecchhaa KKoorrffaanntteeggoo ww WWaarrsszzaawwiiee..

WWoojjcciieecchh KKoorrffaannttyy jjaakkoo ppoosseełł nnaa SSeejjmm RRPP..



1 4

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, dojeżdżam,

798 851 194
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

DZIAŁKI rekreacyjno-
budowlane, Prażmów, 
602 770 361

KAWALERKA 36 m2, 
ul. Stryjeńskich 19 umeblowana 
do wynajęcia od zaraz, 
tel. 798 679 229

KUPIĘ 3-4 pokojowe na
Ursynowie: Stokłosy, Natolin, 
tel. 505 986 120

KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

MAZURY, Gąsiorowo
Olsztyneckie, sprzedam działki,
602 613 658

SPRZEDAM działkę budowlaną
(2100 m2) w Jankach. Cicha
okolica, blisko al. Krakowskiej, 
tel. 501 421 714

SPRZEDAM działkę budowlano-
rolną, 4800 m2, z domem i sadem,
Janików, mazowieckie, 
798 851 194

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom, Łoś k. Piaseczna,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Działki:
!Konstancin, działka 3300 m2,

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

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

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

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

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

Lokale handlowe : 
!58 m2 z dobrym najemcą,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

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

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

Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów, 

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

ZATRUDNIMY ślusarza: cięcie
materiału (piła taśmowa),
wiercenie, obróbka stali,
Łubna/Baniocha, 602 253 180

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

BIURO RACHUNKOWE,
602 234 106

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 

GLAZURA, gładź, panele, płyta
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna, 
692 885 279

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 669 945 460
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

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, mycie okien,
669 945 460

REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

REMONTY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530 

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

WIERCENIE, KARNISZE, itp.
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
PROSIMY O KONTAKT 

POD NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaarriiuusszz BBaannaaśś
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

Zatrzymali podejrzanych 
o kradzież auta

Mokotowscy dzielnicowi za-
trzymali dwóch podejrzanych o
kradzież samochodu Volvo. Wła-
ściciel pojazdu twierdził, że mógł
zgubić od niego kluczyki. Następ-
nego dnia rano, kiedy zoriento-
wał się, że ich nie ma, poszedł
sprawdzić, czy leżą w pobliżu au-
ta, ale samochodu już nie było. O
kradzieży zawiadomił dzielnico-
wych, którzy w ramach obchodu
ustalili, że kluczyk znalazł 66-la-
tek, który przy pomocy swojego
31-letniego znajomego przesta-
wił volvo kilka ulic dalej. 

Jak ustalili policjanci, około
godziny 17:00 pokrzywdzony
zostawił swój samochód na par-
kingu przy ul. Braci Pilatich na
Mokotowie. Zabrał zakupy, klu-
czyk włożył do kieszeni i po-
szedł do mieszkania, rano zo-
rientował się, że nie ma kluczy-
ka. Stwierdził, że musiał mu
wypaść z kieszeni koło miejsca
zaparkowania auta. Kiedy do-
tarł na miejsce, samochodu już
nie było. Przez kilkadziesiąt mi-
nut szukał go w promieniu oko-
ło półtora kilometra, ale nie
znalazł. Przyszedł więc do dziel-
nicowych przy ul. Podchorą-
żych i zgłosił kradzież.

Mundurowi przyjęli zawia-
domienie i zajęli się sprawą. W
toku czynności kierownik III Re-
wiru operacyjnie uzyskał infor-
mację, że kradzieży dokonał 31-
letni mieszkaniec Mokotowa, a
kradziony samochód stoi na ul.
Podchorążych.

Funkcjonariusze zabezpie-
czyli pojazd i przekazali go wła-
ścicielowi, po czym odwiedzili
podejrzanego mężczyznę. Po-
twierdził on, że faktycznie je-
chał tym samochodem z par-
kingu przy ul. Pilatich ulicą Dol-
ną, Chełmską, Stępińską, Ga-
garina i Podchorążych, gdzie
pozostawił auto, ale zrobił to
na prośbę znajomego 66-latka,
który poprosił go o przeparko-
wanie pojazdu, ponieważ sam
miał być pod działaniem alko-
holu. Pojazdem tym jechali ra-
zem. Po przejechaniu kilku kilo-
metrów kluczyki zwrócił star-
szemu znajomemu. Mężczyźni
już usłyszeli zarzuty. Grozi mi
kara do 5 lat więzienia.

Włamanie do samochodu 
i na konto pokrzywdzonego

Policjanci z mokotowskiego
wydziału zajmującego się ściga-
niem przestępstw przeciwko
mieniu zatrzymali drugiego z
podejrzanych o włamanie do sa-
mochodu i kradzieży elektrona-
rzędzi oraz karty bankomato-
wej, za pośrednictwem której
dokonał kilkunastu nieautory-
zowanych transakcji, polegają-
cych na doładowaniu telefonów
komórkowych w biletomatach. 

Pierwszy z podejrzanych w
sprawie kradzieży z włamaniem
do samochodu marki volkswa-
gen polo zaparkowanego przy
ul. Blacharskiej w Warszawie
oraz posłużeniem się kartą ban-
komatową pokrzywdzonego był
zatrzymany przez policjantów w
marcu br. Wówczas mężczyzna
usłyszał zarzuty. Policjanci wie-
dzieli, że pomagał mu 39-latek

bez miejsca stałego zamieszka-
nia, prowadzący migracyjny tryb
życia. Prowadząc dochodzenie
w tej sprawie operacyjni ustalili,
że kilka dni wcześniej zatrzymał
się w jednym z budynków przy
ul. Kwiatowej na Mokotowie, po-
jechali więc go odwiedzić. Męż-
czyzna posiadający charaktery-
styczne tatuaże na rękach po-
wiedział, że nie miał nic wspólne-
go z tymi przestępstwami, acz-
kolwiek zna zatrzymywanego
wcześniej w tej sprawie znajo-
mego. Kupował od niego dołado-
wania do telefonu.

Operacyjni dysponowali jed-
nak wystarczającymi dowoda-
mi, świadczącymi o tym, że
mężczyzna włamał się do sa-
mochodu oraz na konto po-
krzywdzonego wspólnie z kole-
gą. Mężczyźni posłużyli się kar-
tą pokrzywdzonego i przy jej
użyciu w biletomatach dokona-
li zakupu jedenastu doładowań
telefonów komórkowych. Po-
dejrzany został zatrzymany i
przewieziony do policyjnego
aresztu. Następnego dnia usły-
szał zarzuty, za które grozi mu
kara do 10 lat więzienia.

Chciał dorobić 
sprzedażą narkotyków
Mówi się, że najlepsze sce-

nariusze pisze życie, dlatego na
podstawie prawdziwych histo-
rii powstają takie produkcje fil-
mowe, jak słynny amerykański
serial z 2008 roku, w których
chory na raka nauczyciel chemii
wspólnie ze swoim byłem
uczniem, produkuje amfetami-
nę żeby zabezpieczyć rodzinę
finansowo. Mokotowscy krymi-
nalni, zatrzymujący 72-latka z
kilogramem marihuany oraz
31-letniego męża jego wnuczki
podejrzanego o posiadanie i
udzielanie narkotyków, mieli
do czynienia z podobnym sce-
nariuszem. 

Funkcjonariusze ustalili, że
72-letni mieszkaniec powiatu
wołomińskiego w godzinach
wieczornych będzie chciał się
zaopatrzyć w znaczną ilość ma-
rihuany, którą zamierzał ode-
brać od 31-letniego mieszkańca
Warszawy, postanowili więc
sprawdzić swoją informację,
pojechali zatem pod budynek,
w którym zamieszkiwał do-
stawca. Kwadrans przed godzi-
ną 19:00 na strzeżone osiedle
wjechał samochód marki Toyo-
ta Avensis, za kierownicą które-
go siedział starszy mężczyzna.
Widać było, że odebrał telefon,
po czym wjechał do garażu
podziemnego. Po kilku minu-
tach wyjechał z niego i miał za-
miar opuścić osiedle.

Naprzeciwko wyjechali mu
jednak policjanci z mokotow-
skiego wydziału kryminalnego.
Po przedstawieniu się i okaza-
niu legitymacji służbowych za-

pytali siedzącego za kierownicą
72-latka, czy posiada on środki
odurzające. Bez zaprzeczania
przyznał, że w bagażniku ma
kilogram marihuany. Funkcjo-
nariusze wyjęli z bagażnika
paczkę owiniętą czarną folią, w
której faktycznie znajdował się
nielegalny susz.

Mężczyzna wyjaśniał, że to-
war zakupił od męża swojej
wnuczki za kwotę 24 000 zło-
tych. Wstyd mu się przyznać,
ale ma niską emeryturę i w ten
sposób chciał dorobić. Na kilo-
gramowej paczce zarabiał 1500
zł. Pierwszą przesyłkę odebrał
na początku marca, teraz wziął
kolejną, którą miał sprzedać,
ale jak widać, nie udało mu się.
Bezpośrednio po zatrzymaniu
dziadka policjanci odwiedzili
także wnuczka. W trakcie wi-
zyty w jego mieszkaniu krymi-
nalni znaleźli kilka gramów ha-
szyszu, marihuany, półsynte-
tycznej substancji psychoaktyw-
nej MDMM oraz ciastko z sub-
stancją psychoaktywną w po-
staci wyciągu z marihuany. Sub-
stancje psychoaktywne zostały
zabezpieczone jako dowód w
sprawie. Ich posiadacz został
zatrzymany.

W trakcie dalszych czynno-
ści obaj mężczyźni zostali prze-
wiezieni do Prokuratury Rejo-
nowej Praga Północ, gdzie usły-
szeli zarzuty i zostali przesłu-
chani. Starszy z mężczyzn od-
powie za posianie znacznej ilo-
ści środków odurzających, za
co grozi kara do 10 lat więzie-
nia. Młodszemu grozi taka sa-
ma kara za udzielanie substan-
cji psychoaktywnych innej oso-
bie w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej.

Kierowca miał 
ponad 3 promile

Policjanci ze stołecznej dro-
gówki, wykonujący czynności
na Mokotowie, zatrzymali 31-
letniego obywatela Ukrainy,
który kierował dostawczym ive-
co, mając ponad 3 promile alko-
holu w organizmie. Jak ustalili
policjanci, mężczyzna, który te-
go dnia obchodził urodziny, je-
chał środkowym pasem ulicy
Czerniakowskiej w stronę al.
Witosa, zignorował czerwone
światło emitowane przez sygna-
lizator i wjechał w BMW oraz
MANA rozbijając je, po czym
opuścił swój pojazd i uciekł. 

Około godziny 11:50 poli-
cjanci zostali wezwani na skrzy-
żowanie ulic Czerniakowskiej
z Chełmską na Mokotowie,
gdzie doszło do zdarzenia dro-
gowego z udziałem dwóch po-
jazdów dostawczych oraz oso-
bówki. Policjanci ustalili, że
mężczyzna kierujący pojazdem
BMW oraz kierowca samocho-
du MAN jechali ul. Chełmską
od ulicy Bobrowieckiej. Kiedy
dojeżdżali do ulicy Czerniakow-
skiej wjechało w nich Iveco, któ-
rego kierowca zignorował czer-
wone światło nadawane przez
sygnalizator świetlny. Po spo-
wodowaniu kolizji 31-latek
opuścił kabinę pojazdu i się od-
dalił. W trakcie zabezpieczenia
miejsca przez mundurowych
wrócił do auta. Badanie wyka-
zało, że mężczyzna miał ponad
3 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Został zatrzy-
many i przewieziony do poli-
cyjnego aresztu. Po wytrzeź-
wieniu usłyszy zarzuty kiero-
wania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości oraz spowodowanie
zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, za co grozi
mu kara do 2 lat więzienia oraz
grzywna do 5000 zł.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Zaraz po udostępnieniu galerii sztuki, 4 maja, otwarta
zostanie wystawa instalacji akustycznej „Safari”. Jej
autorem jest wybitny twórca sztuki współczesnej Wło-
dzimierz Borowski (1930-2008), autentyczny prekur-
sor wielu postaw artystycznych. 

„Safari” składa się między innymi z 12 radioodbiorników, które
włączają się, emitując losowo wybraną stację, gdy ktoś stanie przed
konkretnym radioodbiornikiem. To interaktywne dzieło mobili-
zuje do licznych  refleksji. 

Czy można powiedzieć, że osoba słuchająca „upolowała” na tym
safari konkretny program radiowy, czy raczej to słuchający został
„upolowany” przez daną rozgłośnię? Czy różnorodność  programów
radiowych automatycznie uczy słuchających tolerancji, czy raczej
tworzy informacyjny śmietnik i myślowy chaos utwierdzający ich
w wcześniej przyjętych poglądach? W działaniu tej instalacji do-
strzec można ogólniejszą krytyczną diagnozę oddziaływania np. me-
diów społecznościowych, zresztą chyba nie tylko tego rodzaju me-
diów. Pierwszy raz instalacja „Safari” prezentowana była w 2007
roku, radioodbiorniki odbierały audycje wtedy nadawane, teraz bę-
dą transmitować audycje aktualne, czyli w pewnym stopniu praca
ta automatycznie się „aktualizuje”. Zatem tylko w materialnym
sensie jest wierną rekonstrukcją dzieła z 2007 roku. Obecny pokaz
instalacji testuje zaistnienie dzieła z niedalekiej przeszłości w aktu-
alnej sytuacji (świadomościowej, kulturowej, cywilizacyjnej). Po-
dążamy tu za myślą Włodzimierza Borowskiego, zawartą w zdaniu
o nieoczywistej wymowie: „prawda dzieła jest w jego zgodności z
czasem”. Zapraszamy do Galerii Działań (SMB Imielin, ul. Marco
Polo 1) na otwarcie 4 maja w godz. 18-20. Zwiedzanie wystawy
możliwe jedynie z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeń-
stwa epidemicznego. G r z e g o r z  B o r k o w s k i

Radiowe „Safari” w Galerii Działań
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