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C hociaż media zmuszają spo-
łeczeństwo polskie do inte-
resowania się przede wszyst-

kim wyborami prezydenckimi,
trudno przejść do porządku dzien-
nego nad znacznie ważniejszymi
sprawami, które wszystkich nas
zbulwersują jeszcze w tym roku.
Najważniejsza z tych spraw to dziu-
ra, jaka z uwagi na paraliż gospo-
darki spowodowany koronawiru-
sem już się pojawiła w budżecie
państwa, a przecież perspektywicz-
nie będzie ona jeszcze większa. 

O pozycja, wytykająca obec-
nej koalicji rządowej róż-
nego rodzaju błędy i nad-

użycia, może się tak naprawdę tyl-
ko cieszyć, że nie na niej spoczywa
obecnie ciężar władzy, bowiem na-
rastające bezrobocie zrodzi tyle
protestów społecznych, iż dać sobie
z nimi radę normalnym tokiem
działania będzie nie sposób. Żeby
nie wiem jakie tarcze kryzysowe
wymyślać – i tak dla wszystkich
potrzebujących państwowej kasy
nie starczy. Tym bardziej w sytu-
acji, gdy na prawo i lewo rozdaje
się kiełbasę wyborczą i marnuje
poważne fundusze, jak choćby te
przeznaczone na sfinansowanie
kart do wyborów korespondencyj-
nych 10 maja, które ostatecznie się
nie odbyły. 

Dla osób, którym bieda co-
raz bardziej zagląda w
oczy, wyrzucenie przez

rząd blisko 70 milionów złotych
w błoto jest równie bolesne, jak
miliard bezsensownie wpakowany
w budowę któregoś tam bloku
elektrowni węglowej w Ostrołęce
albo miliardy mające pójść na za-
kup amerykańskich myśliwców F-
35. Przed – na szczęście już prze-
rwaną – ostrołęcką inwestycją
ostrzegali wszyscy fachowcy, dzi-
wiąc się, że ktoś chce w dzisiejszych
czasach stawiania na ekologię –
rozwijać zatruwającą powietrze
energetykę, gdy na dodatek jej
istotną podstawą jest  węgiel spro-
wadzany za ciężkie pieniądze z
tak mocno postponowanej przez
rząd Rosji. A przecież mieliśmy się
całkowicie uniezależnić energe-
tycznie od tego postsowieckiego
imperium zła, z którym zerwano
nawet standardowe stosunki kul-
turalne i aż dziw bierze, iż dopusz-
czamy pianistów rosyjskich do
Konkursu Chopinowskiego. 

W Internecie zachowały się,
niestety, buńczuczne za-
powiedzi obecnego pre-

zydenta Andrzeja Dudy, gorącego
orędownika owej całkowicie błęd-
nej inwestycji, gotowego poza tym
zbudować za nasze pieniądze od-
straszający Ruskich (to dopiero
śmiechu warte!) Fort Trump. Idea
ta jest może niezłą trump/oliną
wyborczą, ale w razie jej zrealizo-
wania pociągałaby za sobą kolejne
koszty w sytuacji, gdy prezydent-
-car Rosji Władymir Putin i tak
może w okamgnieniu uczynić nam
z Białegostoku Władywostok.
Szczerze mówiąc, wolałbym żeby
Andrzej Duda zaproponował zbu-
dowanie pod własnym imieniem
polskiego pola golfowego na wzór
St. Andrews. Wyschnięcie strumie-
nia państwowych złotówek będzie
równie bolesne, jak susza sensu
stricto, która u nas przecież już się

zaczęła i nic tu nie pomoże lanie
wody przez polityków, będące fak-
tycznie dolewaniem oliwy do
ognia. Nie mam tu bynajmniej na
myśli kolejnego obywatela RP, któ-
ry postanowił się spalić (tym ra-
zem pod Sejmem). Brak wody mo-
że bowiem doprowadzić do fali po-
żarów, ogarniających obszary le-
śne. Bo i to ewentualnie nas cze-
ka, jakby już innych nieszczęść nie
brakowało.

W powodzi bardziej aktu-
alnych bolączek całko-
wicie na drugi plan ze-

szła kwestia reprywatyzacji, będą-
ca jak gdyby ostatnim już echem

drugiej wojny światowej. Kwestia
ta jest związana przede wszystkim
z wielkimi miastami, jakkolwiek
w sferach politycznych sprowadza
się ją – nie wiadomo dlaczego –
tylko do obrębu Warszawy. Do re-
prywatyzacji poszczególne partie
podchodzą niczym pies do jeża. Co
się wezmą za finalne rozwiązanie
tego problemu drogą ustawową,
to zaraz kolejny projekt trafia w
Sejmie do „zamrażarki” albo pro-
sto do kosza. I nic w tym wypadku
nie zmieniła słynna komisja Pa-
tryka Jakiego ani jego czcze obiet-
nice. O ile panująca nam miłości-
wie Zjednoczona Prawica ostro

krytykowała rządzącą poprzed-
nio koalicję za bierność w spra-
wach reprywatyzacyjnych (choć
przecież tzw. małą ustawę jednak
uchwalono), o tyle dziś sama po-
winna się  wstydzić za sejmową
bezczynność, spowodowaną za-
pewne jakimś konfliktem prywat-
nych interesów. 

O reprywatyzacji przypo-
mniano opinii publicznej
akurat po tym, jak pre-

zydent Duda słusznie – moim
zdaniem – ułaskawił  najwięk-
szego wojownika na tym polu –
Jana Śpiewaka, skazanego prze-
cież nie za protesty przeciwko

przekrętom w tej materii, lecz za
lekkomyślne zniesławienie córki
byłego ministra sprawiedliwości.
Ów akt łaski wszakże ani na krok
nie posuwa procesu reprywaty-
zacyjnego i nie czyni go bardziej
sprawiedliwym. 

A jeśli już wymieniłem ten
ostatni przymiotnik, to
nie od rzeczy będzie przy-

pomnieć stwierdzenie twórcy po-
jęcia trójpodziału władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą – Monteskiusza,
francuskiego prawnika i filozofa.
Zauważył on otóż, że „najokrut-
niejsza tyrania występuje pod
maską prawa i ze sztandarem
sprawiedliwości”. To spostrzeże-
nie barona Charlesa Louisa de
Secondat Montesquieu powinno
każdemu obywatelowi – nie tyl-
ko polskiego państwa – dawać co
nieco do myślenia. Zwłaszcza
wtedy, gdy ów trójpodział jest za-
sadniczo naruszany, a terminem
„sprawiedliwość” obraca się bez-
karnie na prawo i lewo. 

N asz minister sprawiedliwo-
ści Zbigniew Ziobro już
dawno zaczął przeciwsta-

wiać się temu, by najwięksi prze-
stępcy, zdobywający nielegalnie
fortuny, nie mogli ich zachować,
sprytnie  przepisując majątek na
żony. Wydaje się, że ani premier
Mateusz Morawiecki, ani minister
zdrowia Łukasz Szumowski prze-
stępcami nie są, ale ponoć coś tam
poprzepisywali na swoje połowice
– ku zdumieniu wielu osób, zdają-
cych sobie sprawę, że na tych
dwóch politykach ciąży dziś szcze-
gólna odpowiedzialność za Polskę.
A Polski przecież na żonę przepisać
się nie da...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

PP oo ll ss kk ii  nn ii ee  dd aa  ss ii ęę  pp rr zz ee pp ii ss aa ćć  nn aa  żż oo nn ęę .. .. ..PP oo ll ss kk ii  nn ii ee  dd aa  ss ii ęę  pp rr zz ee pp ii ss aa ćć  nn aa  żż oo nn ęę .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Mieszkanka osiedla Jary na Ur-
synowie, pani Maria Czernek,
skończyła 17 czerwca sto lat!
Członkowie delegacji Spółdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej „Ja-
ry” i Komitetu Domowego z blo-
ku, w którym mieszka jubilatka,
byli pod wrażeniem jej kondycji
fizycznej i pogody ducha.

Jaka jubilatka, takie urodziny. W
mieszkaniu pani Marii od progu emano-
wało ciepło uśmiechniętej gospodyni,
no cóż: starszej pani, wszakże wcale
nie wyglądającej na swoje lata. Nie
mniej serdecznie podjęła gości jej córka
pani Anna Kurek. Toteż, oczywiście, by-
ły kwiaty, życzenia, krótkie przemowy,
prezenty urodzinowe (od Spółdzielni:
kosz z owocami, sokami owocowymi i
słodyczami), ale ani na moment nie za-
panował nastrój powagi, zdawałoby się
przystający do okoliczności.

Życzenia w imieniu SMB „Jary” złożył
jubilatce, wręczając jej specjalnie przy-
gotowany z okazji urodzin Dyplom Gra-
tulacyjny, Zastępca Prezesa Zarządu ds.
Eksploatacyjno-Technicznych Marek

Mieszanowski. Życzył pani Marii zdro-
wia i przeżycia jeszcze co najmniej po-
łowy lat, które ma za sobą. „Postuluję,
bez żadnych aluzji politycznych, aby za-
łożyła pani Klub Sto Plus, do którego
chętnie zapiszemy się jako kandydaci” –
zwrócił się do jubilatki z propozycją,
przyjętą przez zebranych z aplauzem. 

Podchwyciła ją Anna Kurek: „Od dziś
tworzymy tradycję obchodzenia setek –
setnych urodzin. Co wy na to?” W odpo-
wiedzi rozległy się gromkie brawa.

„Jest pani wspaniałą postacią i cu-
downym wzorcem dla wszystkich se-
niorów, pokazując im, że można tak
długo żyć, a przy tym być tak szczęśli-
wym” – powiedziała kierująca Klubem
Seniora na osiedlu Jary Hanna Kowal-
czyk. Do życzeń dołączyło się dwoje ko-
lejnych pracowników Spółdzielni – Ewa
Talma (kierownik Działu Księgowości)
i Andrzej Bukowiecki (dyrektor Domu
Sztuki).

Komitet Domowy reprezentowały
Ewa Szamburska oraz Joanna Hubert-
Adamska. Wśród gości nie zabrakło Ha-
liny Podgórnej. Pani Halina już nie peł-

ni funkcji gospodarza domu, w którym
mieszka Maria Czernek, ale wciąż się
nim opiekuje, dba o pobliskie trawniki
i kwietniki, pomaga Annie Kurek w
sprawowaniu opieki nad mamą.

Ta dbałość o przyrodę nie jest bez
znaczenia, bowiem pani Maria więk-
szość życia spędziła w Łodzi, w domu
stojącym w lesie. Jednak kiedy dom ze
starości nie mógł już dłużej służyć za
mieszkanie, trzeba było pomyśleć o in-
nym miejscu dla pani Marii. Takowe
znalazło się w Warszawie, na ursynow-
skim osiedlu Jary, gdzie nasza jubilatka
mieszka od siedmiu lat. „Powiadają, że
starych drzew się nie przesadza. Być
może, ale mojej mamusi udało się coś
wyjątkowego: w wielkomiejskim blo-
ku też poczuła się szczęśliwa” – mówi
Anna Kurek, która zresztą mieszka od
początków Ursynowa w jednym z są-
siednich bloków, na tej samej ulicy, co
bardzo ułatwia jej doglądanie mamy.

Maria Czernek była najwyraźniej
wzruszona urodzinową wizytą gości.
„Odczuwam dziś wielką radość, widząc
was tutaj; jesteście kochani” – wyznała

z promiennym uśmiechem. Czy ma ja-
kąś receptę, nawet nie na samą długo-
wieczność, lecz na szczęśliwość w tak
bądź co bądź poważnym wieku? „Nie
wiem, jak mi się to udaje, po prostu tak
wyszło” – wyznaje skromnie.

„Kiedy mama miała 75 lat – mówi
Anna Kurek – na weselu mojej siostrze-
nicy zadano jej to samo pytanie. No cóż,
moi państwo, miałam wspaniałe życie,
dwóch mężów, no i jest jeszcze coś waż-
nego: seks – odpowiedziała wtedy. Roz-
bawiła towarzystwo i została porwana
do tańca. A mówiąc już całkiem poważ-
nie, zdradzę państwu sekret stulatki:
otóż mamy nigdy, także teraz, nie opusz-
cza pogoda ducha. Nie widziałam, ani
nikt z mojej rodziny nie widział, aby po-
kładała się na łóżku i narzekała np. na
ból głowy. Nie pamiętam, żeby do kogoś
miała o coś pretensje czy żal. Zawsze
się uśmiecha” – dodaje pani Anna.

Maria Czernek miała zostać praw-
niczką, adwokatką, ale wybuch II woj-
ny światowej przerwał studia. „Może
dobrze się stało, bo mama by każdą
swoją końcową mową obrończą tak roz-

czulała sąd, że oskarżeni byliby zawsze
uniewinniani, nawet jakby na to nie za-
sługiwali” – żartuje Anna Kurek.

Z wojną wiąże się najtragiczniejsze
przeżycie pani Marii. We wrześniu 1939
roku jej pierwszy mąż, funkcjonariusz
Policji Państwowej starszy posterunko-
wy Jan Borkowski, którego poślubiła
zaledwie kilka miesięcy wcześniej – w
maju – został deportowany z Łodzi do
Związku Radzieckiego. Nigdy już go
nie zobaczyła: zginął rozstrzelany w
Miednoje.

Ileż trzeba mieć w sobie siły woli,
hartu, nadziei, pogody ducha właśnie,
by po takim wstrząsie osiągnąć piękny
wiek – stu lat – i to z uśmiechem prak-
tycznie nieschodzącym z ust.

Wielki szacunek dla Pani, Pani Mario!
I najlepsze życzenia urodzinowe od Re-
dakcji PASSY.

A n d r z e j  B u k o w i e c k i

PPSS.. Pani Maria Czernek jest ostatnią
żyjącą z wdów po oficerach, którzy w
1940 padli z rąk oprawców NKWD ofia-
rą mordu katyńskiego. 

Wieczna młodość mieszkanki Ursynowa

Sekret stulatki

Do wyborów prezydenc-
kich pozostało 10 dni. Do
wtorku mieszkańcy Ursy-
nowa mają czas na dopi-
sanie się do spisu lub reje-
stru wyborców. Sprawy
związane z głosowaniem
można załatwić po godzi-
nach pracy Urzędu Dziel-
nicy oraz w najbliższą so-
botę – informują ursynow-
scy urzędnicy.

Stanowiska obsługi, przy któ-
rych załatwiane są sprawy wy-
borcze, wyjątkowo będą czynne
w sobotę, 20 czerwca, od go-
dziny 9:00 do 14:00. Osoby
chcące złożyć wniosek o dopisa-
nie do spisu lub rejestru wybor-

ców w dzień powszedni mogą
skorzystać z wydłużonego do
godziny 18:00 czasu pracy
urzędników. To udogodnienie
będzie obowiązywać do wtor-
ku, 23 czerwca, czyli ostatniego
dnia na złożenie wniosku. Po
tym terminie wyborcom pozo-
stanie możliwość odebrania w
godzinach od 8:00 do 16:00 za-
świadczenia o prawie do głoso-
wania. Na to mieszkańcy Ursy-
nowa mają czas do piątku, 26
czerwca.

Spis wyborców 
a rejestr wyborców

Urzędnicy często odpowia-
dają na pytanie, czym różnią

się spis i rejestr wyborców. Do-
pisanie do spisu wyborców jest
prostsze, ale odnosi skutek tyl-
ko do najbliższych wyborów.
Osoby, które nie są zameldo-
wane na Ursynowie, ale wiążą
swoją przyszłość z dzielnicą i
chcą tu głosować również w
kolejnych wyborach mogą
wnioskować o wpisanie do re-
jestru wyborców. To drugie
rozwiązanie wiąże się z ko-
niecznością dołączenia doku-
mentu potwierdzającego za-
mieszkiwanie pod wskazanym
adresem (np. umowy przenie-
sienia własności lokalu lub
umowy najmu). W przypadku
wniosku o dopisanie do spisu

wyborców taki dokument nie
jest wymagany.

Zaświadczenie o prawie 
do głosowania

Mieszkańcy Ursynowa, któ-
rzy w dniu wyborów będą poza
Warszawą nie tracą możliwo-
ści wzięcia udziału w głosowa-
niu. Do piątku, 26 czerwca, mo-
gą przyjść do urzędu i odebrać
zaświadczenie o prawie do gło-
sowania. Od ręki otrzymają
dwa dokumenty umożliwiające
udział w I i II turze wyborów, w
dowolnie wybranym lokalu wy-
borczym. Wybory Prezydenta
RP odbędą się w niedzielę 28
czerwca.

Wybory 2020: urząd czynny w sobotę i wydłużone godziny pracy
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

ABC żeglarstwa dla dzieci
W ramach Akcji Lato w Mieście 2020r. zapraszamy na bez-

płatne zajęcia z ABC żeglarstwa dla dzieci, organizowane przez
UKS Kliwer, które odbędą się nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

Start 1 lipca 2020 r. Zajęcia środa, czwartek, piątek w godz.
12.00 – 14.00

Zapisy kadra@kliwer.com.pl tel. 609 977907
Uwaga: obowiązuje kolejność zgłoszeń

Joga na świeżym powietrzu
W każdy czwartek o godzi-

nie 17.30 oraz w niedziele o
10.00 rano Stowarzyszenie
Rozkwit zaprasza wszystkich
na zajęcia z jogi na świeżym
powietrzu.

Ćwiczymy w parku przy
Mauzoleum Żołnierzy Radziec-
kich w trójkącie pomiędzy ul.
Żwirki i Wigury, a ROD „Ogrod-
nik”. Wstęp wolny.

Lato w Mieście 
Zapraszamy na Lato w Mieście z tańcem sportowym. Warsz-

taty ruszają w dwóch turach 29 czerwca do 3 lipca oraz od 24
do 28 sierpnia 2020 r. W Centrum Handlowym Land ul. Wał-
brzyska 11 sala 75 przy stacji metra Służew czekają na Was in-
struktorzy z Klubu Sportowego Hand to Hand. Zapisy na
www.handtohand.pl lub tel. 695 37 37 04. Wstęp wolny

Wakacyjna Piłka 
Jak co roku w lipcu Fundacja BoWarto zaprasza na kolejną

edycję Wakacyjnej Piłki na Siekierkach. Zajęcia są skierowane
do dzieci w wieku 7–12 lat.

Zajęcia trwają cały lipiec od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 11.00–13.00 pod okiem wykwalifikowanego trenera. Spo-
tykamy się przy boisku ul. Grupy AK Północ. Wstęp wolny. Ilość
miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod tel. 602 228 732.

Więcej informacji pod www.fundacjabowarto.pl, mail: mo-
nikakarda@fundacjabowarto.pl. 

Wydział Infrastruktury
informuje, że zakończono
prace związane z utwar-
dzeniem nawierzchni ul.
Piaseczyńskiej na odcinku
od ul. Jaworowskiej do ul.
Idzikowskiego i już dziś
zostanie przywrócony
ruch na tej ulicy.

Zakres wykonywanych prac
obejmował wykonanie na-
wierzchni bitumicznej jezdni
długości ok 550 m i szerokości 5
m wraz z poboczami z kruszywa
łamanego.

Prace zostały realizowane w
ramach “Programu poprawy ja-
kości eksploatacyjnej dróg nie-
utwardzonych” na terenie m. st.
Warszawy. Wartość robót to ok
800 tys. Zł

Nowa nawierzchnia na ul. Piaseczyńskiej

Urząd Dzielnicy zachęca mieszkańców Ursynowa do
włączenia się w internetową zbiórkę pieniędzy dla po-
gorzelców z Końskiego Jaru. Czteroosobowa rodzina
straciła dach nad głową i zgromadzony w mieszkaniu
dobytek w wyniku pożaru, do którego doszło w dru-
giej połowie marca. Pieniądze na generalny remont
próbują zebrać prosząc o wpłaty w ramach interneto-
wej zbiórki.

Dotychczas zbiórkę wsparło ponad 300 osób. Zgromadzona
kwota to na tę chwilę niecałe 40 tysięcy złotych, czyli wciąż za ma-
ło, by wyremontować zniszczone przez pożar mieszkanie. Rodzi-
na pogorzelców z Końskiego Jaru to dwoje emerytów, którzy opie-
kują się chorymi dziećmi. Marcowy pożar poważnie skomplikował
ich i tak nieproste życie.

– Dokładnie pamiętam dzień, w którym ostatni raz położyłem się
spać we własnym łóżku. Kilka godzin później stałem już osłupiały
razem z moją rodziną patrząc na gęsty dym wydobywający się, z jak
dotąd, bezpiecznego dla nas miejsca. W marcowy poranek straci-
liśmy nie tylko dach nad głową, ale też ubrania, meble, zdjęcia i
wszystko, co zbieraliśmy latami – pisze 73-letni ojciec rodziny w opi-
sie internetowej zbiórki pieniędzy.

Na prośbę pogorzelców w promocję zbiórki zaangażował się
Urząd Dzielnicy. Plakat z informacją o potrzebie wsparcia poszko-
dowanych przez żywioł mieszkańców trafił na stronę internetową
urzędu, do mediów społecznościowych oraz został wyekspono-
wany w budynku przy al. KEN 61. 

Ratujmy pogorzelców 
z Końskiego Jaru!

W powstającym na terenie
Ursynowa Szpitalu Połu-
dniowym zostaną wdro-
żone  nowoczesne rozwią-
zania dotyczące elektro-
nicznej dokumentacji me-
dycznej. 

Stanie się tak dzięki projekto-
wi „Zapewnienie wysokiej jako-
ści usług medycznych poprzez
wdrożenie e-usług w Szpitalu
SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie”
zrealizowanemu za ponad 7 mln
złotych (w tym 5,5 mln pocho-
dzących ze środków UE). 

Rozwiązania wypracowane w
ramach tego projektu będą do-
stępne dla przyszłych pacjentów
Szpitala Południowego, ponie-
waż  Spółka Szpital SOLEC Sp. z
o.o. jest odpowiedzialna za uru-
chomienie szpitala w naszej
dzielnicy.

Elektroniczna Karta Znieczu-
lenia to uzupełnienie oraz roz-
szerzenie dokumentacji medycz-
nej w postaci elektronicznej. To
aplikacja służąca do gromadzenia
danych pochodzących z urządzeń
medycznych biorących udział w
okołooperacyjnej opiece nad pa-
cjentem. Dzięki rozwiązaniu
możliwa jest bardzo dokładna re-
jestracja podawanych leków i pły-
nów. Rozwiązanie służy optyma-
lizacji pracy zespołów pielęgniar-
skich oraz dokładnej dokumenta-
cji przebiegu leczenia pacjenta w
trakcie pobytu w szpitalu . To roz-
wiązanie podniesie  bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej dzielni-
cy, czyli przyszłych pacjentów
Szpitala Południowego.

Pierwszy etap zapisów do „Lata w Mieście” zakończo-
ny. Ponad 11 tys. warszawskich dzieci będzie miało w
wakacje zapewnioną opiekę oraz zajęcia, dostosowane
do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. Zapisy do
„Lata w mieście” trwały od 8 do 14 czerwca.

- W tej chwili mamy zarejestrowanych 11 405 uczestników. W
ubiegłym roku mieliśmy ich około 25 tys. Nawet biorąc pod uwa-
gę wytyczne GIS w związku z epidemią koronawirusa, dzieci mo-
glibyśmy przyjąć nieco więcej, ale wytyczne GIS są niespójne. Na
półkoloniach na przykład dopuszczono 12-14 osobowe grupy, na-
tomiast w zajęciach w przedszkolu według nowych zaleceń sanitar-
nych może teraz uczestniczyć 16 osób. Brakuje w tym nieco logiki
– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy.

Ważne informacje dla rodziców:
Do 19 czerwca do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę uczest-

nictwa w „Lecie w Mieście” – dostarczając kartę kwalifikacyjną
oraz potwierdzenie opłaty za żywienie i opiekę lub zaświadczenie
o zwolnieniu z opłat. To warunek przyjęcia do akcji.

Od 23 czerwca rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca –
szczegóły na stronie, gdzie były przyjmowane zgłoszenia.

Jeszcze będą wolne miejsca...

Nowoczesne rozwiązania 
w Szpitalu Południowym
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Ursynowianie już się przyzwycza-
ili do wykopków w poprzek ich
dzielnicy. Mimo że prace przygo-
towawcze i postępująca w związ-
ku z tym dezorganizacja komuni-
kacji zaczęły się ponad trzy lata
temu, postęp wydawał się niewy-
starczający. Jednak wreszcie w
wielu miejscach zaczęły się poja-
wiać  światełka w tunelu. 

Konkretów nadal zbyt mało
Od kilku lat prawie wszystkie ursy-

nowskie szlaki komunikacyjne północ -
południe zaczęły przebiegać inaczej,
ostatnio jednak jakbyśmy przekroczyli
szczyt niedogodności, choć nie na tyle,
żeby można było powiedzieć – już z gór-
ki, problemy za nami. Na swoje wcze-
śniejsze miejsce na Płaskowickiej wróci-
ły dwa ronda, przy ulicy Pileckiego i Stry-
jeńskich. Zwłaszcza to ostatnie jest waż-
ne, gdyż manewrowanie dla chcących
dostać się na Stryjeńskich od strony
wschodniej, czy tylko jadących na wprost
z Dereniowej, było dosyć skomplikowa-
ne i wymagało sporej uwagi. 

I właściwie poważniejszych nowych
usprawnień w najbliższym czasie raczej
trudno się spodziewać. Może w ciągu
kilku miesięcy na swoje miejsce wróci
skrzyżowanie Rosoła z Płaskowickiej, w
którego sąsiedztwie wzdłuż tunelu poło-
żone są stropy – od strony wschodniej
już przysypywane warstwami ziemi, a
od zachodniej pokrywane warstwami
izolacyjnymi. Może również ulica Braci
Wagów stanie się również przejezdna,
ponieważ miejsce jej skrzyżowania z tu-
nelem, po kilkaset metrów w obie strony,
jest także pokryte warstwą ziemi, na któ-
rej układane są krawężniki wzdłuż za-
rysu jezdni  i przyszłych zatok parkingo-
wych. W zakresie usprawnień komunika-
cyjnych to właściwie wszystko. 

Gdy się patrzy z drona, nieco optymi-
zmu dodaje widok otoczenia przy skrzy-
żowaniu ulicy Pileckiego z ulicą Płasko-

wickiej. Cały teren nad tunelem jest po-
kryty już ziemią, na której widać trawę. A
przecież, zdawałoby się całkiem niedaw-
no były tam wykopy, hałasowały palow-
nice, pogłębiarki pracowały przy kana-
łach dla ścian szczelinowych. Od strony
Wyżyn na stare miejsce powróciła już
część dawnego parkingu z ładnie wypro-
filowanymi zatokami i zielenią. Teren jest
oczywiście ogrodzony i o korzystaniu z
parkingu nie mam mowy, jednak widać,
co w niedalekiej być może przyszłości
ułatwi życie właścicielom samochodów.

Nie wszyscy cieszą się z tych zmoder-
nizowanych stanowisk parkingowych.
Na portalu Obywatele Ursynowa inter-
nauta Reshek  Aikido stwierdza: – Jeśli
wrócą tu parkingi, to nie widzę szansy na
budowę Parku, a takie konsultacje mia-
ły być.... Odpowiada Krzysztof: – Przy
Kazury parkingi miały wrócić (choć nie-
co bardziej skondensowane), ale otoczo-
ne parkiem, zaś Anna dodaje:  “Takiej
wielkości parking był i taki został odtwo-
rzony. Rozmiar może być nieporozumie-
niem dla Pana, ale nie dla osób korzysta-
jących z tego parkingu”. 

No tak, gdy ludzie usłyszeli o “parku li-
nearnym”, wyobrazili sobie że będzie
szybko i  wszędzie nad cały tunelem. Za-
wiedzeni dodają: – Coś mi się wydaje, że
zapowiedzianego Parku to tam już nie
będzie. – Kto odda miejsca parkingowe,
przy takich ich brakach. – Jakoś tak moc-
no “asfaltowo” to wygląda. – A zapowia-
dali park rodem z NY... – irytują się inni
internauci. 

Faktem jest, że w umowie z wykonaw-
cą postanowiono, że po zakończeniu prac
ziemnych zostanie przywrócony stan po-
przedni. Jednak w obecnym stanie ne-
gocjacji, a właściwie zwykle ich niesku-
teczności, trudno spodziewać się zgody
wykonawcy na prace pozaplanowe. Pozo-
staje więc czekać na obietnice władz Ur-
synowa utworzenia parku linearnego, ale
do tego też długa droga. Projekt realiza-
cyjny, a przedtem konsultacje społeczne,
zabezpieczenie odpowiednich środków
finansowych, ogłoszenie przetargów. No
i “drobiazg” – cały teren nad ursynow-
skim tunelem POW musi być udostęp-
niony przez wykonawcę i inwestora. 

Największa górka przed nami
Świat byłby piękny, gdyby nie pewne

szczegóły. Takim kłopotliwym miejscem
jest połączenie funkcjonującego ciągle
zakończenia trasy szybkiego ruchu S-2

nad ulicą Puławską, czyli tak zwanej “na-
wrotki” z budowaną infrastrukturą ko-
munikacyjną ursynowskiego odcinka
POW, i utworzenie nowej organizacji ru-
chu pod wiaduktem na Puławskiej.  Jak w
innych miejscach inwestycji,  kierowcy
nauczyli się już korzystać z możliwości
zjazdów i połączeń, godząc się na długo-
trwałe korki w godzinach szczytu pod-
czas zjazdu z POW na Puławską. Rozwią-
zaniem docelowym będzie rondo na Pu-
ławskiej pod wiaduktem. Po wybudowa-
niu wszystkich dróg dojazdowych pewnie
da się z tym jakoś żyć, mimo że rondo to
będzie musiało obsłużyć zjazdy z dotych-
czasowej S-2 i nowego odcinka od strony
wschodniej. Ale zanim do tego dojdzie,
“przyjdzie taka noc i taki dzień” – jak w
opisie zatopienia Atlantydy wg Platona –
że wszystko będzie inaczej. Zjeżdżający z
S-2 od zachodu w kierunku centrum bę-
dą musieli wcisnąć się w to samo rondo,
którym jadący od strony Piaseczna będą
chcieli wjechać na S-2 w kierunku Kono-
topy. Oczywiście, po jakimś czasie wszyst-
ko odrobinkę się uspokoi. Kierowcy na-
uczą się nowych objazdów, część wraca-
jących od strony zachodniej będzie zjeż-
dżała w kierunku Mokotowa lub do Alei
Jerozolimskich. Niemniej, na początku
będzie zapewne mały horror. 

Informacje o konieczności zlikwido-
wania zawrotki  już od początku wywo-
ływały spore zamieszanie wśród ursyno-
wian. No bo że budowa POW – to OK, że
utrudnienia ruchu – OK. Ale że trzeba
będzie zlikwidować zawrotkę w związku
z kolejnym etapem prac trwającym blisko
rok i korzystać z przejazdu rondem pod
spodem, to już za dużo. Przez Internet na
Facebooku przeszła  fala postów krytyku-
jących, że tak długo, że na świecie takie
połączenie dróg starej i nowej robi się w
ciągu jednaj nocy, a na pewno krócej niż
6 - 8 miesięcy, które zapowiadał wyko-
nawca Astaldi. Jednak sporo osób nie
wzięło pod uwagę, że utworzone nowe
przedłużenie tras głównych (kierunek
Terespol i równolegle Konotopa), od-
dzielająca je barierka oraz odgałęzienia
zjazdów i wjazdów,  na zawsze “poprze-
cinają” i zlikwidują nawrotkę. 

Trzeba pamiętać, że ursynowskie pla-
ny POW przewidują zjazd i wjazd tylko w
ramach węzła Ursynów Zachód: wjaz-
dem na trasę główną od strony ulicy Gan-
dhi (w kierunku zachodnim), wjazd z
Puławskiej na trasę główną (kierunek na
wschód), zjazd z trasy głównej (z kie-

runku na wschód) do Gandhi i zjazd z
trasy głównej (kierunek na zachód) do
ulicy Puławskiej. I to wszystko. Będzie
co prawda jakieś pole manewru w celu
zawrócenia poprzez wykorzystanie “ko-
niczynek” zjazdowych np. nad Aleją Kra-
kowską czy Alejami Jerozolimskimi, jed-
nak takie zawracanie na trasie będzie
dosyć uciążliwe. Natomiast od strony
wschodniej możliwości zjazdu oraz wjaz-
du będą dopiero i tylko w rejonie Wilano-
wa. Nie da się ukryć, że projektanci tra-
sy nie tworzyli żadnych preferencji wyko-
rzystania POW dla ursynowian, co jest
dosyć zrozumiałe w celu uniemożliwie-
nia wykorzystania POW na potrzeby ru-
chu lokalnego.

Przewidując komplikacje, władze War-
szawy już od ubiegłego roku wymusza-
ły na wykonawcy modyfikacje kolejnych
wersji rozwiązań komunikacyjnych te-
go węzła, po czym projekty wracały do
poprawki. Wreszcie, po miesiącach opty-
mistyczna informacja. – Jesteśmy już na
końcu załatwiania wszelkich formalno-
ści – wyjaśniała podczas środowej rozmo-
wy Małgorzata Tarnowska, rzecznik pra-
sowy Generalnej Dyrekcji Dróg Państwo-
wych i Autostrad. – Do końca tego tygo-
dnia powstanie komunikat, w którym
zostaną przedstawione wszystkie doko-
nane ustalenia. Jest wspólne stanowi-
sko, przygotowujemy się do wprowadze-
nia zmiany w organizacji ruchu na węź-
le Puławska. No i trwają przygotowania
do rozpoczęcia prac, które przewidujemy
do końca czerwca – mówiła rzeczniczka
Małgorzata Tarnowska. A więc już wkrót-
ce czeka nas wszystkich konieczność głę-
bokiego zaczerpnięcia powietrza i skok
na bardzo głęboką wodę, co w praktyce
oznacza uzbrojenie się w cierpliwość na
dosyć długo.

Z góry wygląda optymistycznie
Najłatwiej ocenić postęp i zakres prac

przy POW, patrząc na plac budowy z sa-
molotu lub przynajmniej z drona.  To, co
z dołu wygląda na wielkie, rozwinięte
wykopki, z góry układa się w jednolitą
całość, rozszerzając się w powiązane ze
sobą elementy budowy. Patrząc na wę-
zeł Zachód w kierunku ulicy Puławskiej,
widzimy doprowadzone do “zawrotki”,
w dużej części ukształtowane poszcze-
gólne jezdnie, kończące się w odległości
kilku metrów i dokładnie jakby wpaso-
wane w wychodzące im naprzeciw eks-
ploatowane jezdnie S-2. Zdawałoby się,

że tylko połączyć i po wszystkim. Nieste-
ty, samo połączenie to efekt finalny.
Obecny zjazd jest ponad 2 metry powy-
żej poziomu jezdni łączących z tunelem.
A do tego niezbędne jest wykonanie bar-
dzo wielu prac związanych z przygoto-
waniem gruntu, odwodnienia, instalacji
elektrycznych i innych drogowych,
oświetlenia, izolacji akustycznej. I
przede wszystkim wdrożenia niezbęd-
nej, zmodyfikowanej organizacji ruchu.
Na szczęście  wygląd odcinka jezdni
POW do wlotów tunelu wygląda bardzo
optymistycznie. Przygotowane są wjaz-
dy i zjazdy z drogi szybkiego ruchu, po-
stać ostateczną uzyskał wiadukt zjazdo-
wy od strony Konotopy w kierunku uli-
cy Gandhi. Imponująco wyglądają wlo-
ty do tunelu zmierzającego pod ulicę
Płaskowickiej, a dokładniej równolegle
do niej. 

W rejonie skrzyżowania zjazdu z uli-
cą Płaskowickiej wyraźnie widoczny
jest węzeł prowadzący w kierunku Ur-
synowa z rozjazdami do Gandhi i w
obie strony Płaskowickiej. Tam będzie
również jedyny bezpośredni wjazd z
centrum Ursynowa na POW w kierun-
ku zachodnim, odciążający istniejący
wjazd od strony ulicy Puławskiej. Sam
dojazd do wlotu tunelu wymaga właści-
wie stosunkowo niewielu prac – dokoń-
czenia izolacji, utwardzenia nawierzch-
ni i pokrycia wierzchnią warstwą jezd-
ną. Niestety, inne odcinki są mniej za-
awansowane.

Równie optymistyczny jest widok z
góry na powierzchnię od wlotu tunelu w
kierunku wschodnim. Tuż za wlotem
wyrasta prawie gotowy żelbetonowy bu-
dynek Centrum Zarządzania Tunelem,
obok którego groźnie, choć mniej za-
awansowanie wyłania się prostokątny
zarys komina wyrzutni spalin. To stam-
tąd – w zależności od kierunku wiatru i
rodzaju smogu – mieszkańcy odległych
o kilkaset metrów budynków mieszkal-
nych od strony Pileckiego i sąsiadują-
cych ze Strażą Pożarną, będą raczeni
cząstkami stałymi z rur wydechowych
dziesiątek tysięcy samochodów w cią-
gu doby. Chyba że uda się wymusić fil-
try spalin... Dalej w kierunku wschodnim
prawie cały strop tunelu aż do alei KEN
przykryty jest warstwą gruntu, na któ-
rym zaczyna powstawać infrastruktura
powierzchniowa. Aż do wylotu wschod-
niego tylko na nielicznych odcinkach
trwają końcowe prace izolowania stro-

pów lub dobudowywania brakujących
krótkich odcinków tunelu, gdzie były
dotychczas zlokalizowane drogi tech-
niczne dojazdowe.

Natomiast wylot wschodni POW to
imponująca ogromna... piaskownica. Nie
oznacza to zapewne harmonogramo-
wego opóźnienia prac (w stosunku do in-
nych odcinków ursynowskich), jednak
złożoność i zakres zadań przy wyraź-
nych niedostatkach pracowników spra-
wiają wrażenie, że do finału jeszcze trze-
ba sporo czasu. Niemniej, potężne esta-
kady wylotu z tunelu i dojazdowa, łą-
cząca z wilanowską ulicą Branickiego
oraz wielkie nasypy ziemne, wymagają-
ce bardzo starannych i misternych umoc-
nień, wskazują, jaki ogrom pracy został
tam dokonany. 

Z poziomu ziemi też ładnie, ale...
Nieco mniej efektownie niż z góry wy-

gląda plac budowy z dołu. Po prostu
większość powierzchni przykryta jest
piachem, ziemią, a za ogrodzonym tere-
nem swoje prace wykonują nieliczne
grupy robotników. Można odnieść wra-
żenie, że to jak z przykrótką kołdrą: gdy
intensyfikujemy prace na jednym odcin-
ku, to na innych znikają robotnicy. Oczy-
wiście, zakres prac jest zapewne dosto-
sowany do specjalizacji dostępnych pra-
cowników i symboliczni kopacze ziemi
nie zastąpią spawaczy zbrojeń. Jednak
szału zaangażowania wykonawczego
nie widać.

Na ten problem zwrócili uwagę rów-
nież internauci ze specjalistycznego fo-
rum Skyscrapercity POW. Forumowicz
Gęsior zauważył: “Nie można powie-
dzieć, że nie ma nikogo na budowie, ale
wielkiego ruchu tam nie widzę. Tych
ludzi i sprzętu jest zwyczajnie za mało,
powinno być 2-3 razy więcej. Popatrzeć
na te filmy, to tam ledwo co się rusza.
Chyba, że wszyscy siedzą w tunelu, to z
kolei powinniśmy widzieć wydeptane
ścieżki i ludzi, którzy stadami wchodzą
lub wychodzą.

Ma ktoś jakieś statystyki ilu ludzi ma
Astaldi na budowie? Zgodnie z umo-
wą za 3 miesiące powinniśmy jechać
tym tunelem, czyli w zasadzie powi-
nien być gotowy, a najwięksi optymiści
mówią, że może już za pół roku. Moim
zdaniem się nie da za pół roku. Odbio-
ry formalności, dopuszczenia usterki i
nie wiadomo co tam jeszcze. To jedna
z najważniejszych, o ile nie najważniej-
sza inwestycja w kraju, a atmosfera na
budowie jakby się ze snu zimowego
jeszcze nie wybudzili. 

Ten głos to tylko subiektywna ocena te-
go, co widzi zwykły śmiertelnik.  Jaka
jest prawda i przyczyna, wie zapewne
wykonawca. Gdyby jednak zarówno wy-
konawca, jak i inwestor zechcieli lepiej in-
formować o postępie prac, nie byłoby ta-
kich wątpliwości. 

A czas coraz bardziej nagli...
Budowa POW wciąż drepcze
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Utworzenie centrum olimpijskiego na
Łuku Siekierkowskim było jednym z naj-
ciekawszych planów dla Warszawy po-
wstałym w latach 30. Sama koncepcja
Parku Narodowego wraz z torami spor-
towymi powstała jednak wcześniej, już w
1916 roku.

Podczas 36. Sesji MKOl w Warszawie, w 1937,
ówczesny prezydent miasta Stefan Starzyński za-
deklarował chęć zorganizowania tam w przyszło-
ści igrzysk olimpijskich. W tym czasie do Pałacu
Rady Ministrów przybyło 27 olimpijskich gości,
którzy poza naradami spędzili  - jak opisywały
ówczesne media - dużo czasu na bankietach.
Dzielnicę olimpijską planowano zlokalizować w re-
jonie Czerniakowa i Siekierek. A trzeba dodać,
że Siekierki, znajdujące się od 1916 roku w War-
szawie, już wcześniej były planowane na miejsce
sportowej rywalizacji. Dzielnica dotychczas była
położona na uboczu miasta, biedna i zaniedbana,
a rodziny żyły z uprawy roli, piaskarstwa oraz
wyplatania wiklinowych koszy. 

Wielki Park 
Narodowy 

Plany wykorzystania terenów ogromnej, nie-
zagospodarowanej i podmokłej przestrzeni po-
między łukiem Wisły a Jeziorkiem Czerniakow-
skim do celów sportowych, rekreacyjnych i wypo-
czynkowych istniały już w 1916 roku. Stworze-
nie “Wielkiego Parku Narodowego” promowano
intensywnie także w pierwszych latach polskiej
niepodległości.  Sam obszar parku miał zajmo-
wać kilkaset kilometrów kwadratowych i znaleźć
się tam miały obiekty takie jak: hipodrom, zieleń
parkowa i tereny rekreacyjne. Koncepcja jednak
nie została zrealizowana. Wrócono do niej po
1934 roku, kiedy prezydentem stolicy został Ste-
fan Szarzyński. Powstał nawet model parku spor-
towego na Siekierkach - ze stadionem, torem re-
gatowym i parkiem. W 1939 r. plansza ukazująca

plan kompleksu siekierkowskiego znalazła się
wśród  polskich materiałów przygotowanych na
Wystawę Powszechną w Nowym Jorku.

Niestety, wybuch II wojny światowej przyniósł
kres zainteresowania tematem, władze komuni-
styczne postawiły na stadion “Dziesięciolecia” na
drugim brzegu Wisły. 

Tor regatowy, 
stadion i nie tylko

Spośród realizowanych inwestycji najszybciej
rozpoczęto prace nad torem regatowym. Zamie-
rzano go ukończyć do 1941 r. Wówczas to miały się
odbyć wioślarskie mistrzostwa Europy w Polsce,
a ich planowaną lokalizacją miała być właśnie
Warszawa. 

Najważniejszym miejscem miał być stadion
sportowy, ulokowany między torem regatowym na
Siekierkach a jeziorkiem Czerniakowskim. Pla-
nowano duży obiekt, na 100 tys odwiedzających.
Obok stanąć miał tor kolarski, czyli welodrom.
Cały jednak projekt byłby bezsensowny, gdyby
nie zagwarantowano dobrej komunikacji. Do
dzielnicy olimpijskiej miała prowadzić bocznica ko-
lejowa. Na miejscu miały powstać również baza
noclegowa oraz zaplecze administracyjne.  Park
sportowy miał uzupełniać stadion jeździecki. Prze-
widziano jego budowę, mimo, że w stolicy znaj-
dował się już hipodrom w Łazienkach Królew-
skich, na którym rozgrywano międzynarodowe
konkursy jeździeckie. Całości dopełniałyby dwa
mniejsze stadiony treningowe, 15 dużych i 20 ma-
łych boisk ćwiczebnych, place gimnastyczne i in-
ne obiekty.

Dotychczas nie odnaleziono szczegółowych
kosztorysów budowy poszczególnych obiektów
parku sportowego na Siekierkach. Do inwestycji
bowiem nikt po wojnie nie wracał, zaś w latach
1958-1961 na terenie dzielnicy powstała Elektro-
ciepłownia Siekierki, rozwiewając marzenia o pol-
skiej “wiosce olimpijskiej.” P i o t r  C e l e j

770,7 tysięcy wypożyczeń
– to miesięczny dorobek
systemów rowerów miej-
skich Nextbike w Polsce.
Słoneczna pogoda i znie-
sienie obostrzeń zachęca-
ją do korzystania z rowe-
rów publicznych. 

W pierwszym miesiącu
(6.05-05.06) funkcjonowania
rowerów – po zniesieniu trwa-
jącego 34 dni zakazu korzysta-
nia z miejskich jednośladów – w
systemach Nextbike Polska za-
rejestrowało się 32,6 tys. no-
wych użytkowników. Statysty-
ki mówią jedno: Polacy lubią
miejski rower, bo jest tani, zdro-
wy i ekologiczny.

Od 6 maja miejscy rowerzy-
ści mogą znowu wypożyczać jed-
noślady w systemach Nextbike.
Uruchomienie bezobsługowych
wypożyczalni w ok. 40 miastach
w całej Polsce „uwolniło” ponad
15 000 rowerów na 1300 sta-
jach. W następnych dniach wy-
startowało 7 kolejnych syste-
mów, a kilka tygodni później, na
początku czerwca rowery poja-
wiły się w Piotrkowie Trybunal-
skim, Żarkach i Myszkowie oraz
w Kędzierzynie-Koźlu. Znalazło
to odbicie w natężeniu wypoży-
czeń, odnotowywanych przez
operatora miejskich systemów,
Nextbike Polska. 

Liczba wypożyczeń pokazuje,
że miejskie jednoślady są nie-
zbędnym środkiem transportu.
Od 6 maja do 4 czerwca użyt-
kownicy skorzystali z nich 770,7
tys. razy. W systemach rejestru-
ją się nowe osób. Od 6 maja
przybyło ok. 32,6 tys. nowych
użytkowników. 

– Statystyki pokazują, że wy-
pożyczeń jest coraz więcej. Nie
osiągnęliśmy jeszcze wyników
zeszłorocznych, ale z tygodnia
na tydzień stopniowo liczba

przejazdów wzrasta — mówi
Paulina Wójcicka z biura praso-
wego Nextbike Polska. – Nawet
w okresie rządowego zakazu ko-
rzystania z miejskich wypoży-
czalni ludzie rejestrowali się, co
oznacza że nowe osoby sięgają
po rower publiczny. Tylko w bie-
żącym sezonie odnotowaliśmy
już ponad 51,2 tys. nowych reje-
stracji, a z rowerów miejskich
skorzystano łącznie 1240,7 tys.
razy. Ilość wypożyczeń uzależ-
niona jest od wielkości systemu,
a jej dynamikę determinuje też
pogoda. Bieżący sezon zdecydo-
wanie różni się od wszystkich

poprzednich. Największa prze-
szkodą w korzystaniu z publicz-
nych wypożyczalni był rządowy
zakaz korzystania z rowerów
miejskich. Powoli sytuacja nor-
muje się i przez miesiąc, od 6
maja miłośnicy miejskich dwóch
kółek skorzystali z nich 770,7
tys. razy – podsumowuje Wój-
cicka.

Sieć wypożyczalni rowerów
miejskich Nextbike to 40 syste-
mów, w których do dyspozycji
użytkowników jest ponad 16 tys.

rowerów dostępnych na ponad 1
460 stacjach. 

Tradycyjnie jednoślady naj-
częściej wypożyczane są w War-
szawie, największym systemie
rowerowym w Polsce. W sumie,
w tym roku, liczba wynajmów
Veturilo przekroczyła 569,7 tys.
W Warszawie, gdzie jest blisko
400 stacji i jeździ prawie 5700
rowerów, przez niecałe 5 tygo-
dni od zniesienia zakazu (6 ma-
ja środa 0:00 – 4 czerwca czwar-
tek 23:59) rowery wypożyczono
381,9 tys. razy. Do systemu sys-
tematycznie rejestrują się nowe
osoby, tylko w tym roku 19,5

tys., z czego ponad 57 proc.
(11,2 tys.) dołączyło do grona
użytkowników Veturilo w okre-
sie od 6 maja do 4 czerwca. 

Wzrastająca aktywność rowe-
rzystów miejskich dowodzi, że
systemy rowerów publicznych
są traktowane jako uzupełnie-
nie komunikacji miejskiej na co
dzień. I o to właśnie chodziło!
Miejskie rowery mają być do-
stępne dla każdego i być alterna-
tywą dla pozostałych środków
komunikacji miejskiej. 

Mało znany fakt z historii Warszawy

Na Siekierkach mogła być olimpiada

Rowerzyści miejscy rozkręcają się! 

14 czerwca przypada Narodowy Dzień
Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistow-
skich Obozów Koncentracyjnych i Obo-
zów Zagłady. Święto zostało ustanowio-
ne przez Sejm RP 8 czerwca 2006 r., w
66. rocznicę przybycia pierwszego trans-
portu 728 Więźniów z Tarnowa do KL
Auschwitz.

Pamiętającym o tamtych tragicznych wydarze-
niach hołd ofiarom niemieckiego terroru i nie-
licznym już żyjącym świadkom historii oddały

delegacje. Złożono wieńce i zapalono znicze pod
Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz pod tabli-
cami pamiątkowymi na frontowym dziedzińcu
Muzeum Więzienia Pawiak. 

Organizatorami tegorocznych, skromnych ze
względu na pandemię uroczystości są Muzeum
Niepodległości w Warszawie, Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych oraz Polski
Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerow-
skich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
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Na 142 skrzyżowaniach działa zielona
fala dla tramwajów. Nowoczesna tech-
nologia sprawia, że czas podróży może
skrócić się o kilka minut.

Na 9 ciągach ulic, 35 skrzyżowaniach i 4 wę-
złach zostaną wprowadzone przez Tramwaje War-
szawskie kolejne algorytmy, sterujące sygnaliza-
cją świetlną dla tramwajów. Dzięki temu przy-
spieszy aż 20 linii tramwajowych. Przez każde
skrzyżowanie z zieloną falą tramwaj przejedzie
szybciej o 60 sekund (o tyle mniej będzie oczeki-
wał na zielone). A im więcej takich skrzyżowań,
tym większa suma zaoszczędzonego czasu. To
przede wszystkim zysk dla pasażerów, którzy
mniej czasu spędzą w podróży. To także oszczęd-
ność czasu dla tramwajarzy, którzy zagwarantu-
ją wyższą punktualność tramwajów. 

Dotychczas zieloną falę budowano poprzez
montaż na torach czujników, wykrywających nad-
jeżdżające tramwaje. Koszt budowy takiej instala-
cji na jednym skrzyżowaniu wynosił od 50 do 100
tysięcy złotych. Wiązała się z tym budowa pod-
ziemnych instalacji. Inżynierowie z Tramwajów
Warszawskich zaproponowali skorzystanie z na-

dajników satelitarnych GPS, które są zamonto-
wane we wszystkich tramwajach. Taki system
działa już na trzech skrzyżowaniach. Doświad-
czenia pokazują, że jest to optymalne rozwiązanie.

System jest niezawodny i kompatybilny z wcze-
śniej wprowadzonymi rozwiązaniami - zbiera da-
ne z czujników indukcyjnych i podczerwieni. Na-
stępnie dane są przetwarzane w systemie, któ-
rym opiekuje się zespół informatyków i programi-
stów. Wirtualną zieloną falę zdecydowano się za-
stosować w całej stolicy. Takie rozwiązanie to nie
tylko oszczędność pieniędzy, ale i czasu przezna-
czonego na roboty ziemne.

Od ubiegłego roku liczba skrzyżowań z zieloną
falą dla tramwaju wzrosła z 98 do 142. Jest to już
blisko 60 proc. skrzyżowań w stolicy, przez które
przejeżdżają tramwaje. W 2021 roku będzie ich aż
70 procent.

Na prawym brzegu Wisły będzie to al. Waszyng-
tona i ul. Grochowska. W centrum m. in. ulice
Marszałkowska i Prosta. Dodatkowa strefa wy-
krywania tramwajów pojawi się też na placach
Zawiszy i Starynkiewicza oraz w wielu miejscach
na Żoliborzu, Bemowie i Mokotowie. R K

Zielona fala dla tramwajów...
FOTO WIKIPEDIA

W hołdzie ofiarom i świadkom historii
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Zarząd Transportu Miejskiego przygoto-
wał kolejne ułatwienie dla pasażerów.
Żeby załatwić swoje sprawy, nie trzeba
już przyjeżdżać do Punktu Obsługi Pasa-
żerów. To POP przyjedzie do nas.

Od piątku 12 czerwca po ulicach Warszawy
jeździ wyjątkowy autobus. Został w nim urządzo-
ny Punkt Obsługi Pasażerów. Od tego tygodnia aż
do końca wakacji dwa mobilne POP-y będą pod-
jeżdżały na pętle przy dużych osiedlach.

Pasażerowie załatwią tu swoje najpilniejsze
sprawy: wyrobią spersonalizowaną Warszawską
Kartę Miejską, zakodują bilet długookresowy, w
tym z oferty Warszawa+ i dla dużych rodzin, „od-
wieszą” bilet i przekodują niewykorzystaną część

biletu, wgrają uprawnienia Karty Warszawiaka i
Karty Młodego Warszawiaka oraz je przedłużą. W
mobilnym POP-ie można płacić wyłącznie karta-
mi płatniczymi.

Oznaczony banerami autobus zaparkował w
piątek na pętli Gocław, a już od poniedziałku 15
czerwca do 17 czerwca dwa mobilne POP-y przyj-
mowały interesantów przy stacji Metro Kabaty. W
kolejnych dniach POP-y będą stały na pętlach:

1188-2222 cczzeerrwwccaa:: Stegny i przy Świątyni Opatrz-
ności Bożej,

2233-2255 cczzeerrwwccaa:: Metro Wilanowska i Tarchomin,
2266-3300 cczzeerrwwccaa:: Bródno-Podgrodzie i Targówek.
Punkty są czynne w godzinach 8.30-17.00. Go-

dziny pracy mobilnych POP-ów mogą się zmienić.

Obniżki czynszów w miej-
skich lokalach, ulgi w
spłacie zaległości, pomoc
najemcom ogródków ga-
stronomicznych czy bez-
płatne doradztwo księgo-
we, biznesowe i prawne.
Stolica oferuje szereg roz-
wiązań lokalnym firmom,
które w związku z epide-
mią znalazły się w trudnej
sytuacji.

– Cały czas monitorujemy sy-
tuację, związaną ze skutkami
epidemii dla biznesu i pozosta-
jemy w kontakcie ze środowi-
skiem stołecznych przedsiębior-
ców, proponując im pomoc oraz
wsparcie. Z programu wspar-
cia dla warszawskich przedsię-
biorców skorzystało już wiele
stołecznych firm – mówi Michał
Olszewski, wiceprezydent War-
szawy.

W zasobie miasta znajduje się
8634 lokali użytkowych. Według
stanu na 12 czerwca br. – o ob-
niżkę czynszu za wynajem loka-
lu miejskiego wystąpiło 3780 na-
jemców. Blisko 3000 wniosków
rozpatrzono pozytywnie na
kwotę blisko 20 mln zł.

919 najemców wystąpiło o ob-
niżenie czynszu z tytułu dzier-
żaw i najmu nieruchomości
(stan na 4.06.2020 r.)

Do Zarządu Dróg Miejskich
wpłynęło 36 wniosków, dotyczą-
cych obniżenia czynszu dzier-
żawnego za zajęcie pasa drogo-
wego pod obiekty związane z
funkcją drogi i ok. 40 wniosków
dotyczących handlu, o obniże-
nie opłaty w związku z uchwałą
Rady m. st. Warszawy o czaso-
wym obniżeniu stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego. W decy-
zjach wydawanych po 6 czerw-
ca opłaty są naliczane według
obniżonych stawek, ponieważ
od czerwca do końca grudnia
2020 r. decyzją Rady obowiązu-
je 50-proc. bonifikata za zajęcie
pasa drogowego m. in. pod
ogródki gastronomiczne.

Dodatkowo przedsiębiorcy
mogą wystąpić o odroczenie
spłaty lub rozłożenie jej na raty.
Przedsiębiorcy, którzy mają pro-
blemy z utrzymaniem płynności
finansowej w związku ze skutka-
mi obostrzeń jakie wprowadził
rząd z powodu epidemii, mogą
wnioskować o udzielenie ulgi w
spłacie zobowiązań podatko-
wych z tytułu podatku od nie-
ruchomości oraz podatku od
środków transportowych. Do
Urzędu m. st. Warszawy wpłynę-

ło ponad 500 takich wniosków
(stan na 12.06.2020 r.).

Stolica oferuje ponadto
przedsiębiorcom przedłużenie
o 90 dni terminów płatności rat
podatku od nieruchomości
płatnych w kwietniu, maju i
czerwcu 2020 r. Przedłużenie
następuje z mocy prawa, bez
konieczności składania przez
przedsiębiorców jakichkolwiek
wniosków.

Warszawa proponuje też
przedsiębiorcom odroczenie
płatności z tytułu opłat za użyt-
kowanie wieczyste na okres do
trzech miesięcy, nawet do 30
czerwca 2020 r. oraz ulgi w opła-

tach za odpady. Jeśli przez cały
miesiąc na terenie firmy/loka-
lu/nieruchomości nie będą po-
wstawały odpady (w związku z
zamknięciem lokalu, zawiesze-
niem działalności), to nie po-
wstanie obowiązek ponoszenia
opłaty za gospodarowanie nimi.
W tym przypadku właściciel nie-
ruchomości powinien złożyć no-
wą deklarację, dotyczącą gospo-
darowania odpadami.

Przedsiębiorcy korzystają też
z oferty Centrum Przedsiębior-

czości Smolna. Od połowy mar-
ca do końca maja, mimo panu-
jących obostrzeń wprowadzo-
nych przez rząd i zaleceń utrzy-
mywania dystansu społeczne-
go, odwiedziło je ponad 80
osób, pytając o rozwiązania za-
warte w tarczach antykryzyso-
wych, zagadnienia związane z
prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz dofinansowa-
niem. Informacje są udzielane
także drogą telefoniczną i mailo-
wą. Ponadto 146 osób skorzy-
stało z bezpłatnego doradztwa
w ramach Academy_Smolna,
która odbywa się online. 
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Światowy Dzień Krwio-
dawcy obchodzony jest 14
czerwca. Wielu spośród
stołecznych strażników i
pracowników Straży Miej-
skiej oddaje honorowo
krew. Ty także możesz.

W naszych szeregach pracuje
wielu dawców – tych, którzy od-
dają krew nieregularnie i tych,
którzy krwiodawstwo traktują
jako misję. Tylko w 2019 roku
członkowie Klubu Honorowego
Krwiodawcy Straży Miejskiej m.
st. Warszawy oddali ponad 1500
litrów krwi. Tu warto przypo-
mnieć, że jednorazowo pobiera
się od dawcy 450 mililitrów

krwi. Do tego należy dodać tak-
że krew oddawaną przez „nie-
zrzeszonych”. Zasłużonemu Ho-
norowemu Dawcy Krwi, który
oddał co najmniej 20 litrów krwi
lub odpowiadającą tej objętości
ilość jej składników, mogą być
nadawane ordery i odznaczenia
oraz odznaka „Honorowy Daw-
ca Krwi – Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu”. Wśród strażników
mamy uhonorowanych tym me-
dalem, który jest odznaczeniem
państwowym.

Nie trzeba jednak pracować w
Straży Miejskiej, by podzielić się
swoją krwią z potrzebującymi –
wystarczy zgłosić się do punktu

poboru krwi, np. przy Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Warszawie,
wypełnić ankietę, poddać się
wstępnej ocenie medycznej i – je-
śli wszystko będzie w porządku –
usiąść wygodnie w fotelu. Pobra-
nie jest bezbolesne i bezpieczne.

Nasi krwiodawcy nie oddają
krwi dla przywilejów z tym zwią-
zanych (może to być m. in. wol-
ny dzień w pracy czy zwrot kosz-
tów dojazdu do punktu pobrań,
ale też udzielenie poza kolejno-
ścią świadczeń opieki zdrowot-
nej bądź ulga podatkowa), lecz
dla własnej satysfakcji. I z po-
trzeby serca.

– Służenie społeczeństwu to
podstawowe zadanie naszej for-
macji. A jak widać, służyć moż-
na na wiele sposobów. To są me-
dale „za życie”. Cieszymy się, że
w ten skromny sposób przyczy-
niamy się do tego, aby je rato-
wać – mówią dawcy krwi z war-
szawskiej Straży Miejskiej.

Krwi nie da się wyprodukować.
To jedyny lek, który nie ma za-
miennika. Właśnie ze względu na
jej niezastępowalność dawcy krwi
są –  i powinni być – szczególnie
honorowani w społeczeństwie.

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

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem za-
mieszczony w tygodniku „PASSA” pański artykuł na
temat bitwy pod Olszynką Grochowską. Pomimo
że była to największa na przestrzeni blisko 100 lat
bitwa polsko – rosyjska, fakt ten w zasadzie nie jest
powszechnie znany. 

Powstanie Listopadowe okazało też, podobnie jak
poprzednie zrywy niepodległościowe – nieudane.
Jednak fakt, że po stronie polskiej występowały do-
skonałe, chociaż czasem wyszkolone przez zaborcę
jednostki wojskowe, szczególnie kawaleria i artyle-
ria, odnosząc w wielu bitwach i potyczkach zwycię-
stwa  nad uważaną za najlepszą na świecie armią
rosyjską. Sukcesem strategicznym było więc nie do-
puszczenie  do połączenia się dwóch kilkudziesię-
ciotysięcznych korpusów wojsk rosyjskich, co spowo-
dowałoby szybkie zajęcie Warszawy i w dalszej kon-

sekwencji upadek Powstania. Zwycięstwo to odnie-
sione pomimo ogromnej przewagi liczebnej piecho-
ty i artylerii  wojsk zaborcy wynikało z  bohaterstwa
naszych żołnierzy, którzy kilkakrotnie odbijali utra-
cone pozycje. Dlatego też, podobnie jak Pan uważam,
że powinniśmy, i to jak najszybciej - uczcić pamięć tej
bitwy usypanym na jej terenie Kopcem.  Pandemia
Corona wirusa i wprowadzone w związku z nią
ograniczenia w przemieszczaniu się i zgromadze-
niach publicznych uległy już tak znacznym ograni-
czeniom że zorganizowanie w najbliższym czasie
spotkania osób żywotnie zainteresowanych tą spra-
wą. Jestem przekonany że właśnie Pan jako były
burmistrz Mokotowa, radny i historyk jest jak naj-
bardziej uprawniony do jego zwołania. Ponadto w
okresie wzmożonej walki politycznej w czasie wybo-
rów prezydenckich warto podjąć inicjatywę, która
będzie ponad podziałami.

P o z d r a w i a m !
S t a n i s ł a w  M .  F r a n k i e w i c z
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Warszawa uruchomiła
specjalny punkt schronie-
nia, gdzie warszawiacy w
kryzysie bezdomności mo-
gą przejść dobrowolną
kwarantannę. 

Dzięki natychmiastowym dzia-
łaniom miasta, prace przy two-
rzeniu izolatorium zostały ukoń-
czone wcześniej niż zakładano.
Dzięki temu można było przyjąć
też osoby ze schroniska Caritasu
przy Żytniej, gdzie stwierdzono
przypadki COVID-19.

W czasie epidemii osoby do-
tknięte kryzysem bezdomności

przed przyjęciem do schronisk
muszą odbyć 14-dniową, dobro-
wolną kwarantannę. To waru-
nek, który pozwala zmniejszać
ryzyko rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa.

Aby to ułatwić, Warszawa
stworzyła przy ul. Wóycickiego
nową placówkę buforową. Jest
ona dostępna dla kobiet i męż-
czyzn - zapewnia łącznie 32
miejsca, w tym dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową. Skła-
da się z 11 kontenerów miesz-
kalnych: trzech ośmioosobo-
wych modułów i ośmiu izolatek

z łazienkami. Taka struktura
usprawni działanie punktu: kwa-
rantannę będzie można tu od-
bywać w małych grupach, a to
pozwoli służbom na rekrutację
kolejnych osób i elastyczną orga-
nizację opieki.

W nowym punkcie miasto
zapewniło też osobne kontene-
ry do dezynfekcji, na ambulato-
rium oraz zaplecze magazyno-
we i socjalne. A także oddziel-
ną, dwukabinową łazienkę do-
stępną z zewnątrz - w przyszło-
ści będzie ona mogła służyć
również osobom bezdomnym
przebywającym w przestrzeni
publicznej.

W opiece nad podopiecznymi
nowego ośrodka pomoże mia-
stu w ramach unijnego projek-
tu „Akademia Streetworkingu”
Towarzystwo Świętego Brata
Alberta. Zapewni ono porad-
nictwo i pomoc wykwalifikowa-
nych ratowników medycznych.
Dwa razy w tygodniu w nowym
punkcie odbędą się również dy-
żury lekarskie połączone z
udzielaniem porad. Osoby ko-
rzystające ze schronienia w
punkcie buforowym będą mia-
ły zapewnioną zmianę bielizny,
dostęp do środków higieny i sa-
nitarnych oraz wyżywienie. Po
zakończeniu pracy placówki bu-
forowej punkt na Bielanach mo-
że nadal działać jako schroni-
sko z usługami opiekuńczymi
lub noclegownia.
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20 mln złotych dla 3 tysięcy firm

Mobilne Punkty Obsługi

Krwiodawcy są wśród nas...

Nowe izolatorium dla bezdomnych
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Ico, moi Czytelnicy? Jest w Polsce szansa na normalność? Jakoś nie widzę,
bo polityczne szambo rozlewa się po kraju z zastraszającą prędkością. Sko-
ro prezydent państwa publicznie dehumanizuje grupę obywateli – w jego

mniemaniu seksualnych odmieńców zagrażających rzekomo zdrowej polskiej
rodzinie – to trzeba się zastanowić, czy warto w tym kraju nadal żyć. Skoro po-
seł partii rządzącej Polską, chlubiący się tytułem naukowym, publicznie twierdzi, że „czas skończyć
słuchanie idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości, a ci ludzie (LGBT) nie są
równi normalnym ludziom”, to zaczyna wiać grozą. Skoro jego kolega partyjny przestrzega, że zwy-
cięstwo Rafała Trzaskowskiego w nadchodzących wyborach jest równoznaczne z przyzwoleniem
na zawieranie małżeństw człowieka ze zwierzętami, to państwo polskie zaczyna mi zalatywać
szpitalem psychiatrycznym. 

Czy zatem mam dokonać żywota w ogólnopolskim szpitalu dla czubków? Niedoczekanie. Bóg
(los, czy opatrzność – jak zwał, tak zwał) zabrał mi młodość i skazał na życie w komunie, zabronił
wolnego podróżowania po świecie, czerpania wzorców ze stabilnych europejskich demokracji, ka-
zał wielbić rządzących ojczyzną ciemniaków i opowiadać się za jedynie słuszną siłą, czyli Polską Zjed-
noczoną Partią Robotniczą. Bo kto nie był z nimi, ten warchoł, kapitalistyczny pachołek, szkodnik,
a często dywersant sypiący piach w tryby jedynie słusznej machiny realizującej jedynie słuszny pro-
gram „By Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej”. Miałem gdzieś jedynie słuszną siłę kie-
dyś i mam gdzieś jedynie słuszną siłę dzisiaj. Ówcześni i dzisiejsi ciemniacy z rządu mogą mnie po-
całować w moje przywiędłe pośladki. 

Od 1968 do 1989 roku moja stopa nie przekroczyła progu lokalu wyborczego, przez co odmawia-
no mi paszportu i zapewniono częste wizyty dzielnicowego, połączone z szykanami. Nie zapisałem
się do PZPR, by po trupach i w sprzeczności z moimi ideałami robić karierę, a cywilnego łapsa z ko-
mendy na Malczewskiego, który usiłował pozyskać mnie na OZ (osoba zaufana), wyśmiałem,
przez co za karę spędziłem 24 godziny na tamtejszym „dołku”. W marcu 1968 roku poszedłem na
Krakowskie Przedmieście wesprzeć protestujących studentów, to dwóch cywilów z pałami, w cha-
rakterystycznych czapkach ze sztucznego misia, pobiło mnie i wywiozło na „dołek” komendy przy
Wilczej, skąd wyszedłem po 48 godzinach czarny jak Murzyn z Togo. 

K iedy w 1989 roku ciemniaków wreszcie pogoniono, miałem nadzieję, że przynajmniej umrę
w normalnym kraju. Na własne życzenie zlustrowałem się w IPN i wkrótce otrzymałem
piękną kopertę z lakowymi pieczęciami, w której urzędowo potwierdzono, że za komu-

ny nie kapowałem dla żadnej komunistycznej służby. Utknąłem na lata w błogim przeświadcze-
niu, że w demokratycznej Polsce nie będzie już u władzy ciemniaków o chamskich, bezczelnych
mordach, nie będzie jedynie słusznej siły przewodniej,  podziału na nomenklaturę i tych gorsze-
go sortu, a mój kraj szybko dołączy do Zachodu i choć z dużym opóźnieniem, zacznie nadrabiać
cywilizacyjne zaległości. Wierzyłem, że spragniony przez kilka dekad zachodniej Europy przecięt-
ny Polak szybko stanie się wyznawcą zachodnich wartości, takich jak tolerancja, poszanowanie od-
mienności rasowej i seksualnej, społeczna dyscyplina, jak również oddzielenie państwa od Kościo-
ła. Wiara w to została dodatkowo utrwalona, kiedy przyjęto nas do Unii Europejskiej. Spotkał mnie
jednak srogi zawód na całej linii. 

Wypłakałem się Czytelnikom w klapy marynarek i żakietów. No i co dalej? Obrzydło mi ży-
cie w ojczyźnie, a jednocześnie w moim wieku za późno na emigrację. Wiem, że ten straszny i
niszczący kraj podział w polityce, powodujący naturalny podział w społeczeństwie, nigdy się nie

zakończy. Wszechobecna niena-
wiść degeneruje, deprawuje i
wyzwala w ludziach najniższe
instynkty. Podsycają ją politycy,
atakując w sposób bezpardono-
wy swoich politycznych rywali.
Zapanowała wolna amerykan-
ka, każdy chwyt jest dozwolo-
ny, byle tylko zgnoić przeciwni-
ka, a samemu zaistnieć w me-

diach. Zanikły jakiekolwiek hamulce moralne, a mnie w takim środowisku coraz ciężej żyć. Ale
jaki mam wybór? 

Emigracja zawsze niesie w sobie to ryzyko, że nie zaadaptujesz się w nowym środowisku i nie dasz
rady finansowo. Więc może prośba o azyl polityczny ze względu na demolowanie w Polsce demo-
kratycznych struktur, jak na przykład trybunałów, sądów i prokuratury, co niesie ze sobą realne za-
grożenie dla demokracji i praw człowieka? Byłaby taka możliwość na Kubie. Zaraz powiedzą jed-
nak: „ciągnie Porębskiego do komuny, więc to pewnie komuch”, ale ludzkie języki ani mnie grze-
ją, ani ziębią. Owszem, na wyspie rządzi Komunistyczna Partia Kuby, ale miałbym przynajmniej za-
gwarantowany dostęp do opieki medycznej z najwyższej półki. Mało kto wie, że kubańska służba
zdrowia zaliczana jest do pierwszej piątki najlepszych na świecie. Nie ma tam wszechwładzy ban-
kierów, nieznany jest terroryzm, narkomania to zjawisko śladowe, a handel narkotykami nie istnie-
je, bo grozi za to kula w łeb. Czyli coś za coś. Chociaż jest siermiężnie, to jednak bezpiecznie pod
każdym względem, słonecznie, tanio i bardzo wesoło, bo Kubańczycy nie przejmują się zbytnio pro-
blemami gospodarczymi.  

K olejna możliwość ucieczki od błaznów i psychopatów to przeprowadzka do uzdrowi-
ska, gdzie rzadko gada się o polityce, a wiodącymi tematami są tańce, zabawa i flirt.
To równie dobry pomysł jak azyl na Kubie – jest na miejscu opieka medyczna, szero-

kie spektrum rehabilitacji nadszarpniętego zdrowia, możliwość poznawania ciągle nowych lu-
dzi oraz brak nudy. Tyle tylko, że w odróżnieniu od Kuby w polskich kurortach słońce nie świe-
ci przez cały rok. Jak wesoło jest w uzdrowisku, niechaj świadczy to, że podczas mojego czte-
rodniowego pobytu w Boże Ciało w Ciechocinku osłupiałem, widząc w kilku miejscach… tłu-
my tańczących ludzi. Ktoś powie: „tańczyć dzisiaj to wielka nieodpowiedzialność, bo można nie-
świadomie kogoś zarazić, lub zostać zarażonym”. Nie zgadzam się z taką tezą, bo skoro więk-
szość ludzi przechodzi Covid-19 bezobjawowo, można zarazić się Coroną, bądź też zarażać in-
nych dosłownie wszędzie, nie tylko na tańcach. Zresztą, widok polskich plaż podczas ostatnie-
go długiego weekendu mówi sam za siebie. 

Decyzję o przeprowadzce, emigracji, czy azylu powezmę dopiero po ewentualnej przegranej
Rafała Trzaskowskiego. Mam bowiem po dziurki w nosie siewcy nienawiści pana Andrzeja Du-
dy, jego błazenady, jak również podziałów w społeczeństwie oraz szokujących wypowiedzi ko-
lejnych pyskaczy, pętających się po telewizyjnych studiach i szczujących ludzi przeciwko siebie
na wyborczych spędach. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu ogarnął mnie wstyd, że jestem Polakiem
i mogę być kojarzony przez zachodnich Europejczyków z panami Żalkiem, Czarnkiem, Kowal-
skim, Rzymkowskim, czy sforą innych mądrali z poselskim immunitetem. Co do pana prezyden-
ta Dudy, to wkrótce ten facet nie będzie miał gdzie powiesić jesionki. Już został wykluczony przez
Emmanuela Macrona z paryskich obchodów Święta Bastylii, gdzie rokrocznie spotykają się naj-
więksi z wielkich i najważniejsi z ważnych. Niczym Kim Dzong Un zostanie zepchnięty na mar-
gines światowej polityki. 

Uważam, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego jest jedyną szansą na stopniowe wygasza-
nie podziałów w społeczeństwie i odbudowanie prestiżu Polski na arenie międzynarodo-
wej, tak skutecznie zrujnowanego przez PiS. Dlatego prezydent Warszawy będzie miał mój

głos. I tak na marginesie: jak sprawnym manipulantem jest pan Duda, dowodzą jego publiczne wy-
powiedzi na temat Unii Europejskiej. Wpierw grzmi na Unię, nazywając ją “wyimaginowaną wspól-
notą, która nie będzie dyktować Polakom jak mają żyć”, by kilka miesięcy później dumnie ogłosić
na wyborczym wiecu, że “UE to my”. Swoją dwulicowość odkrył jednak już wcześniej. Ten wybit-
ny polityk stwierdził publicznie w 2014 r., że koncepcja Unii Europejskiej to “baju baju dla frajerów”.
Duda jest zakamuflowanym wrogiem UE i jednym z tych nacjonalistycznych  krętaczy, którym za-
wadza Wspólnota, ale nie miliardy euro, które Bruksela nam przekazuje. Przez 15 lat członkostwa
dostaliśmy z UE ponad 163 miliardy euro, w tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy
53 miliardy. Czysty zysk dla Polski z tytułu członkostwa, to prawie pół biliona złotych.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

No i jak tu żyć?

„Kolejna możliwość ucieczki 
od błaznów i psychopatów to
przeprowadzka do uzdrowiska,
gdzie rzadko gada się o polity-
ce, a wiodącymi tematami są
tańce, zabawa i flirt”

Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to
komuś nie podoba, to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Ży-

dzi, to mają prawo żyć nie dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy mie-
siące”. Takimi słowami SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch „przywitał” za czasów
okupacji niemieckiej więźniów z pierwszego transportu do „Konzentrationslager Auschwitz”, czy-
li do katowni urządzonej w Oświęcimiu. Było to 14 czerwca 1940 roku. Mija właśnie 80 lat od te-
go wydarzenia. 

Warto zauważyć, że Karl Fritzsch nie wspominał o tym, jakoby był to obóz nazistowski, a niemiec-
ki. Termin „naziści” pojawił się w międzynarodowej debacie publicznej, dotyczącej II Wojny Świa-
towej, dopiero po jej zakończeniu. To oni zostali obarczeni odpowiedzialnością za zbrodnie popeł-
nione przez Niemców na innych narodach. 

Nasza historia jest poprzeplatana wydarzeniami tragicznymi. Są one w różny sposób oceniane,
a ich wydźwięk moralny, społeczny i polityczny odżywa wraz z kolejnymi rocznicami. Można po-
wiedzieć – tragiczna historia obfituje w tragiczne rocznice i trudno się temu dziwić. Co więcej, na-
wet rozglądając się dookoła, nie znajdziemy u innych aż tylu równie dramatycznych okoliczności,
jak te które dotknęły nas, Polaków. Gdybyśmy byli Anglikami, moglibyśmy skwitować to stwierdze-
niem „coincidence of circumstances”, co oznacza zbieg okoliczności. Tu, jednak nie chodzi tylko o
przypadkowy zbieg okoliczności, a o świadomą politykę prowadzoną wobec nas przez bliższych i
dalszych sąsiadów. Oczywiście, w skali dziejów nasza polityka wewnętrzna też odegrała rolę nie-
bagatelną. Zresztą, często była ona kreowana przez dążące do osłabienia Rzeczypospolitej  nieprzy-
chylne nam albo wprost wrogie mocarstwa. Jej skutkiem były przegrane batalie, wojny, a w końcu
rozbiory prowadzące do zniknięcia Polski z mapy Europy. 

Nawet zwycięskie działania nie były właściwie wykorzystywane, jak choćby zwycięstwo sprzy-
mierzonych wojsk pod wodzą Jagiełły nad zakonem krzyżackim pod Grunwaldem, czy wiktoria wie-
deńska. Bitwa stoczona 12 września 1683 przez wojska polskie i cesarskie pod dowództwem kró-
la Jana III Sobieskiego z armią turecką, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę, odsunęła wpraw-
dzie zagrożenie płynące ze strony Osmanów dla chrześcijańskiej Europy, ale nie zapobiegła temu,
by ta sama Europa rękami Prus, Imperium Habsburgów oraz Imperium Rosyjskiego dokonała za-
boru terytorium I Rzeczypospolitej, co stanowiło tylko preludium do kolejnych grabieżczych roz-
biorów. A przecież od zwycięstwa nad Imperium Osmańskim minęło zaledwie 89 lat do pierwszej
grabieży naszych ziem. To zaledwie długość życia jednego człowieka. No cóż, z takimi właśnie re-
aliami mieliśmy do czynienia i trudno mówić tu o zbiegach okoliczności. Raczej o niedostrzeganiu
pewnych groźnych symptomów, które następnie przeobraziły się w fakty. 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów
Zagłady przypadający 14 czerwca to tylko jedna z dat związanych z naszą historią. Choć Święto zo-
stało ustanowione przez Sejm RP 8 czerwca 2006 r., w 66. rocznicę przybycia pierwszego transpor-
tu 728 Więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz, niewielu rodaków o tym wie i pamięta. A szkoda, bo
wprawdzie nie można żyć tylko przeszłością, ale warto znać własną historię. W niej bowiem zawie-
ra się zapis dziejów, o których należy i trzeba pamiętać. To dzięki takim wydarzeniom, jak przyto-
czone powyżej, możemy zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Przygotować się na to, co
może nastąpić. Nawet na najczarniejsze scenariusze…

Żeby jednak nie zabrzmiało to zbyt katastroficznie, pozwolę sobie podzielić się z państwem na-
stępującą puentą: „Żyjmy teraźniejszością, pamiętając o tym, co było. Z historii można wiele się na-
uczyć. Wyciągajmy z niej właściwe wnioski. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Auschwitz widziane 80 lat później...

EEGGZZAAMMIINN ZZ AANNAATTOOMMIIII
Pewien profesor na egzaminie na Akademii Medycznej

Zadał studentce jedno pytanie, bynajmniej nie retoryczne:
Który z organów pod wpływem bodźców powiększa się sześciokrotnie?

- To bardzo proste – rzecze studentka, patrząc mu w oczy zalotnie.
Na to profesor: Proszę o indeks. Ze śmiechu prawie się spłakał.

Odpowiedź błędna. To jest źrenica. Lecz gratuluję chłopaka.

LLEEKKCCJJAA RRYYSSUUNNKKÓÓWW
- Co ty rysujesz? - pyta pan Jasia. – Jaki twej pracy jest temat?

- Koza na trawie.
- A gdzie ta trawa? – drąży profesor ciekawy.

- Koza ją zjadła.
- Rozumiem, Jasiu, ale tej kozy też nie ma.

- A co pan myśli, że będzie stała, skoro tu nie ma już trawy.
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SUCHARY Z INTERNETU
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DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
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Dom Sztuki zaprasza na pierwsze imprezy ar-
tystyczne po przerwie spowodowanej pandemią.
Organizatorzy apelują o przychodzenie w ma-
seczkach, odkażenie dłoni niezwłocznie po wejściu
do placówki (płyn na miejscu) i o zajmowanie na
widowni co drugiego miejsca. Wstęp na wszystkie
imprezy jest wolny. 

PPiiąątteekk,, 1199 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: wieczór poetycki
Janiny Próchniewskiej. Autorka, mieszkanka Ur-
synowa, zaprezentuje z towarzyszeniem gitarzy-
sty i wokalisty Dariusza Rączki wiersze ze swego
tomiku p.t. „U schyłku dnia”.  

WWttoorreekk,, 2233 cczzeerrwwccaa,, 1188..0000:: pokaz taneczny
„Flamenco na początek lata” w wykonaniu uczest-
ników warsztatów flamenco w Domu Sztuki oraz
tancerki Karoliny Łucznik.*

SSoobboottaa,, 2277 cczzeerrwwccaa,, 1199..3300:: koncert dziecięcego
zespołu wokalnego „Ósemki i Szesnastki” pod kier.
Marcina Zadroneckiego. Zespół działa w Domu
Sztuki w ramach warsztatów wokalnych dla dzieci.

Od poniedziałku 22 czerwca Galeria Domu
Sztuki zaprasza na wystawę prac uczestników
warsztatów plastycznych w Domu Sztuki.*

*Wszystkie wyż. wym. warsztaty sfinansowa-
no ze środków Dzielnicy Ursynów

FOTO ZBIGNIEW WALINIOWSKI 
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W nocy z 10 na 11 czerwca okradziono
szkółkę piłkarską byłego reprezentanta
Polski, Marcina Mięciela. Działająca
przede wszystkim ze środków rodziców
organizacja apeluje o wsparcie w wykry-
ciu złodzieja.

Szkoła Techniki Futbolu „Champion” to pro-
jekt prowadzony przez Macieja Bykowskiego oraz
Marcina Mięciela na Ursynowie, tuż przy ulicy
Baletowej. Od 2013 roku Mięciel firmuje swoim
nazwiskiem szkółkę, która działa od 2013 roku.
Aktualnie akademia organizuje zajęcia piłkarskie
dla zawodników w wieku 5-16 lat.

“Dzisiejszej nocy miało miejsce włamanie do
magazynu w naszej akademii. Złodzieje ukradli
wszystkie rzeczy potrzebne do treningu naszych
dzieci [...] Wszystkie rzeczy były używane. Jeśli ko-
muś z państwa będzie oferowany podobny sprzęt,
prosimy o kontakt”  – można przeczytać na Face-
booku Szkoły Techniki Futbolu “Champion”.

Szkółka wychowuje młodych adeptów piłki noż-
nej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zacho-
wanie idei FAIR PLAY, która jest ważna nie tylko
w sporcie ale również w życiu codziennym. Sta-
wiany jest nacisk na umiejętność prawidłowego

funkcjonowania i współdziałania w grupie. Nieste-
ty, złodzieje zapewne nie popierają  idei FAIR
PLAY i okradli szkółkę. Łupem padły potrzebne do
treningu rzeczy, takie jak: piłki zina rozmiar 5 i 4,
mur do treningu, 5 sztuk małych bramek, 2 tycz-
ki slalomowe, pachołki i czapeczki, siewnik do
trawy, oprócz tego podkaszarkę do trawy, a na-
wet...płyn do dezynfekcji. 

Kradzież została zauważona i potępiona przez
światek futbolowy. “Ktokolwiek słyszał , ktokol-
wiek wie. To jest jakiś totalny absurd. Chłopak
trenuje dzieci i ktoś mu kradnie sprzęt. Dajcie
RT!” – napisał na Twitterze Mateusz Borek, udo-
stępniając post szkółki. Podobnych wpisów solida-
ryzujących się z ursynowskim klubem powstało
wiele. 

Władze klubu apelują o czujność i informowa-
nie próbach sprzedaży używanego sprzętu tego ty-
pu. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Wła-
dze Szkoły Techniki Futbolu Champion się nie
poddają przeciwnościom losu i zapowiadają rekru-
tacje do kolejnych roczników, które pod okiem
legendy Legii postawią swoje pierwsze kroki w
profesjonalnych rozgrywkach.

P i o t r  C e l e j

Na początku lat 30. XX
wieku sytuacja w Wolnym
Mieście Gdańsku stała się
wyjątkowo napięta.
Wzrost nastrojów nacjo-
nalistycznych wśród nie-
mieckich mieszkańców
Wolnego Miasta Gdańska
i ich wpływ na działania
gdańskiego senatu zmie-
rzały do systematycznego
ograniczenia uprawnień
przysługujących Polsce. 

Tak rozpoczął się tzw. „kryzys
gdański”, który o mało nie do-
prowadził do zbrojnego konflik-
tu niemiecko-polskiego.

Wolne Miasto Gdańsk, będą-
ce niesamodzielnym podmiotem
prawno-międzynarodowym, po-
wstało w wyniku konferencji wer-
salskiej w 1920 roku. Pomiędzy
Rządem Polski a parapaństwem
zawarta została konwencja, któ-
ra gwarantowała m. in. dostęp
do portu, prowadzenie polityki
zagranicznej, równouprawnienie
Polaków i ich praw kulturowych
oraz nadzór nad Wisłą i infra-
strukturą kolejową. Należy jed-
nak pamiętać, że większość
mieszkańców Gdańska stanowi-
li Niemcy i bardzo silne było dą-
żenie do połączenia z Berlinem.

Niemniej od pierwszych lat
istnienia WMG, jego władze pro-
wadziły antypolską politykę. W
1930 roku senat Wolnego Miasta
odmówił Polsce prawa do uży-
wania portu, uzyskując korzyst-

ne orzeczenie Stałego Trybuna-
łu Sprawiedliwości Międzyna-
rodowej w Hadze. Napięcie mię-
dzy Polską a gdańskimi Niem-
cami sięgało zenitu – w tym cza-
sie Gdynia wciąż się dopiero roz-
budowywała. Z osobistego roz-
kazu Józefa Piłsudskiego rozpo-
częto operację “przywracania w
Gdańsku spokoju”, która była de
facto prezentacją siły. Płynące z
Warszawy rozkazy mówiły na-
wet o ostrzelaniu urzędów w
Gdańsku. 

Kurtuazyjna wizyta 
14 czerwca 1932 r. do gdań-

skiego portu miały wpłynąć trzy
brytyjskie okręty. Wszystkie in-
cydenty na tle relacji polsko-nie-
mieckich, które mogłyby poja-
wić się wokół tej wizyty, nadały-
by sprawie wagę międzynaro-
dową. Będąc tego świadomy,
marszałek Piłsudski po konsulta-
cjach m. in. z dowódcą polskiej
floty komandorem Józefem
Unrugiem, rozkazał, by tego
dnia zawinął tam również nisz-
czyciel ORP „Wicher”.

Jego zadaniem, zgodnie z po-
stanowieniami Ligi Narodów,
miało być kurtuazyjne powita-
nie Brytyjczyków i wystąpienie
w roli gospodarza. Miał być uży-
ty jako „środek nacisku na senat
gdański” w celu przywrócenia
Polsce należnych uprawnień.

Piłsudski rozkazał dowódcy
polskiego okrętu, komandorowi
Tadeuszowi Podjazdowi-Mor-
gensternowi, aby w przypadku
“gdyby władze Gdańska powa-
żyły się na obrazę polskiej bande-
ry”, „Wicher” otworzył ogień w
kierunku gdańskich urzędów. W
stan pogotowia postawiono też
gdyński port i garnizon. W razie
rozpoczęcia konfliktu z gdańską
strażą graniczną i policją miały
interweniować.

Gdy „Wicher” i brytyjskie
okręty zacumowały w porcie,

władze miasta nie odważyły się
na antypolską reakcję. Po powi-
taniu brytyjskiego dowódcy
Henry’ego Daniela Pridhama-
-Wippella przez Tadeusza Pod-
jazda-Morgensterna i wizycie na
polskim okręcie, kryzys został
zażegnany, a “Wicher” po kilku
godzinach cumowania opuścił
gdański port.

Kryzys gdański przyczynił się
do wzrostu prestiżu polskiej ma-
rynarki wojennej. Ostatecznie
władze Gdańska zgodziły się na

korzystanie z portu przez okręty.
Po dwóch miesiącach od zajścia,
14 sierpnia, obie strony podpi-
sały stosowane porozumienie. 

Szkoda, że nie było wojny?
W przypadku siłowego roz-

wiązania konfliktu w Gdańsku
Polska mogła dążyć do włącze-
nia WMG do swojego teryto-
rium. Groziło to konfliktem z
Niemcami. Piłsudski jednak nie
musiał specjalnie się obawiać, w
1932 roku przewaga była zde-
cydowanie po stronie Polaków.

Po I wojnie światowej armia
niemiecka została ograniczona
do 100 tys. osób. Zakazano rów-
nież zasadniczej służby wojsko-
wej oraz posiadania lotnictwa i
broni pancernej. Stąd już w w
1922 Niemcy i Związek Radziec-
ki zawarły układ w Rapallo, któ-
ry spowodował, że jednostki te-

go typu szkoliły się i powstawa-
ły na terenie sowieckim – m. in.
w miejscowości Lipieck tworzo-
no kadrę lotnictwa myśliwskie-
go. Siły te, podobnie jak “pan-
cerniacy” nie były jednak liczne.

Piłsudski miał pod rozkazami
300 tys. dobrze wyszkolonych
żołnierzy. Również posiadał nie-
co więcej sprzętu zmechanizo-
wanego i znacznie przeważającą
artylerię. Zakładając mobilizację
rezerwistów, armia mogłaby li-
czyć nawet nieco ponad 0,5 mln
żołnierzy. Dodatkowo utrzymy-
wała liczne konie, które pozwa-
lały na szybkie przerzucanie
wojsk. Polskie okręty byłyby w
stanie z kolei zablokować dosta-
wy morskie do Niemiec. W ten
sposób Berlin nie miałby skąd
wziąć broni, nawet by wyposażyć
milicje obywatelskie (wątpliwe,
by Francuzi chcieli wzmacniać
rywalizujące państwo).

W 1933 roku, po dojściu Hitle-
ra do władzy, marszałek Piłsud-
ski prowadził ostrą grę z nowym
kanclerzem, któremu generało-
wie doradzili “tymczasowe”
zrzeczenie się roszczeń wobec
Gdańska i Śląska. Jak obliczył
niemiecki sztab, Reichswehra
byłaby w stanie bronić się sku-
tecznie tylko na 50-kilometro-
wym odcinku granicy. Może
więc wcale nie byłoby bitwy o
Westerplatte? 

To wszystko pozostanie jed-
nak dziś li tylko historią alterna-
tywną. ORP “Wicher” spełnił bo-
wiem swoją misję i nie rozpoczął
się konflikt z Niemcami. Wrak
okrętu można obecnie zwiedzić
nurkując w okolicy Helu.

P i o t r  C e l e j

Wojna z Niemcami mogła się zacząć w 1932 roku... 

Czy wygralibyśmy?

Szkółka legendy Legii okradziona!

Orlen TVP Sport Cup w sesjach czwartkowych
Tego jeszcze nie było w hi-
storii Telewizji Polskiej.
Od czwartku 18 czerwca w
siedzibie TVP przy Woroni-
cza ruszają cotygodniowe
mityngi lekkoatletyczne,
włączone do cyklu Orlen
TVP Sport Cup, rozpoczę-
tego niedawno meczami
tenisa stołowego i poje-
dynkami MMA. 

Królowa sportu wkroczy na
Woronicza ze swymi najbardziej
prominentnymi dworzanami i
dwórkami. Wykorzystując ma-
gię nazwy „Czwartki Lekkoatle-
tyczne”, redakcja TVP Sport –
wespół z Orlenem i PZLA – zor-
ganizuje po części na swoim par-
kingu, po części zaś w studio –
konkursy skoku wzwyż, skoku
o tyczce i pchnięcia kulą. Ta
ostatnia konkurencja pójdzie na
początek.

W czwartek 18 czerwca na
parkingu przy Woronicza poja-
wią się potężnie zbudowani
mężczyźni z dwoma naszymi
gwiazdorami – rekordzistą Pol-
ski (22,32 m), aktualnym mi-
strzem Europy Michałem Hara-
tykiem i niedawnym mistrzem
kontynentu w hali Konradem
Bukowieckim (rek. 22,25) na
czele. Będzie to nietypowe
otwarcie plenerowego sezonu w
polskiej lekkoatletyce, opóźnio-
ne w tym roku z powodu pande-
mii koronawirusa. W dotychcza-
sowym bilansie pojedynków gó-
rą pozostaje Haratyk (48 zwy-
cięstw przy 34 Bukowieckiego).
Ostatni raz ci dwaj zmierzyli się
w halowych mistrzostwach Pol-
ski 1 marca w Toruniu. Wygrał
Haratyk wynikiem 21,24, a Bu-
kowiecki był drugi – 21,16. 

Oprócz tych dwu czołowych
kulomiotów świata w czwartko-
wej premierze wezmą m. in.
udział najbardziej im w Polsce
zagrażający Jakub Szyszkowski
(rek. 20,99) oraz niedawny wi-
cemistrz Europy juniorów Szy-
mon Mazur (rek. 19,34). 

W kolejny czwartek (25
czerwca) przy Woronicza rywa-
lizować będą tyczkarze z dwoma
naszymi asami, rekordzistą Pol-

ski  Piotrem Liskiem (6,02 m) i
byłym mistrzem świata Pawłem
Wojciechowskim (5,93), a 2 lip-
ca na starcie pojawią się skoczko-
wie i skoczkinie wzwyż z nie-
dawną mistrzynią świata w ha-
li, rekordzistką Polski (2,02 m)
Kamilą Lićwinko. 

–  Wprost nie mogę się docze-
kać tego pierwszego startu w se-
zonie – powiedziała Kamila, któ-
ra wraz ze swoim mężem, a jed-
nocześnie trenerem Michałem
Lićwinką doczekała się uroczej
córeczki, przez którą musi, nie-
stety, zarywać noce. – Mimo to
jestem w dobrej formie i liczę na
wartościowy wynik w studiu
TVP, a przede wszystkim na
przypływ adrenaliny związanej
z zawodami – dodała zawod-
niczka Podlasia Białystok, dwa
lata temu brązowa medalistka
letnich mistrzostw świata. Kie-
dyś debiutowała już w studiu

TVP, dając dzieciarni pokaz sko-
ku wzwyż w obrębie Teleranka. 

Szef TVP Sport Marek Szkolni-
kowski tak zapowiedział czwart-
kowy cykl lekkoatletyczny:

– Żyjemy w dziwnych czasach,
w których trzeba wcielać w życie
niestandardowe działania.
Wspólnie z prezesami PZLA
szybko wymyśliliśmy, co zrobić,
żeby odmrozić świat Królowej
Sportu.  TVP Sport to stacja pu-
bliczna, więc naszą misją jest
także odmrażanie. Teraz wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom
kibiców i widzów, ale przede
wszystkim sportowców, dając im
platformę do normalnego starto-
wania. Pokazujemy, że świat
sportu wraca – stwierdził Marek
Szkolnikowski, potomek jedne-
go z pionierów, którzy stworzy-
li podwaliny sportu polskiego u
progu II Rzeczypospolitej.

R a f a ł  K o s

MMiittyynnggii CCzzwwaarrttkkoowwee ww TTVVPP wwssppaanniiaallee zzaarreekkllaammoowwaallii nnaa kkoonnffeerreenn-
ccjjii ww CCeennttrruumm OOlliimmppiijjsskkiimm KKaammiillaa LLiiććwwiinnkkoo ii kkoommeennttaattoorr tteelleewwii-
zzyyjjnnyy,, kkiieeddyyśś hhaalloowwyy mmiissttrrzz śśwwiiaattaa ww wwiieelloobboojjuu SSeebbaassttiiaann CChhmmaarraa.. 
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AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327

SSPPRRZZEEDDAAMM działkę 300 m2 na
terenie ROD Wilanów, 
ul. Łucznicza, 601 303 660

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę 
wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii 

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400

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

2 pokoje, 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  kamienica do

remontu, na sprzedaż, 
601 720 840 

!GGooccłłaaww, 52m2, 2 pokoje,
wysoki standard, tylko 520 tys. zł,
601 720 840 

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

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

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

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

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

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

!UUrrssyynnóóww,, 78 m2, 3 pokoje,
garaż, 2011 r., 601 720 840

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

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

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

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

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

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 300 m2

świetny punkt, 601 720 840
!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, dom 

320 m2, po remoncie, działka
420m2, 601 720 840

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

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

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

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

DDzziiaałłkkii::
!BBoorroowwiinnaa, działka budowlana

1800 m2, 601 720 840
!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,

strefa A, dobra cena, 
601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 

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

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

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

do wynajęcia z wyposażeniem 
lub bez, 601 720 840 

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

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

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

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

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

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

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

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

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

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

BBRROOWWAARR Jabłonowo zatrudni
wózkowego, email:
zj@jablonowo.pl

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ opiekunki do
niepełnosprawnej lub dziecka, 
609 18 64 18

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

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

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

HHYYDDRRAAUULLIIKK, 602 651 211
HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 

601 81 85 81

KKOOMMPPLLEEKKSSOOWWEE 
pprraaccee wwyykkoońńcczzeenniioowwee

Firma Macher
tel: 500 383 006

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE,, 722 920 650
MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

OOKKNNAA,, naprawa, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mieszkań,
malowanie, glazurnictwo, 
669 945 460 

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

WWIIEERRCCEENNIIEE,, KARNISZE, itp. 
608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZyyggmmuunntt SSzzaaffrraańńsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
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
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

Przewoził narkotyki 
samochodem babci

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 28-letniego kierowcę
toyoty podejrzanego o posiada-
nie narkotyków. Mężczyzna,
który na widok policyjnego ra-
diowozu szybko ruszył autem
ze skrzyżowania, nie miał przy
sobie żadnych dokumentów,
ale za to posiadał kokainę, ma-
rihuanę, elektroniczną wagę
oraz gotówkę. Brak prawa jaz-
dy przy sobie usprawiedliwiał
tym, że to samochód babci. 

Funkcjonariusze sprawdzili,
że mężczyzna faktycznie posia-
da aktualne uprawnienia, sa-
mochód nie jest poszukiwany,
on sam również nie miał na
koncie żadnych przewinień.

Niemniej jednak zachowy-
wał się nerwowo w obecności
policjantów. Kiedy funkcjona-
riusze zapytali go, czy posiada
przy sobie nielegalne substan-
cje, z kieszeni kurtki wyjął folio-
wy woreczek z nielegalnym su-
szem. Twierdził, że to wszystko,
co ma. Podczas kontroli osobi-
stej policjanci ujawnili jeszcze w
jego bieliźnie kokainę. Ponadto
mężczyzna miał przy sobie pre-
cyzyjną wagę elektroniczną
oraz gotówkę w kwocie 1000
zł. Całość trafiła do policyjnego
depozytu do dalszej decyzji są-
du. Samochód pozostał na par-
kingu, a kierowca noc spędził
w policyjnej celi. Następnego
dnia policjanci w uzgodnieniu z
prokuratorem przedstawili mu
zarzuty, za które sąd może go
skazać na 3 lata więzienia.

17-latek bez powodu 
niszczył samochody

Ursynowscy policjanci za-
trzymali 17-latka podejrzane-
go o umyśle uszkodzenie
dwóch samochodów przy ul.
Dzierzby. Mężczyzna mający
ponad dwa promile alkoholu w
organizmie, bez powodu ko-
pał w lusterka oraz drzwi po-
jazdów, które mijał na swojej
drodze.

Około godziny 9:00 mundu-
rowi otrzymali informację, że
ulicą Dzierzby na Ursynowie
idzie młody mężczyzna ubrany
w ciemną bluzę, ciemne
spodnie i białe buty, który kopie
w drzwi oraz lusterka samo-
chodów zaparkowanych
wzdłuż chodników. Na miejscu
okazało się, że podejrzany
urwał lusterka w dwóch samo-
chodach i uszkodził powłokę
lakieru. Pokrzywdzeni oszaco-

wali wstępnie straty na kilka
tysięcy złotych.

Funkcjonariusze ustalili do-
kładny rysopis mężczyzny i ru-
szyli na jego poszukiwania. Za-
uważyli go przy ul. Puławskiej,
gdzie leżał na ławce, a kontakt
z nim był utrudniony. Nie potra-
fił podać powodu, dla którego
umyślnie niszczył samochody.
Od młodego mężczyzny wyczu-
walna była woń alkoholu, bada-
nie alkotestem wykazało, że stę-
żenie alkoholu w organizmie
przekracza ponad dwa promile.
17-latek trafił do policyjnego
aresztu. Po wytrzeźwieniu usły-
szał zarzuty zagrożone kara do
5 lat więzienia.

Kradli miejskie 
hulajnogi

Ursynowscy kryminalni od-
zyskali siedem elektrycznych
hulajnóg oraz zatrzymali pię-
ciu mężczyzn, którzy je kradli,
przerabiali i sprzedawali je w
całości lub na części. Urządze-
nia były głównie zwożone do
jednego z warsztatów samo-
chodowych na  Ursynowie, tam
przerabiano je, zmieniając

oprogramowanie. Podejrzani
byli zatrzymywani kolejno
przez kilka dni w różnych dziel-
nicach Warszawy. 

Policjanci zainteresowali się
sprawą kradzieży hulajnóg, jak
tylko zaczęły one znikać z ursy-
nowskich chodników. W trakcie
czynności operacyjnie ustalili,
że za sprawą może stać kilka
osób. Jako pierwszy pod lupę
trafił 36-latek z Mokotowa.
Funkcjonariusze byli pewni, że
mężczyzna trudni się tego ro-
dzaju procederem. W dniu za-
trzymania mężczyzna jeździł
hulajnogą w okolicy ulicy Ar-
buzowej, następnie zniknął za
budynkami i po kilku minutach
znowu się pojawił, ale już pie-

szo. Mając wystarczające po-
wody do jego zatrzymania, po-
licjanci wylegitymowali go,
przedstawiając mu dowody, ja-
kimi dysponują.

Mężczyzna początkowo nie
przyznawał się do kradzieży.
Twierdził, że on zajmuje się je-
dynie zmianą oprogramowania
w tych urządzeniach, a hulajno-
gi przywozi mu znajomy. Mając
uzasadnione podejrzenie, że
hulajnoga, którą odjechał za-

trzymany mężczyzna w kierun-
ku jednej z osiedlowych ulic jest
w miejscowym warsztacie sa-
mochodowym, policjanci po-
stanowili to sprawdzić. Na miej-
scu zastali właściciela i znaleź-
li pięć elektrycznych urządzeń
do przemieszczania się w tym
jedno, którym wcześniej jechał
zatrzymanych 36-latek. Wszyst-
kie zostały zabezpieczone. 37-
letni właściciel warsztatu trafił
do policyjnego aresztu.

Kryminalni ustalili, że dwa
kolejne urządzenie skradzione
na terenie Ursynowa może mieć
u siebie 43-letni obywatel Ukra-
iny, mieszkający na Pradze-Pół-
noc. Mężczyzna został zatrzy-
many na terenie jednej z bu-
dów na Mokotowie. Przyznał
się, że dwie kradzione hulajno-
gi ma w mieszkaniu i kupił je
dwa dni wcześniej od pierwsze-
go z zatrzymanych.

W toku dalszych czynności
policjanci ustalili, że koleją oso-
bą zamieszaną w kradzieże
tych urządzeń jest 30-letni
mieszkaniec Ochoty. Policjan-
ci wiedzieli, że mężczyzna bę-
dzie przywoził części do zna-

nego im już warsztatu samo-
chodowego. Został zatrzyma-
ny w pobliżu warsztatu, do któ-
rego się wybierał. Policjanci
znaleźli przy nim dwa elektro-
niczne moduły oraz woreczek z
kilkoma porcjami kokainy.
Mężczyzna powiedział, że czę-
ści pochodzą z dwóch kradzio-
nych hulajnóg, które w miesz-
kaniu trzyma jego kolegi. To
on miał ukraść oba urządzenia.
Narkotyki natomiast posiada
na własny użytek.

Wobec powyższego policjan-
ci umieścili 30-latka w celi i po-
jechali odwiedzić jego kolegę.
Kiedy 24-latek dowiedział się, w
jakim celu przyjechali funkcjo-
nariusze, bardzo mu się to nie
spodobało. Był agresywny, uży-
wał wobec nich słów wulgar-
nych oraz utrudniał wykony-
wanie czynności. Klucz do piw-
nicy, który posiadał przy sobie,
został mu odebrany przy spraw-
nym zastosowaniu środków
przymusu bezpośredniego.
Szybko się okazało, że mężczy-
zna ukrył w niej kompletnie
zdemontowaną hulajnogę po-
chodząca z kradzieży. Nie przy-
znawał się do przestępstwa
twierdząc, że wziął ją do domu
spod bloku w celu konserwa-
cji. Trudno było w tym przy-
padku uwierzyć w altruizm po-
dejrzanego, dlatego tak samo
jak jego poprzednicy został
przewieziony do policyjnego
aresztu. Całą drogę na komisa-
riat policji oraz podczas prze-
słuchania wyrażał swoje nieza-
dowolenie. Został umieszczo-
ny w celi. Następnego dnia usły-
szał zarzuty.

W rezultacie policjanci odzy-
skali 7 hulajnóg i zatrzymali
łącznie 5 osób zamieszanych w
ich kradzieże. Wszystkim grożą
kary do 5 lat więzienia.

Kronika Stróżów Prawa
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