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W ygrają Kabaty czy No-
wogrodzka? Takie pyta-
nie mogą sobie zadawać

warszawiacy po pierwszej turze
wyborów na prezydenta kraju, w
których ursynowianin Rafał Trza-
skowski pozostał na placu boju już
tylko z usiłującym obronić swoją
posadę Andrzejem Dudą, którego
pięć lat temu namaścił urzędujący
przy Nowogrodzkiej nadprezes
Polski. Trudno bowiem zapomnieć
o hołdzie, jaki złożył Duda Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu po zwycię-
stwie nad Bronisławem Komorow-
skim w poprzednich wyborach
prezydenckich. „Andrzej ma ol-
brzymi szacunek do prezesa Jaro-
sława Kaczyńskiego. To on wła-
śnie jest politycznym ojcem moje-
go syna. Oni są jednością” – po-
wiedziała w 2015 w wywiadzie
dla „Super Expressu” matka obec-
nego prezydenta RP, prof. Janina
Milewska-Duda. Podczas uroczy-
stości nominowania Beaty Szydło
na prezesa Rady Ministrów An-
drzej Duda oddał Kaczyńskiemu
nieomal cześć boską, oświadcza-
jąc: „Panie premierze, jest pan
wielkim politykiem, strategiem,
ale i człowiekiem. Trzeba być wiel-
kim człowiekiem i patriotą, żeby
mimo oczywistych ambicji oddać
pałeczkę władzy w ręce ludzi, z
którymi pan do tej pory blisko
współpracował”. Oczywiście, ty-
tułowanie adresata tych słów pre-

mierem miało w tamtym momen-
cie charakter honorowy, odnosiło
się bowiem do pełnienia tej funkcji
przez Kaczyńskiego w latach po-
przednich. Internauci   ocenili, że
aż tak wiernopoddańcze deklara-
cje to już nadmiar wazeliny. Nie-
mniej, już wtedy można było mieć
pewność, iż na każde tupnięcie Ja-
rosława Mądrego – w Pałacu Pre-
zydenckim dudy pójdą w miech. I
przez pięć lat właśnie tak było. A
media zapewne jak najsłuszniej
zauważały, iż niezależnie od tego,
kto jest aktualnie premierem czy
prezydentem, Polską i tak rządzi „z
tylnego siedzenia” Jarosław K.,
którego już coraz bardziej irytuje
konieczność działania w trybie
konstytucyjnym, trybie ustawo-
wym lub trybie regulaminowym i
woli on – jak to już raz sam okre-
ślił w Sejmie – występować „bez
żadnego trybu”. 

J eśli to porównać z jazdą na
rowerze, to nietrudno dojść
do wniosku, iż bez żadnego

trybu Polska daleko nie zajedzie,
choćby lider kolarskiej stajni pró-
bował co chwila włączać przerzut-
kę. Do tej pory całkiem dobrze się
jechało na trybie uchodźczym, try-
bie 500 plus, trybie gender i trybie
LGBT, a już największe przyspie-
szenie osiągało się, gdy lidera
wspomagał z tyłu dbający o skar-
bonkę czołówki wyścigu Marian
Banaś, zwany Człowiekiem Bez
VAT. Teraz sytuacja nieco się po-
komplikowała, ponieważ samotna
ucieczka Banasia rozwścieczyła je-
go ekipę, na razie ścigającą go bez-
skutecznie i usiłującą nadrobić
stracony – nie tylko do niego – dy-
stans na kilkakrotnych podjaz-
dach pod Jasną Górę. 

T ymczasem jednak czekamy
na drugą rundę pasjonują-
cej walki obrońcy tytułu

prezydenckiego z challengerem.
Po pierwszej rundzie obrońca ob-
jął prowadzenie na punkty 43:31.
Zdaniem ekspertów wszelako, po
drugiej rundzie stosunek ten mo-
że się odwrócić na korzyść chal-
lengera, o ile ten w pełni wykorzy-
sta swój lewy prosty i będzie potra-
fił unikać prawych sierpowych ry-
wala, a zwłaszcza ciosów poniżej
pasa. Zręczne side stepy i kontra z
lewej mogą dać challengerowi
przewagę, a kto wie, czy nie po-
stara się on również o dwa-trzy
nokdauny, bo o znokautowaniu
tak silnego przeciwnika raczej nie
ma co marzyć. 

W przeciwieństwie do Du-
dy, króla prowincjonal-
nych ringów, lubiącego

walczyć w rytmie disco polo, ata-
kujący jego pozycję i potrafiący
dać jazzu Trzaskowski ma spore
doświadczenie jako uczestnik tur-
niejów europejskich, który w mło-
dych latach przekonał się też, co
to znaczy boksować się z Amery-
ką. Dudzie sekunduje modlący się
o jego zwycięstwo Tomasz Ada-
mek, w narożniku Trzaskowskie-
go ma zaś ochotę stanąć jako je-
den z sekundantów przy drugiej
rundzie nieźle podszkolony przez
Jerzego Kuleja Daniel Olbrych-

ski, który ośmielił się kiedyś przy-
walić samemu Andrzejowi Jaro-
szewiczowi w pamiętnej walce o
Maryla Trophy. Mamy więc wo-
kół ringu interesującą mieszankę
sław, jakkolwiek niektórzy oba-
wiają się, że Olbrychskiego, wy-
stępującego tym razem w roli se-
kundanta, może znowu najść
chętka na wypowiedzenie pamięt-
nych słów: – Kończ waść, wstydu
oszczędź...

N a szczęście o wstydzie z
którejkolwiek strony jak
dotychczas nie może być

mowy. Obaj rywale zbierają do-
bre recenzje, szczególnie od mo-

mentu, gdy całkowicie pogrąży-
li uważanego za Czarnego Ko-
nia obecnego turnieju niezrze-
szonego zawodnika Szymona
Hołownię. Wyeliminowany z tur-
nieju Hołownia trzyma teraz
kciuki za Trzaskowskiego, które-
mu wszakże bardzo przydałoby
się również kibicownie ze strony
ekip innych outsiderów – Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza i
Roberta Biedronia. 

Z a Dudą przemawia to, iż
zdobył on mistrzostwo aż
trzynastu województw,

podczas gdy Trzaskowski tylko
trzech. Wytrawni eksperci są jed-
nak zdania, że gdy weźmie się pod
uwagę również osiągnięcia Ho-
łowni, to rekord Dudy zmienia się
diametralnie, ponieważ w tym
układzie zachowuje on mistrzo-
stwo tylko w sześciu, wyłącznie
wschodnich i południowych  woje-
wództwach, bo w pozostałych kró-
lują rywale. I ta statystyka tym
bardziej dodaje pikanterii walce
o tytuł mistrza Polski. Całkiem
nieoczekiwanie walka ta budzi du-
że zainteresowanie w pięściarskich
kręgach decyzyjnych Ameryki i
Europy. Te pierwsze kręgi, jak wia-
domo, nawykły do tego, żeby wal-
ki były kupione, ale w tym wypad-
ku cena musiałaby być bardzo sło-
na, a chodziłoby już nie o miliar-
dy złotych, lecz miliardy dolarów.
Wierzmy jednak, że wokół poje-
dynku Duda – Trzaskowski nic nie
zostało z góry ukartowane i że bę-
dziemy mieli w drugiej rundzie
wyłącznie fair play. No i że nie doj-
dzie do takiego wypaczenia wyni-
ków, do jakiego doszło w podob-
nych starciach na Węgrzech, w Ro-
sji albo na Białorusi. 

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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RYS. PETRO/AUGUST
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

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

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

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

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

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Wybory prezydenckie we
wszystkich dzielnicach
Warszawy wygrał kandy-
dat Koalicji Obywatelskiej
Rafał Trzaskowski. Drugie
miejsce zajął urzędujący
prezydent, Andrzej Duda. 

We wtorek przedstawiciele
PKW przedstawili oficjalne wy-
niki pierwszej tury wyborów pre-
zydenckich. Warszawa pozosta-
ła “bastionem” sił liberalnych,
na mapie oddanych głosów jak
zawsze przoduje Wilanów.
Pierwsza tura wyborów w War-
szawie przebiegła spokojnie,
choć nie obyło się bez kilku incy-
dentów. W jednej z komisji od-
wołano jej przewodniczącego.
Mężczyzna spowodował kolizję
drogową – miał 2,5 promila alko-
holu we krwi. Druga tura głoso-
wania prezydenckiego już w nie-
dzielę 12 lipca. 

Prawie pół 
miliona głosów

W Warszawie na Rafała Trza-
skowskiego zagłosowało  486
876 osób, co daje poparcie 47,58
procent uprawnionych do gło-
sowania. Z kolei na Andrzeja Du-
dę swój głos oddało 275 418
osób, czyli 26,91 procent. Na ko-
lejnych miejscach uplasowali się:
Szymon Hołownia - 13,53 pro-
cent (138 496 osób), Krzysztof
Bosak - 5,59 procent (57 180),
Robert Biedroń - 3,51 procent
(35 930), Władysław Kosiniak-
-Kamysz - 1,78 procenta (18
195). Za “zawodowymi” polity-
kami uplasował się Waldemar
Witkowski. Jego wynik to 0,29
procenta, na co składały się 2
973 głosy.

Do zwycięzców tury powró-
cimy, warto zobaczyć różnice
procentowe między wynikami

pozostałych kandydatów w sto-
licy i w Polsce. Zaskakujący mo-
że być fakt, iż Szymon Hołow-
nia zebrał w Warszawie mniejszy
kapitał głosów niż w kraju. Róż-
nica jest naprawdę niewielka -
13,53 procent w Warszawie i
13,87 w skali kraju. Zdaniem po-
litologów, przekaz Hołowni był
kierowany właśnie do wielko-
miejskiego elektoratu. Kandydat
prowadził również kampanię na
ulicach stolicy, m. in. przy sta-
cjach metra.  Hołownia najlepszy
wynik osiągnął na Białołęce,
gdzie zagłosowało na niego
16,61 procent głosujących, a naj-
mniejszy w Śródmieściu - nieco
ponad 11 procent.

Zdecydowanie słabszy, bo o
1/4 wynik w stolicy osiągnął z
kolei kandydat prawicowych
ugrupowań Krzysztof Bosak. Od-
wrotną stroną medalu zdaje się

być poparcie dla Roberta Bie-
dronia. Chociaż wynik lewico-
wego polityka przyjęto z rozcza-
rowaniem, to widać mieszkańcy
stolicy o 50% częściej głosowali
na niego. Wciąż to jednak było-
by poniżej progu wyborczego w
elekcji parlamentarnej. Biedroń
zebrał 35 tys głosów, co pozwa-
la mu zaledwie na  - w stosunku
do ogólnokrajowych rezultatów
- lidera PSL Władysława Kosi-
niaka-Kamysza. Lider PSL nie
zdobył we wszystkich stołecz-
nych okręgach wyborczych na-
wet 20 tys. głosów. 

Wilanów prymusem, 
Ursynów drugi

W całej Warszawie frekwencja
wyniosła 74,4 procent. Jest to naj-
wyższa frekwencja, jaką zanoto-
wano w miastach wojewódzkich,
wyższa od ogólnopolskiej o 11

procent. Jeśli chodzi o dzielnice,
to w rankingu najwyższej fre-
kwencji prym wiedzie Wilanów,
gdzie do wyborów poszło blisko
82 procent uprawnionych do gło-
sowania. To jednocześnie gmina
o największej frekwencji w Pol-
sce. Na podium znalazły się rów-
nież: Ursynów - 80,13 proc. oraz
Wesoła - 78,78. Najmniej głosują-
cych mieszka w dzielnicach: Pra-
ga Północ - 67,80 procent oraz
Śródmieście - 70,50 procent.

Ciekawe są statystyki liderów
wyścigu - Trzaskowskiego i Du-
dy. Kandydat Koalicji obywatel-
skiej  największe poparcie uzy-
skał w Wilanowie, gdzie zagłoso-
wało na niego 59,17 procent gło-
sujących. W pierwszej turze
Trzaskowski wygrałby również
na Ursynowie - 53,52 procent,
Mokotowie - 51,06 oraz Żolibo-
rzu - 51,54 procent poparcia.
Kontrkandydat z Pałacu Prezy-
denckiego największe poparcie
zanotował na Targówku - 34,20
procent, a najmniejsze w Wila-
nowie - 17,28 procent. Ta war-
szawska dzielnica po raz kolejny
pokazała, że na mapie wybor-
czej nie jest miejscem prawico-
wym. Nawet w porównaniu do
2015 roku obniżyły się notowa-
nia Dudy - wówczas, jako zwy-
cięzca zdobył na Wilanowie
21,02 procent głosujących, przy
ponad 52 procentach poparcia
głównego rywala - Bronisława
Komorowskiego. Obecny kan-
dydat Koalicji Obywatelskiej
mógł liczyć na niemal 60 pro-
cent, co świadczy o sile liberalne-
go elektoratu w dzielnicy. 

Ciekawostką jest też fakt, iż
Trzaskowski wyraźnie wygrał
między innymi w komisji nr 333.
To Szkoła Główna Służby Pożar-
niczej przy ul. Siemiradzkiego,
gdzie głosuje prezes PiS Jaro-
sław Kaczyński. Na Trzaskow-
skiego zagłosowały tu 682 osoby,
na Dudę - 310.

Ursynów, gdzie mieszka Trza-
skowski, także opowiedział się za
urzędującym prezydentem stolicy.
Trzaskowski zdobył tu ponad 53
procent. głosów, Duda - niecałe

25. Trzeci na Ursynowie jest Ho-
łownia z 13,3 procenta głosów. 

Wszystko zależy 
od frekwencji?

Przed drugą turą oba sztaby
starają się przejąć wyborców in-
nych kandydatów i zmobilizować
swój elektorat. Kluczową kwestią
może być frekwencja. Różnica kil-
ku punktów procentowych może
stać się przysłowiowym języcz-
kiem u wagi. Sądząc po wynikach
i frekwencji w pierwszej turze, w
stolicy należy spodziewać się zwy-
cięstwa Trzaskowskiego. Głosy
“warszawskie” są też jedną z naj-
ważniejszych “walut politycz-
nych”, którymi dysponuje Trza-
skowski. Kampania więc z pewno-
ścią będzie dotyczyła również sto-
licy i politycznej oceny zarządza-
nia jej przez Trzaskowskiego. 

Spośród osób, które zadekla-
rowały udział w II turze wybo-
rów, 53 proc. chce oddać głos na
Andrzeja Dudę, a 47 proc. - na
Rafała Trzaskowskiego.

Pierwsze sondaże dotyczące
wyborczej dogrywki wskazują na
niewielką przewagę obecnego go-
spodarza Pałacu Prezydenckiego.
W sondażu Kantar dla “Faktów”
TVN i TVN24, zrealizowanym już
po ogłoszeniu sondażowych wyni-
ków pierwszej tury, 45,4 procent
respondentów stwierdziło, że w II
turze oddałoby głos na Andrzeja
Dudę, z kolei poparcie dla Rafała
Trzaskowskiego zadeklarowało
44,7 procent ankietowanych. Aż
9,9 procent pytanych udzieliło na-
tomiast odpowiedzi: “Nie
wiem/Trudno powiedzieć/Jesz-
cze nie zdecydowałem”. 

Na przewagę urzędującego
prezydenta wskazuje również
sondaż Indicator dla TVP Info,
który nie uwzględnia jednak wy-
borców jeszcze niezdecydowa-
nych. Z tego badania wynika, że
w drugiej turze głosowania An-
drzej Duda może liczyć na po-
parcie 50,9 procent Polaków, a
Rafał Trzaskowski - na głosy 49,1
procent wyborców. Ostatnia pro-
sta kampanii zapowiada się więc
naprawdę gorąco. P i o t r  C e l e j

Rafał Trzaskowski bezkonkurencyjny w stolicy, w trzech dzielnicach byłaby tylko 1. runda

Tak głosowali warszawiacy...

Urząd Dzielnicy Ursynów w wakacje otworzył dla
wszystkich chętnych aż 21 boisk sportowych, w tym 15
przy szkołach. Można w nich pograć nie tylko w piłkę
nożną, ale też w siatkówkę czy koszykówkę.

Każde boisko ma określone godziny otwarcia, większość z nich
czynna będzie również w weekendy. Niektóre godziny użytkowa-
nia zostały wyłączone ze względu na udostępnienie boiska uczest-
nikom „Lata w Mieście” bądź treningi klubów sportowych.

Przy korzystaniu z boisk należy pamiętać o tym, aby zachowywać
dystans społeczny, tam gdzie jest to możliwe. Po zakończeniu ko-
rzystania z danego obiektu, należy niezwłocznie go opuścić. Z bo-
isk nie mogą korzystać osoby z wyraźnymi oznakami choroby, jak
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. Za-
leca się, aby korzystający z obiektu przychodzili już przebrani w strój
do treningu

Szczególe informacje dotyczące boisk na stronie internetowej
www.ursynow.pl.

Usługa e-Recepta, która będzie dostępna dla pacjentów
Szpitala Południowego, to możliwość skrócenia procesu
diagnostycznego oraz usprawnienie działania systemu
kolejkowego (poprzez przewidzenie konsultacji „recep-
towych”, które absorbują mniejszą ilość czasu).

Korzyści dla przyszłych pacjentów Szpitala Południowego są
oczywiste. W przypadku decyzji lekarza o możliwości wystawienia
e-recepty, jest ona automatycznie tworzona (po autoryzacji leka-
rza), a po wizycie „receptowej” może być wysłana do punktu aptecz-
nego w celu przygotowania specyfików.  Jest to szczególnie ważne
w przypadku leków specjalistycznych, czysto niedostępnych.

e-Recepta to efekt realizacji projektu „Zapewnienie wysokiej ja-
kości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu
SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie”. Projekt współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi prio-
rytetowej II “Wzrost e-potencjału na Mazowszu” Działanie 2.1 “E-
usługi” Poddziałanie 2.1.1 “E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 - 2020. Wartość projektu wynosi 7 077467,60 zł, a tym kwo-
ta dofinansowanie z UE to 5 542236,32 zł

Ursynowskie boiska 
otwarte w wakacje

Nowoczesne rozwiązania 
w Szpitalu Południowym

Program „Dobry start”
Od początku lipca do końca listopada rodzice uczniów mogą

składać wnioski o 300 zł na tzw. wyprawkę szkolną. Od 1 lipca
wnioski można składać przez Internet, a od sierpnia także w for-
mie papierowej. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na
każde dziecko wieku od 7 do 20 lat uczące się w szkole. W ze-
szłym roku na Ursynowie złożonych zostało ponad 12 tysięcy
wniosków.

Przyjmowanie wniosków online odbywa się przez ministerial-
ny portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz portal PUE
ZUS. To najszybszy i najprostszy sposób ubiegania się o dodat-
kowe pieniądze wypłacane w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą
od początku sierpnia w Urzędzie Dzielnicy lub za pośrednic-
twem poczty.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziec-
ko wieku od 7 do 20 lat uczące się w szkole. W przypadku
uczniów niepełnosprawnych świadczenie przysługuje do ukoń-
czenia 24 roku życia. Świadczenie jest wypłacane bez względu
na dochody rodziny.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę
świadczenia przed końcem września. W przypadku wniosków
składanych w kolejnych miesiącach wsparcie trafi do rodziny w
ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Onkobieg, razem 
po zdrowie!

Spędź aktywnie czas i wesprzyj pacjentów onkologicznych.
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarco-
ma serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w najstar-
szym w Polsce biegu charytatywnym mającym na celu wsparcie
pacjentów onkologicznych i profilaktykę zdrowotną. 

Onkobieg odbędzie się 13 września 2020 roku, ale zapisy już
ruszyły i potrwają do 20 lipca. Rejestracja możliwa jest  na stro-
nie www.onkobieg.pl. Zasady biegu zostały zmienione z uwagi
na pandemię COVID-19.
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W sobotę na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 191 odbył się XIII Moko-
towski Turniej Piłki Nożnej im. Ry-
szarda Szymczaka.

Ma on na celu promocję aktywnego try-
bu życia oraz wspomnienie postaci Ryszar-
da Szymczaka – piłkarza mokotowskiej

Gwardii – złotego medalisty Igrzysk Olimpij-
skich w Monachium z 1972 roku. Jest to
pierwsza impreza piłkarska na Mokotowie
od czasu częściowego zniesienia obostrzeń
związanych z Covid 19. Niestety z uwagi na
zagrożenie epidemiczne odbywa się ona bez
udziału publiczności.

W kategorii U-15 (Juniorzy r. 2004 i młod-
si ) udział wzięły zespoły następujących klu-
bów: Legion Warszawa, Orlęta Mroków,
Unia Warszawa, Gwardia Warszawa. Ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom! Turniej
współfinansowany ze środków Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy.

W Parku Morskie Oko przy
Pałacyku Szustra, gdzie
swoją siedzibę ma War-
szawskie Towarzystwo
Muzyczne, ruszają Letnie
Koncerty Promenadowe.
To od wielu lat nieodłącz-
ny element wakacyjnych
wydarzeń muzycznych na
Mokotowie. Jak zwykle bę-
dzie to znakomita okazja
do chwili relaksu w cieniu
drzew i w towarzystwie
najlepszej muzyki.

Tegoroczna edycja Koncertów
Promenadowych jednak będzie
nieco inna niż dotychczasowe,
gdyż okoliczności mamy rów-
nież odmienne niż zazwyczaj.
Ze względu na pandemię Covid-
19 nie będziemy mogli Państwa
gościć aż tak licznie, jak w ubie-
głych latach, będą obowiązywa-
ły ściśle określone przez organy
władzy zasady bezpieczeństwa.
Mimo wszystko, mamy nadzieję,
że zdecydują się Państwo uczest-
niczyć w naszych wydarzeniach,
bo uczta muzyczna szykuje się
bardzo atrakcyjna.

Jak zwykle jako gospodarz
wystąpi orkiestra Warsaw Ca-
merata, pod batutą Pawła Kos-N-
owickiego, która wystąpi czte-
rokrotnie z różnorodnym pro-
gramem: będzie muzyka na or-
kiestrę smyczkową, utwory kla-

syków wiedeńskich, polska mu-
zyka epoki Oświecenia czy nie-
zwykle lubiany przez publicz-
ność program z przebojowymi
walcami i polkami rodziny
Straussów.

Oprócz tego zaproponujemy
Państwu koncert klasycznych hi-
tów w interesujących aranża-
cjach na kwartet klarnetowy w
wykonaniu zespołu Poco Legge-
ro, duet artystów młodego poko-
lenia Mikołajczyk/Jedynecki,
który zabierze Państwa w po-
dróż zarówno po muzyce po-
ważnej jak i rozrywkowej czy fil-
mowej. Muzyka, a właściwie pio-
senki z filmów i kabaretów za-
brzmią na koncercie zespołu
Mellow D Project.

Nie zabraknie bardzo lubia-
nej przez naszych melomanów
muzyki dwudziestolecia między-
wojennego w wykonaniu zespo-
łu Tango Mio, a dla wielbicieli
jazzu, Trio Buczkowski/Tro-
czewski/Kupczuk zaprezentuje
program złożony z autorskich
aranżacji muzyki niezapomnia-
nego pianisty Michaela Petruc-
cianiego.

Koncerty odbywają się w każ-
dą wakacyjną niedzielę lipca i
sierpnia o godzinie 12.00 przed
Pałacem Szustra.

W przypadku złej pogody,
koncerty odbywają się we wnę-

trzu Pałacu Szustra, liczba
miejsc ograniczona względami
bezpieczeństwa związanymi z
epidemią Covid-19. Wstęp wol-

ny! Należy przestrzegać dystan-
su ok. 1,5 m i innych wytycz-
nych, które będą każdorazowo
przedstawiane.

Letnie Koncerty Promenadowe na Mokotowie

W niedzielę w Parku Dreszera odbyło się pierwsze spo-
tkanie z cyklu “My CZYTAMY – teatr na kółkach”!

Program łączy kulturę czytania, małej formy teatralnej z aktyw-
nością na świeżym powietrzu i jest projektem innowacyjnym pro-
wadzonym przez Fundację Art już w siedmiu dzielnicach Warsza-
wy od 2014 roku.

Bo czytanie sobie nawzajem to zabawa, ŹRÓDŁO pozyskiwania
WIEDZY, rozwijania KULTURY I ogromniej PRZYJEMNOŚCI oraz
budowania dobrych relacji międzypokoleniowych najmłodszych ze
starszymi.

W niedzielne popołudnie aktorzy i animatorzy czytają, rysują i
animują. 

Po długim okresie obowiązywania zakazu organizowa-
nia imprez sportowych w sobotnie popołudnie ruszył
Festiwal Zumba® Fitness. 

Jest to pierwsza impreza sportowa zorganizowana dla mieszkań-
ców Mokotowa po przerwie spowodowanej pandemią. Przy za-
chowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa uczestnicy festiwalu ba-
wią się wspaniale. Zumbowiczów przywitał, jak to ma w zwycza-
ju, burmistrz Rafał Miastowski, życząc wszystkim zdrowia i pogo-
dy ducha. 

Teatr na kółkach

Festiwal Zumba® Fitness

XIII Mokotowski Turniej Piłki Nożnej

Stolica ogłosiła dialog
techniczny, poprzedzający
postępowanie o udzielenie
zamówienia na dostawę i
uruchomienie 170 czujni-
ków jakości powietrza
wraz z oprogramowaniem.
Dodatkowo ma być zapro-
jektowana i uruchomiona
strona internetowa, a tak-
że aplikacja mobilna. 

Urządzenia pomiarowe zosta-
ną zainstalowane we wszystkich
dzielnicach miasta oraz w 20
gminach ościennych.

– Cały czas inwestujemy w
walkę ze smogiem, aby warsza-
wiacy mogli oddychać czystszym
powietrzem. Dotujemy likwida-

cję tzw. kopciuchów, rozwijamy
ekologiczny transport publicz-
ny i chcemy jeszcze bardziej rze-
telnie informować mieszkańców
o stężeniach zanieczyszczenia
powietrza, w trosce o ich zdro-
wie – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent Warszawy.

Celem ogłoszonego dialogu
technicznego jest pozyskanie z
rynku informacji, które pozwo-
lą doprecyzować specyfikację
istotnych warunków zamówie-
nia i ostatecznie zakończyć pra-
ce nad dokumentacją, aby jak
najszybciej uruchomić procedu-
rę przetargową. Rynek urządzeń
do pomiaru jakości powietrza i
technologii informatycznych

rozwija się szybko. Miastu zale-
ży na zdobyciu informacji o naj-
nowszych dostępnych rozwiąza-
niach oraz parametrach tech-
nicznych. Zapewnią one efek-
tywną architekturę systemu,
obejmującego urządzenia do po-
miarów jakości powietrza oraz
infrastrukturę IT i oprogramo-
wanie do pozyskiwania, prze-
twarzania i udostępniania da-
nych - poprzez przyjazną stronę
internetową oraz aplikację mo-
bilną. Łączny koszt budowy sys-
temu, w ramach projektu Wir-
tualny Warszawski Obszar Funk-
cjonalny, wyniesie 4-5 mln zł.

Czujniki zostaną zamontowa-
ne we wszystkich dzielnicach
Warszawy (minimum 100 sztuk)
i na terenach 20 gmin ościen-
nych. Lokalizacje czujników zo-
stały wytypowane przez eksper-
tów z Politechniki Warszawskiej
- w taki sposób, aby uzyskane
wyniki były reprezentatywne dla
poszczególnych dzielnic. Część
urządzeń pojawi się na budyn-
kach placówek oświatowych,
użyteczności publicznej oraz w
rejonie ruchliwych ulic i skrzyżo-
wań. Pozwoli to na dokładniej-

sze monitorowanie i identyfika-
cję potencjalnych zagrożeń, a
także na dalsze doskonalenie
systemu informowania miesz-
kańców.

Stolica dąży do rozwoju kom-
pleksowego systemu monitorin-
gu jakości powietrza. Obecnie
dane o jakości powietrza pozy-
skiwane są z systemu pomiaro-
wego Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (GIOŚ),
obejmującego na terenie War-
szawy sześć stacji referencyj-
nych, które wykonują pomiary
automatyczne. W ramach roz-
budowy systemu Warszawa pro-
wadzi proces budowy dwóch ko-
lejnych referencyjnych stacji mo-
nitoringu jakości powietrza, któ-
re zostaną włączone do systemu
Państwowego Monitoringu Śro-
dowiska (PMŚ).

Dane ze wszystkich stacji refe-
rencyjnych oraz 170 czujników ja-
kości powietrza będą prezento-
wane w Warszawskim Indeksie
Powietrza oraz w aplikacji mobil-
nej. Aktualny stan jakości powie-
trza będzie przedstawiany w czte-
rostopniowej skali wraz z zalece-
niami dla mieszkańców. R K

Warszawa rozwija system monitoringu jakości powietrza
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Pracownicy pionów finanso-
wych czy księgowych, jak i ich
zarządzający szefowie, zwykle
uważani są za osoby zamknięte
w świecie cyferek i uwarunko-
wań rozliczeniowo - ekonomicz-
nych. Jednak życie pokazuje, że
często takie mechaniczne szu-
fladkowanie jest błędne, a za
kolumnami cyferek i suchych
przepisów kryją się osoby wraż-
liwe, otwarte na współpracę i w
razie potrzeby pomoc innym. 

W łaśnie do takiej pozytyw-
nej grupy zaliczyć można
panią Alicję Sujkowską -

Szkup, długoletnią dyrektorkę Dzielni-
cowego Biura Finansów Oświaty Dziel-
nicy Ursynów, odchodzącą wkrótce na
emeryturę.

Pani Alicja jest osobą nietuzinkową.
Pełniąc przez 25 lat funkcję dyrektora
jednostki nadzorowanej przez zarząd
dzielnicy i burmistrza, współpracowa-
ła ze wszystkimi dotychczasowymi bur-
mistrzami Ursynowa. Poczynając od
Stanisława Falińskiego, pierwszego bur-
mistrza, który rządził Ursynowem ma-
jącym wówczas status gminy, aż do
obecnego burmistrza Dzielnicy - Ro-
berta Kempy. Już sam ten fakt może
świadczyć o kompetencjach meryto-
rycznych pani Alicji, docenianych przez
przełożonych, ale również o umiejęt-
ności  współpracy z  przełożonymi i ich
współpracownikami. 

Początek kariery zawodowej nie
zapowiadał realizowanych
później zadań. Absolwentka

Politechniki Warszawskiej - Wydziału
Mechaniki Precyzyjnej, pracę magister-
sko - inżynierską napisała na temat nie-
zawodności magnetofonów. Zapowia-
dała się interesująca kariera zawodo-
wa, m. in. w zakładach radiowo - tele-

wizyjnych, zwanych w skrócie “Ka-
sprzakiem”. Niestety, okres kryzysów
ekonomicznych i politycznych skutko-
wał zlikwidowaniem zakładu. Potem
było poszukiwanie pracy,  samodzielna
działalność gospodarcza. W między-
czasie pani Alicja dostrzegła potencjał
tkwiący w obsłudze finansów i księgo-
wości nowych firm, powstających jak
grzyby po deszczu w okresie transfor-
macji. No więc zmiana specjalizacji,
podwyższanie kwalifikacji, studia pody-
plomowe. To wszystko, połączone z
uzyskiwaniem nowych kompetencji fi-
nansowo - księgowych, dało możliwość
podjęcia pracy w mokotowskim Zespo-
le Ekonomiczno - Administracyjnym
Szkół (ZEAS). 

Początkowo, jeszcze w okresie
integracji Ursynowa z Mokoto-
wem, finanse oświaty były ob-

sługiwane przez ZEAS. Jednak w mo-
mencie wyodrębnienia się Ursynowa
jako samodzielnej gminy konieczne by-
ło zorganizowanie praktycznie od pod-
staw analogicznej struktury. W 1995
roku utworzono  Zespół Obsługi Placó-
wek Oświatowych. 

– Kiedy tworzono ZOTO, byłam oso-
bą która przejmowała dokumenty tych
wszystkich naszych placówek ursynow-
skich – opowiada Alicja Szkup. – Two-
rzyłam ten zespół od zera. Trzeba było
wszystko zorganizować, wszystko ku-
pić. Nie było nawet przysłowiowej
szklanki, musieliśmy sami załatwiać.
Trzeba było znaleźć i zatrudnić pra-
cowników, wszystko uruchomić. Przy
tym konieczne było zachowanie cią-
głości obsługi finansów, to była naj-
trudniejsza rzecz. Nie można było zro-
bić jakiejkolwiek przerwy ze względu
na konieczność dokonania wypłaty dla
pracowników oświaty. Trzeba pamię-
tać, że wtedy wszystko było trudno do-
stępne, wielu rzeczy nie można było
kupić, były problemy z komputerami, a
także problemy z kontami bankowy-
mi, trzeba było czekać na założenie
konta w banku. To nie było tak jak te-
raz, że się idzie lub nawet dzwoni, i
wszystko jest z marszu załatwiane.  Ale
nie tylko tego brakowało. 

T rzeba było stworzyć przepisy
dotyczące pracy w placówkach
oświatowych, opracować re-

gulaminy. Wymagało to ogromnego
wysiłku. Na szczęście ludzie w otocze-
niu to byli pasjonaci. Nikt nie liczył cza-
su pracy. Nie było wszystkich potrzeb-
nych komputerów, więc pracowaliśmy
na trzy zmiany, żeby jak najszybciej uru-
chomić ten zespół, na co mieliśmy tyl-
ko miesiąc! Wszystko trzeba było ku-
pić, załatwić, zorganizować, a na do-
datek nie było jeszcze odpowiednich
programów komputerowych. Wszystko
naprawdę wymagało mnóstwa pracy –
wspomina Alicja Sujkowska - Szkup.

Okres ten dobrze pamięta
pierwszy burmistrz gminy
Ursynów Stanisław Faliński,

zarządzający ówczesną gminą podczas
dwóch kadencji 1994 - 2002.

– Współpracowałem z panią Alicją
jako burmistrz przez wiele lat – przy-
wołuje dawne czasy Stanisław Faliński.
– Pamiętam ją jako dokładną i bardzo
odpowiedzialną osobę. Kierowała in-
stytucją, która zajmowała się obsługą
finansową oświaty. Na początku pra-
cowała w pionie pani Anny Polarczyk,
która była wówczas członkiem zarzą-
du Ursynowa. Później, po wygraniu
konkursu, została dyrektorem Zespo-
łu Obsługi Placówek Oświatowych. By-
ła bardzo dobrym i sumiennym pra-
cownikiem, zresztą jak i cała ekipa per-
sonalna. To byli ludzie bardzo oddani
ówczesnej gminie Ursynów i bardzo z
nią związani. Zawsze jak się z nimi
rozmawiało, to nie było “nasza pra-
ca”, ale “nasza gmina, nasz Ursynów”.
Całe otoczenie zarządu było przesiąk-
nięte takim patriotyzmem lokalnym.
Tak samo było w tej placówce, którą
kierowała pani Szkupowa. Zresztą by-
ła człowiekiem dbającym o swoich lu-
dzi, tak trochę jakby matkowała im.
Solidarne podejście do pracowników
było wówczas bardzo typowe w urzę-
dzie - wspominał były burmistrz Stani-
sław Faliński. 

Wiele takich działań prospo-
łecznych nie było doprecy-
zowanych lub związanych

z zadaniami statutowymi jednostki czy
nawet urzędu. Po prostu, gdy była po-
trzeba, zawsze znalazł się ktoś, kto włą-
czał się, pomagał, organizował, wspie-
rał działania urzędu na rzecz szeroko ro-
zumianej oświaty.  

– Nie było takiego podziału, że lu-
dzie od finansów zajmują się tylko fi-
nansami - mówiła Alicja Szkup. – Gdy
ktoś miał jakiś pomysł, to włączał się w
realizację. Cóż, byliśmy wtedy młodsi,
kreatywni, a przede wszystkim chętni
do takiej pracy, by coś dla tej nowej
dzielnicy zrobić.  Takim naszym moto-
rem była właściwie pani Anna Polar-
czyk, która miała mnóstwo różnych po-
mysłów na rozwój tej oświaty. Przy
wsparciu zarządu dzielnicy organizo-
waliśmy wyjazdy kolonijne dla dzieci,
zimowiska dla dzieci rodzin z problema-
mi czy ubogich, staraliśmy się możli-
wie jak najlepiej wykorzystać możliwo-
ści pomocy tym ludziom - wspominała
Alicja Szkup. 

Współpraca z pani Alicji Suj-
kowskiej z Anną Polarczyk
zaowocowała szeregiem

inicjatyw i pożytecznych działań.
– Z Alicją Sujkowską-Szkup pozna-

łam się w 1995 roku – opowiada Anna
Polarczyk. – W tym czasie kierowałam
i odpowiadałam w Zarządzie Gminy
Ursynów za sprawy Oświaty i Sportu.
Na przełomie maja-czerwca 1995 roku
Zarząd Gminy przygotowywał się do
powołania nowej jednostki samorzą-
dowej, jaką miał się stać  Zespół Obsłu-
gi Placówek Oświatowych Gminy Ur-
synów – ZOPO. Zwieńczeniem tego
procesu był konkurs na stanowisko dy-
rektora ZOPO. Jednym z wielu kan-
dydatów na to stanowisko była wła-
śnie pani Alicja. Już podczas konkur-
su zwróciła na siebie uwagę swoją
kompetencją, dotyczącą znajomości
zagadnień spraw oświaty i jej finanso-
wania. Konkurs bezapelacyjnie wy-
grała. Dzisiaj mogę z całą odpowie-
dzialnością powiedzieć, że jej wybór na
dyrektora ZOPO to w mojej ocenie by-
ła wielka wygrana dla całego Zarządu
Gminy i Ursynowskiej Oświaty. Znajo-
mość zagadnień oświaty przez  Alicję
Sujkowską- Szkup to nie był jedyny
przymiot, który pomagał jej prowa-
dzić jednostkę przez 25 lat,  zwłaszcza
w początkowym okresie tworzenia ZO-
PO. Jej decyzyjność, umiejętność sta-
wiania na właściwych ludzi, ustalania
priorytetów w kierowaniu jednostką,
upór towarzyszący Jej w realizacji i
rozwiązywaniu trudnych spraw, a

przede wszystkim umiejętność współ-
pracy zarówno z pracownikami, radny-
mi, dyrektorami placówek oświato-
wych oraz z władzami samorządowy-
mi, sprawił, że Alicja Sujkowska-Szkup
stała się po prostu Instytucją! – wspo-
minała Anna Polarczyk.

W raz z tzw. “ustawą war-
szawską” zlikwidowane zo-
stały warszawskie gminy i

jak przystało na miasto stołeczne, utwo-
rzono dzielnice. Spowodowało to szereg
dalszych reperkusji organizacyjnych.
W konsekwencji zmieniono również or-
ganizację finansów oświaty, tworząc
dzielnicowe Biura Finansów Oświaty.
W grudniu 2003 roku został nadany
statut Dzielnicowego Biura Finansów
Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy.
Zadania Biuro określono jako obsługę fi-
nansową, administracyjną i prawną jed-
nostek, którymi są ursynowskie jed-
nostki oświatowe publiczne finansowa-
ne z budżetu Warszawy – przedszkola,
szkoły podstawowe, licea i poradnie
psychologiczno - pedagogiczne.  Dy-
rektorem nowej jednostki została Alicja
Sujkowska - Szkup.

– Zajmujemy się działalnością finan-
sowo - księgową, administracyjną rów-
nież – mówi dyrektor Alicja Szput. –
Zatrudniamy prawników, którzy wspo-
magają pracę dyrektorów. Co prawda,
jak się mówi, jesteśmy głównym księgo-
wym dla placówek oświatowych, ale
główny księgowy też kreuje pewne rze-
czy i pomaga dyrektorom jednostek
oświatowych w ich pracy. Jesteśmy jed-
nostką wyspecjalizowaną w szerokim
zakresie i często dyrektorzy przycho-
dzą do nas z problemami, żebyśmy po-
mogli im rozwiązać. Co prawda, środ-
ki finansowe przyznaje zarząd, ale my
jesteśmy takim wykonawcą  zajmują-
cym się finansami publicznymi - wyja-
śnia Alicja Szput.

Formalnie Dzielnicowe Biuro Fi-
nansów Oświaty jest jednost-
ką wykonawczą, jednak to taki

specyficzny wykonawca, bo z ludzką
twarzą. Jest wiele osób zagubionych,
przytłoczonych problemami, choćby w
przypadku dofinansowania dzieci nie-
pełnosprawnych. Każde z tych dzieci
otrzymuje pewną zindywidualizowa-
ną pulę środków przekazywaną do
szkół. Jednak opiekunowie, nie zawsze
wiedząc, jak się w konkretnych spra-
wach poruszać, zamiast do szkoły wę-
drują do DBFO. Również w przypadku
jakichś domowych problemów finan-
sowych, nie tylko edukacyjnych. Bo tam
są finanse... Pani dyrektor zawsze wy-
słucha, poradzi, i kierując do właściwej
jednostki, którą przecież nie jest DBFO,
uspokojonym już petentom wskazuje
właściwy adres, gdzie uzyskają oczeki-
waną pomoc.

“Generalnie, lubię pomagać lu-
dziom...” – te słowa pani dyrektor Suj-
kowskiej - Szkup można traktować jako
jej drogowskaz życiowy. Realizując zna-
komicie swoje zadania formalne, swo-
im wielkim sercem obdarza wszystkich,
którzy tego potrzebują.

– Jestem burmistrzem, który bardzo
długo współpracował z panią Alą – mó-
wi Robert Kempa obecny burmistrz Ur-
synowa . – Bardzo ceniłem sobie  współ-
prace i dziękuję za te pięć lat. Zwraca-
ła uwagę jej rzetelność i skrupulatność
oraz widoczne poczucie obowiązkowo-
ści. Pamiętam ją jako osobę wymagają-
cą wobec pracowników, ale jeszcze bar-
dziej była bardzo wymagająca wobec
siebie.  Jednocześnie, znając panią Alę
od strony zawodowej, nie wątpię, że
ten obecny finał pracy jako dyrektorki
ursynowskiego Biura Finansowania
Oświaty, po przejściu na emeryturę,
będzie początkiem jakiejś nowej aktyw-
ności, może społecznej – konkluduje
burmistrz Robert Kempa. 

T reści tej miłej oceny meryto-
rycznej burmistrza Kempy roz-
szerza Anna Polarczyk: 

– Alu, wiedz, że jesteś w środowisku
bardzo ceniona, lubiana i szanowana,
zawsze otwarta na drugiego człowie-
ka, zawsze chętna do bezinteresow-
nej pomocy. Droga Alu, to była przy-
jemność i wielki zaszczyt współpraco-
wać z Tobą!

Alicja Sujkowska-Szkup i jej ciekawa kariera

Generalnie – lubię pomagać ludziom...
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Zgodnie z ustawą o elektromobilności i
paliwach alternatywnych w Warszawie
ma powstać minimum 1000 punktów,
umożliwiających ładowanie pojazdów
napędzanych energią elektryczną. 

W stolicy są już 144 punkty ładowania zlokali-
zowane w 54 stacjach. Ponadto w tym roku ma po-
wstać kolejnych 41 punktów w 21 stacjach. Projekt
stołecznego „Planu budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania pojazdów elektrycznych” przewi-
duje możliwość uruchomienia 1034 punktów ła-
dowania w kolejnych 517 stacjach. Po konsulta-
cjach z mieszkańcami wybrane zostaną lokaliza-
cje, w których będzie zainstalowanych minimum
815 punktów ładowania.

Więcej punktów ładowania samochodów elek-
trycznych i hybrydowych to jeden z kroków ku
czystszemu powietrzu i zrównoważonemu roz-
wojowi Warszawy. Dzięki inwestycjom w elektro-
mobilność, w powietrzu, którym oddychamy,
jest mniej pyłu zawieszonego oraz szkodliwych

tlenków azotu i tlenków siarki. Korzystanie z po-
jazdów przyjaznych środowisku wpływa też na
redukcję emisji dwutlenku węgla oraz obniżenie
poziomu hałasu. Warszawa od dawna wspiera te
inicjatywy.

Każda planowana stacja to wolno stojący słupek
z dwoma punktami ładowania. Moc pojedyncze-
go punktu (22 kW) pozwoli na ładowanie jedne-
go pojazdu w czasie 1-3 godzin. Każdy słupek
umożliwi ładowanie dwóch pojazdów jednocze-
śnie, dlatego konieczne jest wyznaczenie przy
nim dwóch stanowisk postojowych. Wymiary co
najmniej jednego z nich spełnią kryteria dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami. Stacje,
służące zasilaniu pojazdów elektrycznych i hy-
brydowych, powstaną w całym mieście. Projekt
przewiduje kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt
stacji w każdej z dzielnic. Wybudowane zostaną
zarówno pojedyncze stacje, jak i większe skupiska,
w których znajdzie się od dwóch do nawet kilku-
nastu stacji. 

Proponowane lokalizacje zostały wybrane
wspólnie przez Biuro Infrastruktury, zarządców

stołecznych dróg (Zarząd Dróg Miejskich i urzędy
dzielnic) oraz operatorów systemów dystrybu-
cyjnych elektroenergetycznych (innogy Stoen
Operator sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja S.A. Od-
dział w Warszawie). Zgodnie z przepisami ustawy
o elektromobilności do wybudowania stacji łado-
wania zobowiązani są operatorzy systemów dys-
trybucyjnych elektroenergetycznych.

Priorytetem przy wyborze wszystkich lokaliza-
cji było umożliwienie mieszkańcom ładowania
samochodu podczas przebywania w miejscach
związanych z edukacją, kulturą, sportem i roz-
rywką, np. na błoniach PGE Narodowego. Stacje
ładowania będą też instalowane w pobliżu urzę-
dów czy placówek służby zdrowia, a także w są-
siedztwie budynków wielorodzinnych, by ułatwić
ich mieszkańcom podjęcie decyzji o kupnie pojaz-
du elektrycznego. Ważną przesłanką, wpływają-
cą na wybór lokalizacji, była również własność
gruntu – zdecydowaliśmy, aby stacje budowane
były wyłącznie na gruntach miejskich. Innymi

kryteriami były dostępność infrastruktury elek-
troenergetycznej oraz większa liczba miejsc par-
kingowych w okolicy.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Na
stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl można
zapoznać się z projektem „Planu budowy ogól-
nodostępnych stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych” oraz z grafikami i mapą, przedstawia-
jącymi lokalizacje planowanych stacji ładowania.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną kon-
sultacje zostaną przeprowadzone w formie elek-
tronicznej. Będą trwały do 31 maja. Od pierw-
szego dnia konsultacji uwagi do lokalizacji plano-
wanych stacji ładowania można wysyłać mailem
na adres konsultacje_infrastruktura@um.war-
szawa.pl. 14 maja odbędzie się dyżur telefonicz-
ny, w trakcie którego będzie można porozmawiać
z urzędnikami, zaangażowanymi w przygotowa-
nie konsultowanego planu oraz zgłosić swoje uwa-
gi. Na 20 maja zaplanowana jest wideokonferen-
cja online lub spotkanie konsultacyjne (zależnie
od sytuacji epidemicznej) z udziałem ekspertów
od elektromobilności. R K

Będą nowe stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych

Prof. Michał Zasada nowym rektorem SGGW
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Jakość wody w rzece jest
dobra i na bieżąco kontro-
lowana przez badaczy z
laboratorium MPWiK.
Szczegółowe wyniki analiz
są dostępne na stronie
MPWiK.

Ostatnie badania wody w Wi-
śle zostały wykonane rano 23
czerwca po zakończeniu zrzutu
burzowego z przelewu przy ul.
Farysa i powtórzone 26 czerwca.
Wyniki potwierdzają, że na stan
Wisły mają wpływ głównie in-
tensywne opady deszczu - nie
tylko w samej Warszawie, ale i
na południe od miasta. Powo-
dują one podnoszenie się pozio-
mu wody w rzece.

W okresie od 16 do 23 czerw-
ca poziom wody wzrósł o ponad
50 cm. - Tym samym jakość wo-
dy obniża się z powodu podmy-
wania brzegów rzeki i spływów
z pól uprawnych – tłumaczy dr
Anna Olejnik, zastępczyni dy-
rektora Pionu Wody w Miejskim

Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Warszawie.

Eksperci MPWiK zbadali
próbki wody z Wisły pobrane
w rejonie przelewu przy ul. Fa-
rysa, a także obok studni Gru-
ba Kaśka, znajdującej się ok. 10
km dalej na południe, oraz na
odcinku od Warszawy do Płoc-
ka. Wyniki są porównywalne.
Dotyczy to zarówno parame-
trów fizyko-chemicznych, jak i
ilości tlenu rozpuszczonego w
wodzie.

Pozostałe parametry, w tym
liczba bakterii, przy obecnym
wezbraniu mają wartości zbli-
żone do tych z miesięcy letnich w
latach wcześniejszych. Co naj-
ważniejsze, stężenia metali cięż-
kich w rzece są znikome - na po-
ziomie poniżej granicy oznaczal-
ności, czyli uwzględnienia w po-
miarze.

– Na jakość wody w rzece ma
wpływ wiele czynników. Warto
zwrócić uwagę szczególnie na

stopień zasolenia wody wiśla-
nej. Jest on wynikiem ciągłych
zrzutów zasolonych wód kopal-
nianych – puentuje dr Olejnik.

MPWiK prowadzi własny
monitoring jakości wody w Wi-
śle. Próbki wody są pobierane
w kilku punktach kontroli ja-
kości wody z rzeki – 7 z nich
jest zlokalizowanych na odcin-
ku warszawskim, tj. 500 m od
przelewu burzowego przy ul.
Farysa, 2,5 km oraz przy wylo-
cie oczyszczonych ścieków z
Zakładu „Czajka”. Kolejnych 7
znajduje się na odcinku od
Warszawy do Płocka.

Zakres badań obejmuje para-
metry chemiczne oraz mikrobio-
logiczne, w tym stężenie bakte-
rii i metali ciężkich. Nad prawi-
dłowym poborem próbek do
analiz oraz wykonaniem badań
czuwają specjaliści z laborato-
rium MPWiK, które posiada
akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji.

Rozpoczęliśmy drugi etap rekrutacji do
żłobków, w którym dostępnych jest bli-
sko 3,1 tys. miejsc dla najmłodszych
warszawiaków. Wolne miejsca dostępne
są prawie w każdej dzielnicy Warszawy.
Nabór uzupełniający potrwa do 13 lipca.

Rekrutacja jest prowadzona na stronie:
www.zlobki.waw.pl.

Po pierwszym etapie rekrutacji pozostały do
dyspozycji wolne miejsca. Dodatkowo, dzięki za-
kończonemu w czerwcu konkursowi na wykup
prawie tysiąca miejsc w prywatnych żłobkach,
zapewnimy opiekę nad dziećmi do lat trzech w no-
wych placówkach.

We wszystkich żłobkach miejskich oraz niepu-
blicznych dotowanych przez miasto opieka nad
maluchami jest bezpłatna – rodzic płaci jedynie za
wyżywienie dziecka.

W zależności od lokalizacji i wielkości żłobka za-
interesowanie nimi jest zróżnicowane, dlatego
przed wskazaniem konkretnego warto sprawdzić
dostępność miejsc w okolicznych placówkach.

Lista ponad 30 nowych placówek, w których są
dostępne miejsca w ramach drugiego etapu rekru-
tacji, znajduje się pod poniższym adresem: zlob-
ki.waw.pl/ii-etap-rekrutacji

– Do września zapewnimy 14,5 tys. bezpłat-
nych miejsc w żłobkach, czyli dwa razy tyle, ile na
początku ubiegłego roku, a kolejka do nich nigdy
nie była tak mała. Podejmujemy również inne
działania, aby wszyscy zainteresowani miejskimi
żłobkami rodzice mogli otrzymać miejsce – mów
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Chcielibyśmy również zaproponować Radzie
Miasta rozszerzenie bonu żłobkowego – zmiany
dotyczyłyby podniesienia progu dochodowego.
Obecnie korzystanie z placówek niepublicznych
jest dofinansowane przez miasto w postaci bonu
o wartości maksimum 400 zł. Jest on przyzna-
wany co miesiąc od ukończenia przez dziecko ro-
ku aż do momentu objęcia go wychowaniem
przedszkolnym.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać rodzice,
którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w War-
szawie, nie są na urlopie wychowawczym, ich do-
chody nie przekraczają 2883 zł netto na osobę w
rodzinie, a dziecko jest na liście oczekujących
na miejsce w publicznym żłobku (wówczas wy-
magamy zgody na skreślenie z listy na czas otrzy-
mywania świadczenia) lub chodzi do miejskiej
placówki, ale rodzic wypowie umowę o świad-
czenie usług.

Woda w Wiśle jest bezpieczna

Ponad 3 tys. miejsc w żłobkach
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W sobotę 20 czerwca przy-
padła 80. rocznica egzeku-
cji więźniów Pawiaka w
Palmirach. Tego dnia war-
szawiacy uczcili pamięć
368 ofiar pod Pomnikiem
Drzewa Pawiackiego oraz
w Palmirach. Zbrodnia w
Palmirach była straszli-
wym aktem terroru wy-
mierzonym celowo w elitę
innego narodu. Jej źródła
należy szukać w przyzwo-
leniu na traktowanie in-
nych ludzi jako gorszych.  

Jakkolwiek władze państwo-
we Polski po porażce militarnej
we wrześniu nie skapitulowały,
to zdaniem Niemców państwo
polskie przestało istnieć, a więc
stosunek wierności do swego
kraju przestał obowiązywać.
Zdaniem niemieckich prawni-
ków obywatele polscy stali się
niemieckimi poddanymi(deut-
sche Schutzgenossen). 

Jednocześnie nie zyskiwali
oni praw należnych obywate-
lom Rzeszy, nawet gdy zamiesz-
kiwali obszar Ziem Zachodnich
włączonych do państwa nie-
mieckiego. Ludność taka zosta-
ła włączona w struktury prawne
III Rzeszy, ale rzeczywiście po-
zbawiona podstawowych praw
obywatelskich. We wrześniu
1939 zajmowane terytoria pod-
legały pod okupację wojenną
sprawowaną przez sztaby do-
wodzenia Wermahtu (Kom-
mandostab) lub sztabom admi-
nistracji (Verwaltungsstab). Jed-
nocześnie przy pogwałceniu
wszelkich prawnych standar-
dów rozciągnięto niemieckie
prawo karne na obywateli daw-
nego państwa polskiego. Prof.
Gerber uznał, że w przypadku,
gdy państwo polskie przestało
istnieć, stosunek wierności do
dawnego kraju przestał obowią-
zywać, więc automatycznie sta-
ją się oni niemieckimi poddany-
mi (deutsche Schutzgenossen).
Więzienia, w tym i Pawiak, za-

częły zapełniać się przedstawi-
cielami polskich elit, których je-
dyną “przewiną” był patriotyzm.
Wkrótce osoby te zaczęto sukce-
sywnie mordować, m. in. w Pal-
mirach.  Na rozkaz Heinricha
Himmlera tak zwane grupy ope-
racyjne SS (Einsatzgruppen SS
), składające się z Waffen SS,
Gestapo, Służby Bezpieczeń-
stwa (Sicherheitsdienst SD) i in-
nych formacji o charakterze po-
licyjnym mordowały polskich
patriotów. Tym grupom przy-
dzielono zadanie „politycznego
oczyszczenia gruntu”  z elemen-
tu przywódczego, co oznaczało
wymordowanie najbardziej ak-
tywnych społecznie i politycz-
nie wykształconych Polaków.

Otoczeni drutem na 
polanie śmierci

W latach 1939-1921 w Palmi-
rach odbyło się 21 egzekucji, w
których zginęło ponad 1700

osób. Miejsce to wybrano nie-
przypadkowo. Teren ten znaj-
dował się w lasach Kampinosu i
był ogrodzony drutem kolcza-
stym, ponieważ wcześniej mie-
ścił się tam skład amunicji Woj-
ska Polskiego. Odosobniony, za-
mknięty teren był miejscem ide-
alnym do popełniania zbrodni
na ludności polskiej. W dniach
20–21 czerwca 1940 r. Niemcy
rozstrzelali w Palmirach 368
osób, w tym 82 kobiety. Była to
największa egzekucja w tej miej-
scowości. Zginęło wówczas wie-
lu wybitnych działaczy społecz-
nych i politycznych, dziennika-
rzy, lekarzy, adwokatów, księ-
ży. Wśród nich znaleźli się: dłu-
goletni poseł na Sejm RP – Mie-
czysław Niedziałkowski, mar-
szałek Sejmu – Maciej Rataj,
olimpijczyk – Janusz Kusociń-
ski, poseł na Sejm i senator RP –
Halina Jaroszewicz, wiceprezy-
dent Warszawy – Jan Pohoski.

Jedną z ofiar egzekucji w
Palmirach był prawdopodob-
nie prezydent Warszawy Ste-
fan Starzyński. We wrześniu
1939 roku wsławił się on jako
współorganizator obrony stoli-
cy. Sprawował funkcję cywil-
nego komisarza przy Dowódz-
twie Obrony Warszawy. Przez
Niemców był postrzegany ja-
ko przywódca „aktywistów pol-
skiego ruchu oporu”, który or-
ganizuje ludność cywilną War-
szawy do aktywnej walki z We-
hrmachtem i „zagraża bezpie-
czeństwu na zapleczu”. Ze
swojego gabinetu w ratuszu zo-
stał zabrany przez gestapo 26
października 1939 roku. W
więzieniu policji bezpieczeń-
stwa na Pawiaku, gdzie osa-
dzono go na początku listopa-
da, został umieszczony w od-
dzielnej celi i był starannie izo-
lowany od innych więźniów.
W kancelarii więziennej został

wpisany do księgi rejestracyj-
nej jako więzień „N.N.”. W
grudniu 1939 roku, bezpośred-
nio przed świętami Bożego Na-
rodzenia, został zabrany z Pa-
wiaka. Od tej pory wszelki ślad
po nim zaginął. Najprawdopo-
dobniej został zamordowany
w Palmirach, jak wszyscy ci,
których działanie miało „za-
grażać bezpieczeństwu” władz
okupacyjnych. Wszystko wska-
zuje na to, że zbrodni dokona-
no w tajemnicy, tak aby Sta-
rzyński nie był postrzegany
przez rodaków jako męczen-
nik i bohater narodowy.

Do warstwy przywódczej zo-
stali zaliczeni członkowie tych
organizacji politycznych i spo-
łecznych, które uzyskały sta-
tus „nadzwyczaj niebezpiecz-
nych”. W pierwszej kolejności
zaliczono do nich Polski Zwią-
zek Zachodni. „Wrogie uspo-
sobienie do Niemców” lub
„działalność antyniemiecką”
przypisywano także członkom
Związku Powstańców Wielko-
polskich i Związku Powstań-
ców Śląskich, działaczom Fe-
deracji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny, Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”
i Związku Strzeleckiego.

Pamięć...
Wiele z osób, które rozstrzela-

no w Palmirach, miało żyć jesz-
cze podczas zasypywania w
zbiorowych mogiłach. Gajowy z
Palmir Adam Herbański po za-
kończeniu wojny opowiadał, że
widział w czerwcu 1940 roku
młodych ludzi ubranych w mun-
dury w kolorze khaki, z czerwo-
nymi opaskami ze swastyką na
ramieniu, jak kopali bardzo głę-
bokie doły.

– Jeden to był chyba oficer –
wspominał gajowy. – On stał na
boku i słychać było, jak odliczał,
potem padał strzał. Strzelało
dwóch do jednego. Niemcy nie
patrzyli, czy jest żywy, czy nie.

Człowiek wpadał do dołu, zasy-
pywali, udeptywali ziemię. To
był dół zamaskowany, jak zasze-
dłem tam, to nie wiem, czy mnie
złudzenie czy mnie strach prze-
jął, bo zdawało mi się, że ta zie-
mia się ruszała – dodał.

Po zakończeniu wojny, w
1945 roku ekshumacji podjęły
się kobiety: Stefania Siwiec, Ja-
dwiga Boryta-Nowakowska i Zo-
fia Rybicka ze wzruszeniem
przypominały dramatyczne sy-
tuacje sprzed lat.

– Jeden dzień był szczególnie
ciężki – opowiadała jedna z
nich. –  Odkryto wtedy olbrzy-
mią mogiłę, było w niej może ze
200 zwłok. To byłoby nie do
wytrzymania, ale czułyśmy, że
robimy to dla tych biednych za-
bitych ludzi.

Ekshumacje rozpoczną się w
listopadzie 1945 r. Polski Czer-
wony Krzyż pracować będzie na
miejscu zbrodni do czerwca
1946 r. Bliscy pomordowanych
rozpoznają ich po ubraniach, je-
śli przy ciałach nie zostaną odna-
lezione dokumenty. “Oględziny
wykazały, że niemal w każdej
mogile znajdowali się ludzie lek-
ko tylko ranieni i zakopani żyw-
cem” – czytamy w zapiskach Bar-
toszewskiego. Czasami świado-
mi swojego losu skazańcy zapisy-
wali przed śmiercią na kartce
datę z dopiskiem “Palmiry. Roz-
strzelany”. Niektórzy podobne
zapisy zostawili w książeczkach
modlitewnych.

Obecnie w miejscu rozstrze-
lań znajduje się cmentarz.
Zbrodnia ta jest również wnikli-
wie zbadana w źródłach oraz ar-
cheologicznie. Historia więź-
niów Pawiaka przez lata stano-
wiła jeden z symboli rasistow-
skiej polityki niemieckiej III Rze-
szy i powinna być przesłaniem
dla pokoleń, jak kończy się po-
pieranie myśli politycznej opar-
tej na pogardzie dla drugiego
człowieka.

P i o t r  C e l e j

80. rocznica egzekucji warszawskiej inteligencji w Palmirach

Kusociński, Rataj, Niedziałkowski...

Władze Warszawy wystąpiły do
premiera o zmianę przepisów, któ-
re umożliwią przeprowadzanie te-
stów na obecność środków odu-
rzających wśród pracowników.

- Zgodnie z przepisami nasze służby
nie mają prawa kontrolować w tym za-
kresie kierowców. W związku z tym wy-
stępujemy z pismem do pana premiera
z sugestią zmiany przepisów w randze
ustawowej, które by umożliwiły prze-
woźnikom takie kontrole. Pismo zosta-
nie najpewniej jeszcze dziś skierowa-
ne do pana premiera – zapowiedział
Robert Soszyński, zastępca prezydenta
m. st. Warszawy.

- To reakcja miasta na niepotwier-
dzone doniesienia mediów ws. okolicz-
ności wypadku na moście Grota-Row-
eckiego. Podały one, że kierowca auto-
busu miał być pod wpływem środków
odurzających. - Mam nadzieję, że ta in-
formacja się nie potwierdzi. Ale wła-
śnie chcąc zapobiec takim sytuacjom,
zwracamy się do premiera – zaznaczył
Soszyński. Złożył też wyrazy współczu-
cia bliskim ofiary wypadku.

Jak podkreślił zastępca prezydenta
Trzaskowskiego, zupełnie inne możli-
wości miasto ma ws. kontroli spożycia
alkoholu u kierowców. Powtórzył też, że
miasto będzie współpracować z proku-
raturą, by okoliczności wypadku zosta-
ły wyjaśnione.

- ZTM zlecił kontrole w zajezdniach
firmy Arriva Polska, do której należał
autobus, który uległ wypadkowi. - Dziś
pracownicy ZTM są w trzech zajezd-
niach firmy Arriva, gdzie na tyle, na ile
pozwalają przepisy, dokonają kontroli

procedur dotyczących pojazdów i pra-
cowników – potwierdziła Katarzyna
Strzegomska, zastępca dyrektora ZTM.

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfor-
tu wszystkim pasażerom Warszawskiego
Transportu Publicznego jest naszym obo-
wiązkiem i priorytetem. Dlatego cały czas
podnoszone są standardy i zwiększane są
wymagania dla przewoźników.

Najnowsze pojazdy, a do takich zali-
czyć należy autobusy Solaris Urbino 18
CNG są wyposażone w stały monito-
ring wnętrza i otoczenia pojazdu, sys-
tem lokalizacji, zliczania pasażerów,
łączność alarmową kierowcy oraz gro-
madzą wszelkie możliwe dane o ruchu
pojazdu czy temperaturze wewnątrz.
Na wyposażeniu autobusu jest również
alkomat, który nie pozwoli na urucho-
mienie silnika przed wyjazdem z za-
jezdni, po dłuższym postoju czy po
zmianie prowadzącego, jeżeli kierowca
nie wykona testu.

Trzeźwość kierowców sprawdzana jest
każdego dnia. W styczniu 2020 roku tyl-

ko pracownicy Zarządu Transportu Miej-
skiego i Miejskich Zakładów Autobuso-
wych przeprowadzili 5341 kontroli, a w
całym 2019 roku - ponad 67 tysięcy.

W umowach pomiędzy Zarządem
Transportu Miejskiego a operatorami
jest zapis umożliwiający kontrolę kie-
rowców w przypadku podejrzenia, że są
pod wpływem alkoholu czy środków
odurzających. W takich sytuacjach na
miejsce wysyłany jest nadzór ruchu
oraz, w razie wątpliwości, wzywana
jest policja. W każdej chwili, czy to pod-
czas kursowania, czy w zajezdni, mamy
także możliwość kontroli pojazdu i jego
dokumentów, np. pod kątem wszyst-
kich niezbędnych badań.

Każdy z pojazdów musi uzyskać cer-
tyfikat ZTM. Podczas certyfikacji spraw-
dzane jest funkcjonowanie wszystkich
systemów, ale również działanie klima-
tyzacji czy biletomatu. Ponadto weryfi-
kowani są kierowcy. Zgodnie z umową
każdy z nich musi znać język polski
przynajmniej na poziomie średnio za-

awansowanym (poziom B1), dzięki cze-
mu może udzielić informacji pasażero-
wi lub przekazać pełne informacje o
zdarzeniu. Muszą znać układ komuni-
kacyjny oraz topografię Warszawy i
okolic, a także przepisy porządkowe i ta-
ryfowe. Przewoźnik odpowiada za to,
aby kierowcy posiadali państwowe
uprawnienia i badania niezbędne do
prowadzenia pojazdów.

Poza Miejskimi Zakładami Autobuso-
wymi (75 proc. przewozów) warszawia-
ków wozi pięć firm przewozowych (25
proc. przewozów). Przewoźnicy są wy-
bierani w przetargu nieograniczonym.
Zostały tu ściśle określone wymagania
dotyczące oferowanego taboru, doty-
czące np. ekologii, klimatyzacji czy wy-
posażenia. Poza systemem zliczania pa-
sażerów czy monitoringu wymogiem
jest również system kontroli dostępu do
pojazdu, czyli alkomat. Od listopada
2016 jest to wymóg w każdym ogłasza-
nym przetargu na obsługę warszawskich
linii. Każda z ofert musiała spełniać te
kryteria, a przy wyborze najlepszej z nich
niemal  równie ważna co cena było zasto-
sowanie alternatywnego, ekologicznego
źródła zasilania pojazdów. ZTM jasno
określił też formę zatrudnienia kierow-
ców: muszą mieć umowę o pracę.

Warszawa spełnia wszelkie standar-
dy bezpieczeństwa komunikacji miej-
skiej. Apelujemy do premiera o zmianę
przepisów, które pozwolą wprowadzić
dodatkowe środki zapobiegawcze w
postaci okresowych kontroli na obec-
ność środków odurzających.

Praca kierowcy miejskiego autobu-
su to ogromna odpowiedzialność –

chcemy więc, aby każdy pojedynczy
przypadek nieodpowiedzialnego za-
chowania mógł być zidentyfikowany.

W stosunku do 2018 roku liczba wy-
padków zmalała o 35 proc. Wszystkich
zdarzeń (wypadków i kolizji) było o 38
proc. mniej.

Kierowcy autobusów miejskich i mo-
torniczy spowodowali 29 wypadków
(to mniej o 22 proc. niż rok wcześniej),
w których obrażenia doznało 59 osób.
Sprawcami wypadków z udziałem ko-
munikacji miejskiej są jednak głównie
inni uczestnicy ruchu. Odpowiadają oni
za 70 proc. wszystkich wypadków.

W 2019 roku odnotowano 100 wy-
padków i 49 kolizji z udziałem pojaz-
dów komunikacji miejskiej (w takich
sytuacjach za każdym razem na miej-
sce wzywana jest policja). W rezulta-
cie zginęły 3 osoby (8,6 proc. wszyst-
kich ofiar wypadków), a rannych zo-
stało 158 osób (15,2 proc). Autobusy
w ubiegłym roku brały udział w 76
wypadkach i 43 kolizjach, natomiast
tramwaje uczestniczyły w 24 wypad-
kach i 6 kolizjach.

Częstym zjawiskiem, które ma bezpo-
średni wpływ na bezpieczeństwo w po-
jazdach komunikacji miejskiej jest gwał-
towne hamowanie wywołane przez nie-
prawidłowe zachowanie innych kierow-
ców, np. zajeżdżanie drogi. Często nie
zdają sobie sprawy, co dzieje się z pasa-
żerami pojazdów komunikacji miejskiej
(w tym osobami stojącymi, wózkami
dziecięcymi) podczas tego manewru. A
może on prowadzić do poważnych ob-
rażeń u niczego niespodziewających się
pasażerów. R K

Komunikacja miejska jest bezpieczna
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Dwa najważniejsze spraw-
dziany dla folblutów rocz-
nika derbowego wygrały
konie trenowane przez
Adama Wyrzyka. W goni-
twie o Nagrodę Iwna
triumfował Night Thun-
der pod Szczepanem Ma-
zurem, a w nagrodzie Soli-
ny fenomenalna Inter Roy-
al Lady z Joanną Wyrzyk
w siodle. 

Obie gonitwy rozegrane zosta-
ły na dystansie 2200 m, czas lep-
szy o 2 sekundy osiągnął Night
Thunder, ale należy wziąć pod
uwagę to, że Inter Royal Lady wy-
grała wyścig bardzo łatwo nie na-
ciskana przez żadną rywalek.
Ogier korzystał natomiast z po-
mocy dwóch towarzyszy ze stajni
ogierów Proletarius i Hipop de
Loire, których zadaniem było na-
rzucenie selekcyjnego tempa. Pro-
letarius zaczął bardzo mocno, po-
konując pierwsze 1200 m w zna-
komitym czasie 1’13.4 sek. Na
ostatnim zakręcie pałeczkę lidera
przejął Hipop de Loire, ale koń-
cówka należała do Night Thun-
dera, Night Tornado i nie liczone-
go Sewerusa. Z tej trójki najmniej
eksploatowany przez jeźdźca był
ten drugi i to on jest faworytem
„Passy” na tegoroczne Derby, któ-
re zostaną rozegrane 19 lipca. Ni-
ght Tornado trenowany jest przez
Krzysztofa Ziemiańskiego. 

Bezbarwnie przebiegł polskiej
hodowli ogier Don Zou ze stajni
Andrzeja Walickiego. Dla znaw-
ców wyścigów konnych na Słu-
żewcu to żadna niespodzianka,
bowiem trener Walicki tradycyjnie
nie wygrywa nagrody Iwna, trak-
tując ten wyścig jako ostry trening
przed gonitwą Derby. Nie wiado-
mo więc do końca jaką wartość
wyścigową przedstawia Don Zou

i czy posiada klasę niezbędną do
wygrywania najważniejszych go-
nitw sezonu. Znając jednak fanta-
styczną „rękę” trenera Walickiego
do koni, zlekceważenie jego pod-
opiecznego przez graczy w dniu
19 lipca może zakończyć się dla
nich poważnym wstrząsem. Jeśli
chodzi o Inter Royal Lady, klacz o
wyjątkowym talencie do galopo-
wania dominującą na krótkich i
średnich dystansach, również nie
może być pewności, czy w star-
ciu z silnymi ogierami na morder-
czym dystansie 2400 m zdoła za-
chować siły na oddanie efektyw-
nego finiszu.

W gonitwie z cyklu Women
Power Series (1800 m), w której
ścigają się wyłącznie amazon-
ki, ogier Silver Rock ze stajni
Piotra Piątkowskiego z Darią
Panczew w siodle ograł po zacię-
tej walce o krótki łeb Philberta
dosiadanego przez Joannę
Grzybowską. Jako trzecia minę-
ła celownik Mystic Light pod
Małgorzatą Kryszyłowicz, któ-
ra w tym roku obchodzi okrą-
gły 30 jubileusz od jej debiutu w
wyścigowym siodle. Sensacyj-
nie zakończył się bieg o Nagro-
dę El Paso (1800 m) dla koni
arabskich czystej krwi. Absolut-
ny autsajder ogier Cesio treno-
wany przez Pawła Talarka i do-
siadany przez Aleksandra Re-
znikowa „liczył” na ostatniej pro-
stej ku osłupieniu widzów sied-
miu konkurentów sklasyfikowa-
nych wyżej od niego w handi-
capie generalnym, by łatwo wy-
grać w kapitalnym czasie 2`02.8
sek. Wyhodowany w Polsce
ogier to wyjątkowo waleczny
zawodnik, z którym muszą się
od ubiegłej niedzieli liczyć naj-
lepsze araby starszych roczni-
ków. Wygrana Cesia spowodo-

wała, że nikt nie trafił septymy,
kwinty i tripli ekspertów.

Jeśli chodzi o stronę organiza-
cyjną zawodów, najtrudniej jest
z dostaniem się na tor, ponieważ
organizator nie prowadzi wolnej
sprzedaży biletów wstępu. Można
je zakupić wyłącznie za pośred-
nictwem Internetu, co dla graczy
starszych wiekiem jest udręką, ale
co zrobić, skoro surowe przepisy
związane z pandemią koronawi-
rusa nie pozwalają gospodarzom
toru na rozprowadzanie biletów
normalną drogą. 

Podczas mityngu w dniach
20/21 czerwca służewiecki tor
kilkakrotnie nawiedziła potężna
ulewa. Co prawda organizator
udostępnił widzom krytą trybu-
nę środkową, ale tam akurat nie
było kas. Pandemia i na dodatek
ulewy wciąż utrudniają normal-
ne funkcjonowanie wyścigów. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
PPSS.. Zmagania w ramach serii

Women Series Cup przyniosły wi-
dzom kapitalny pojedynek o zwy-
cięstwo pomiędzy Silver Rockiem
i Phillbertem. Jeszcze dwieście me-
trów przed celownikiem w walce
pozostawała także Mystic Light,
jednak w końcówce nie była w sta-
nie utrzymać tempa wspomnia-
nej wyżej dwójki. Wydawało się,
że mocno finiszujący do Silver
Rocka Phillbert jeszcze przed ce-
lownikiem go „złapie”, jednak do-
siadany przez Darię Pantchev
ogier obronił się i utrzymał pierw-
szą pozycję o krótki łeb. Drugiego
w celowniku Phillberta, dosiada-
ła Joanna Grzybowska, a trzecia
zameldowała się Mystic Light z
Małgorzatą Kryszyłowicz w sio-
dle, która obchodziła tego dnia
swój jubileusz – dzisiaj minęło do-
kładnie 30 lat od jej debiutu w sio-
dle. Gratulujemy!

Stajnia Adama Wyrzyka triumfuje

Tak można by streścić to,
co działo się w Domu Sztu-
ki SMB „Jary” na Ursyno-
wie w drugiej połowie
czerwca. 

Z jednej strony placówka kilko-
ma wydarzeniami artystyczny-
mi nieśmiało wznowiła działal-

ność po długiej przerwie spowo-
dowanej epidemią koronawiru-
sa, z drugiej – te same wydarze-
nia zakończyły sezon kulturalny.

Czerwcowe „rozpoczęcie-zak-
ończenie” zostało podyktowane
sygnałami od mieszkańców, że już
bardzo stęsknili się za obcowa-
niem z kulturą w Domu Sztuki.
Stało się możliwe w IV etapie od-

mrażania życia gospodarczego i
społecznego w kraju, a odbyło z za-
chowaniem reżimów sanitarnych.

Wspomnianą tęsknotę po-
twierdziła frekwencja na impre-
zach. Wprawdzie na promocji
tomiku poezji Janiny Próchniew-
skiej „U schyłku dnia” była jesz-

cze dość skromna (przy czym
wszyscy, którzy przyszli, zostali
do końca długiego wieczoru, by
z uwagą wysłuchać nie tylko re-
fleksyjnych wierszy jego boha-
terki, ale również ballad w pięk-
nym wykonaniu barda Dariusza
Rączki), za to na pokazie fla-
menco i koncercie dziecięcego
zespołu wokalnego „Ósemki i

szesnastki” dopisała jak należy,
oczywiście w granicach wyty-
czonych reżimami sanitarnymi.

Efektowny pokaz flamenco wy-
pełniły tańce w wykonaniu uczest-
ników warsztatów prowadzonych
w Domu Sztuki przez wybitną tan-
cerkę Karolinę Łucznik. Tańczyły
dzieci, tańczyli seniorzy (wszyscy
wykonawcy w pięknych strojach,
z wachlarzami w dłoniach), na ko-
niec w tańcu solo wystąpiła sama
pani Karolina, a publiczność po
każdym tańcu biła brawo.

Nie mniej gorąco słuchacze
przyjęli każdą z kilkunastu pio-
senek ludowych: polskich, ukra-
ińskich, bałkańskich, które złoży-
ły się na bardzo udany koncert
„Ósemek i szesnastek”. Znany
muzyk folkowy Marcin  Zadro-
necki kieruje tym zespołem tak-
że w ramach warsztatów organi-
zowanych w Domu Sztuki, tym
razem wokalnych i przeznaczo-
nych tylko dla najmłodszych.

Dodajmy, że w Galerii Domu
Sztuki czynna jest wystawa prac
dzieci uczestniczących z kolei w
warsztatach plastycznych.

Wymienione warsztaty były
sfinansowane ze środków Dziel-
nicy Ursynów m. st. Warszawy.

A B U

Tematem wystawy są za-
stanawiające i nieoczywi-
ste relacje między sztuką
lat 70. (XX wieku), a sztu-
ką dzisiejszą oraz różne
rodzaje dialogów w sztuce
między czasem przeszłym
i teraźniejszym. 

Dyfuzja to z jednej strony ter-
min z dziedziny fizyki, określają-
cy spontaniczne i niekontrolo-
wane przenikanie cząstek mate-
rii między dwoma (lub więcej)
ośrodkami, a jednocześnie ter-
min ten jest stosowany do zja-
wisk przenikania informacji i in-
nowacji w sferze społecznej. Od-
niesienie dyfuzji do zagadnień
czasu jest oczywiście metaforą,
sądzimy jednak, że może być ona
użyteczna do uchwycenia związ-
ków między sztuką powstającą
obecnie a sztuką z nieodległej
przeszłości. „Dyfuzje czasu” nie
są wyrazem jakiegoś rodzaju no-
stalgii (jako tęsknoty za powro-
tem do czegoś, co było), bo cho-
dzi tu o to, żeby właśnie w czasie
obecnym znalazły się elementy z

przeszłości, by zyskały współcze-
sną wibrację, dzięki temu mogą
stać się znowu aktywne. 

Załączona fotografia przed-
stawia działanie „Video i od-
dech” Pawła Kwieka z 1978 ro-
ku, w którym siedzący w medy-
tacyjnej pozie artysta połączo-
ny był z telewizorem w taki spo-
sób, że widoczna na ekranie po-
stać artysty ulegała rozjaśnieniu
gdy brał wdech, a zaciemniała
się stopniowo w trakcie wyde-

chu. Wystawę, zawierającą pra-
ce 10 artystek i artystów, można
oglądać w Galerii Działań SMB
Imielin (Marco Polo 1) w godz.
14 -19 (pon.- pt.) do 31 lipca. Ze
względu na sytuację epidemiolo-
giczną przy zwiedzaniu obowią-
zuje zakrywanie nosa i ust. 

G r z e g o r z  B o r k o w s k i
Wystawa zrealizowana dzięki

wsparciu finansowemu Wydziału
Kultury dla Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy.

Rozpoczyna się kolejna
edycja tego największego
plenerowego cieszącego
się wielkim zainteresowa-
niem warszawiaków wy-
darzenia muzycznego. 

Tegoroczna odsłona zapowia-
da się równie ciekawe, jak po-
przednie i to pomimo ograni-
czeń związanych z pandemią ko-
ronawirusa. 

Jest ona wyrazem solidarności
z polskimi wykonawcami i
wsparcia dla rodzimej sceny jaz-
zowej (Polish Edition) w trud-
nym czasie. jako dla branży mu-
zycznej czasie pandemii. W tro-
sce o zdrowie uczestników i arty-
stów cały Festiwal został zorga-
nizowany zgodnie z zalecenia-

mi i zachowaniem procedur epi-
demiologicznych. 

Koncerty będą odbywały się
na Rynku Starego Miasta w War-
szawie od 4 lipca do 29 sierpnia
tego roku w soboty. Wystąpią
gwiazdy polskiego jazzu, wybit-
ni artyści, będą premiery i jazzo-
we odkrycia. Usłyszymy wielkie
nazwiska polskiego jazzu oraz
ciekawe projekty. Wstęp jest bez-
płatny.

Szefowie festiwalu– Krzysztof
Wojciechowski i Iwona Strzel-
czyk Wojciechowska – serdecz-
nie zapraszają.  W pierwszym
koncercie 4 lipca, godz. 19:00
na Rynku Starego Miasta wystą-
pi Piotr Schmidt Quartet feat
oraz znakomity pianista Woj-

ciech Niedziela: Tribute to To-
masz Stańko, a także Maciej Gar-
bowski - kontrabas, Krzysztof
Gradziuk - perkusja.

„Tribute To Tomasz Stańko”
to jedenasta płyta znakomitego
trębacza Piotra Schmidta nagra-
na z plejadą wybitnych muzy-
ków jazzowych. To hołd i podzię-
kowanie złożone zmarłemu w
lipcu 2018 roku wybitnemu trę-
baczowi. Według niektórych
międzynarodowych ocen jest to
jedna z 10 najlepszych płyt jazzo-
wych 2018 roku na świecie. 

Piotr Schmidt - trębacz jazzo-
wy, wydawca, lider zespołów,
wykładowca na AM w Katowi-
cach, laureat wielu indywidual-
nych i zespołowych nagród, wy-
różnień i Grand Prix jest uważa-
ny przez czytelników Jazz Fo-
rum za jednego z czterech naj-
lepszych trębaczy jazzowych w
Polsce. Festiwal dofinansowany
jest ze środków Miasta Stołecz-
nego Warszawy oraz MKiDN po-
chodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury w ramach programu
Instytutu Muzyki i Tańca.

Partnerami imprezy są: ZA-
IKS i STOART.

Więcej informacji: www.jaz-
znastarowce.pl.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Dokładnie 1 lipca 90. urodziny obcho-
dził nasz sąsiad z Mokotowa Stefan
Szlachtycz, scenarzysta i reżyser filmo-
wy, teatralny i telewizyjny. Był głównym
reżyserem (1974-1985), a później naczel-
nym dyrektorem Teatru Telewizji (1985-
1987). Odznaczony za swe filmy i spekta-
kle telewizyjne Złotym Ekranem (1971)
oraz Statuetką Gwiazda Telewizji Pol-
skiej z okazji 50-lecia TVP (2002).

Czytelnikom młodszego pokolenia spieszymy z
wyjaśnieniem, że były czasy, gdy Telewizja Polska
nie nadawała wyłącznie programów disco polo,
ale słynęła ze znakomitych spektakli poniedział-
kowego Teatru Telewizji, prezentowała co tydzień
wybitne utwory dramatyczne z udziałem najwy-
bitniejszych aktorów, którzy stworzyli niezapo-
mniane kreacje.

Dostojnemu Jubilatowi, który ongiś dbał o wy-
soki poziom Teatru Telewizji, redakcja „Passy”
złożyła serdeczne życzenia urodzinowe, zastając
go, gdy w sercu miasta wydawał skromne przyję-
cie urodzinowe, serwując najbardziej polską z na-
szych potraw narodowych, czyli placki ziemniacza-
ne. Życzyliśmy panu Stefanowi dożycia co naj-

mniej 190 lat, co on natychmiast zreplikował py-
taniem: – Skąd wiedzieliście, że tyle właśnie za-
planowałem? W D

Stefan Szlachtycz ma 90 lat!

Początek i koniec w Domu Sztuki

Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce

Galeria Działań i dyfuzje czasu w sztuce
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Niedawno miałem okazję znaleźć się w gronie znajomych przy ognisku. Te-
go rodzaju wspólne posiedzenia nie mogą obejść się bez wspólnego śpie-
wania. Nie od dziś wiadomo, że muzyka i śpiew łagodzą obyczaje, ale nie

tylko. Integrują ludzi i poprawiają nastrój. Można wymienić jeszcze kilka atrybutów
dobrej zabawy, ale nie o nich chcę tu powiedzieć. Każdy, kto uczestniczył w tego ro-
dzaju spotkaniach towarzyskich wie, że ogniskowy repertuar dość szybko się wyczerpuje i bez jakie-
goś śpiewnika w formie książkowej, czy też elektronicznej zaczyna brakować pomysłów i zapał śpie-
waków wygasa. Przyczyną jest to, że zwykle pamiętamy jedynie pierwsze zwrotki lub kilka wpadają-
cych w ucho rymów. I tu właściwie można byłoby temat zakończyć, stwierdzając lakonicznie - no cóż,
my Polacy nie jesteśmy szczególnie muzykalni i nie mamy pamięci do tekstów. Tak po prostu jest i krop-
ka. Co bardziej dociekliwi mogą jednak zapytać, dlaczego tak jest. Czy jesteśmy narodem, któremu przy-
słowiowy słoń nadepnął na ucho? Czy jesteśmy głusi pod względem muzycznym? Czy nie potrafimy
zapamiętać choćby kilku zwrotek, nie mówiąc już o melodii? Przecież inne narody to potrafią. I to po-
mimo zalewu muzyki dostępnej na rozmaitych nośnikach i w tzw. Internetach. A może właśnie dzię-
ki temu, bo mogą ją sobie utrwalić. Miałem okazję przekonać się o tym niejednokrotnie, gdy styka-
łem się z przedstawicielami innych nacji podczas rozmaitych imprez towarzyskich w międzynarodo-
wym składzie. Dla wielu cudzoziemców śpiewanie jest czymś naturalnym i stanowi nieodłączny ele-
ment uczestniczenia w zabawach, spotkaniach, uroczystościach. 

Tuż obok nas są narody rozśpiewane, dla których jest to naturalny sposób na wyrażanie emocji, a
my? Warto zastanowić się, dlaczego nasze spotkania biesiadne, ogniska etc. kończą się piosenkami ukra-
ińskimi, rosyjskimi czy też wziętymi z kręgu kultury anglosaskiej, a nie naszych własnych? Przekłada
się to także na profesjonalną scenę muzyczną. Niczym w sporcie, również jeśli chodzi o umiejętność
i śpiewania stworzyć podwalin dla dalszego rozwoju bez wyrobienia odpowiednich potrzeb i nawy-
ków u najmłodszych. Poprzez analogię do sportu można porównać tę sytuację z tworzeniem szero-
kiego zaplecza zawodników pierwszoligowych, czy ekstraklasy. Bez młodych entuzjastów grającymi
na podwórkach szkolnych, boiskach osiedlowych i w innych miejscach nie wyrośliby przyszli mistrzo-
wie. Brak zaplecza w postaci młodzików, juniorów wyklucza znalezienie i wyłowienie prawdziwych
talentów. Trzeba dodać, że jedną z przyczyn małego zainteresowania muzyką i piosenką w wieku star-
szym jest brak wspomnianych nawyków i potrzeb u dzieci i młodzieży, albo zaniedbania edukacyjne
w późniejszym okresie. Przez lata można było obserwować swoistą spychologię w tej dziedzinie. W
wielu szkołach lekcje śpiewu i muzyki oznaczały czas wolny. 

W wyniku rozmaitych zawirowań historycznych zostaliśmy w dużej mierze oderwani od kulturowych
korzeni, a tym samym od regionalnych tradycji muzycznych. Skutki tego widać szczególnie tam, gdzie
ludzie zmuszani byli migrować z różnych, albo byli wyrzucani ze swoich małych ojczyzn i osiedlali się
na obcej kulturowo ziemi. Nawet twórczość naszych wybitnych kompozytorów jak.: Fryderyk Chopin,
Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz, Witold Lutosławski, czy zmarły stosunkowo niedawno Woj-
ciech Kilar (autor znakomitej muzyki filmowej) nie spowodowała znaczącego wzrostu zainteresowa-
nia muzyką wśród szerokich rzesz odbiorców. W tzw. muzyce popularnej przy braku lub niedostatku
własnych tradycji Polacy sięgnęli po muzykę z „importu” której wpływ zaowocował wybitnymi utwo-
rami. Dobrze napisane, ponadczasowe teksty w połączeniu z wpadającą w ucho melodią sprawiły, że
to one w okresie międzywojennym uchodziły za polskie piosenki. Przykładem może być słynne „Tan-
go Milonga” Jerzego Petersburskiego grane nawet za oceanem, choć trudno uznać tango za polskie. Do
dziś, lukę w rodzimej twórczości wypełniają piosenki zapożyczone od innych. Widać to na rozmaitych
festiwalach i przeglądach, kiedy to nasze gwiazdy estrady sięgają po muzykę romską lub bałkańską wy-
konując ją wspólnie z tamtejszymi artystami np. z Goranem Bregovic’em, czy po rytmy z Republiki Zie-
lonego Przylądka znane z repertuaru Cesárii Évory. Choć tego rodzaju wspólne występy nikomu nie przy-
noszą ujmy, przeciwnie mogą być ciekawym eksperymentem artystycznym pokazują jednak, że trud-
no znaleźć w naszej muzyce coś, co stanowiłoby jakiś polski, wyróżniający się akcent. 

Jazz, blues, rock’n’roll, reggae, beguine, rumba, bossa nova, country, bluegrass etc. zadomowiły się
u nas na dobre. Mamy wybitnych muzyków, kompozytorów i wykonawców. Wciąż jednak brakuje cze-
goś, co stanowiłoby łatwo rozpoznawalny element muzyczny jak choćby nowoorleański blues, kozac-
ka lezginka, rosyjskie dumki i romanse. Nasze disco polo i muzyka góralska są wciąż najbardziej zna-
nymi „produktami” przeznaczonymi na rynek lokalny i na eksport. Paradoksalnie, mamy naprawdę
bogate pokłady muzyki etnicznej, ludowej, i wielkie tradycje, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, jazzo-
wą czego konsekwencją są znane na cały świat konkursy i festiwale, jednak nie zmienia to faktu, że
ostatecznie większość z nas zna i śpiewa przysłowiowych „Mycyganów” oraz (na koniec imprezy) „So-
koły”. Dodając do tego kilka strof znanego średniowiecznego kanonu Fr?re Jacques (Brat Jakub) wska-
zujących na naszą znajomość języka francuskiego właściwie możemy zamknąć listę grillowych oraz
ogniskowych, popularnych propozycji muzycznych.Odnosząc się do słów piosenki „Śpiewać każdy mo-
że” śpiewajmy i my. Nie chodzi o to, aby udowodnić, że mamy talent, ale o zabawę. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Śpiewać każdy może… 

PO PIERWSZEJ TURZE

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Pięć lat po przegranych wyborach i utraceniu władzy w państwie Platfor-
ma Obywatelska nadal płaci wysoką cenę za odwrócenie się plecami od
wsi i najuboższej części polskiego społeczeństwa, która – jak się okazało

– ma kluczowy wpływ na wynik wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
Kara za butę, arogancję, brak politycznej wyobraźni i pudrowanie wstrząsających
krajem afer jest sroga. Prawo i Sprawiedliwość wygrało drugie wybory parlamentarne z rzędu, nadal
ma bardzo wysokie poparcie społeczne ponad 40 proc. i jest bliskie wywianowania prezydenta An-
drzeja Dudy na kolejną kadencję. Moje poglądy i sposób postrzegania demokracji nie pozwalają mi
na poparcie Dudy, daję kreskę Rafałowi Trzaskowskiemu, ale życząc mu wygranej 12 lipca, w skry-
tości ducha nie bardzo w nią wierzę. 

Jarosława Kaczyńskiego można wielbić bądź nienawidzić, ale nie można zarzucić mu braku po-
litycznego węchu. Z rozpadu koalicji PiS-Samoobrona-LPR we wrześniu 2007 r. i utraty władzy w
wyniku samorozwiązania się Sejmu wyciągnął właściwe wnioski. Pojął, że można rządzić państwem
bez poparcia rozgadanych, obłudnych, niestabilnych i wyborczo leniwych elit oraz żyjącej w szkla-
nej bańce i posługującej się korporacyjnym żargonem tak zwanej klasy średniej. Gwarantem doj-
ścia do władzy jest prosty lud pomijany w podziale dóbr i kompletnie zapomniany przez kolejne eli-
ty polityczne rządzące Polską. Lud posiada bowiem coś, co jest niebywale cenne w wyborach – wier-
ność i lojalność wobec tego, który wyciągnie do niego pomocną dłoń i go dowartościuje. 

No i prezes postawił na lud, obiecał co trzeba, wywiązał się z obietnic, wsparł rodziny 500+, 300+
oraz innymi cennymi dla ludu plusami i w cuglach wygrał wybory dwa razy z rzędu, a może wy-
grać po raz trzeci, gdyż polityczni rywale zamiast rosnąć w siłę, marnieją w oczach. PO jeszcze ja-
koś się trzyma, ale wyniki kandydatów na prezydenta rekomendowanych przez Polskie Stronnic-
two Ludowe i Lewicę to katastrofa, dziadostwo i blamaż na cały kraj. Widać, że PSL – przez lata su-
weren na wsi – dzisiaj nie ma już czego szukać w tym środowisku. Rolnikom i małomiasteczkowym
znudziło się wieloletnie bezproduktywne gęganie peeselowskich czynowników i zdecydowanie po-
stawili na partię prezesa. Bo był konkretny i dużo dał. Lewica natomiast, zawsze utożsamiana z po-
stępem, nie jest w stanie zawojować ani młodzieży, ani klasy średniej, ani intelektualistów, ani przed-
siębiorców z górnej półki, ani mundurowych, ani emerytów, ani nawet robotników zawsze kojarzo-
nych z nurtem lewicowym. Wszystko zgarnął prezes i jego PiS. 

K aczyński rozgrywa mecz o Polskę perfekcyjnie, powiedziałbym – w sposób podręczniko-
wy. Odważył się zmierzyć z niepokonanymi dotąd elitami, wygrał, wygrywa i nadal będzie
wygrywał, chyba że pojawi się polityczna alternatywa z charyzmatycznym liderem na cze-

le. Szanse PO na odzyskanie władzy w państwie topnieją w oczach, partii brakuje wyrazistego li-
dera z charyzmą, który przewietrzyłby dotychczasowe przywództwo, wprowadził nowe twarze, bo
stare wraz z ich coraz bardziej irytującą retoryką mocno pokryły się politycznymi zmarszczkami.
Wynik wyborczy pokazuje, że na scenie pojawił się niezwykle groźny konkurent do władzy w oso-
bie Szymona Hołowni i jego naprędce skleconego stowarzyszenia. Ten człowiek pozytywnie zasko-
czył nie tylko mnie, ale także ponad 2,5 miliona wyborców, którzy oddali na niego swoje głosy. To

wprost rewelacyjny wynik wy-
borczy dla kogoś nieznanego
na politycznej scenie i kojarzo-
nego wyłącznie z mediami. 

Urodzony w 1976 r. w Bia-
łymstoku Szymon Hołownia
to, moim zdaniem, pierwszy
świeżo upieczony polityk ob-
darzony przez naturę chary-
zmą. Co to w ogóle jest chary-

zma, termin w Polsce rzadko używany ze względu na chroniczny brak osobowości charyzmatycz-
nych? Nie jest to bynajmniej cecha charakteru. Krąży kilka definicji, m. in. dar boży, ale najbardziej
trafiona jest chyba ta mówiąca o wyjątkowej umiejętności tworzenia interakcji pomiędzy mówcą a
audytorium. Kampania wyborcza dowodzi, że Hołownia potrafił porwać ludzi, przekonać ich do sie-
bie i pozyskać w dniu wyborów. Jego się po prostu słucha, w odróżnieniu od pozostałych, których
albo w ogóle nie da się słuchać, albo też słucha się z obrzydzeniem. Co ważne, nowa gwiazda pol-
skiej polityki pozyskała ponad 14 procent osób, które w 2019 roku zagłosowały na Koalicję Obywa-
telską. To powinien być ostateczny sygnał ostrzegawczy dla PO. Okazało się również, że 15,1 proc.
osób głosujących na Hołownię stanowili ci, którzy w 2019 r. zagłosowali na Konfederację. 

T radycyjnie stawiam butlę markowego koniaku przeciwko flaszce „jagodzianki”, że w kolej-
nych wyborach parlamentarnych Szymon Hołownia będzie rozdawał karty. Jest inteligent-
ny, niebywale błyskotliwy i do tego bardzo metodyczny, więc raczej nie popełni błędów swo-

ich poprzedników – Andrzeja Leppera czy Janusza Palikota, którzy jak szybko wdrapali się na szczy-
ty władzy, tak szybko z nich spadli. Mnie Hołownia ujął jeszcze z innego powodu, być może błahego,
trywialnego, ale dla mnie ważnego. Okazuje się, że jego żona Urszula Brzezińska - Hołownia jest woj-
skowym pilotem i lata myśliwcami bojowymi MIG-29. Aby przejść diabelnie ciężkie testy na pilota bo-
jowych samolotów rozwijających prędkość ponad 2300 km/h trzeba mieć żelazne zdrowie i wyjątko-
wą determinację. To robota wyłącznie dla twardzieli z najwyższej półki, dodatkowo obdarzonych du-
żym rozumem, więc tego typu kobieta nie weźmie za męża nudnego mięczaka. Posługując się języ-
kiem młodzieży, zawsze trącącym kolokwializmem, powiem, że partnerem tak twardej – do tego bar-
dzo atrakcyjnej – kobiety może być wyłącznie mężczyzna z jajami wielkimi jak arbuzy.

Nie jestem z grupy zwolenników PiS, ponieważ oni kłamią jak najęci. „W administracji pań-
stwowej staramy się zaszczepić gen oszczędności”, mówił niedawno premier Mateusz Morawiec-
ki. Akurat…Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała jak administracja publiczna wy-
daje pieniądze podatników. W 69 jednostkach rządowej administracji na premie urzędników wy-
dano 419 mln, czyli bez mała pół miliarda. Morawiecki zaś przekracza kolejne granice śmieszności
i głupoty. Artyści, którzy nieśli absolutnie dopuszczalny w miejscu publicznym transparent, dosta-
li po 10 tysięcy zł kary, mimo że byli w maseczkach i zachowywali odstępy ponaddwumetrowe. Kil-
ka dni później cała Polska zobaczyła, jak pan premier je pierogi bez sztućców w towarzystwie kil-
ku osób bez maseczek i bez zachowania wymaganej prawem odległości. Zapytany przez dzienni-
karzy, co za cyrk urządza na potrzeby propagandy, odparł niefrasobliwie, że maseczki są zalecane,
a nie nakazane. Ma mnie i miliony Polaków za kretynów?

Co do Andrzeja Dudy, to poza taśmowym podpisywaniem skandalicznych ustaw rujnujących
nasz wymiar sprawiedliwości zasłużył się rodakom tym, że od 2015 do 2019 r. wydał na
funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta około 881 mln złotych. Zaplanowany w ustawie bu-

dżet na 2020 rok to ponad 199 mln i jeśli zostanie wykorzystany, Duda stanie się „najdroższym” pre-
zydentem RP od czasu transformacji ustrojowej w państwie. Krzysztof Bosak, jak się okazuje bar-
dzo przytomny polityk młodej generacji, zarzucił prezydentowi, że podpisał ponad 30 podwyżek
podatków i opłat, które wprowadził rząd PiS. Nie sprzeciwił się ani jednej, podobnie jak Bronisław
Komorowski, który podpisywał wszystkie podwyżki podatków rządu PO-PSL. Wychodzi więc na to,
że Szymon Hołownia ma stuprocentową rację, deklarując, że odnawianie Polski należy rozpocząć
od stopniowej likwidacji rozpasanego partyjniactwa. Takie dictum do mnie trafia i mogę jedynie ża-
łować, że 12 lipca nie będę mógł oddać na Hołownię swojego głosu. Pocieszam się jednak, że ten
gość ma przed sobą świetlaną przyszłość i już wkrótce będę mógł dać mu kreskę.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Moje drogie państwo...

„Tradycyjnie stawiam butlę 
markowego koniaku przeciwko
flaszce „jagodzianki”, że w kolej-
nych wyborach parlamentarnych
Szymon Hołownia będzie 
rozdawał karty”

Jak to dobrze mieć sąsiadów z Ursynowa,
Mieć świadomość, że jest tylu mądrych ludzi,

Że nie damy się nabierać na czcze słowa,
I że znowu solidarność w nas się budzi.

Osiemdziesiąt procent poszło do wyborów!
Los Ojczyzny tu nie obcy jest nikomu,

Dosyć mamy już podziałów, kłótni, sporów,
Chcemy w zgodzie żyć bezpiecznie w naszym domu.

Jak to dobrze mieć sąsiadów z Ursynowa,
Uśmiechniętych, przyjacielskich i życzliwych,

Co nie burzą, ale wspólnie chcą budować,
Kraj dostatni, nowoczesny i szczęśliwy.

Dobrze wiemy, że musimy pójść na całość,
Chcemy zmian, bo mamy wojen dość na górze!

W nas jest siła! Gdyby od nas zależało,
Mielibyśmy Prezydenta w pierwszej turze.

Na co stawiać? Nikt z nas nie ma wątpliwości,
Że nie wolno biernie czekać na zły koniec.
Cel jest jasny: zmierzać ku nowoczesności!

W Europie nigdy się nie wlec w ogonie

My nie chcemy w zapyziałym żyć zaścianku,
W nieudolnie zarządzanym Ciemnogrodzie,
Lecz z nadzieją chcemy wstawać o poranku,
By powitać dzień spokojny, tak jak co dzień,

Nam potrzebny jest Prezydent silny, twardy,
Niezależny, żeby bronił swego zdania.

Nie ma miejsca dla faszyzmu, dla pogardy,
Nienawiści, wykluczenia, poniżania.

Są i tacy, że nic do nich nie dociera,
Tolerują różne kłamstwa i przekręty,

Chcą powtórki, chociaż słyszą o aferach,
Swych liderów uważają wciąż za świętych.

Odpowiedzmy sobie, panie i panowie:
Czy tak dalej ma wyglądać przyszłość nasza?

Czy los koni podzielimy jak w Janowie,
Czy sprzątniemy w stajni szambo po Augiaszach?

Mamy dosyć! Nie możemy znosić dłużej
Propagandy prymitywnej i nachalnej.

Dobrze wiemy, jak głosować w drugiej turze.
Trzeba wierzyć, że zwycięstwo jest realne!

Nie zawiedźmy swoich dzieci, swego wnuka,
Dajmy przykład innym nacjom i narodom,

By kolejny raz nie poszła w las nauka,
Żeby Polak wreszcie mądry był przed szkodą.

Jak to dobrze mieć sąsiada na Kabatach,
Co nas wszystkich chce traktować jak rodzinę,

Podejmując się naprawy tego świata,
Czego dowiódł już niejednym swoim czynem.

Ma po ojcu coś z artysty, sznyt, ogładę,
Wykształcony, zna języki, to też atut!
Łatwo sobie z trudnościami daje radę,
Politykiem światowego jest formatu.

Komu warto oddać stery? Wiemy, komu!
Nie pozwólmy, żeby ktoś nam mącił w głowach.
Nie zmarnujmy naszej szansy! Rusz się z domu!

I zagłosuj na sąsiada z Ursynowa!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W latach 2000 - 2004.
warszawskie wy-
dawnictwo „Aspra”

wydało trzy tomy dokumentów
z lat 1919-1926, wyselekcjono-
wanych przez naukowców Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz
Wyższej Szkoły  Humanistycz-
nej w Pułtusku. Łączna objętość
opublikowanych trzech tomów
to 1722 strony formatu 15,5 x
23,5 cm, wypełnione drobnym
drukiem (45 wierszy na stronie).
Jeden z tomów (t. 2.) nosi tytuł:
„ Raporty i komunikaty naczel-
nych władz wojskowych o sytu-
acji wewnętrznej Polski 1919 –
1920”. Uważnie przeczytałem
także ten tom. Jestem wstrzą-
śnięty obrazem Polski w latach
1919-1920. 

Uważam, że przy takiej
nędzy, jakiej obraz wy-
łania się z lektury ofi-

cjalnych dokumentów, tylko cu-
dem wytłumaczyć można nasze
zwycięstwo nad bolszewicką Ro-
sją. Obchodząc kolejną roczni-
cę zwycięstwa, miejmy w pamię-
ci treść przytoczonych poniżej
cytatów.  Są one wyjątkami  z
raportów Naczelnego Dowódz-
twa Wojska Polskiego (NDWP)
oraz raportów Ministerstwa
Spraw Wojskowych (MSWojsk)
o sytuacji  w 1919 i 1920 r., tj. w
pierwszych  miesiącach po odzy-
skaniu niepodległości oraz w
czasie śmiertelnego boju latem
1920 roku. Z zebranych infor-
macji  wyłania się obraz Polski
przejmująco biednej, zewsząd
zagrożonej oraz niestabilnej we-
wnętrznie  i zewnętrznie. Bar-
dzo smutne są powtarzające się
często informacje o niezadowo-
leniu polskiego wojska z powo-
dów najbardziej prozaicznych.
W raporcie z 28 czerwca 1919 r.
napisano m. in.:

„Na nastrój żołnierzy wpływa
ujemnie niezaspokojony brak
umundurowania i butów”. Bra-
ki w wyekwipowaniu umiejęt-
nie  i z sukcesem wykorzystywa-
li komuniści, doprowadzając
swoją propagandą do czynnego
przeciwstawiania się poborowi
do wojska oraz dezercji, co sy-
gnalizowane jest w wielu rapor-

tach, np. z 7 lipca 1919 r. : „wśród
naszych żołnierzy daje się za-
uważyć coraz większe niezado-
wolenie, z powodu braku butów
i umundurowania, dezercja
mnoży się w niesłychany spo-
sób; przy wizytacji dzisiejszej
2pp przez Gen. Dowództwo i
szefa sztabu ogólne skargi na
opłakany stan butów”.  

Na przeciwnym biegu-
nie znajdują się infor-
macje o tym, że wło-

ścianie, np. gmin okręgu miń-
skiego ofiarowali „pewne sumy
dla zakupu czapek i mundurów
dla żołnierzy”. Tak więc, czytając
poniższe fragmenty raportów
naczelnych władz wojskowych
o sytuacji w kraju, należy pamię-
tać o ogromnej biedzie, którą na-
sze państwo odziedziczyło po
zaborcach, ale także będącej re-
zultatem krwawej wojny,  toczo-
nej przez nich na naszych zie-
miach (1914-1918). Jednak pod-
stawową okolicznością, którą na-
leży uwzględnić, jest fakt, iż od
14 lutego 1919, starciem koło
miasteczka Mosty niedaleko
Szczuczyna, rozpoczęła się  i to-
czyła krwawa wojna polsko-so-
wiecka, zakończona dopiero 18
marca 1921 r. pokojem w Rydze.
Równolegle, bo od stycznia 1919
r. trwała obrona przed czeskim
najazdem na Śląsk Cieszyński;
trwały walki (od 27 grudnia
1918 r.) Powstania Wielkopol-
skiego, a w sierpniu 1919 oraz w
sierpniu 1920 Górnoślązacy wal-
czyli w dwóch kolejnych powsta-
niach. Natomiast od 1 listopada
1918 r. do 22 maja 1919 r. trwa-
ła heroiczna obrona Lwowa. Je-
żeli uwzględnimy wymienione
wydarzenia i zapoznamy się z
przytoczonymi fragmentami do-
kumentów najwyższego polskie-
go dowództwa, to dopiero w peł-
ni zrozumiemy nadzwyczajność
faktu obronionej wówczas nie-
podległości.

Dnia 13 IV 1919 r. w
Radomiu odbył się
pogrzeb ppor. Fisze-

ra przy udziale kilku tysięcy lu-
dzi. Była to manifestacja prze-
ciw ohydnemu mordowi. We-
dług meldunku DOW Radom
dezercja w tym okręgu przy-
biera coraz większe rozmiary.
Dnia 13 IV 1919 r. uciekło 30
żołnierzy; główna przyczyna –
brak bielizny”.

„ Dnia 12 V 1919 r. bandy kol-
buszowskich rabusiów przepra-
wiły się z Galicji przez Wisłę i za-
grażają bezpieczeństwu publicz-
nemu w powiecie sandomier-
skim. Środki zabezpieczenia
przedsięwzięto”.

„Dnia 13 V 1919 r. w Klimon-
towie pow. sandomierskiego
banda nowozaciężnych przy po-
mocy okolicznych chłopów w
liczbie przeszło 300 ludzi chcia-
ła rabować sklepy. Żandarmeria
i policja rozpędziła tłum bagne-
tami. Ofiar nie było. Dwa pluto-
ny kompanii szturmowej DO-
Gen. (Dowództwo Okręgu Ge-
neralnego – przyp. LK) obcho-
dzą pow. sandomierski, oczysz-
czając go z band, które się prze-
prawiły przez Wisłę z Galicji. Po
rozbiciu ich około Kolbuszowej,
na pograniczu spokój”.

„ 19 VII odbyła się w Ostrowcu
manifestacja tłumu bezrobotnych
w sile 3000 ludzi. Po rozejściu się
tłumu urządzili Żydzi,  wznosząc
okrzyki na cześć Trockiego, Le-
nina i agitatorów przybyłych z
Warszawy, 50 Żydów zostało
aresztowanych. Na 20 i 21 VII
spodziewane są większe rozru-
chy z powodu święta komuni-
stycznego; zarządzono wzmoc-
nienie garnizonu w Ostrowcu”.

„Stosunki aprowizacyjne i
ekwipunkowe w oddziałach woj-
skowych stacjonujących w Łom-
ży pogorszyły się. Żołnierze sta-
le uskarżają się, że otrzymują za-
marzniętą kapustę i kartofle. Z
powodu niedostatecznego do-
wozu drzewa żołnierze zaopa-
trują się w opał w niedozwolony
sposób. Braki w ekwipunku po-
wodują samowolne oddalanie
się żołnierzy z oddziałów celem
zaopatrzenia się w bieliznę i bu-
ty. W baonie zapas. 33 pp  brak
dla około 25 proc. żołnierzy bu-
tów i spodni, tak że ci siedzą w
koszarach boso i w kalesonach”.

„Liczba dezerterów 3 baonu
zapasowego w Białymstoku wy-
nosi 160 ludzi, tj. 25 proc. ogól-
nego stanu. Dezercja wzrasta, a
powoduje ją zły stan wyekwipo-
wania i niedostateczne odżywia-
nie i przemęczenie służbą”.

Woddziałach wartow-
niczych w Dęblinie
daje się zauważyć b.

szybkie niszczenie butów, wy-
pływa to z tego, że żołnierze po
powrocie z posterunku na war-
townię, przybliżają swoje zmar-
znięte nogi do palącego  ognia
tak blisko, że po kilkurazowej
operacji, buty od silnego gorąca
niszczą się i są niezdatne do użyt-
ku. Wobec braku nowych butów,
którymi by można zastąpić
zniszczone i wobec słabo zorga-
nizowanych warsztatów szew-
skich, w których by buty repe-
rowano, bardzo dużo żołnierzy
znajduje się bez butów, siedząc
bezczynnie w koszarach”. W Bia-
łostockiem powtarzają się coraz
częściej rabunki i napady doko-
nywane przez żołnierzy. Żandar-
meria nie może podołać docho-
dzeniom; areszt przepełniony.
Przestępcy tłumaczą się prze-
ważnie głodem i nędzą”.

Wkoszarach 1 pułku
szwoleżerów przy
ul. Ułańskiej (obec-

nie Szwoleżerów w Warszawie –
przyp. LK) panuje zimno i brud.

Żołnierze nie pobierają żadnych
tłuszczów, marmolady, serów
ani papierosów i zmuszeni są do-
kupywać sobie jedzenie. (…) Fu-
rażu dla koni brak zupełnie, ko-
nie chude, głodne  i bez podściół-
ki. Żołnierze nie otrzymują bie-
lizny ani butów, posterunki zwy-
czajnie ubrane, podczas mrozów
odmrażając ręce, nogi i uszy. Z
powodu braku bielizny na zmia-
nę, nie można usunąć zawsze-
nia. Przeglądy lekarskie odby-
wają się raz na miesiąc”.

„W baonie zap. 37 pp w Łę-
czycy z powodu braku mąki nie
wydano żołnierzom chleba
przez kilka dni”.

„W garnizonie Zamość dwa
dni wydawano po pół porcji
chleba, a dwa dni nie wydawano
go wcale, zamieniając kaszą.
Urząd gospodarczy w Dęblinie
dłuższy czas wydawał chleb raz
w tygodniu, poza tym zamieniał
go sucharami. Podobny stan pa-
nuje w innych garnizonach”.

„Stan wyekwipowania na te-
renie DOG Kraków jest do tego
stopnia zły, że np. w Rzeszow-
skiem żołnierze wychodzą na
ćwiczenia prawie boso. Tamże
otrzymał baon zapasowy 17 pp
asygnatę na 1000 par obuwia,
lecz mimo kilkakrotnych napo-
mnień, butów nie otrzymał ...”.

„ Najważniejszym brakiem w
wyekwipowamiu zarówno w ba-
onach stacjonujących
w Łodzi, jak i na prowincji, jest
brak butów. W baonie zapaso-
wym 18 pp w Koninie – 200 żoł-
nierzy chodzi niemal boso, ogó-
łem w baonie brakuje 800 par
kamaszy. W baterii zap. 4 p art.
w Kaliszu na 650 ludzi zaledwie
8 posiada całe buty. W baonie
zap. 37 pp około 300 żołnierzy
jest bosych, reszta posiada buty
w stanie nader opłakanym. Taki
stan rzeczy odbija się fatalnie na
wyszkoleniu, gdyż bosego żoł-
nierza nie można wyprowadzić
na plac ćwiczeń”.

„Budynki koszarowe w stanie
rozpaczliwym (dotyczy: koszar
1. pułku szwoleżerów w Warsza-
wie – przyp. LK). W salach brud-
no. Żołnierze śpią na pryczach,
skarżą się na brak woliny (wełna
drzewna – przyp. LK). Stajnie

pozostawiają wiele do życzenia;
zupełny brak wapna utrudnia
bardzo walkę z parchami (choro-
ba końska). Na podwórzu kosza-
rowym kanały są zawsze prze-
pełnione. Budynek przeznaczo-
ny dla warty zajęty jest przez au-
tokolumnę, wobec czego żołnie-
rze pełniący wartę, przebywać
muszą razem z aresztantami. W
zaprowiantowaniu odczuwa się
zupełny brak mięsa”.

„Jedną z głównych bolączek
jest stan  koszar, które nie mogą
pomieścić kwaterujących w nich
oddziałów i w większości wy-
padków wymagają gruntowne-
go remontu. Niektóre koszary są
w stanie rozpaczliwym (Krasny-
staw) – brak podłóg, wilgoć ka-
pie ze ścian i sufitu. Brak miejsca
do tego stopnia daje się we zna-
ki, że żołnierze śpią po dwóch i
więcej na jednym sienniku, śpią
na pryczach i pod pryczami, a
nawet w przejściach. (…) Wy-
żywienie niedostateczne. Brak
chleba. Stałe surogowanie mię-
sa śledziami wywołuje zniecier-
pliwienie. Śledzie są przy tym
obficie solone, co wywołuje pra-
gnienie i wpływa ujemnie na
zdrowie żołnierzy”.

W Rzeszowie spotkać
można na ulicy żoł-
nierzy idących bo-

so, w poszarpanych mundu-
rach. Widowisko takie nie tylko
wywiera złe wrażenie na miej-
scowej ludności,  ale wytwarza
niechęć do służby wojskowej
wśród młodszych roczników i
rekrutów”.

„Sale niedezynfekowane (do-
tyczy stacji zbornej dla żołnierzy
gen. Hallera w Pomiechówku –
przyp. LK), część żołnierzy śpi na
ziemi bez sienników i koców.
Mięso – 6 razy na dekadę (10 dni
– przyp. LK), dwa razy jaja, dwa
razy śledzie. Przez 4-5 dni z rzę-
du żołnierze otrzymują stęchłą
kapustę. Umundurowanie w sta-
nie rozpaczliwym, połowa żoł-
nierzy bez butów, część bez
spodni (wychodzą na ćwiczenia
w kalesonach). Bielizny nie zmie-
niają przez szereg tygodni. (…)
zdarzają się wypadki bicia żoł-
nierzy kijami i batami po twarzy.
(…) W jadalni żołnierskiej nie

ma stołów ani ławek. Żołnierze
jadają leżąc na ziemi”.

WŁodzi w baonie za-
pasowym 31 p.
strzelców k[on-

nych] i w baonie wartowniczym
brak butów. To samo,  ale w
znacznie większym stopniu da-
je się zauważyć w baonie zapa-
sowym 29 p strzelców k[on-
nych] oraz w szwadronie zapa-
sowym 3 p ułanów, gdzie prócz
butów brak owijaczy i spodni.
Otrzymywane obuwie jest nad-
zwyczaj nietrwałe – po kilku
marszach ćwiczebnych, zwłasz-
cza podczas deszczu, jest nie do
użytku. W baonie zapasowym
29 p. sk trzecia część żołnierzy
nie wychodzi na ćwiczenia ze
względu na zupełny brak obu-
wia. To samo powtarza się w
szwadronie zapasowym 3 p uła-
nów, gdzie służbę wartowniczą
i pomocniczą pełnią żołnierze
boso. Umundurowanie bat. zap.
4 pap wykazuje znaczne braki.
Na 238 szeregowych brak 60
płaszczy, 70 par spodni, 150 owi-
jaczy, 200 par trzewików, 150
pasów do spodni oraz brak let-
niej bielizny. W baonie zapaso-
wym 37 pp w Kutnie wyekwipo-
wanie nadal pozostawia wiele
do życzenia. Spotyka się często
żołnierzy bez butów w podar-
tych mundurach, przez które
prześwieca gołe ciało”.

„Wielu żołnierzy (dotyczy to fi-
lii Szpitala Mokotowskiego w War-
szawie) nie posiada zupełnie ko-
szul i kalesonów; śpią i chodzą w
szlafrokach szpitalnych. Niektó-
rzy żołnierze chodzą w bieliźnie
podartej i niezmienianej 5-6 tygo-
dni. Łyżek chorzy nie posiadają –
to też większość przy jedzeniu i
piciu posiłkuje się tylko rękoma”.

P rzytoczone cytaty z do-
kumentów naczelnych
władz wojskowych Rze-

czypospolitej Polskiej z lat 1919-
1920 mogą  budzić pytanie: to ja-
kim cudem myśmy wówczas wy-
grali? Przytoczone przykłady to
„wiano”, jakie otrzymała Nasza
Ojczyzna u zarania swoich odro-
dzonych dziejów. Pamiętajmy o
tym, bo zwycięstwo 1920 r. to
nie tylko „chłopcy malowani”!

F o t . w i k i p e d i a

Głodni, bosi, w samych kalesonach – Wojsko Polskie 1919-1926

Chłopcy malowani, ale tylko w pieśni
Obchodzimy setną rocznicę wojny 1920 roku. W pamię-
ci chyba każdego z nas kołaczą się słowa różnych piose-
nek z tego okresu, o ułanach – chłopcach malowanych,
o szarym mundurze piechoty itp.  Żołnierze legionów
Piłsudskiego utworzonych w Galicji byli wyposażeni i
wyekwipowani przez  władze Austro-Węgier.  Był to jed-
nak rok 1914. Cztery lata wojny i jej gigantyczne znisz-
czenia, a także straszliwa bieda pierwszych powojen-
nych lat sprawiły, że w latach 1919-1920 polskie siły
zbrojne prezentowały się całkiem inaczej. 
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AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 
691 502 327

SSPPRRZZEEDDAAMM działkę 
z domkiem całorocznym 

ROD Chylice, k. Konstancina. 
Tel. kom. 882 141 461, 

694 305 196

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 handlowy 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

CCEENNTTRRUUMM SSPPOORRTTUU WWIILLAANNÓÓWW
poszukuje 

technika-konserwatora do stacji
uzdatniania wody na pływalnię

przy ul. Wiertniczej 26A, 02-952
Warszawa. Zainteresowane osoby

prosimy o kontakt na mail:
csw@wilanow.pl, tel: 22 885 00

60 w. 103. 
Pożądane umiejętności to zmysł

techniczny, wiedza hydrauliczna,
uprawnienia SEP E lkV.

PPOOSSZZUUKKUUJJEEMMYY Pań 
do serwisu sprzątającego 

w Centrum Sprostu Wilanów 
l. Wiertnicza 26 A, Warszawa.

Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt na mail: csw@wilanow.pl, 

tel: 22 885 00 60 w. 103. 

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, pełen zakres, 
601 81 85 81

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

MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładź 
505 73 58 27

MMAALLOOWWAANNIIEE,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE,, remonty,
glazurnictwo, 669 945 460

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA,, naprawa, serwis, 
787 793 700

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ
DROBNYCH 

PROSIMY 
O KONTAKT 

POD UMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMiieecczzyyssłłaaww WWaarroowwnnyy
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

Okradała 
totalizator...

Ursynowscy kryminalni za-
trzymali 43-latkę podejrzaną o
kradzież kuponów totalizatora
sportowego LOTTO i pieniędzy
w kwocie około 17.000 zł. ze
sklepu, w którym była zatrud-
niona. Okazało się, że nie było
to jej pierwsze wykroczenie.

Jak ustalili policjanci, kobie-
ta celowo zatrudniła się w jed-
nym z ursynowskich dyskon-
tów funkcjonujących na zasa-
dzie franczyzy przy ul. Alterna-
tywy. Uczciwa praca zarobko-
wa jednak szybko się jej nudzi-
ła, dlatego co i rusz podkrada-
ła z kasy pieniądze i szukała
szczęścia w grach losowych to-
talizatora sportowego. Oczywi-
ście nie płaciła za kupony. W
rezultacie okradła właścicieli
na około 17.000 zł i zniknęła.

Po złożeniu zawiadomienia
przez pokrzywdzonych sprawą
zajęli się kryminalni. Ustalili
gdzie przebywa podejrzana i
złożyli jej poranną wizytę.
Drzwi do mieszkania otworzy-
ła 22-letnia partnerka jej syna.
Powiedziała, że 43-latka śpi w
oddzielnym pokoju wspólnie ze
swoim mężem.

Po wylegitymowaniu podej-
rzanej kobiety i sprawdzeniu jej
w systemach policyjnych okaza-
ło się, że jest poszukiwana li-
stem gończym przez Sąd Rejo-
nowy Warszawa Żoliborz za
oszustwo. Ponadto do odbycia
kary pozbawienia wolności za
kradzieże szukały ją sądy rejo-
nowe w Gnieźnie i w Olsztynie.
Kobieta trafiła do policyjnego
aresztu. Po usłyszeniu zarzu-
tów policjanci przewieźli ją do
zakładu karnego, gdzie spędzi
najbliższe miesiące za przestęp-
stwa z przeszłości.

Niszczył samochody 
na Mokotowie

Mokotowscy wywiadowcy
zatrzymali 30-letniego obywa-
tela Ukrainy przebywającego
na kwarantannie w związku z
przyjazdem do Polski dwa dni
wcześniej, który bez żadnego
powodu skakał po samocho-
dach, tańczył na maskach po-
jazdów, wyrywał wycieraczki i
lusterka. Mężczyzna spowodo-
wał kilkunastotysięczne straty
w co najmniej siedmiu samo-
chodach. Tłumaczył się, że wy-
pił za dużo alkoholu. 

Jak ustalili policjanci około
godziny 6:00 rano mieszkańcy

ulic Świeradowskiej i Wita
Stwosza słyszeli dziwne okrzy-
ki na zewnątrz. Jakby krzyczał
ktoś opętany albo będący pod
działaniem środków odurzają-
cych. Kiedy jeden ze świadków
wyjrzał przez okno zauważył
mężczyznę w wieku około 30-
lat, ubranego w zieloną kurtkę
i szare krótkie spodenki, który
skakał po masce nissana, a na-
stępnie przeskoczył na mitsubi-
shi. Według relacji mężczyzna
będący jakby w amoku wrzesz-
czał i urywał wycieraczki oraz
lusterka w samochodach.

Zawiadomieni policjanci ru-
szyli tropem wandala i stwier-
dzili, że na ulicy stoi kilka uszko-

dzonych samochodów. Mężczy-
zna wyrwał wycieraczki z drzwi
bagażników w dwóch nissanach,
utrącił lusterka w toyocie auris i
oplu astrze, uszkodził karoserię
w peugeocie oraz mitsubishi.
Funkcjonariusze zauważyli męż-
czyznę na ul. Wilanowskiej. Z
pieczątki w paszporcie wynika-
ło, że przekroczył granice Polski
niespełna dwa dni wcześniej.
Mężczyzna poinformował poli-
cjantów, że przyjechał do Polski
do pracy, ponieważ na Ukrainie
ma bardzo trudną sytuację ma-
terialną. W dniu poprzednim
wypił za dużo wódki i nie wie
co mu strzeliło do głowy, że za-
czął niszczyć pojazdy. 

Policjanci zatrzymali podej-
rzanego mężczyznę i przewieź-
li go do policyjnego aresztu. Te-
raz 30-latkowi grożą zarzuty
umyślnego uszkodzenia mie-
nia, za które sąd może go ska-
zać nawet na 5 lat więzienia.

Groził śmiercią kobiecie 
i jej synowi

Ursynowscy policjanci po raz
kolejny zatrzymali 30-latka po-
dejrzanego o stosowanie gróźb
karalnych wobec 62-latki oraz
jej syna. Podejrzany był zatrzy-
many dwa dni wcześniej przez
funkcjonariuszy za to, że w no-

cy dobijał się do mieszkania po-
krzywdzonych i uszkodził drzwi
wejściowe. Mężczyzna wów-
czas podawał się za policjanta i
groził kobiecie, że ją zabije, je-
śli jej syn się z nim nie rozliczy. 

Po spektakularnej próbie wej-
ścia do mieszkania pokrzywdzo-
nych, 30-latek podający się za
policjanta, stosujący groźby ka-
ralne wobec zamieszkujących
tam osób i niszczenie drzwi ka-
stetem, trafił do policyjnej celi.
W trakcie interwencji munduro-
wi znaleźli przy nim woreczek z
nielegalnym suszem.

Następnego dnia zatrzyma-
ny przyznał się do zarzutów po-
stawionych mu przez ursynow-

skich śledczych, zobowiązując
się to tego, iż zaniecha takiego
sposobu komunikacji z mężczy-
zną, który miał mieć wobec nie-
go niejasne dla policjantów zo-
bowiązania finansowe. Na sło-
wach jednak się zakończyło. 

Kiedy 30-latek opuścił budy-
nek komisariatu policji wyjął te-
lefon i nie szczędząc inwektyw,
groził 22-latkowi oraz jego mat-
ce zabójstwem i uszkodzeniem
mienia. W związku z tym, że
dwa dni wcześniej zademon-
strował iż jest zdolny do nieobli-
czalnych zachowań, pokrzyw-
dzeni po raz kolejny poprosili
ursynowskich policjantów o po-
moc. Tym razem niepoprawne-
go podejrzanego odwiedzili kry-
minalni. Mężczyzna został za-
trzymany i trafił do policyjnego
aresztu. Tym razem nie obiecy-
wał poprawy tylko podkreślał,
że zabije 22-latka.

W obawie przed tym, że męż-
czyzna może spełnić swoje
groźby, policjanci złożą wnio-
sek w sądzie o jego tymczasowe
aresztowanie. To powinno ostu-
dzić entuzjazm 30-latka do cza-
su rozprawy sądowej. Tylko za
przestępstwo gróźb karalnych
grozi mu kara do 2 lat więzie-
nia. Za pozostałe może w nim
spędzić nawet 5 lat.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Salonik Muzyczny
na Ursynowie, 

ul. Cybisa 4
NNaajjbblliiżżsszzee kkoonncceerrttyy wwaakkaaccyyjjnnee::
sobota, 4 lipca, godz. 18. Liryczny kon-

cert Ludmiły Piechowskiej
sobota, 11 lipca, godz. 18. Wieczór z

poezją: Karol Chum – Siedemdziesiąt
siedem

sobota, 18 lipca, godz. 18, Recital pio-
senek: Eugeniusz Tiemnikow – Szczę-
ście trzeba rwać jak świeże wiśnie

Rezerwacja biletów: tel. 606 447 272
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