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D woje dzieci, potrąconych na
przejściu dla pieszych przy
zbiegu ul. Dzwonniczej z

aleją Komisji Edukacji Narodowej,
to kolejny sygnał, że prowadzącym
pojazdy mechaniczne mocno się w
głowach gotuje. Inna sprawa, że
dzieci szły z matką, która – ponoć
– zamiast wziąć oboje za ręce i naj-
pierw dobrze sprawdzić, czy prze-
chodzenie w tym momencie nie
stwarza ryzyka, puściła 11-letnią
i 8-letnią latorośl przodem. Taka
lekkomyślność w ruchu pieszym to
zresztą temat na osobne opowiada-
nie. Jeżdżąc po Warszawie i okoli-
cach nieustannie widzę osoby, któ-
re w ogóle nie zwracają uwagi, czy
nic nie nadjeżdża, tylko wchodzą
ostro na jezdnię, często przy tym
rozmawiając przez telefon komór-
kowy. Jeśli zdarza się tak poza
oznaczonym przejściem, można
uznać tego rodzaju zachowanie za
„wtargnięcie” w obszar ruchu
znacznie szybszego niż pieszy. Ale
to już problem kultury określonej
osoby, no i jej uświadomienia w
zakresie poruszania się na ulicy.

N iestety, w tej dziedzinie nie-
szczęście zaczyna się od
przedszkola i szkoły, które

niedostatecznie uczą swoich pupi-
lów, jak należy się  zachowywać w
miejscach splotu ruchu kołowego z
pieszym. Miasteczek samochodo-
wych dla dzieci i młodzieży u nas
jak na lekarstwo, a w szkolnym

programie – o ile wiem – nie ma
przedmiotu, który nazywałby się
„przysposobienie do życia w spo-
łeczeństwie” i stwarzał szanse na-
uczenia się pożądanych, a nawet
koniecznych zachowań w ruchu
ulicznym. Wymaga ich przede
wszystkim wielkie miasto, często
nazywane miejską dżunglą. Napi-
sał o tym książkę słynny podróżnik
Jacek Pałkiewicz, który narażał
się na niebezpieczeństwo w najróż-
niejszych zakątkach świata, ale
dlatego do dzisiaj jest cały i zdrowy,
bo przed każdą wyprawą przewi-
dział, co go może ewentualnie spo-
tkać i był na wszelkie zasadzki i
trudy przygotowany. Tymczasem
większość zwykłych kierowców lek-
ceważy zasadę ostrożności chociaż-
by podczas przejeżdżania torów
kolejowych, uważając, że skoro
szlaban jest podniesiony, to pociąg
na pewno w tym momencie nie
przejedzie. Najwyższą cenę za takie
lekceważenie zapłacił chociażby
znakomity kierowca rajdowy Ja-
nusz Kulig, który nie przewidział
zaniedbania dróżniczki, wjechał
na tory, bo zapora nie była opusz-
czona i stracił pod Bochnią życie
w swoim fiacie Stilo. 

S zkoda mi słów, żeby opisy-
wać fatalne skomponowa-
nie i jeszcze gorsze oznako-

wanie przejazdu przez Wisłę w li-
nii warszawskiej trasy AK, na któ-
rej jest ogromne natężenie ruchu,
a do wypadków dochodzi niemal
codziennie – i to od rana do wie-
czora. Tam jednak już sama ar-
chitektura drogi i sposób rozdzie-
lenia ruchu w najważniejszych wę-
złach po prostu doprowadzają do
wypadków. 

Z punktu widzenia pieszego
jednakże w Warszawie dużo
bardziej dokuczliwe są zu-

pełnie inne problemy. Nie jestem

pewny na przykład, czy rezygnacja
z podziemnych lub napowietrz-
nych przejść jest w każdym miejscu
najlepszym rozwiązaniem, choć
spowodowana jest ona często tym,
że wiecznie psują się windy dla osób
starszych lub niedołężnych. 

O wiele poważniejszym pro-
blemem stało się jednak w
stolicy jeżdżenie po chodni-

kach w wykonaniu amatorów de-
skorolek, segwayów, a przede
wszystkim hulajnóg elektrycznych,
rozwijających naprawdę dużą
szybkość. Jadący 25 km/godz, a
niekiedy nawet szybciej hulajno-
gista pojawia się nagle obok pie-

szego niczym jeździec znikąd. A
jest tym bardziej niebezpieczny, bo
bezgłośny. Fachowe narady nad
prawnymi zasadami poruszania
się takich pojazdów ciągną się w
nieskończoność, tymczasem zde-
rzeń coraz więcej. Parę miesięcy te-
mu zdezorientowana policja, nie-
mająca prawdę mówiąc pojęcia,
jak traktować tych ułanów na hu-
lajnogach, uprawiających slalom
specjalny wśród tłumu przechod-
niów – ukarała mandatem Bogu
ducha winną czeską turystkę, któ-
rą uderzył taki przyjemniaczek,
gdy stała na chodniku Krakow-
skiego Przedmieścia. Później nie-

biescy zmienili stanowisko i prze-
prosili Czeszkę, ale nie może tak
być, że co do sposobu dozwolonego
poruszania się hulajnogistów nikt
nie wie, o co chodzi. Przecież na
początku byli oni traktowani tak
samo jak piesi. 

D latego – będąc krytycznie
nastawiony do wielu po-
mysłów ministra sprawie-

dliwości Zbigniewa Ziobry –
chwalę go teraz za projekt ustawy
regulującej poruszanie się UTO
(Urządzeń Transportu Osobiste-
go). W projekcie przewiduje się
ograniczenie dopuszczalnej pręd-
kości takich pojazdów na chodni-

kach do 8 km/godz. Nie wiem,
jak ustawa będzie wyglądała w
całości, ale kierunek rozwiązań
wydaje się sensowny.

I nna sprawa, że zharmonizo-
wanie ruchu pojazdów silniko-
wych, rowerów i UTO z ruchem

pieszym staje się w takim mieście
jak Warszawa coraz trudniejsze.
Bo nawet najbardziej uważny kie-
rowca samochodu, skręcający na
zielonej strzałce, może być zasko-
czony nagłym wynurzeniem z tłu-
mu przechodniów rowerzysty, hu-
lajnogisty lub deskorolkarza. Nie-
którzy więc wzdychają do czasów
starożytnego Rzymu, gdy na ulicy
można było zostać co najwyżej stra-
towanym przez rozhukanego ko-
nia, ale pieszym nie zagrażało jakie-
kolwiek UTO i tylko wypadało od
czasu do czasu ustąpić miejsca nie-
wolnikom, dźwigającym w lekty-
ce rzymskiego patrycjusza. 

A wracając do obecnych war-
szawskich problemów, mo-
gę jeszcze ponarzekać, że

coś za dużo codziennych utarczek
z demonstrantami wszelkiej ma-
ści, zwłaszcza z tymi, co kochają in-
aczej. Niektórzy stali się już obiek-
tem złośliwego żartu, iż się od lat
starają o dziecko, a wciąż g.....o
im z tego wychodzi. Proponuję, by
im dać wolną rękę, zgodnie z pra-
wami człowieka, lecz niech i oni
dadzą żyć „normalsom”. Koegzy-
stencja musi się opierać na jakimś
kompromisie. Dlatego też realizo-
wana przez policję zasada zbioro-
wej odpowiedzialności tylko za-
ostrza sytuację. Zwłaszcza wtedy,
gdy władza godzi się na bezkarne
objeżdżanie Warszawy autami, na
których ktoś publikuje pod czyimś
adresem fałszywe zarzuty. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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W związku z falą upałów, ulgę miesz-
kańcom Ursynowa przynoszą kurtyny
wodne. Urządzenia działają już w 7
miejscach na terenie dzielnicy. Zostały
zainstalowane w ramach realizacji
projektu Budżetu Obywatelskiego i bę-
dą dostępne dla mieszkańców do 31
sierpnia br.

Wodna mgiełka to idealny sposób na ochłodę
podczas spaceru. Kurtyna stanowi atrakcję dla
najmłodszych, pomaga też zwierzętom, które

szukają schronienia przed wysokimi tempera-
turami. 

kurtyny uruchomiono w następujących miej-
scach:

– Park Jana Pawła II (rejon ul. Romera)
– Park Moczydełko (rejon ul. Wełnianej)
– Park Polskich Wynalazców (rejon ul. Rosoła).
– Park przy Bażantarni
– Park im. Romana Kozłowskiego - Kopa Cwila
– Plac Zabaw Olkówek (Park Jurajski)
– Park Lasek Brzozowy.

Ważna wiadomość dla
wszystkich, którzy pod ko-
niec tygodnia planowali
wizytę w ursynowskim
urzędzie. W piątek, 14
sierpnia Urząd Dzielnicy
Ursynów będzie nieczyn-
ny, w zamian za święto
przypadające 15 sierpnia
(sobota).

Na podstawie zarządzenia
prezydenta m. st. Warszawy nr
943/2020 z 16 lipca 2020 roku,
14 sierpnia 2020 roku (piątek)
będzie dniem wolnym od pracy
w Urzędzie m. st. Warszawy w
zamian za święto przypadające
w sobotę, tj. 15 sierpnia 2020
roku. Podobnie 24 grudnia 2020
roku (czwartek) będzie dniem
wolnym od pracy w zamian za
święto przypadające w sobotę,
tj. 26 grudnia 2020 roku.

14 sierpnia 2020 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego przy ul.
Andersa 5, będzie prowadzona
rejestracja zgonów. Mieszkańcy
będą obsługiwani w godz. 8.00-
16.00 tylko w sprawach sporzą-
dzenia aktu zgonu na podstawie
karty zgonu.

W czwartek, 13 sierpnia
na godz. 21.00, Urząd
Dzielnicy Ursynów zapra-
sza na film na film 
„Pasażerowie”. 

W tym tygodniu Ursynowskie
Lato Filmowe zagości przy Dziel-
nicowym Ośrodku Kultury Ur-
synów, ul. Kajakowa 12b. Film
przedstawia wyjątkową i zaska-
kującą  historię pasażera mię-
dzygwiezdnego liniowca (w tej
roli Chris Pratt) który zostaje wy-
budzony kilkadziesiąt lat przed
terminem zakończenia między-
galaktycznego rejsu. 

Kurtyny wodne dla mieszkańców

14 sierpnia Urząd Ursynowa nieczynny

Plenerowa projekcja filmu „Pasażerowie”

Rozpoczęły się prace związane z wymia-
ną opraw oświetleniowych na ledowe na
ulicy Stryjeńskich. Jest to element kom-
pleksowej modernizacji oświetlenia w
mieście w ramach realizacji programu
“SOWA - oświetlenie zewnętrzne”, o któ-
rym szerzej pisaliśmy w ostatnich nume-
rach. Inwestycja oznacza wymianę 63 la-
tarni i postawienie czterech nowych, któ-
re doświetlą dwa przejścia dla pieszych.

Ulica Stryjeńskich to jedna z ważniejszych arte-
rii na Ursynowie. Przebiegając przez Natolin łączy
zachodnią część Kabat z Imielinem. Znajduje się
przy niej duża liczba bloków, dlatego pełni wiele
funkcji – m. in. rozprowadza ruch międzyosie-
dlowy i lokalny. Codziennie porusza się tu mnó-
stwo pieszych.

Zmiany na ul. Stryjeńskich pod kątem mo-
dernizacji oświetlenia już się rozpoczęły. Aktu-
alnie trwają prace związane z układaniem oka-
blowania. Przewody w ziemi „schowane” będą
w specjalnych niebieskich osłonach – to wła-
śnie one widoczne są w kilku miejscach, gdzie są
zakopywane.

Wymienione zostaną 63 słupy oświetleniowe.
Zastąpią one stare, które są w najgorszym stanie
technicznym. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko
wystąpienia awarii oświetlenia. Następnie wyko-
nawca przystąpi do wymiany opraw oświetle-
niowych. Na latarniach zawisną nowe, ledowe.

Wymianie ulegną także dwie szafy sterujące
oświetleniem.

Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo
pieszych. Przy dwóch przejściach, które nie są wy-
posażone w sygnalizację, staną dodatkowe słupy
oświetleniowe. Dzięki temu przechodzący przez
ulicę po zmroku będą bardziej widoczni dla nad-
jeżdżających kierowców.

Celem programu „SOWA – oświetlenie ze-
wnętrzne” jest wymiana starego oświetlenia nie-
dopasowanego do najnowszych norm jakości i
bezpieczeństwa. Jednolite, lepiej świecące, trwal-
sze i precyzyjnie ustawione lampy zapewnią lep-
szą widoczność na drogach, zmniejszając jed-
nocześnie zjawisko tzw. „zanieczyszczenia świa-
tłem”. Dużą zaletą jest znaczne zmniejszenie zu-
życia energii elektrycznej. Według obliczeń prze-
budowa oświetlenia 13 ulic wykonana w techno-
logii LED przyniesie średnią oszczędność na po-
ziomie 62 proc. Oznacza to roczne oszczędności
w zużyciu energii elektrycznej na poziomie po-
nad 335 tys. zł rocznie. Dodatkowo koszty napra-
wy i konserwacji nowoczesnych opraw są o wie-
le niższe, co oznacza, że inwestycja powinna
zwrócić się na przestrzeni kilku lat. Oprócz aspek-
tu finansowego ważny jest również wymiar eko-
logiczny. Mniejsze zużycie energii oznacza tak-
że zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, w
tym dwutlenku węgla.

z d m . w a w . p l

Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m. st. Warszawy,
skierował apel do zarząd-
ców spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych o ograni-
czenie koszenia trawni-
ków oraz zaprzestanie
używania dmuchaw. Ta-
kie działanie pomoże zma-
gazynować więcej wody,
zmniejszy hałas w mieście
i wpłynie na lepszą jakość
powietrza.

- Zwracam się z apelem o roz-
ważenie zaprzestania używa-
nia dmuchaw do prac porząd-
kowych na terenie zarządza-
nych przez Państwa nierucho-
mości. Urządzenia przyczynia-
ją się do zanieczyszczenia po-
wietrza poprzez unoszenie się
pyłu z czyszczonych powierzch-
ni i emisję spalin. Zachęcam też
do koszenia trawy tylko w sytu-
acjach koniecznych, w warun-
kach chłodu i wilgoci. Korzyst-
nie wpłynie to na środowisko, w
którym żyjemy – mówi Rafał
Trzaskowski, prezydent m. st.
Warszawy.

Z uwagi na zmiany klimatu
oraz coraz częstsze zjawiska eks-
tremalne, np. długotrwałe susze
Warszawa ogranicza koszenie
trawników na terenach miej-
skich m. in. parków, skwerów,
zieleńców, pasów drogowych
oraz podwórek administrowa-
nych przez jednostki miejskie.
Przykładowo w pasach drogo-

wych ogrodnicy z Zarządu Ziele-
ni m. st. Warszawy ścinają trawy
zaledwie 3 razy w roku. W nie-
których miejscach pozostawia-
ne są łąki kwietne lub ostoje
przyrody, koszone jedynie 1 lub
2 razy w roku.

Zarządzający spółdzielniami
i wspólnotami mieszkaniowy-
mi proszeni są o dostosowywa-
nie częstotliwości koszenia do
panujących warunków pogodo-
wych oraz rodzaju trawnika,

ograniczenie koszenia trawy
(maksymalnie do 3 razy w ciągu
roku) i wykonywania tego za-
biegu tylko w sytuacjach ko-
niecznych, np. w miejscach,
gdzie trawa szybko przyrasta
lub ze względów sanitarnych
oraz bezpieczeństwa wymaga
skoszenia. W apelu wyszczegól-
nione jest cięcie traw podczas
chłodniejszych i bardziej wilgot-
nych tygodni, a także wstrzy-
manie prac w czasie susz. Stoso-
wanie tzw. “wysokiego kosze-
nia”, czyli pozostawianie roślin
na wysokości ok. 10 cm umożli-
wi lepsze magazynowanie wody
przez zieleń. Z kolei ogranicze-
nie używania urządzeń typu
“motokosy” na dużych po-
wierzchniach ograniczy hałas i
zużycie energii elektrycznej. Je-
dynie w przypadku nowo zało-
żonych trawników, roślin przy
na placach zabaw, przy placów-
kach oświatowych, zieleńcach
ogólnodostępnych, wykorzysty-

wanych rekreacyjnie, kosić nale-
ży częściej - w miarę potrzeb.

Rzadko koszone rośliny za-
trzymują wodę w glebie i obniża-
ją temperaturę podłoża. W ten
sposób eliminowane są tzw.
miejskie „wyspy ciepła” oraz mi-
nimalizowane skutki suszy. Po-
lepszają się dzięki temu warun-
ki na terenach gęsto zabudowa-
nych, gdzie w upalne dni zauwa-
żamy deficyt wilgoci. Więcej wo-
dy w stolicy oznacza także
zwiększenie różnorodności bio-
logicznej - na trawnikach nieko-
szonych pojawiają się nowe ga-
tunki roślin i owadów.

W celu ochrony środowiska
naturalnego przed zanieczysz-
czeniem powietrza oraz hała-
sem, na terenach zarządzanych
miasto obowiązuje od 2020 r.
zakaz stosowania dmuchaw
podczas prac porządkowych.
Dzięki temu w nowo podpisa-
nych umowach z wykonawcami
warunkiem jest usuwanie ściętej
trawy bez użycia nawiewających
maszyn.

Rezygnacja z dmuchaw mo-
że pozytywnie wpłynąć stan ja-
kości powietrza, którym oddy-
chamy. Drobne cząstki pyłów,
wzbijane przez maszyny mogą
być niebezpieczne dla zdrowia.
Powodują nasilenie objawów
chorób układu oddechowego
oraz zmniejszają wydolność
układu krążenia. Na działanie
pyłów narażeni są szczególnie
seniorzy oraz kobiety w ciąży.

Uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, aktualizu-
jące programy ochrony powie-
trza dla strefy aglomeracja war-
szawska weszły w życie na po-
czątku 2018 r. Wprowadziły cał-
kowity zakaz używania dmu-
chaw do sprzątania liści z chod-
ników i trawników będących w
zarządach dróg gmin i woje-
wództwa oraz ograniczenie sto-
sowania dmuchaw do liści w
przypadku ostrzeżeń o złej jako-
ści powietrza. Choć przepisy te
nie dotyczą zarządców spół-
dzielni i właścicieli nierucho-
mości, Warszawa apeluje o pój-
ście śladem miasta – prioryte-
tem jest troska o przyrodę i po-
prawa jakości życia mieszkań-
ców stolicy. R K

Apel o ograniczenie koszenia

Nowe oświetlenie na Stryjeńskich
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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.

Warszawiacy nadal wybie-
rają dla swoich dzieci tra-
dycyjne imiona. To trend,
który trwa od kilku lat.

W pierwszej połowie roku, po-
dobnie jak w 2019 r., najczęściej
wybieranymi męskimi imiona-
mi były: Jan (434 razy), Franci-
szek (405), Antoni (359), Alek-
sander, Stanisław, Jakub, Adam,
Leon, Mikołaj czy Szymon. Żeń-
skie TOP 10 to Zofia (379), Han-
na (316), Julia (308), Zuzanna,
Alicja, Maja, Helena, Maria, Oli-
wia i Pola. Podobnie było w wo-
jewództwie mazowieckim, gdzie
w 2019 roku najpopularniejszy-

mi imionami były Zofia i Jan. W
całej Polsce imię Jan otrzymało
8032 chłopców (3 miejsce w ran-
kingu), a Zofię wybrano 7737
razy (3 miejsce w rankingu).

Najrzadziej wybieranymi
przez rodziców imionami w
Warszawie były: Gniewosz, Syl-
wester, Edyta, Aldona, Miłka,
Daniela, Hildegarda, Metody,
Kasjusz, Bogumiła, Makary, Ma-
riusz, Oktawia, Emilia, Orlando,
Florentyna, Hieronim, Dobra-
wa, Lubomir, Jolanta, Frydery-
ka, Renata, Marzena, Amade-
usz, Emiliana, Jarogniew, Anato-
lia, Cieszymir, Radzimir, Cyryl,

Dobromiła, Witosław, Felicjan i
Teodora.

W tym roku nie było przypad-
ków odmowy nadania imienia
wybranego przez rodziców. War-
to pamiętać, że rodzice wybie-
rają imię dla dziecka w formie
oświadczenia, ale w określonych
sytuacjach kierownik urzędu sta-
nu cywilnego może odmówić
przyjęcia oświadczenia, gdy:

– rodzic chciałby nadać dziec-
ku więcej niż dwa imiona,

– imię jest ośmieszające, nieprzy-
zwoite lub w formie zdrobniałej,

– imię nie pozwala odróżnić
płci dziecka.

Zofia i Jan najpopularniejszymi imionami
Jak poinformował por-
tal onet.pl, pięciu ra-
towników medycznych
stacji Pogotowia Ratun-
kowego przy ul. Jastrzę-
bowskiego na Stokło-
sach zostało zarażonych
koronawirusem. 

W związku z tym skierowano
na kwarantannę 25 pracowni-
ków, którzy mieli z zarażonymi
styczność. Rzeczniczka „Medi-
trans” zapewnia jednak, że stacja
nie została zamknięta, bowiem
do ursynowskiej placówki skiero-
wano zastępstwa. 

Koronawirus już wcześniej za-
atakował tę stację, ale wspólny-
mi siłami warszawskiego perso-
nelu medycznego udało się kry-
zys szybko przezwyciężyć. Tak
pewnie będzie i teraz. 

W dniach 24.07-26.07 oraz 31.07-3.08
budowniczy obwodnicy na zlecenie Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad układali nawierzchnię jezdni w re-
jonie przyszłego węzła POW przy ul.
Przyczółkowej. 

W tym czasie kolejno zamknięta była zachodnia
a następnie wschodnia jezdnia na odcinku od POW
do skrzyżowania z ulicami Branickiego i Vogla.W
dokładnie tym samym terminie ZDM wykonał

dodatkowo wymianę nawierzchni obu jezdni uli-
cy Przyczółkowej na odcinku od ul. Vogla do ul. Eu-
ropejskiej, czyli do początku zakresu prac GDDKiA.
Dzięki temu nową nawierzchnię ma już cały ciąg
Powsińskiej, Wiertniczej Przyczółkowej i Drewny
aż do granicy miasta

Prace odbywały się w cieniu robót na obwodni-
cy. Nie powodowały żadnych dodatkowych utrud-
nień w ruchu, oprócz wyżej wymienionych zwią-
zanych z budową węzła obwodnicy. z d m . w a w . p l

W cieniu POW Przyczółkowa jak nowa

COVID-19 znowu w pogotowiu na Stokłosach
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

On-line z Zofią Stanecką
13 sierpnia o godzinie 11.00 poznajemy warsztat pracy pisa-

rza i spotykamy się on-line z Zofią Stanecką. Zapraszamy do
udziału i do tworzenia opowieści wszystkich wielbicieli wcią-
gających historii z serii “Czytam sobie”. Podczas spotkania uło-
żymy krótkie teksty z użyciem części liter alfabetu, zgodnie z za-
sadą według której powstała seria. Miejcie przy sobie kartkę i
coś do pisania lub rysowania. Obecność i pomoc opiekunów mi-
le widziana. Już dzisiaj spiszcie pytania do Autorki i zarezerwuj-
cie sobie miejsce na spotkanie!

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom, do której link z
hasłem dostępu uczestnicy dostaną po dokonaniu zapisu. Za-
pisy i szczegóły na stronie: www.mbddim.pl

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI,
ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa

Kino plenerowe na Sielcach
Kino Artystyczne na Sielcach w ramach dotacji dla organiza-

cji pozarządowych w zakresie kultury i sztuki na Mokotowie.
Zajmijcie miejsce, ruszają Sielce!

Harmonogram:
16/08 “Wciąż ją kocham” (2010) reż. Lasse Hallström
23/08 “Anioł” (2018) reż. Luis Ortega
30/08 “Pavarotti” (2019) reż. Ron Howard
Każdy seans rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie po-

przedzony krótką prelekcją.
Wszystkie pokazy są BEZPŁATNE! Liczba miejsc jest ograni-

czona. Otwarcie kin plenerowych umożliwia III etap luzowania
obostrzeń w kulturze.

Regulamin udziału:
1. Prosimy o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych miejsc.

Widzowie muszą pozostać na leżakach w miejscach ustawio-
nych przez organizatora.

2. Konieczne jest zakrywania ust i nosa maseczką lub przy-
łbicą ochronną przez cały okres udziału w wydarzeniu i prze-
bywania na terenie pokazu.

Brak stosowania się do ww. reguł będzie powodował wy-
kluczenie z udziału w pokazach filmowych.

Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,
WyświetlFilm, Fundacja Rozwoju Kinematografii. 

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Zachęcamy do obejrzenia efektów rewitalizacji ulicy Wiktorskiej
będącej rezultatem wspólnej akcji grupy mieszkańców z budynków
przy ul. Wiktorskiej 33 i 35, Fundacji Ekologicznej Aeris Futuro, Dzia-
łu Zieleni Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielni-
cy Mokotów oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielni-
cy Mokotów.

W sobotę dzięki inicjatywie Multimedialnej Biblioteki dla Dzie-
ci i Młodzieży nr XXXI w Dzielnicy Mokotów oraz Parku Kultury w
Powsinie odbył się piknik rodzinny „Warszawa czyta w Powsinie -
Mokotów czyta w Powsinie”. Na najmłodszych czekały działania li-
terackie w studiu baśni (tworzenie kwietnych koron i bajkowych re-
kwizytów), zagadkowy rajd z Pippi, czy spotkanie z Panem Poetą.
Nie zabrakło czytania wierszy z burmistrzem Rafałem Miastowskim
i przeglądania książek w plenerowej czytelni. Na Kopcu Powstania Warszawskiego odbył się 4 sierpnia pierw-

szy koncert “Mokotów śpiewa powstańcze piosenki” w wykonaniu
duetu muzycznego Izabeli i Stefana Narojków, mieszkańców War-
szawy oraz burmistrza dzielnicy Mokotów Rafała Miastowskiego.

Zapraszamy na Kopiec Powstania Warszawskiego, przy ul. Bar-
tyckiej w kolejne wtorkowe wieczory 11, 18, 25 sierpnia oraz 1, 8
września o godz. 18.00.

Rewitalizacja ulicy Wiktorskiej

Mokotów czytał w Powsinie

Powstańcze piosenki 
przy „Ognisku Pamięci”
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Chopin w parku z Mickiewiczem w tle

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Poszczególne grupy
utworów muzycznych
były przeplatane strofa-

mi “Pana Tadeusza”, recytowa-
nymi przez Laurę Łącz. Pomimo
dokuczliwego upału, występ
zgromadził stosunkowo liczną
publiczność. Jak zwykle, w pa-
nujących obecnie warunkach
epidemicznych wszyscy wcho-
dzący musieli posiadać masecz-
ki i rejestrowali swoje uczestnic-
two z wykorzystaniem własnego
smartfona, podając na specjal-
nie przydzielony numer liczbę
wchodzących osób. Po zmierze-
niu temperatury i wydezynfeko-
waniu rąk można już było zająć
miejsce na widowni. 

Prawie wszystkie spośród
150 krzeseł na plenero-
wej widowni były zaję-

te. W sąsiadujących alejkach, po-
za wydzielonym i zdezynfeko-
wanym terenem, już bez rygoru
rejestracji przez telefon i posia-

dania maseczki,  przysłuchiwa-
ło się co najmniej kilkadziesiąt
osób. Uczestnikami koncertu sta-
li się również kuracjusze z po-
bliskiej tężni  “Maciejka”, do któ-
rych bez problemów docierała
piękna muzyka fortepianowa.

– Mateusz Tomica jest laure-
atem licznych nagród na ogól-
nopolskich i międzynarodowych
konkursach pianistycznych –
przedstawiła młodego wirtuoza
Laura Łącz. – Do jego ostatnich
osiągnięć należy udział w tego-
rocznym finale Ogólnopolskie-
go Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina w Warsza-
wie i udział w ubiegłorocznym fi-
nale XX Łódzkiego Międzynaro-
dowego Konkursu Muzyki Ka-
meralnej im. Kiejstuta Bacewi-
cza. Z wcześniejszych osiągnięć
można wymienić  zajęcie II miej-
sca na Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym im. Władysława
Kędry (Łódź,  2016 r.), I miejsca
na VI Międzyuczelnianym Kon-
kursie Kameralnym dla duetów
instrumentalnych i duetów wo-
kalnych (Katowice, 2019r.) oraz
I miejsca na Grand Prize Virtu-
oso International Music Compe-
tition  w 2016 r. w Londynie –
mówiła Laura Łącz.

Pianista, obecnie zaled-
wie 23-letni, urodził się
w Katowicach. Naukę

gry na fortepianie rozpoczął w
wieku 7 lat, kontynuując ją w
Państwowej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej I i II stopnia w
klasie fortepianu.   W okresie
tym uzyskał szereg nagród i wy-
różnień w konkursach, zajmu-
jąc  I miejsce w Międzynarodo-
wym Konkursie dla Młodych
Wykonawców “21st Century
Art.”  w Wiedniu (2011), III miej-
sce w IV Chopinowskim Turnie-
ju Pianistycznym im. Haliny i Lu-
dwika Stefańskich w Krakowie
(2013), II miejsce w XXII Mię-
dzynarodowym Konkursie Piani-
stycznym im. Fryderyka Chopi-
na dla Dzieci i Młodzieży w Sza-
farni (2014).

Watmosferę koncertu
wprowadziło słu-
chaczy dostojne wy-

konanie Walca As-dur op. 34 nr
1 i Poloneza-Fantazji As-dur op.
61, po czym w odmiennej roli,
już jako jako recytatorka, wystą-
piła Laura Łącz. –  Żaden polski
utwór w całości nie pasuje bar-
dziej z wielu powodów do muzy-
ki Chopina niż “Pan Tadeusz”
Adama Mickiewicza – mówiła
Laura Łącz. – Teraz w każdą nie-
dzielę będą obszerne fragmenty,
aby przejść przez 12 ksiąg i cho-
ciaż dotknąć troszkę każdej z
nich. Oczywiście, zaczniemy w
nawiązaniu do mazurków, które
usłyszymy za chwilę. – Wszyscy
znamy te pamiętne, piękne, pro-
ste słowa. Romantyczne i patrio-
tyczne. “Litwo, ojczyzno moja,
ty jesteś jak zdrowie,...” – w
ustach wybitnej aktorki za-
brzmiały jak pieśń tęskna, prze-
pojona miłością i nostalgią. Ten

fragment naszej epopei narodo-
wej i następne, choć znakomicie
wszystkim znane, w połączeniu
z muzyką Chopina faktycznie
wywoływały i pogłębiały nastrój
zadumy i przyjemnej melancho-
lii. Gdy się słuchało kolejnych
mazurków, w uszach pobrzmie-
wały jeszcze słowa Adama Mic-
kiewicza. Zaś słuchając wersów
z Pana Tadeusza, wrażliwsi mo-
gli gdzieś, wśród delikatnego
szumu parkowych drzew, sły-
szeć odległe wierzby tak bliskie
Mickiewiczowi, które wspaniale
włączał do swojej muzyki rów-
nież Chopin.  Artystyczne inter-
pretacje poezji  Laury Łącz i mi-
strzowskie wykonania piani-
styczne Mateusza Tomicy współ-
grały z sobą doskonale, jak stro-
fy wierszy Mickiewicza i nuty
Chopina. 

Obecnie Mateusz Tomi-
ca studiuje w Akade-
mii Muzycznej im. Ka-

rola Szymanowskiego w Kato-
wicach. W roku akademickim
2017/2018 podjął studia w ra-
mach programu Erasmus w Uni-
wersytecie Muzycznym w Wied-
niu. Swoje umiejętności regu-
larnie rozwija, uczestnicząc w
Kursach Mistrzowskich, prowa-
dzonych przez wybitne osobo-
wości światowej pianistyki,
wśród których  można wymienić
Dymitra Bashkirova,  Ewę Po-
błocką  czy Janusza Olejniczaka.
W ostatnich latach Mateusz To-
mica występował w wielu kra-
jach Europy, takich jak Szwaj-
caria, Niemcy, Wielka Brytania
i Austria. Jako laureat Uttwiler
Meisterkurse 2019 w Szwajcarii

został wybrany do występu  w
czerwcu 2021 roku wraz z
Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz. W Polsce artysta
uczestniczył m. in. w koncer-
tach wraz z Orkiestrą Symfo-
niczną Filharmonii Narodowej
oraz Orkiestrą Symfoniczną Fil-
harmonii Śląskiej.

P lenerowy występ dla
ursynowian Mateusz
Tomica zakończył wy-

konaniem Nokturnu cis-moll
op. 27 nr 1 i Barkarolą Fis-dur
op. 60. To było znakomite pod-
sumowanie całego koncertu,
który zgromadzona publiczność
przyjęła gromkimi oklaskami.
A po występie, korzystając z
wolnej chwili, szereg osób ro-
biło sobie wspólne zdjęcia z
młodym artystą.  

– Na Ursynowie występuję
pierwszy raz, choć nie pierwszy
raz w Warszawie – mówił dla
„Passy”  po koncercie Mateusz
Tomica. – Bardzo podobał mi
się odbiór moich interpretacji
przez publiczność, atmosfera by-
ła bardzo sympatyczna. Rów-
nież instrument był wspaniały.
No i pogoda dopisała. Przyszły
chmury i na chwilę wydawało
się, że pogoda będzie gorsza,
jednak jak na ostatnie upalne
dni zrobiło się bardzo przyjem-
nie. W takich warunkach ter-
micznych granie jest kondycyj-
nie bardzo wymagającą rzeczą,
jednak powiewy wiatru od cza-
su do czasu uprzyjemniły pobyt
na scenie. Natomiast jeśli chodzi
o plany artystyczne, to za dwa
tygodnie odbędzie się koncert
w Katowicach z orkiestrą kame-

ralną. A potem, myślę, że to już
będzie proces przygotowawczy
do eliminacji do  Międzynaro-
dowego Konkursu Chopinow-
skiego w przyszłym roku – zwie-
rzał się młody artysta Mateusz
Tomica. 

A przed nami, w ramach
“Muzycznych niedziel
na Ursynowie”,  jesz-

cze następujące koncerty:
–16 sierpnia: Aleksandra Dą-

bek – fortepian (kandydatka do
Konkursu im. F. Chopina 2020
roku)

– 23 sierpnia: Joanna Różew-
ska – fortepian (uczestniczka
Konkursu im. F. Chopina 2015
roku)

– 30 sierpnia: Tymoteusz Bies
– fortepian (kandydat do Kon-
kursu im. Fr. Chopina 2020)

– 6 września: Marek Bracha –
fortepian

Chętni do uczestnictwa
w koncertach powinni
pamiętać, że ze wzglę-

du na obostrzenia związane z
pandemią COVID-19 uczestnic-
two w występach plenerowych
jest możliwe tylko dla osób:

– z zakrytymi ustami i nosem
(trzeba posiadać własną masecz-
kę, którą można zdjąć po zajęciu
miejsca siedzącego),

– z temperaturą ciała poniżej
37oC (mierzoną przy wejściu ter-
mometrem bezdotykowym),

– po zdezynfekowaniu rąk,
– po rejestracji telefonicznej

przy wejściu na teren (trzeba po-
siadać własny telefon),

Wszystkie miejsca siedzące
dla słuchaczy są wcześniej zde-
zynfekowane.

W ramach cyklu “Muzyczne niedziele na Ursynowie” w
niedzielę 9 sierpnia w Parku im. Jana Pawła II odbył
się kolejny plenerowy koncert  muzyki chopinowskiej,
finansowany z ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskie-
go. Tym razem wykonawcą był młody polski pianista
Mateusz Tomica. Koncert prowadziła znana i lubiana
aktorka Teatru Polskiego Laura Łącz. 

W przyszłym roku na warszawskie ulica
wyjadą nowoczesne i ekologiczne auto-
busy gazowe. Miejskie Zakłady Autobu-
sowe podpisały umowę na dostawę 70
takich autobusów.

Do Warszawy przyjedzie 40 Solarisów Urbino
12 CNG o długości 12 metrów i 30 Solarisów Urbi-
no 18 CNG o długości 18 metrów. Autobusy Sola-
ris będą dostarczane do Warszawy od kwietnia
przyszłego roku.

Nowe autobusy będą miały bogate wyposaże-
nie, zgodne ze standardami obowiązującymi w
Warszawskim Transporcie Publicznym: klimaty-

zację całopojazdową, monitoring, instalację prze-
ciwpożarową, elektroniczną informację we-
wnętrzną i zewnętrzną, a także udogodnienia dla
osób o ograniczonej sprawności w postaci wyzna-
czonych miejsc dla wózków, żółtych poręczy i ba-
rierek, informacji pismem Braille’a, dźwiękowych
zapowiedzi przystanków. Dodatkowo pasażerowie
będą mogli skorzystać z ładowarek USB do urzą-
dzeń mobilnych. Pojazdy będą wyposażone w
blokady antyalkoholowe.

Rozstrzygnięto też postępowanie przetargowe
na dostawę 90 przegubowych autobusów gazo-
wych zasilanych skroplonym gazem ziemnym.
Zwycięzcą została firma Autosan z ofertą w wyso-
kości 165 milionów złotych.

W MZA trwają w tej chwili również dostawy au-
tobusów elektrycznych. Do tej pory do Warszawy
dotarło 60 przegubowych autobusów elektrycz-
nych. Cały kontrakt obejmujący 130 „elektryków”
Solarisa zostanie zrealizowany do końca listopa-
da bieżącego roku.

W tej chwili miejski operator dysponuje flotą 91
autobusów elektrycznych i 145 gazowych. Do
końca 2022 roku „elektryków” będzie 160 sztuk,
a „gazowców” 305 . Wtedy liczba autobusów ze-
ro i niskoemisyjnych zbliży się do 35 procent ca-
łego taboru MZA.

Pas dla autobusów obowiązuje na obu
jezdniach już od kilku dni. Dopuszczony
jest na nim ruch karetek, pojazdów miej-
skiego transportu osób niepełnospraw-
nych, motocykli oraz taksówek.

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicz-
nego mają do dyspozycji prawie 64 kilometry wy-
dzielonych pasów dla komunikacji miejskiej. To nie
wszystko. Niektóre ulice dostępne są wyłącznie lub
przede wszystkim dla autobusów. Takich odcin-
ków jest ponad pięć kilometrów.

Autobusy swoje pasy dzielą również z tramwa-
jami – poruszają się wspólnym torowiskiem tram-
wajowo-autobusowym. Tak jest w al. „Solidarno-
ści” oraz na ul. 11 Listopada.

Najdłuższy warszawski buspas jest na ul. Radzy-
mińskiej i al. „Solidarności”. Zaczyna się niemal na
granicy miasta, przy ulicy Krynoliny, a kończy na
pl. Bankowym. Ma on dokładnie 7775 metrów
długości. Na tym odcinku jest też najdłuższy w
Warszawie „trambuspas”. Autobusy i tramwaje
kursują tu razem na odcinku 2,7 kilometra.

Najmłodszy buspas w stolicy wytyczony został w
czerwcu 2020 w al. „Solidarności” od ul. Jórskiego
do Łodygowej, ma on ok. 1700 metrów długości.

Wyznaczenie nowego buspasa to poważna in-
gerencja w organizację ruchu. Dlatego przed pod-

jęciem decyzji przeprowadzane są szczegółowe
analizy, które pozwalają ocenić faktyczną efek-
tywość buspasa. Wśród analizowanych czynni-
ków znajdują się m.in. natężenie ruchu pojazdów
transportu zbiorowego i pojazdów prywatnych,
okres funkcjonowania buspasa, straty czasowe w
ruchu komunikacji miejskiej występujące przed
wprowadzeniem usprawnienia, liczba skrzyżo-
wań oraz długość odcinków prostych (od skrzyżo-
wania do skrzyżowania).

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Rafała Trza-
skowskiego, rozpoczęty został również proces wpusz-
czenia motocyklistów na buspasy. Przez ostatnie
miesiące trwało projektowanie i opiniowanie zmian
w organizacji ruchu. Pierwsi motocykliści pojawili się
na buspasach jeszcze w czerwcu. z d m . w a w . p l

70 autobusów gazowych dla Warszawy Nowy buspas na Puławskiej już działa



8 9

W tym roku mija 100 lat od uchwa-
lenia przez Sejm RP pierwszej pol-
skiej ustawy o spółdzielniach. Pro-
jekt poprzedziła trwająca prawie
rok międzydzielnicowa ankieta za-
wodowa obejmująca najwybitniej-
szych w Polsce przedstawicieli na-
uki spółdzielczej oraz delegatów
polskich spółdzielczych związków
rewizyjnych. 

To kamyk do ogródka dzisiejszym le-
gislatorom przepychającym w Sej-
mie ustawy zaledwie w ciągu doby.

Ustawa z października 1920 r. stworzyła ra-
my prawne, w których zmieściły się wszelkie
formy organizacji spółdzielczych, w tym tak-
że spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawa nada-
wała osobowość prawną spółdzielniom z
chwilą rejestracji sądowej, dawała również
członkom swobodę w zakresie kształtowania
statutów. Zarząd mógł być jednoosobowy
bądź wieloosobowy, a członkostwo dostęp-
ne dla wszystkich osób pełnoletnich. Ustawa
z 1920 r. to do dzisiaj wzór legislacji i niedo-
ścigniony wzór aktu prawnego regulującego
działalność spółdzielni. Niestety, nie moż-
na tego powiedzieć o obecnym poziomie
stanowienia w Polsce prawa. Dość powie-
dzieć, że ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych była od dnia
uchwalenia notorycznie nowelizowana, w
2017 r. w pół godziny wprowadzono do niej
aż trzydzieści kilka zmian, zaś zgodność jej

zapisów z Konstytucją RP była przedmio-
tem kilkunastu(!) orzeczeń Trybunału Kon-
stytucyjnego.  

Jeden z przepisów ostatniej noweli zo-
stał w tym roku zakwestionowany
przez TK. Dotyczył fundamentalnej

kwestii, a mianowicie członkostwa w spół-
dzielniach mieszkaniowych. Jeżeli w tak waż-
nej sprawie, określającej kto może być, a kto
nie może – członkiem spółdzielni, uchwala-
ne są budzące liczne wątpliwości przepisy,
które po latach uznawane są za niekonstytu-
cyjne, to wskazuje to poważny problem sys-
temowy związany z jakością naszej legislacji.
Trybunał dał ustawodawcy rok na zmianę
zakwestionowanych zapisów. Jednak kolej-
nej nowelizacji ustawy należy się spodzie-
wać w szybszym terminie. Z Ministerstwa
Sprawiedliwości dochodzą bowiem informa-
cje o przygotowywanym projekcie zmian,
który obejmować ma jednak zupełnie inne za-
gadnienia. W obecnym stanie mamy więc
do czynienie sytuacją, gdy projekty zmian
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są
przedmiotem zainteresowania zarówno od-
powiedzialnego za tę dziedzinę Ministerstwa
Rozwoju, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości.
Miejmy nadzieję, że przed uchwaleniem ko-
lejnej nowelizacji projekty zmian zostaną
poddane konsultacjom społecznym.

Pracom nad projektem aktu legisla-
cyjnego z 1920 r. przewodniczył
prof. dr Stanisław Wróblewski z Kra-

kowa, jeden z najznakomitszych polskich
prawników, często nazwany „polskim Pa-
pinianem”. Warto mu poświęcić kilka słów,
ponieważ jego działalność pokazuje jak kie-
dyś tworzono w naszym kraju dobre prawo.
Zaangażowanie profesora na tym obszarze
było imponujące. A tworzenie jednolitego
prawa dla dopiero co odrodzonej Polski,
pozostającej do 1918 r. pod trzema zabora-
mi i zróżnicowanej pod względem kultury
prawnej, nie było proste. Prof. Wróblewski
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sekcji
prawa handlowego, następnie przewodni-
czył podkomisji części ogólnej prawa cywil-
nego, podkomisji prawa spadkowego, pod-
komisji prawa morskiego i rzecznego.
Uczestniczył także w pracach komisji kody-
fikacyjnej m. in. prawa wekslowego i czeko-
wego, prawa ubezpieczeń, prawa spadko-
wego, prawa międzydzielnicowego, mię-
dzynarodowego prawa prywatnego oraz
prawa autorskiego. Akty prawne, uchwa-
lone przy znacznym udziale prof. Stanisła-
wa Wróblewskiego, obowiązywały przez
całe dekady, stanowiły podwalinę polskie-
go prawa, dlatego profesor zasłużył sobie na
miano ojca polskiej legislacji w najlepszym
tego słowa znaczeniu.

W iele rozwiązań zawartych w
ustawie z 1920 r. należałoby
zaimplementować do współ-

czesnego ustawodawstwa, odnoszącego się
do spółdzielczości mieszkaniowej. Nowo-

ścią było wprowadzenie instytucji Rady
Spółdzielczej, która była powoływana przez
Ministra Skarbu na okres dwóch lat i w 2/3
składała się z przedstawicieli wskazanych
przez związki rewizyjne. W uchwale  z
czerwca 1923 r. Rada odniosła się do zasad
tworzących rdzeń ówczesnej spółdzielczo-
ści mieszkaniowej: „Za kooperatywę miesz-
kaniową uważać można taką tylko spół-
dzielnię, której majątek pozostaje wyłącz-
nie jej własnością, członkowie zaś korzy-
stają jedynie z mieszkań w charakterze wy-
łącznych lokatorów. Natomiast spółdziel-
nia, która buduje domy mieszkalne dla swo-
ich członków z przepisaniem na nich tytu-
łu własności, niesłusznie używa miana spół-
dzielni mieszkaniowej, a zaliczona być win-
na do spółdzielni budowlanych”. Zasada
ta obowiązywała w powojennej Polsce do
15 grudnia 2000 r., czyli do dnia uchwale-
nia ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, której wielokrotnie nowelizowane
zapisy odchodzą od idei spółdzielczości
sprzed stu lat.

W2007 r. liczba mieszkań spół-
dzielczych zmalała z 3,4 do 3,2
mln, co spowodowane zostało

wejściem w życie przepisów umożliwiają-
cych wykup mieszkań spółdzielczych po ce-
nach nieuwzględniających wzrost wartości
rynkowej mieszkania od czasu budowy. W
2010 r. mieliśmy w Polsce 2,6 mln miesz-
kań spółdzielczych, a w 2016 r. już tylko
około 2 mln. Jak ma się spółdzielczość miesz-
kaniowa w stolicy państwa? Wedle danych
GUS z lat 2015 - 2017, najwięcej mieszkań
spółdzielczych nie powstało w Warszawie
(1154), lecz w dziesięciokrotnie mniejszym
Rzeszowie (1168). Regres spowodowany
jest m. in. likwidacją w 2008 r. Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, brakiem w War-
szawie atrakcyjnych terenów inwestycyj-
nych oraz ofensywą powstających niczym
grzyby po deszczu spółek specjalizujących się
w budownictwie deweloperskim (na sprze-
daż lub wynajem), dla których pozyskanie te-
renu inwestycyjnego w stolicy jest celem
nadrzędnym.

Postępujący regres w budowaniu no-
wych mieszkań oraz systematycz-
nie spadająca wielkość zasobu na

skutek wykupu kolejnych lokali nie pozosta-
wiły radom nadzorczym spółdzielni miesz-
kaniowych wielkiego wyboru. Aby nie ogra-
niczyć się wyłącznie do zarządzania male-
jącą liczbą mieszkań wybudowanych kil-
kadziesiąt lat temu, wiele warszawskich
spółdzielni mieszkaniowych, posiadających
grunty inwestycyjne, zdecydowało się na
realizację inwestycji na zasadach dewelo-
perskich. I jest to właściwa droga przyno-
sząca spółdzielni oraz jej członkom wy-
mierne zyski, które można przeznaczać m.
in. na remonty starego zasobu oraz budo-
wę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Tak jest prawie we wszystkich spółdziel-
niach mieszkaniowych na Ursynowie i Mo-
kotowie, m. in. w mokotowskiej SM „Słu-
żew nad Dolinką”. 

Spółdzielnia powstała w 1991 r. w
wyniku jej wydzielenia się z zaso-
bów SM “Mokotów”. Podział wiel-

kiej mokotowskiej spółdzielni był konse-
kwencją ogólnokrajowych przemian ustro-
jowych i gospodarczych. Przygotowania za-
częły się już w roku 1990, jednak ostatecz-
na uchwała o wydzieleniu się osiedla „Słu-
żew nad Doliną” i przeobrażenia w samo-
dzielną spółdzielnię została podjęta przez
Zebranie Przedstawicieli SM “Mokotów” w
dniu 28 lutego 1991 r. Za pół roku spół-
dzielcy z SM „Służew nad Dolinką” będą
więc uroczyście obchodzić okrągłą trzydzie-
stą rocznicę jej powstania. Zasoby spółdziel-
ni zlokalizowane są na 407 tys. mkw.  w
obrębie ulic Puławska, Wałbrzyska, Kmici-
ca, Nowoursynowska oraz Łukowa. Za-
mieszkuje je 6700 członków spółdzielni.
Usytuowanie nad Potokiem Służewieckim
nadaje osiedlu niepowtarzalny urok, który
podkreśla okazały drzewo – krzewostan,
będący chlubą SM “Służew nad Dolinką”.
Kolejną zaletą tego wielkiego osiedla jest
bardzo korzystne połączenie komunikacyj-
ne z centrum stolicy państwa. 

Działalność inwestycyjna na terenie
osiedla została  wznowiona  w  ro-
ku 2003, a dwa lata później odda-

no do użytkowania budynek przy ul. No-
skowskiego 2. Kolejne nowe budynki to Pu-
ławska 255 i 255A, bajecznie zlokalizowany
przy lokalnym akwenie Elsnera 34 oraz Mo-
zarta 1. Powstająca właśnie “Sonata nad Do-
linką” jest szóstym nowym budynkiem, któ-
ry znajdzie się w zasobach spółdzielni. Inwe-
stycję zlokalizowano w wyjątkowo atrakcyj-
nym miejscu – u zbiegu al. KEN i ul. Sonaty,
naprzeciwko DH „Land”. Lokalizacja tuż
przy zejściu do stacji metra “Służew”, w bli-
skim sąsiedztwie malowniczych terenów
Parku Dolina Służewiecka, okazała się tak
skutecznym wabikiem dla amatorów wła-
snego mieszkania, że wszystkie lokale w bu-
dynku zostały wyprzedane. Budynek ma zo-
stać oddany do użytkowania latem przyszłe-
go roku.

OOdd sszzeeśścciiuu llaatt pprreezzeesseemm ZZaarrzząądduu SSMM „„SSłłuu-
żżeeww nnaadd DDoolliinnkkąą”” jjeesstt iinnżż.. GGrrzzeeggoorrzz JJaakkuu-
bbiieecc.. PPoopprroossiilliiśśmmyy ggoo  oo kkoommeennttaarrzz ww zzwwiiąązz-
kkuu zzee ssttuulleecciieemm uucchhwwaalleenniiaa ppiieerrwwsszzeejj ppooll-
sskkiieejj uussttaawwyy oo ssppóółłddzziieellnniiaacchh..

Wartość ustawy z 1920 r. mierzy się cza-
sem przeznaczonym na rzetelne przygotowa-
nie jej projektu. Był to aż rok szerokich kon-
sultacji z najróżniejszymi czynnikami. Dzisiaj
często w ogóle nie przeprowadza się konsul-
tacji, a uchwala się ustawy w miesiąc, ty-
dzień, a nawet jedną dobę.  Trudno zliczyć,
ile razy nowelizowano ustawę  z 2000 roku
o spółdzielniach mieszkaniowych. Wiado-
mo jedynie, że jej zgodność z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny badał aż siedem-
nastokrotnie. To ewenement w skali chyba
nie tylko Europy. Ujmując rzecz krótko,
przedwojenna ustawa dawała członkom
spółdzielni pełną podmiotowość, natomiast
obecnie obowiązująca narzuca z góry roz-
wiązania dla całego kraju, bez względu na to,
czy jest to spółdzielnia mała, średnia, czy
też licząca kilkanaście tysięcy członków. To
generuje konflikty i niezadowolenie człon-
ków. Tego typu legislacyjnych potworków
jest w naszym życiu publicznym zbyt dużo,
co wydaje kiepskie świadectwo dzisiejszym
legislatorom.  

PPrrzzyy ookkaazzjjii zzaappyyttaamm oo wwłłaassnnee ppooddwwóórrkkoo,,
cczzyyllii SSMM „„SSłłuużżeeww nnaadd DDoolliinnkkąą””.. GGddyybbyy mmiiaałł
ppaann wwyymmiieenniićć jjeeddnnyymm ttcchheemm ttrrzzyy nnaajjwwaażż-
nniieejjsszzee ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww iinnwweessttyyccjjee,, zzrreeaallii-
zzoowwaannee ppooddcczzaass ppaańńsskkiieejj sszzeeśścciioolleettnniieejj kkaa-
ddeennccjjii……

Chyba społecznie najważniejsza to wybu-
dowanie przedszkola „Małego Kopernika”,
pierwszego przedszkola spółdzielczego w
Warszawie mającego status przedszkola
publicznego. Zapewniliśmy tam miejsca
dla 125 dzieciaków z naszego osiedla, ro-
dzice płacą tylko za ich wyżywienie, resztę
kosztów pokrywa miasto. Druga z najważ-
niejszych inwestycji, to wybudowanie kom-
pleksu spółdzielczego przy ul. Mozarta 1,
gdzie mieszczą się m. in. biura naszej spół-
dzielni, 102 mieszkania, 600 miejsc w ga-
rażu podziemnym i naziemnym oraz część
społeczno-kulturalna, z której mogą korzy-

stać wszyscy członkowie, także nasi senio-
rzy. Jest tu czytelnia – biblioteka oraz świe-
tlica środowiskowa dla dzieciaków i Klub
seniora. Organizujemy tam najróżniejsze
zajęcia, kursy komputerowe, koncerty, spo-
tkania z pisarzami, poetami, potańcówki,
członkowie mogą pograć w ping ponga, bi-
lard, czy na fortepianie. W 50 rocznicę lo-
tu w kosmos polskiego kosmonauty, w sa-
li zapełnionej do ostatniego miejsca przez
dzieci i dorosłych,  gościliśmy jedynego pol-
skiego kosmonautę, generała Mirosława
Hermaszewskiego. 

AA ttrrzzeecciiaa wwaażżnnaa iinnwweessttyyccjjaa??
Dla mnie osobiście jest nią budowa „Sona-

ty nad Dolinką”, którą właśnie realizujemy.

CCoo ww nniieejj wwyyjjąąttkkoowweeggoo??
Bez wątpienia to, że inwestycja „Sonata

nad Dolinką” to nie tylko mieszkania, ale
także aż 1100 mkw. w parterze przeznaczo-
ne na przychodnię zdrowia, która będzie
działać w ramach NFZ. Powierzchnia zosta-
nie wynajęta podmiotowi, który zorganizu-
je i poprowadzi działalność przychodni, ale

właścicielem lokalu pozostanie spółdziel-
nia. Znajdą się tam segmenty dla dzieci cho-
rych i osobny dla dzieci zdrowych oraz gabi-
nety specjalistyczne dla dorosłych i rehabi-
litacja. Drugim elementem wyróżniającym
tę inwestycję spośród innych jest to, że ze
środków spółdzielni wybudowaliśmy i za-
daszyliśmy schody ruchome do metra, któ-
re dzieli od budynku zaledwie kilkadziesiąt
metrów. Wraz z oddaniem budynku do użyt-
kowania  zostanie uruchomiona również ze-
wnętrzna winda dla osób niepełnospraw-
nych,  prowadząca z poziomu chodnika do
poziomu pośredniego metra. Nie będzie nie-
stety apteki, czego bardzo żałujemy, ale re-
strykcyjne przepisy nie pozwalają na jej
otwarcie w tym miejscu. 

AA cczzęęśśćć mmiieesszzkkaanniioowwaa??
W budynku znajdzie się 135 mieszkań z

podziemnymi garażami. Na parterze lokale
usługowe i wspomniana już przychodnia
podstawowej opieki zdrowotnej.  Na zachod-
niej elewacji budynku zaprojektowaliśmy
zewnętrzną windę, którą mieszkańcy zjadą
bezpośrednio do wejścia na stację metra
“Służew”. To unikatowe rozwiązanie zapew-
ni mieszkańcom komfort i błyskawiczne do-
tarcie do metra. Z uwagi na atrakcyjne poło-
żenie oraz rzetelne wykonawstwo inwesty-
cji realizowanych przez SM “Służew nad Do-
linką” mieszkania sprzedały się na pniu. Pod
koniec roku zamkniemy stan surowy, a latem
roku przyszłego do mieszkań wprowadzą
się pierwsi mieszkańcy. 

PPllaannyy iinnwweessttyyccyyjjnnee nnaa nnaajjbblliiżżsszząą 
pprrzzyysszzłłoośśćć??

Budowa kaskadowego budynku z około
180 mieszkaniami, z przewagą dwupokojo-
wych, na narożniku ulic Puławskiej i Wał-
brzyskiej. Istniejący obiekt zostanie wyburzo-
ny. Poza mieszkaniami planujemy dwa po-
ziomy usług. Na niższym zlokalizowane zo-

staną kawiarnie, restauracje i sklepy, nato-
miast wyższy poziom będzie pełnił rolę bu-
fora pomiędzy usługami a mieszkaniami.
Znajdą się tam gabinety lekarskie i biura,
co ma zapewnić mieszkańcom ciszę i kom-
fort. Strefa dostaw zostanie przykryta tara-
sami – jest to rozwiązanie nieco kosztowne,
ale komfortowe dla przyszłych mieszkań-
ców budynku. Narożnik będzie liczył 14 kon-
dygnacji i stopniowo zejdzie do kilku. Mamy
już pozwolenie na budowę i prawdopodob-
nie jesienią przyszłego roku przystąpimy do
realizacji tej inwestycji.

DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę..

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Wzorowy przykład pożytku z ustawy o spółdzielniach uchwalonej sto lat temu

Służew nad Dolinką przyciąga dziś jak magnes!

Mimo kryzysu i trudnej sytuacji na ryn-
ku rowerów miejskich, dokładamy sta-
rań aby warszawiacy mogli bez prze-
szkód korzystać z systemu Veturilo. Dla-
tego pracujemy nad rozwiązaniem po-
mostowym, zapewniającym ciągłość
działania systemu w kolejnym sezonie.

Warszawski system rowerów miejskich zgodnie
z umową z obecnym operatorem będzie działać do
końca sezonu w 2020 r. Wówczas kończy się czte-
roletnia umowa z firmą Nextbike Polska. Już w
marcu 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił prze-
targ na nowy system, który ma służyć warszawia-
kom w latach 2021-2028. Poprzedziły go konsul-
tacje społeczne, analiza ekspercka i dialog tech-
niczny z potencjalnymi operatorami. System Ve-
turilo ma się nie tylko powiększyć, ale również
unowocześnić i stać jeszcze bardziej przyjazny
dla użytkowników.

Skutki epidemii
Niestety, kilka dni po ogłoszeniu przetargu w

Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemiczne-
go, zaś od 1 kwietnia do 5 maja decyzją władz
centralnych funkcjonowanie Veturilo było za-
wieszone. Zupełnie nowe i niemożliwe wcze-
śniej do przewidzenia warunki odbiły się mocno
na całym rynku rowerów miejskich, wpłynęły
również na przebieg postępowania ogłoszonego
przez Warszawę.

Mimo zapytań od kilku potencjalnych wyko-
nawców, ostatecznie ofertę złożyła tylko jedna
firma: hiszpańska Marfina S.L. Oferowana staw-
ka znacznie przekracza budżet przeznaczony na
ten cel. Stąd też decyzję o jego dalszym losie odło-
żyliśmy do jesieni. W tym czasie będziemy mogli
przeanalizować sytuację finansową miasta i podej-
mować ewentualne decyzje. 

Na pewno oznacza to jednak, że nowy system
nie będzie mógł być uruchomiony w terminie.
Aby tak się stało, umowę z nowym operatorem na-
leżałoby podpisać jeszcze w lipcu, dając operato-

rowi czas na przygotowanie systemu, wyproduko-
wanie i dostawę rowerów, stacji itd. Ewentualne
rozstrzygnięcie przetargu jesienią oznacza co naj-
mniej kilkumiesięczne opóźnienie. Być może by-
łoby ono jeszcze dłuższe, ponieważ nie wiemy jak
epidemia wpłynie na możliwości utworzenia sys-
temu, łańcuchy dostaw sprzętu itd.

Opcja awaryjna
Mimo tej trudniej sytuacji, dokładamy starań

aby zapewnić mieszkańcom ciągłość funkcjonowa-
nia rowerów miejskich. Szukamy opcji awaryjnej,
na wypadek gdyby przetarg na nowego operatora
trzeba było unieważnić lub termin podpisania
umowy znacząco opóźnił start nowego Veturilo.

Takim rozwiązaniem może być „system pomo-
stowy”. Równolegle do przetargu na nowe Vetu-
rilo, ogłaszamy drugie postępowanie, w którym
planujemy wybrać operatora zastępczego. Popro-
wadziłby on Veturilo w sezonie 2021, do czasu
uruchomienia docelowego systemu. Dopuszcza-
my korzystanie z używanego sprzętu, co znacznie
przyspiesza uruchomienie „systemu pomostowe-
go” i daje szansę na rozpoczęcie sezonu 1 marca
2021 r.

Przetarg obejmuje dotychczasową liczbę stacji
(331) i rowerów (4870) standardowych. Postępo-
wanie jest wariantowe – oferent może zapropono-
wać system na dotychczasowych zasadach (system
stacyjny) lub zmodyfikowany (stacje bez termina-
li, rowery wyposażone w komputer umożliwiają-
cy wypożyczenie). Może również zaoferować do-
datkowo rowery dziecięce i elektryczne. Daje to fir-
mom większą elastyczność i dopuszcza do udzia-
łu więcej potencjalnych wykonawców.

Jeżeli ceny zaproponowane w przetargu będą
atrakcyjne, a umowa zostanie podpisana przed
końcem października, warszawiacy będą mieli
gwarancję możliwości dalszego korzystania z Ve-
turilo bez zakłóceń, niezależnie od opóźnienia w
uruchomieniu docelowego systemu Veturilo.

R K

W środę, 12 sierpnia o
godz. 12.00 poznaliśmy
pierwsze wyniki rekruta-
cji do szkół ponadpodsta-
wowych (na rok szkolny
2020/2021). Do warszaw-
skich liceów techników
oraz szkół branżowych I
stopnia zostało zakwalifi-
kowanych 18 660 absol-
wentów.

Na chętnych czeka w tym ro-
ku 20 468 miejsc w 162 szko-
łach ponadpodstawowych - 98
liceach ogólnokształcących, 45
technikach i 19 szkołach bran-
żowych I stopnia.

W tym etapie rekrutacji wzię-
ło udział ponad 20,5 tys. absol-
wentów szkół podstawowych.

Do przyjęcia zakwalifikowano
18 660 z nich, w tym 413 laure-
atów (do liceów ogólnokształ-
cących - 386 a do techników -
27). 42,7 proc. zakwalifikowa-
nych to uczniowie spoza War-
szawy. 1 310 kandydatów nie
dostało się do żadnej ze wska-
zanej przez siebie szkoły (można
było aplikować do nieograniczo-
nej liczby placówek).

Do 18 sierpnia do godz. 15.00
kandydaci będą potwierdzali
wolę przyjęcia do szkoły, do któ-
rej zostali zakwalifikowani – by
to zrobić, muszą w niej złożyć
oryginały dokumentów (świa-
dectwa ukończenia szkoły pod-
stawowej, zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egza-

minu ósmoklasisty oraz za-
świadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki
zawodu).

19 sierpnia o godz. 14.00 po-
znamy wyniki i ostateczne listy
przyjętych i nieprzyjętych. W
tym samym dniu o godz. 16.00
w elektronicznym systemie re-
krutacyjnym i na stronie: edu-
kacja.warszawa.pl pojawi się in-
formacja o wolnych miejscach.

Uczniowie niezakwalifikowa-
ni do żadnej ze szkół będą mogli
składać podania o przyjęcie w
wybranej placówce z powyższej
listy. O przyjęciu będzie decydo-
wał dyrektor szkoły.

K O S

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Co dalej z rowerami Veturilo?
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Przed Powstaniem Warszaw-
skim masowe egzekucje na cywi-
lach i aresztowania rodziły chęć
odwetu. Jedną z takich operacji
miała być Akcja Wilanów, w
której powstańcy chcieli doko-
nać zbrodni na niemieckich ko-
lonistach. 

Sama idea akcji była wymierzona w
mieszkających w Kępie Latoszkowej
niemieckich osadników, którzy współ-
pracowali z niemieckim okupantem,
szpiegowali i donosili na Polaków, a
także przyczynili się do aresztowania
żołnierzy AK z pułku Garłuch i zamor-
dowania żołnierzy Baszty wiosną 1943
roku. Prowadząc działania przygoto-
wawcze, stwierdzono, że to właśnie
Niemcy z Kępy Latoszkowej nadają się
do działań odwetowych. 

Batalion „Zośka” nie chce 
zabijać cywilów

Zemsta na cywilach budziła jednak
wątpliwości natury moralnej. Na wieść
o wytypowaniu do akcji batalionu Zoś-
ka, żołnierze protestowali. Nie chcieli
brać udziału w akcji, podczas której
mieli palić wieś i zabijać niewinnych
ludzi. Dzięki interwencji Ryszarda Bia-
łousa - Jerzego w Komendzie Głównej
Armii Krajowej, batalion miał wyko-
nać tylko część bojową akcji. W książ-
ce Aleksandra Kamińskiego „Zośka i
Parasol. Opowieść o niektórych lu-
dziach i niektórych akcjach dwóch ba-
talionów harcerskich” znajduje się opis
przyczyn przeprowadzonej akcji pod
Wilanowem:

Gdy na odprawie dowódców kom-
panii i plutonów batalionu „Zośka” od-
czytano rozkaz, zapanowała długa
chwila ciszy.

„W lecie 1943 roku kilka zastępów
szaroszeregowych z Mokotowa urzą-
dziło ćwiczenia w Lasach Kabackich,
które stanowią wielki kompleks leśny.
Jeden z tych zastępów zabłądził; po
wielogodzinnym kluczeniu znalazł się

wczesnym rankiem w jakiejś wsi, jak
się potem okazało – w Kępie Latoszko-
wej pod Wilanowem, która była wsią
w znacznej części obsadzoną przez ko-
lonistów niemieckich. Wprawdzie go-
spodarz, którego pytali o drogę, był Po-
lakiem, lecz okazał się zdrajcą. Gdy
młodzi wypoczywali w jego obejściu,
zawiadomił swych sąsiadów Niemców.
Uzbrojeni koloniści zorganizowali obła-
wę. Ucieczka nie powiodła się. Ścigani
przez coraz liczniejszych Niemców i pa-
ru pomagających im sąsiadów Polaków,
wyczerpani uprzednim całonocnym
błądzeniem, nie uszli pogoni. Tylko tro-
je znalazło ukrycie w zagrodach ludzi z
polskim sumieniem, czterech natomiast
chłopców zginęło okrutną śmiercią z
rąk znęcających się nad nimi koloni-
stów. Przebrała się miara (…)

- Więc co to ma być? Mamy podpalić
wieś?

- Nie podpalić, ale spalić.
Znów milczenie. Potem nowe 

pytanie:
- A chłopi?

- Jacy tam chłopi! Niemcy i gorsi od
nich – zdrajcy. Rozkaz mówi wyraźnie:
zniszczyć, wystrzelać. (...)”.

Wybawia go z kłopotliwej sytuacji
dowódca batalionu – Jerzy. Informuje,
że ma dokładne wiadomości o akcji i że
„przewrażliwione sumienia” niepo-
trzebnie wyolbrzymiają niektóre fakty.
Nie spalono całej wsi, tylko jej część.
Nie „wymordowano w pień” ludności,
lecz wykonując wyrok, rozstrzelano
trzech mężczyzn – Polaków, z których
dwóch było głównymi sprawcami nie-
szczęścia, oraz zgładzono dziewięciu
volksdeutschów. To wszystko. (...)”.

Łącznie po stronie polskiej zaangażo-
wanych zostało 76 osób pod dowódz-
twem por. Władysława Miłosława Cie-
plaka ps. Giewont. Plan zakładał szturm
z zaskoczenia wzdłuż pałacu w Wilano-
wie i odebranie Niemcom możliwości
odbicia Kępy Latoszkowej. 

Wszyscy uczestnicy akcji przybyli
26 IX 1943 oddzielnie do Wilanowa
tramwajem. Okrężną drogą dotarli na
godzinę 20:00 na zbiórkę na cmen-

tarz, gdzie stacjonował dowódca akcji.
Jako pierwsi miejsce koncentracji opu-
ścili żołnierze z grupy Lotnicy. W dro-
dze zostali oświetleni przez reflektory
kolejki wąskotorowej, a w rejonie bra-
my pałacowej ostrzelani przez niemiec-
kich lotników, idących z przeciwnej
strony. Rozpoczęła się wymiana ognia,
padło ranionych trzech żołnierzy pol-
skiego państwa podziemnego. Party-
zanci najpierw obrzucili pałacowy
dziedziniec granatami typu filipinka,
następnie zaś dokonali ostrzału z pisto-
letów maszynowych, na co odpowie-
dzieli ogniem Niemcy. Zostawiając
rannych, polski oddział wycofał się.
Chociaż pierwotnie zdobyto budynek
gospodarczy tuż przy bramie pałacu, to
utracono efekt zaskoczenia i akcja za-
częła wisieć na włosku. Panująca tej
nocy ciemność potęgowała chaos –
uczestnicy operacji wspominają, że
problemem była widoczność – obie
strony strzelały głównie “na oślep”.
Również porażką skończyły się działa-
nia kolejnej grupy “Posterunek” – od-

działowi nie udało się wykorzystać za-
skoczenia i podczas walki jego człon-
kowie ponieśli straty.1

Umiarkowany sukces?
Około godziny 22:45 “Giewont”

gwizdkiem daje sygnał do odwrotu, w
czasie którego grupa „Antka z Woli” zo-
staje ostrzelana na terenie parku. Od-
wrót staje się coraz bardziej chaotyczny,
wreszcie główny trzon sił składający się
z grup: Posterunek I, Posterunek II, czę-
ściowo Strefy i Lotników pod dowódz-
twem Krystyna Strzeleckiego „Zawa-
ła” dociera na miejsce przygotowanej
przez „Sokoła” przeprawy przez Wisłę.
Przy pomocy jednej barki i dwóch łodzi
rybackich żołnierze przeprawili się na
wschodni brzeg rzeki. Około godz. 2:00
wszyscy przeprawieni udali się do Ra-
dości, gdzie przygotowano dla nich me-
liny, z których będą wracali do domów
w Warszawie. 

Sam bilans akcji należy uznać za
umiarkowanie pozytywny. Udało się
osłonić atak Oddziału Specjalnego w Kę-
pie Latoszkowej, zabito około dwunastu
Niemców oraz zdobyto: pistolet maszy-
nowy, sześć karabinów, cztery granaty,
sześć hełmów, dwa magazynki oraz ba-
gnet. W wyniku przeprowadzonej akcji
odwetowej zlikwidowano kilkunastu naj-
bardziej niebezpiecznych folksdojczów.
Straty polskie w tej akcji wyniosły pięciu
zabitych i siedmiu rannych. Chociaż ze
współczesnego punktu widzenia mor-
dowanie cywili jest niemoralne, to nale-
ży pamiętać, iż wcześniej ci sami cywile
dokonali zbrodni na uciekających pol-
skich żołnierzach. Dowództwo było chy-
ba jednak niezbyt zadowolone z prze-
biegu akcji, a głównie z braku elementu
zaskoczenia. Po akcji Wilanów nastąpi-
ła reorganizacja batalionu. Giewont, zo-
stał zdjęty z dowództwa 2. kompanii, a
Antek z dowództwa II plutonu 1. kompa-
nii. Kierownictwo po Antku objął Tade-
usz Schiffers, a dowództwo 2. kompanii
objął Andrzej Romocki. P i o t r  C e l e j

Akcja Wilanów – niedoszłe zbrodnie na cywilach

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Zbliżająca się setna rocz-
nica obrony  Warszawy w
1920 r.  wiąże się z szere-
giem  historycznie waż-
nych aspektów. Była to je-
dyna wielka polska bitwa
obronna, która skutecznie
nie dopuściła wrogich
wojsk do stolicy i stanowi-
ła punkt zwrotny w dzia-
łaniach wojennych. 

Należy oczywiście pa-
miętać o zrywach nie-
podległościowych, m.

in.  podczas Insurekcji Kościusz-
kowskiej i Powstania Listopado-
wego, gdy Warszawa została wy-
zwolona zbrojnie z rąk zabor-
ców. Jednak efekty były stosun-
kowo krótkotrwała, a cena krwi
była bardzo wysoka.

Przygotowania do obrony
Warszawy  w dniach 13 - 17

sierpnia 1920 roku to przykład
niewyobrażalnego obecnie he-
roizmu, poświęcenia, determi-
nacji nie tylko wojska, ale rów-
nież ludności cywilnej. Młodziut-
kie państwo polskie, osłabione
po latach rozbiorowej niewoli i
rabunkach okupantów musiało
stawić opór  śmiertelnemu za-
grożeniu sowieckiemu. Niesły-
chana mobilizacja całego społe-
czeństwa była jednym z ważnych
czynników sukcesu obrony, któ-
ry okazał się największym pol-
skim zwycięstwem militarnym
XX wieku. Bitwa jest zaliczana
do 18 najważniejszych batalii w
dziejach świata.

B yła momentem kulmi-
nacyjnym wojny pol-
sko - sowieckiej. Jej

skomplikowany i zmienny prze-
bieg był konsekwencją sytuacji

politycznej w Europie i dosyć
powszechnym oczekiwaniem
na upadek Polski. Jednak - nie-
ważne dlaczego, gdyż liczą się
efekty - czy to “cud nad Wisłą”,
czy strategia, pomysłowość i
bardzo wiele korzystnych zbie-
gów okoliczności, w sytuacji
blokad większości kanałów do-
staw do Polski amunicji, broni i
sprzętu ciężkiego, Warszawa
została obroniona, a bolszewicy
w krótkim czasie odrzuceni na
setki kilometrów. 

W ydarzenia te, fun-
damentalne w hi-
storii naszego kra-

ju, powinny być znane i kulty-
wowane, nie tylko dla uznania
bohaterstwa naszych przodków,
ale również pamiętania i czuj-
ności wobec różnych specyficz-
nych zagrożeń, których obec-

ności nie należy bagatelizować.
Niestety, możliwości realizacji
tegorocznych obchodów setnej
rocznicy wydarzeń zostały w
znacznym stopniu ograniczone
przez sytuację epidemiczną kra-
ju. Nie odbędzie się defilada
wojskowa, nie będzie szeregu
uroczystości z masowym udzia-
łem społeczeństwa.

Obchody 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej i
zarazem święta Woj-

ska Polskiego w dniu 15 sierpnia
zaczęły się od szeregu wystaw
plenerowych, udostępnionych
warszawiakom już w końcu lip-
ca. Jedną z takich wystaw jest
“Bitwa Warszawska gwarantem
pokoju w Europie”, przygotowa-
na przez Muzeum Łazienki Kró-
lewskie we współpracy z Naczel-
ną Dyrekcją Archiwów Państwo-
wych. Wystawę oglądać można
w Galerii Plenerowej przy Ale-
jach Ujazdowskich. Ekspozycja
ukazuje wydarzenia prowadzą-
ce do zwycięstwa Polaków. Po-
zwala również spojrzeć na jedno
z najważniejszych starć zbroj-
nych świata w szerszym, mię-
dzynarodowym kontekście, m.
in. dzięki zarysowaniu sytuacji
na froncie wschodnim w latach
1919-1920 oraz prezentacji
zmian na mapie politycznej Eu-
ropy w wyniku działań I wojny
światowej i ustaleń pokoju wer-
salskiego. Na prezentowanych
planszach, bogato ilustrowanych
zdjęciami,  można prześledzić w
skondensowanej formie genezę
i przebieg Bitwy Warszawskiej
“dzień po dniu” aż do odrzuce-
nia wroga daleko na wschód.

P lenerowa wystawa „Do
Broni! Rok 1920 na
plakatach, afiszach i

drukach ulotnych”, przygoto-

wana przez Centralną Biblio-
tekę Wojskową, ma inny cha-
rakter. Prezentowane są tam
grafiki i plakaty informacyjne,
niezwykle wymowne i oddzia-
łujące na wyobraźnię. Zarówno
druki ulotne, jak i kolorowe pla-
katy z grafikami Władysława
Skoczylasa, Kamila Mackiewi-
cza i innych znanych artystów
tego okresu, pozostawiają głę-
bokie wrażenie powagi i grozy
sytuacji. Pokazują, jak ważna,
wobec niebezpieczeństwa  za-
wisłego nad odrodzoną Polską,
była jedność narodu, wzajemna
pomoc i poświęcenie. Wysta-
wa prezentowana jest na ogro-
dzeniu kościoła parafialnego
przy ul. gen. Sylwestra Kaliskie-
go 49. Na najbliższe dni, przy
współudziale władz m. st. War-
szawy,  zaplanowanych jest
szereg wydarzeń rocznico-
wych,  nawiązujących do re-
aliów międzywojennych.

Wczwartek 13 sierp-
nia o godz. 10.00
odbędzie się uroczy-

stość nadania imienia ukraiń-
skiego gen. Marka Bezruczki
skwerowi położonemu przy ul.
Ordona, na wysokości ulic Jana
Kazimierza i Wschowskiej.

Bogata w wydarzenia będzie
sobota 15 sierpnia:

–Dom Spotkań z Historią
wspólnie z Towarzystwem Przy-
jaciół Warszawy organizuje o go-
dzinie 11.00 „Spacer w 100.
rocznicę Bitwy Warszawskiej”.
Trasa spaceru to: hotele Bristol i
Europejski, pomnik Józefa Po-
niatowskiego, skwer Hoovera,
pl. Piłsudskiego, Grób Niezna-
nego Żołnierza, Zachęta, ul. Ma-
zowiecka.

– Dom Spotkań z Historią o
godzinie 13.00 i 17.00 oraz 16

sierpnia o godzinie 13.00 zapra-
sza na spotkanie pt. „Opowieści
z Kresów: Od Czarnobyla i Wo-
łodarki do Zadwórza i Dytiana”.
To historia wybranych bitew, sto-
czonych przez wojsko polskie na
ziemiach wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej podczas wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Spotkanie z cyklu Opowieści z
Kresów będzie transmitowane
na stronie  https://www.facebo-
ok.com/events/3335863078000
63/

– O godz. 16.00 odbędzie się
koncert Warszawskiej Orkiestry
Sentymentalnej. W programie
piosenki i pieśni z repertuaru m.
in.: Adama Astona, Wiery Gran
i Mieczysława Fogga. Koncert
odbędzie się na scenie przed Ho-
telem Bristol i „Balkonie Kiepu-
rowskim” Hotelu Bristol.

– Na tej samej scenie, o godz.
19.00 odbędzie się kolejny kon-
cert: “Miłość Ci wszystko wyba-
czy” czyli przedwojenne szlagie-
ry, m. in.  w wykonaniu Macieja
Miecznikowskiego, Lali Czaplic-
kiej, Aleksandry Borkiewicz i Af-
fabre Concinui.

– W godz. 16.00-20.00 na Kra-
kowskim Przedmieściu w rejo-
nie Hotelu Bristol będą odbywa-
ły się również scenki sytuacyjne
nawiązujące do lat 20-tych XX
wieku realizowane przez grupę
rekonstrukcyjną Warszawiaki.

– O godzinie 20:00 w ramach
działań online odbędzie się pre-
miera koncertu Warszawskiej
Orkiestry Sentymentalnej pt.
,,Sentymentalny Fajf” zachęcają-
cego widzów do świętowania ju-
bileuszu 100-lecia Bitwy War-
szawskiej online -
https://www.facebo-
ok.com/events/610187503206324. 

B o g u s ł a w  L a s o c k i
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Ze smutkiem stwierdzam, że ol-
brzymi trud , a przede wszyst-
kim praca w dziesiątkach ar-
chiwów i bibliotek, wykonana
przez wielu pracowników In-
stytutu Historii PAN, bardzo
słabo jest wykorzystywany
przez dziennikarzy i organiza-
torów kolejnych rocznic Po-
wstania Warszawskiego. Oto
moje generalne uwagi o Po-
wstaniu i jego recepcji w świa-
domości społecznej. 

PO PIERWSZE
Słabością naszej historiografii, a

przede wszystkim polityki historycznej
jest fakt, że nie potrafiliśmy w językach
międzynarodowych i w atrakcyjnych fil-
mach pokazać dramatu powstańczej
Warszawy, ogromu zbrodni niemiec-
kich dokonanych w czasie Powstania i
po jego zakończeniu oraz cynicznej po-
lityki Stalina wobec Powstania. Zginęło
co najmniej około 150 tys osób, w tym
16 tysięcy z bronią w ręku. Pozostało 5
tysięcy ciężko rannych żołnierzy Powsta-
nia . Ok. 50 tysięcy wywieziono do nie-
mieckich obozów śmierci, 15 tys. do
obozów jenieckich, w tym 2 tys. kobiet
(to był fenomen na skalę europejską).
Ponad 150 tys. posłano do niemieckich
obozów pracy. Około 350 tysięcy prze-
szło przez obóz w Pruszkowie i potem
rozproszonych po całej Generalnej Gu-
berni niemieckich obozach pracy . 

Władze naszej stolicy nie potrafiły
do dnia dzisiejszego podziękować wie-
lu rodakom, instytucjom kościelnym ,

Radzie Głównej Opiekuńczej, Między-
narodowemu i Polskiemu Czerwone-
mu Krzyżowi – za bezinteresowną po-
moc, udzieloną warszawiakom w okre-
sie popowstańczego exodusu.

PO DRUGIE
Spór o odpowiedzialność za wybuch

Powstania trwał i trwać będzie w nie-
skończoność. Moje zdanie w tej sprawie
jest następujące. Koalicyjny Rząd RP
na Obczyźnie (Stanisława Mikołajczy-
ka), który dał wolną rękę dowództwu
Armii Krajowej (gen. Tadeuszowi „Bo-
rowi” Komorowskiemu), Krajowej Ra-
dzie Ministrów (wicepremierowi Jano-
wi Stanisławowi Jankowskiemu) i Ra-
dzie Jedności Narodowej (Kazimierzo-
wi Pużakowi) w sprawie wywołania Po-
wstania – nie poinformował rzetelnie
krajowych przywódców Polski Pod-
ziemnej, że nie zapewnił pomocy lotni-
czej dla powstańców; nie zabezpieczył
praw kombatanckich dla żołnierzy Ar-
mii Krajowej i zgodził się na oddanie
Brygady Spadochronowej do dyspozy-
cji angielskiego sojusznika. Później nie
poinformował o rzeczywistym stosun-
ku Stalina do Powstania, po rozmo-
wach z nim Stanisława Mikołajczyka,
Stanisława. Grabskiego i Tadeusza Ro-
mera. Gen. Kazimierz Sosnkowski, gen.
Marian. Kukiel i gen. Władysław An-
ders – nie widząc szans dla Powstania
– nie byli w stanie zmienić stanowiska
premiera Mikołajczyka . Powstanie by
wybuchło mimo niesprzyjających oko-
liczności. Przez całą okupację szkoleni
do niego byli przed wszystkim żołnierze

AK i cywilne struktury Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Bali się oni podzie-
lić losu swych kolegów z Wileńszczyzny,
Nowogrodczyzny, Wołynia i Galicji
Wschodniej. Część z nich wierzyła me-
diom sowieckim i PKWN, że już czas
do wystąpienia powstańczego, skoordy-
nowanego z działaniami Armii Czer-
wonej. Gdy zawiodła pomoc z Zachodu
i Wschodu, obowiązkiem dowództwa
AK, KRM i RJN było zakończenie dzia-
łań powstańczych, ratowanie ludności
i jej mienia oraz infrastruktury miasta.
Tego żądali od gen Komorowskiego m.
in. dowódcy „Szarych Szeregów”, gene-
rałowie pracujący w Londynie i znacz-
na część ludności cywilnej, pozbawionej
żywności, zdrowej wody, lekarstw i bez-
piecznego locum.

Za zgodą sojuszników anglosaskich
już w listopadzie w Teheranie Polskę
zaliczono do sowieckiej strefy wpływów
wojskowych, później w Jałcie do so-
wieckiej strefy wpływów politycznych.
Narodowy i państwowy interes Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pole-
gał na maksymalizacji udziału Armii
Czerwonej w wojnie z hitlerowskimi
Niemcami i ich sojusznikami, w tym z
Japonią na Dalekim Wschodzie. Po-
wstanie Warszawskie sprawiało im kło-
pot w realizacji tego celu, dlatego ogra-
niczyli się do bardzo skromnej pomocy
dla powstańców. Wymogli oni na Pre-
zydencie RP Władysławie Raczkiewi-
czu zdymisjonowanie gen. Sosnkow-
skiego – Naczelnego Wodza Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie.  W rozka-
zie z 1 września 1944 r. Sosnkowski
wypowiedział znamienne słowa:

„Jeśliby ludność stolicy z braku po-
mocy zginąć musiała pod gruzami
swych domów, jeśliby przez bierność i
obojętność czy zimne wyrachowanie
wydana została na rzeź masową, wów-
czas sumienie świata obciążone będzie
grzechem krzywdy straszliwej i w dzie-
jach niebywałej. Są wyrzuty sumienia,
które zabijają”. Niestety, po Powstaniu
Warszawskim przy bierności i obojętno-
ści całego cywilizowanego świata zginę-
ło miliony ludzi. 

Bardziej realistycznie ten problem w
czasie wojny polsko- bolszewickiej
przedstawił drugi wielki Polak Ignacy
Paderewski –  w wywiadzie dla kore-
spondenta „Kuriera Warszawskiego” z
6 listopada 1920 r., kiedy po bolesnych
doświadczeniach polskiej polityki za-
granicznej, m. in narzuceniu Polsce de-
cyzji Konferencji w Spa 10 lipca 1920 w
sprawie linii Curzona, oddania Wileńsz-
czyzny Litwinom, Śląska Cieszyńskiego
Czechom, ograniczeniu praw Polski w
Wolnym Mieście Gdańsku, wycofaniu
się prezydenta USA Woodrowa Wilso-
na z pomocy dla Polski zagrożonej
przejściowymi sukcesami Armii Czer-
wonej i zgody na decyzje Rady Amba-
sadorów w sprawie Galicji Wschodniej
i Górnego Śląska – powiedział, że w
polityce musimy się liczyć z interesami
mocarstw a także wpływami grup nam
nieżyczliwych. 

„ Nasze przewrażliwione nerwy re-
agują nazbyt pospiesznie i nazbyt su-
biektywnie, stąd zbyteczna podejrzli-

wość, nieufność i dąsy. Musimy pozbyć
się nałogów uczuciowego partykulary-
zmu w poglądach na politykę świato-
wą.”    W 1920 r. sojusznicze mocar-
stwa liczyły na zwycięstwo białej i różo-
wej, antybolszewickiej, Rosji, w której
widzieli głównego partnera swej polity-
ki, przede wszystkim gospodarczej. Lo-
sy Polski, która nie powinna przekra-
czać linii Curzona, zajmowały w ich po-
lityce drugorzędną rolę. Zwycięskie bi-
twy: warszawska, niemeńska i lwow-
sko-podolska zmusiły ich do bardziej
realistycznej oceny miejsca Polski na
mapie politycznej Europy. W 1944 r.
była inna sytuacja – zwycięskiego po-
chodu Armii Czerwonej do Berlina,  na
Bałkanach do granic z Grecją. Konse-
kwencją tej sytuacji był nasz narodowy
los do 1989 roku.

PO TRZECIE
W Powstaniu Warszawskim – jak w

soczewce – widać skutki imperialnej
polityki sowieckiej wobec Polski. Po-
przedziły ją : wymordowanie polskich
oficerów i funkcjonariuszy państwo-
wych w 1940 r, przerwanie stosunków
dyplomatycznych z Rządem RP po
ujawnieniu zbrodni katyńskiej 1943 r.,
potraktowanie wszystkich mieszkań-
ców sowieckiej strefy okupacyjnej, na
terenach II RP – za obywateli sowiec-
kich; likwidacja oddziałów AK, które w
planie „Burza” pomagały Armii Czerwo-
nej w działaniach na Wileńszczyźnie,
Wołyniu i we Lwowie; wydanie rozka-
zu Stalina o walce ze wszystkimi od-
działami AK idącymi na pomoc Powsta-
niu, powołanie alternatywy legalnych
władz i organizacji polskich w postaci:
Związku Patriotów Polskich, Biura Pol-
skiego przy KC WKP (b), Armii Polskiej
pod dowództwem gen Zygmunta Ber-
linga, Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego. 

Sowieckie media, a wraz z nimi me-
dia PKWN wzywały warszawiaków do
powstania. Gdy ono wybuchło, potrak-
towano warszawski zryw jako awantu-
rę reakcyjnego rządu w Londynie, skie-
rowany przeciwko Związkowi Sowiec-
kiemu i jego  zachodnim sojusznikom.
Do 10 września 1944 r. Stalin uniemoż-
liwiał realizację lotów wahadłowych
pomocą dla powstańców. Po rozpoczę-
ciu przez KG AK 7 września rokowań w
sprawie zaprzestania działań wojsko-
wych w Warszawie Stalin uruchomił
krótkotrwałą pomoc lotnictwa sowiec-
kiego dla powstańców, fatalnie zorgani-
zowaną, by przedłużyć agonię Powsta-
nia, by pozwolić Niemcom likwidować
jego potencjalnych przeciwników, któ-
rzy chcieli być gospodarzami we wła-
snej stolicy i we własnym kraju. Temu
celowi służyła także akcja przyczółkowa
na Solcu i Żoliborzu.

Dobra wola Komendy Głównej AK
współdziałania z Frontem Białoruskim,
dowodzonym przez Konstantego Ro-
kossowskiego, spotkała się z jego mil-
czeniem, podobnie jak kompromisowy
plan premiera Stanisława Mikołajczyka,
a także inicjatywa prezydenta powstań-
czej Warszawy Marcelego Porowskiego
ps „Sowa” – powołania Rady Obrony

Stolicy z udziałem komunistów. Dla
nich najważniejszy był czerwony sztan-
dar nad Ratuszem warszawskim – sym-
bol rządów PKWN. Nad usadowienie
tego rządu już w trakcie trwania Po-
wstania pracowała delegatura NKWD
na warszawskiej Pradze pod wodzą gen.
Iwana Sierowa, który doprowadził do
aresztowania przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego.

PO CZWARTE
O najważniejszym aspekcie recepcji

Powstania Warszawskiego mówił 1 sierp-
nia 1994 r. w Watykanie Jan Paweł II. 

„ Niektórzy zadają sobie pytanie, czy by-
ło to potrzebne aż na taką skalę? Nie moż-
na na to pytanie opowiedzieć tylko w ka-
tegoriach czysto politycznych lub militar-
nych. Należy raczej w milczeniu skłonić
głowę przed rozmiarem poświęcenia,
przed wielkością ceny, jaką tamto pokole-
nie sprzed pięćdziesięciu lat zapłaciło za
niepodległość ojczyzny. W płaceniu tej
ceny byli, być może, rozrzutni, ale ta roz-
rzutność była zrazem wspaniałomyślno-
ścią. Kryła się w nie jakaś odpowiedź na
to wezwanie, które przyniósł Chrystus,
przede wszystkim własnym przykładem,
oddając swoje życie za braci. „Nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo-
je oddaje za przyjaciół swoich”. 

Ten szacunek dla bohaterstwa po-
wstańców i ludności cywilnej utrwaliła
literatura i pieśń narodowa. Utrwala
skutecznie Muzeum Powstania War-
szawskiego i działalność wychowaw-
czo- patriotyczna kościołów chrześci-
jańskich, a także bardzo wielu nauczy-
cieli, działaczy kultury, instruktorów
harcerskich, jak również rządowe me-
dia, obok wielu prywatnych inicjatyw. 

Trwały wpływ wywarło Powstanie
Warszawskie na polską kulturę poli-
tyczną. W swym programie społecz-
nym, ogłoszonym 15 sierpnia 1944 r.,
walkę o niepodległość i suwerenność
kierownictwo Powstania związało z re-
spektowaniem zasad społecznej gospo-
darki rynkowej, z troską o sprawiedliwy
podział dochodu narodowego, z prze-
prowadzeniem zasadniczych reform
społecznych, na czele z reforma rolną i
zmianą Konstytucji. Po wojennej paupe-
ryzacji całego społeczeństwa mocniej
niż dzisiaj akcentowało rolę państwa i
zorganizowanych zespołów pracowni-
czych w tym podziale.

Powstanie nauczyło nas w imię re-
spektowania realizmu politycznego a
przede wszystkich ograniczania kosz-
tów społecznych walki z  reżimem tota-
litarnym i autorytarnym, stosowania
zasady pokojowych wysiłków, ewolu-
cyjnych przemian, umiejętności prze-
konywania poddanych wieloletniej in-
doktrynacji rodaków. Tak się rodziła
strategia zwycięskiej „Solidarności”.

M a r i a n  M a r e k  D r o z d o w s k i  
F o t .  w i k i p e d i a

Wystąpienie przed Obeliskiem ku czci
Jana Pawła II w Żabieńcu Nowym w La-
sach Garwolińskich 1 sierpnia 2020 r. i w
Kościele parafialnym pw. Św. Izydora
Oracza w Marianowie 2 sierpnia 2020 r.
oraz w prasie stołecznej.

Garść refleksji nad Powstaniem Warszawskim

Przeżywałem Powstanie Warszawskie 1944
r. jako 12 letni chłopiec na wygnaniu w Beskidzie
Sądeckim słuchając relacji o nim siostrzenicy
Ojca Janiny Poszepczyńskiej, która po obozie w
Pruszkowie ze swą córką Rysią i synem Jasiem
zamieszkała z nami w dwupokojowym mieszka-
niu , O nim mówili na tajnych spotkaniach w
Gosprzydowie(pow. Brzesko-słotwina) moi star-
si bracia cioteczni Ireneusz i Bogdan Pączkiewi-
czowie - członkowie Armii Krajowej. Wiedzę o
Powstaniu zdobywałem stopniowo od lata 60-
tych ubiegłego stulecia w Instytucie Historii PAN, kierowanym przez aktyw-
nych uczestników Powstania, w archiwach i bibliotekach warszawskich, lon-
dyńskich, paryskich i nowojorskich. 

Korzystając z pomocy rodzin powstańczych, Muzeum i Archiwum Warsza-
wy i instytucji emigracyjnych, przyjaciół i doktorantów udało nam się opra-
cować i wydać:

- Powstanie Warszawskie w artykułach i szkicach Zygmunta Zarem-
by(1990)

- Gen Kazimierz Sosnkowski Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych wobec
Powstania Warszawskiego ( 1992)

- Władysław Raczkiewicz Prezydent RP T.II (1993)
- Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. T I-IV ( 1994)
- Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944 ,T I-V (1992-1995)
- Międzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego (1994)
-Polonia a Powstanie Warszawskie (1996)
- Kościół i życie religijne powstańczej Warszawy (1995)
- Testament powstańczej Warszawy (1994)
- Marceli Porowski Prezydent powstańczej Warszawy (2010)
-Powstanie warszawskie 1944 ( próba syntezy) z przedmową gen Zbi-

gniewa Ścibor- Rylskiego ( 2014)
- Powstanie warszawskie a Świat ( Warszawa 2016)
- Powstanie warszawske i Historia Warszawy (Warszawa 2017 s, 432-446 )
-Archiwum Marcelego Porowskiego samorządowca i prezydenta powstań-

czej Warszawy ( 2019).
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Wystarczy rozejrzeć się nieco po Ursynowie, by zauważyć, że młoda nie-
gdyś dzielnica, jaką był nie tak dawno, zdążyła się już zestarzeć. Przy-
było lat budynkom, ulicom, skwerom a przede wszystkim mieszkań-

com. Z typowej warszawskiej sypialni Ursynów zmienił się w miejsce nadające się
do mieszkania i do normalnego życia, a nie tylko do noclegu, jak to było wcześniej. 

Trzeba przyznać, że jest to jedna z przyjemniejszych warszawskich dzielnic. I to pod wieloma wzglę-
dami. Została zaprojektowana z uwzględnieniem niezbędnych do życia terenów zielonych, parków
etc. Z czasem przybyło sklepów, powstały przychodnie, szkoły, punkty usługowe, restauracje, ka-
wiarnie i niemal wszystko, czego potrzeba przeciętnemu Kowalskiemu i jego rodzinie. 

Zabudowa Ursynowa nie przytłacza swą skalą. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zbudowana została nie-
zbędna infrastruktura i stale się rozwija służąc mieszkańcom poszczególnych osiedli i całej dzielnicy. Roz-
budowuje się ona stale, a bieżące potrzeby są sukcesywnie zaspakajane. Jak wiadomo, potrzeby rosną i
przybywa ich wraz z rozwojem Ursynowa. Dotyczy to m.in. komunikacji miejskiej, opieki zdrowotnej, szkol-
nictwa i wielu innych dziedzin koniecznych do normalnego funkcjonowania miasta. Budowa nowych obiek-
tów i modernizacja starych służy poprawie życia zamieszkałych tu osób, jak też przybywających spoza
dzielnicy. Wciąż potrzeba nowych szkół, żłobków, przedszkoli, placówek kultury, obiektów sportowych,
placówek opieki zdrowotnej etc. Mimo to, tu i tam odczuwa się brak tego, czy tamtego. 

Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają nieliczne budki telefoniczne, a także nieliczne autobusy do-
wożące do celu nowo osiedlonych szczęśliwców, którym udało się otrzymać w ten, czy inny sposób
upragnione mieszkanie. „M”. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie Ursynowa bez li-
nii metra. Ten środek transportu wydaje się być najbardziej efektywny i zapewne długo nie będzie
dla niego alternatywy. Skoro zaś o alternatywach mowa to oczywiście, mieszkańcy dzielnicy wiedzą,
że na Ursynowie „alternatywy”, już są, ale nie są związane z komunikacją, czy miejską koleją pod-
ziemną, a z pewną ulicą. Ulica Alternatywy ciągnie się pomiędzy ul. Indiry Gandhi i ulicą osiedlową
SMB Imielin (przy Ludwika Hirszfelda). Po drodze przecina ul. Polskie Drogi krzyżując się z nią na
rondzie Barei. Te filmowe i reżyserskie skojarzenia powstały dzięki serialowi filmowemu Alternaty-
wy 4, którego akcja rozgrywa się właśnie w bloku z wielkiej płyty znajdującym się na Ursynowie. Ty-
le, że nie przy ul. Alternatywy, a przy ul. Marii Grzegorzewskiej 3. Dla upamiętnienia całej historii
umieszczono na nim tablicę z adresem Alternatywy 4 i w efekcie są na nim dwie tablice adresowe:
Marii Grzegorzewskiej 3, a nad nią Alternatywy 4. Nieźle, prawda? Co jednak z tymi, którzy serialu
Barei nie oglądali? Czy zorientują się jaki właściwie adres ma ten budynek? A co tam… Niech oglą-
dają więcej filmów z dorobku Barei, bo warto. Może czegoś się dowiedzą. W końcu, z adresami na
Ursynowie w ogóle nie jest łatwo. Czasem trudno zorientować się, według jakiego klucza nadawa-
no adresy i numery stawianych tu budynków. To jednak temat na inny felieton. 

Ursynowianie bardzo życzliwie podchodzą do związków Stanisława Barei z ich dzielnicą. Rów-
nie chętnie odnoszą się do wszystkiego, co młodej dzielnicy przydaje patyny. Wszelkie zdarzenia i
anegdoty tworzące historię i podkreślające jej charakter są przez mieszkańców mile widziane. Ta-
kie rzeczy budują przecież genius loci Ursynowa, podobnie jak każdego miejsca. 

Sam serial „Alternatywy 4” nie cieszył się aż taką życzliwością władz PRL, a w szczególności cen-
zury. Dlatego przeleżał kilka lat jako tzw. półkownik, na półce w magazynie. Widzom pokazano go
dopiero w 1986 roku. 

Wracając do mojej uwagi zawartej w tytule felietonu, że Ursynów się starzeje chcę rozwinąć tę myśl.
Dochodzą do mnie głosy mieszkających tu ludzi, którzy mając już swoje lata chętnie usiedliby na ła-
weczce, od czasu do czasu. Żeby odpocząć podczas spaceru, czy po prostu posiedzieć sobie. A tych
niestety, brak. I to brak w wielu miejscach. Przydałyby się ławki wzdłuż ciągów komunikacyjnych m.in.
przy Końskim Jarze, a najlepiej postawić je uzgadniając to z samymi mieszkańcami i uwzględniając
ich opinie, bo to oni będą z ławek korzystać. Może potrzebna będzie jakaś specjalna akcja mająca wska-
zać miejsca ich posadowienia. Ursynów się starzeje warto o tym pamiętać. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Ursynów się starzeje

Jestem ostatnią osobą, którą można by posądzić o niechęć dla osób LGBT.
Swoją sympatię do tego środowiska artykułuję w wielu swoich publikacjach
i felietonach od ponad ćwierć wieku. Datuje się ona od połowy lat osiem-

dziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy stałem się naocznym świadkiem przeprowa-
dzonej przez milicję brutalnej łapanki na gejów. Listopad 1985 r., deszcz, słota,
zimno. Pada hasło “knajpa” i lądujemy w kilka osób w restauracji “Ambasador” w Alejach Ujazdow-
skich naprzeciwko ambasady USA, bo akurat było najbliżej. To był elegancki lokal, żadna tam spe-
luna, tłumnie odwiedzany przez warszawskich gejów. Między sobą nazywali go “Pikietą”. Nam lu-
dzie ci nigdy nie wadzili i opróżniliśmy tam niejedną flaszkę żytniej z kłosem, zakąszając tatarem,
który był specjalnością zakładu. 

Chyba koło północy nagle w szatni zakotłowało się. Zobaczyliśmy niebieskie mundury, było ich
mnóstwo. Wyjrzałem przez szybę, na ulicy sznur radiowozów zwanych “sukami”. Nikt nie wiedział,
co się dzieje. Kilku cywilnych łapsów wpadło na salę w towarzystwie mundurowych i zaczęli im wska-
zywać ludzi siedzących przy stolikach i przy barze. Była to prawdopodobnie obyczajówka, mająca
rozeznanie w środowisku gejów. Mundurowi brutalnie  wyciągali wskazanych na zewnątrz i łado-
wali do “suk”. Byliśmy na dobrym rauszu, więc zebrało mi się na odwagę i coś zagadałem w obro-
nie oprymowanych. Na to jeden z łapsów podszedł do stolika i krzyknął: “Mordy w kubeł, bo i wy
wylądujecie na dołku”. Co było robić – odpuściliśmy, ale zrobiło się nieprzyjemnie i odechciało nam
się gorzałki.  Znacznie później dowiedziałem się, że był to pierwszy etap operacji “Hiacynt”.

B yła to operacja zorganizowana wspólnymi siłami milicji i Służby Bezpieczeństwa na roz-
kaz szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka. Zatwierdził
ją ówczesny zastępca komendanta głównego milicji gen. Zenon Trzciński. Skoordyno-

wana w czasie akcja wymierzona była bezpośrednio w środowiska homoseksualne. W miej-
scach spotkań gejów zorganizowano zasadzki, gliniarze wchodzili do szkół, uczelni, zakładów pra-
cy, zabierano też ludzi wprost z pościeli. Zatrzymywano podejrzanych o skłonności homoseksu-
alne, jak również o kontakty z tym środowiskiem, mimo że homoseksualizm nie jest w Polsce ka-
rany od lat trzydziestych. Bez jakiejkolwiek podstawy prawnej przewożono zatrzymanych do  ko-
mend i komisariatów i poddawano upokarzającym przesłuchaniom. Aresztowanym zakładano
tzw. „Karty homoseksualisty” i zdejmowano odciski palców. Osoby, którym założono teczki, by-
ły zmuszane przez bezpiekę do tajnej współpracy, szczególne znaczenie miała dla esbeków wie-
dza o homoseksualistach w szeregach opozycji i kleru. Taki był główny cel operacji “Hiacynt”, choć
uzasadniano ją walką z AIDS. 

Było mi wtedy bardzo żal gejów, wszak ludzie ci nie zrobili nikomu nic złego. Moja sympatia do
tego środowiska przetrwała dekady. Wielokrotnie zamieszczaliśmy na łamach “Passy” publikacje,
które przysyłała bezpośrednio do mnie Yga Kostrzewa ze stowarzyszenia “Lambda”, zrzeszające-
go osoby homoseksualne. Nikt więc nie może zarzucić dziennikarzom “Passy” i samemu tygodni-
kowi złych intencji wobec ludzi LGBT. Ale nie wobec wszystkich można być tolerancyjnym.  W no-

cy z 28 na 29 lipca grupa
osób podpisujących się ja-
ko “Siej zamęt”, “Poetka” i
“Stop bzdurom” przymoco-
wała do figury Chrystusa
na Krakowskim Przedmie-
ściu tęczową flagę LGBT.
Jednym ze sprawców profa-
nacji był pan Michał Sz., ro-
biący w środowisku gejow-
skim za panią Małgorzatę
Sz., ksywa “Margot”. Kilka

dni temu Osoba (takiego określenia będę używał, by nie razić niepoprawnością polityczną) zosta-
ła tymczasowo aresztowana za uszkodzenie samochodu “Fundacji Pro-Prawo do Życia”. Zapewne
wkrótce usłyszy kolejny zarzut, tym razem profanacji przedmiotu czci religijnej. 

Wsio można, no astarożna – to ruskie przysłowie pasujące jak ulał do wyczynów “Margot”. Wło-
dzimierz Czarzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, któremu wtórują partyjni towarzysze,
jest zdania, że areszt to forma zastraszenia Osoby i wiąże się z wyznawanymi przez Osobę po-
glądami. Ja tymczasem twierdzę, że to gówno prawda. Osoba została aresztowana za popełnie-
nie czynu stricte kryminalnego, jakim było uszkodzenie cudzego samochodu, a w takim przypad-
ku intencje sprawcy nie mają żadnego zdarzenia. Do szewskiej pasji doprowadzają mnie więc pu-
blicznie głoszone brednie typu: “Dwa miesiące więzienia dla Margot. Za poglądy. Za własne zda-
nie. Za niezależność. Za prawo do bycia sobą”. Za jaką niezależność? Za jakie prawo bycia sobą?
Czy uszkodzenie cudzego mienia ma być powszechnie odbierane jako deklaracja niezależności?
A walnięcie rurą w lusterko cudzego auta, bądź pomazanie go sprayem uznane za deklarację nie-
zależności? W życiu nie słyszałem większych bzdur. Zarówno Osoba, jak i jej stronnicy zapomi-
nają najwidoczniej o niezwykle mądrym powiedzeniu: “Twoja wolność kończy się tam, gdzie za-
czyna się moja”.   

Osobną kwestią – przynajmniej dla mnie – jest zawieszenie tęczowej flagi na figurze Chry-
stusa Zbawiciela przy Krakowskim Przedmieściu. Jako człek niewierzący, agnostyk, a mo-
że ateista, nie cierpię terminu “obraza uczuć religijnych”. To dla mnie jedna z wielu usta-

wowych bzdur, zaśmiecających polskie prawo. Uczuć bowiem, moim zdaniem, nie sposób obrazić
czy sprofanować, ale przedmiot czci religijnej jak najbardziej. Podczas Powstania Warszawskiego
Niemcy sprowadzili na Krakowskie Przedmieście dwa “Goliaty”, zdalnie sterowane lekkie nosicie-
le ładunków wybuchowych. Zdetonowane pojazdy rozbiły fasadę Bazyliki Świętego Krzyża, znisz-
czyły sklepienie nad dolnym kościołem, Wielki Ołtarz oraz ołtarze św. Rocha i św. Wincentego ? Pau-
lo. Brązowa figura Chrystusa wraz z niesionym na plecach krzyżem upadła na bruk ulicy i leżała wśród
morza gruzów z ręką uniesioną w górę jakby wskazując na niebo, w którym mieszka Bóg. Ta foto-
grafia, przedstawiająca splugawionego warszawskiego Chrystusa, zapadła mi w pamięć do końca
życia. Jako symbol męczeństwa mojego miasta i jego wymordowanych przez Niemców mieszkań-
ców. I jakaś pętaczyna ze środowiska LGBT używa tego symbolu jako narzędzia w walce... Ale z kim?
Osoba powinna raczej zawiesić tęczową flagę na swoim pustym łbie, wówczas faktycznie nikt nie
mógłby rozpoznać czy jest facetem, czy też kobietą. 

Ostatnio dzieje się w Polsce coś dziwnego. Mniej więcej na początku nowego stulecia środowi-
ska gejowskie stopniowo przestawały być w naszym kraju obiektem ataków, dyskryminacji, czy nie-
nawiści. Geje zyskiwali sympatię społeczeństwa, czego dowodem może być niespodziewany wybór
Roberta Biedronia na prezydenta Słupska. Ktoś zrozumiał, że proces asymilacji LGBT w konserwa-
tywnej i ultrakatolickiej Polsce nie może przebiegać ścieżką rewolucyjną, tylko ewolucyjną. Akty-
wiści pojęli, że głównym wrogiem LGBT nie jest społeczeństwo, lecz Kościół Rzymskokatolicki, w
którym - nomen omen - aż roi się od gejów i pedofilów. I nagle pojawia się “Margot” w towarzystwie
podobnych tej Osobie oszołomów i niszczy to, co środowisko gejowskie wywalczyło w ostatnich la-
tach - systematycznie wzrastającą sympatię oraz akceptację społeczeństwa. 

E kscesy w wykonaniu ekstremistów z LGBT powodują, że nawet ta część polskiego społe-
czeństwa, która pozostawała neutralna wobec gejów i lesbijek, zaczyna się od tego środo-
wiska odwracać, podejrzewając fałsz. Coraz częściej słyszę tezę, że LGBT wcale nie walczy

o równe prawa, ponieważ je posiada - nikt nie jest prześladowany, poniewierany, czy dyskrymino-
wany. Ludzie LGBT są wszędzie, często na wysokich stołkach, a w polskim show biznesie mogą wkrót-
ce stanowić większość. Stąd u coraz większej liczby Polaków przeświadczenie, że de facto LGBT żą-
da nie równych praw, lecz przywilejów. A to się ludowi nie podoba. 

Czy w LGBT nie ma nikogo, kto dostrzegłby fakt, że wygłupy z tęczowymi flagami przynoszą te-
mu środowisku więcej szkody niż pożytku? Że jest to prowokacja służąca wypromowaniu kilku osób,
z “Margot” na czele? Czy nie widzą, że Osoba ta tanim kosztem przekształciła się w męczennicę, otwie-
rając sobie tym samym drogę do kariery politycznej? Czy wycie, które sam słyszałem: “Raz dwa trzy,
jebać psy! Jesteście kurwami! Faszyści!” - mam odbierać jako demonstrację miłości i tolerancji?  Je-
śli tak, to po kilku dekadach sympatyzowania mówię dzisiaj ludziom LGBT - żegnajcie. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Adiós amigos...

„Ekscesy w wykonaniu ekstremi-
stów z LGBT powodują, że nawet 
ta część polskiego społeczeństwa,
która pozostawała neutralna 
wobec gejów i lesbijek, zaczyna
się od tego środowiska odwracać,
podejrzewając fałsz”

Gorący tydzień z życia wodza
W o j t e k  D ą b r o w s k i

W sierpniowy wtorek przed obiadem,
Wódz wezwał wszystkich na naradę.

Na Nowogrodzkiej w gabinecie,
Wszyscy stawili się w komplecie.

Wódz zmarszczył brwi. Rzekł: Co za tydzień!
Wszędzie się mówi o covidzie.

Coś ty nagadał, Mateuszu?
Muszę ci za to natrzeć uszu.

Bredzisz, że wirus jest w odwrocie,
A on panoszy się w istocie.

Dałeś luz ludziom, nam na zgubę,
A trzeba im przykręcić śrubę.

Tu wódz grobową przerwał ciszę:
Dobra robota, towarzysze!

To nic, że rośnie liczba chorych,
Grunt, że odbyły się wybory.

Nie ma, panowie, zaskoczenia,
Więc się na razie nic nie zmienia.

Po to przejąłem wolne sądy,
By nam zapewnić długie rządy.

W piątek był Sejm. Zaprzysiężenie.
Bojkot? Żałosne przedstawienie.

Krzywoprzysięstwo? Słowa, słowa…
A któż by nimi się przejmował?

Lecz trzeba łeb ukręcić sprawie,
Nim to rozniesie się w Warszawie.
Więc, Zbyszku, zajmij się Jachirą!

I szybko rozpraw się z satyrą.

Tobie przypomnieć chcę, Andrzeju,
Że nie masz być motorem dziejów.

Po to wygrałeś z konkurentem,
By być posłusznym Prezydentem.

Nie będzie pieszczot, żadnych Je taime.
Rób co ci każę. Zmień kuwetę.

Wódz się roześmiał, przerwał ciszę:
Wierzę, że wszystko mi podpiszesz.

Na razie znikaj! Siedź w Juracie,
Myśl tam o Kindze i Agacie.

Niech o wyborach i o Dudzie,
Na jakiś czas zapomną ludzie.

I co zrobiłeś? Wprost nie wierzę,
Miałeś tam jeździć na skuterze,

Przeczekać, z nikim się nie spotkać,
A ty? Na drugi dzień - wywrotka!

W dodatku diabeł cię podkusił,
Zabrać głos w sprawie Białorusi.

Zamiast pomocne podać ręce,
Wytknąłeś szwindle Łukaszence.

Fakt, trochę przegiął. Znamię czasu,
Lecz nie wywołuj wilka z lasu.

Twój sztab pracował dnie i noce,
By ci wystarczył jeden procent.

On nie szanuje praw człowieka?
I kto to mówi? Nie narzekaj!
Kampania była nieuczciwa?
A tyś narodu nie wykiwał?

Ty już się lepiej nie wychylaj!
To nie jest odpowiednia chwila.

Jeżeli w Mińsku runą mury,
Nam też dobiorą się do skóry!

Niech Staś z Senatu wszystkim powie,
Że z Łukaszenki – ciepły człowiek.

U nich - protesty na ulicach,
Dla nas ważniejsza - miesięcznica.

Otwarcie Parku u Rydzyka
To priorytety polityka.

Tym co nie byli, stawiam minus
Z patriotycznego egzaminu.

Na koniec dnia zła wieść z Libanu.
Wybuch w Bejrucie, proszę panów.

Skutki korupcji. Rząd ustąpił.
Jakieś aluzje? Ktoś w to wątpi?

Tam chyba rządzi jakiś frajer!
Kto do dymisji się podaje?

Nam to nie grozi! O, mój Boże!
Nikt z nas nie słyszał o honorze.

Jakie prognozy? Trwamy dłużej,
Choć kto wiatr sieje, zbiera burzę.

Na razie jeszcze nieźle idzie,
Lecz czeka nas gorący tydzień.
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Tuż za polską wschodnią grani-
cą trwają protesty po sfałszowa-
nych wyborach prezydenckich.
Białoruska opozycja domaga się
ustąpienia Aleksandra Łuka-
szenki. Dyktator jednak ani my-
śli o podzieleniu się władzą. 

Teza, że białoruski prezydent jest
“wybitny”, wielu nie przeszła przez gar-
dło. Porównajmy jednak Łukaszenkę
do polityków, którzy rządzili Europą,
gdy dawny kierownik kołchozu docho-
dził do władzy. Borys Jelcyn już nie ży-
je. Odszedł ze stanowiska prezydenta
Rosji skompromitowany i schorowany.
Berlusconi, Blair czy Kuczma to też prze-
szłość. A Białorusią wciąż rządzi dobry
“baćka” (biał. ojczulek). Jak to możliwe,
by ten sam polityk został wybrany już
na szóstą kadencję? Oto pięć oblicz czło-
wieka, który lubi, gdy mówi się o nim:
“ostatni dyktator Europy”.

Niedoszły władca Rosji 
Łukaszenka, mimo że wychowywany

tylko przez matkę na niewielkiej wsi,
jest typowym przykładem “soviet dre-
am”. Oto chłopak z przysiółka zostaje
prezydentem kraju. W rzeczywistości
ambicje Łukaszenki sięgały jednak
znacznie wyżej, mimo że w kreowa-
nym przez siebie wizerunku jest tylko
chłopskim trybunem. Warto przypo-
mnieć, że dyktatorowi z sąsiedztwa
Władymirowi Putinowi marzyła się wła-
dza w związku dwóch państw – Biało-
rusi i Rosji. Plany te snuł jeszcze w la-
tach 90., gdy oczywistym się stało, że
zmęczony chorobą alkoholową Borys
Jelcyn będzie musiał zrezygnować ze
stanowiska. Sam Łukaszenka w kampa-
nii wyborczej w 1994 roku mówił: “bę-
dę błagał na kolanach, by Rosja z po-
wrotem nas przyjęła.” Przyszły dyktator
nie tylko w ten sposób grał na senty-
mentach radzieckich w społeczeństwie,
ale też dążył do tego, by zostać następ-
cą Jelcyna. Po wyborach prezydent Ro-
sji te umizgi doceniał, głównie dlate-
go, że Łukaszenka był bardzo popular-
ny w Rosji jako przywódca dążący do re-
stauracji Związku Radzieckiego i socja-
lizmu. Białoruski dyktator jeździł na-
wet po Rosji i namawiał gubernatorów
do poparcia tego projektu. Nic z pla-
nów Łukaszenki jednak nie wyszło. Je-
dyne, co wymógł na Jelcynie, to umo-
rzenie części długów i korzystne kon-
trakty. Po Jelcynie przyszedł Putin, z
którym już “carowi Białorusi” nie ukła-
dało się tak dobrze. Nadal jednak Łuka-
szenka jest aktywny na polu polityki
międzynarodowej. Uprawia politykę
równych odległości do Moskwy i Bruk-
seli, czekając na polityczne lub gospo-
darcze korzyści od obu stron. Ta wielo-
wektorowa kombinacja przez wiele lat

stanowiła o pozycji Białorusi jako pań-
stwa, o którego względy zabiega i za-
chód, i wschód. Jednocześnie białoru-
ski dyktator jest przedłużeniem rosyj-
skich interesów tam, gdzie nie wypada
Rosji handlować. To właśnie Łukaszen-
ka handlował bronią z Asadem i Kada-
fim, gdy spadały na nich embarga. 

Samiec alfa 
Baćka zza naszej miedzy to prawdzi-

wy samiec alfa. Zarówno w pozytyw-
nym, jak i negatywnym znaczeniu tego
wyrażenia. Wychowywany przez mat-
kę i ciotki wyrósł paradoksalnie na męż-
czyznę nieznoszącego sprzeciwu i dys-
kusji. Dodając do tego postawną figurę,
możemy sobie wyobrazić, jak popular-
ny był w społeczeństwie byłej republiki
radzieckiej, gdzie kobiety cenią twar-
dych mężczyzn. 

Łukaszenka jest (był?) żonaty z Ga-
liną Rodionowną, która od blisko 15 lat
spędza cały czas samotnie w odizolowa-
nym i strzeżonym domu, jeżdżąc do
Mińska tylko na święta. Prezydent  nie
odpowiada na pytania prasy o pierwszą
damę. Z Galiną dyktator ma dwóch sy-
nów: Wiktora i Dymitra. Pierwszy, rocz-
nik 1975, jest ministrem spraw we-
wnętrznych, drugi zaś służy w wojskach
pogranicznych. Prawdziwym oczkiem
w głowie jest jednak najmłodszy syn –
Kola. Jest on owocem wieloletniego ro-
mansu prezydenta i jego osobistej le-
karki – Abelskiej. To ją Łukaszenka za-
bierał na zagraniczne wizyty. Młody
Kola został pupilem Białorusi. Po uro-
dzeniu istnienie nieślubnego dziecka
było skrzętnie ukrywane. Szybko jed-
nak informacja się rozeszła pocztą pan-
toflową i nie dało się dłużej utrzymać
sprawy w tajemnicy. Podczas defilady z
okazji Dnia Zwycięstwa czteroletni Ko-
la widniał u boku ojca w skrojonym spe-
cjalnie mundurku. Kilka miesięcy póź-
niej prezydent Rosji Dymitr Miedwie-
diew podarował mu złoty pistolet. Syn
wychowuje się z Łukaszenką, który eks-
kochankę wydał za mąż za swojego
ochroniarza. To jednak nie koniec ro-
mansów prezydenta. Podobno nadal
często zmienia kochanki, jednak rza-
dziej nawiązuje dłuższe znajomości. Po
odejściu od Abelskiej, Łukaszenko zwią-
zał się z Iryną Darafiejewą, znaną na
Białorusi piosenkarką. Teraz to ona to-
warzyszy mu podczas służbowych po-
dróży i wakacji. Tak jak przed laty Ma-
rilyn Monroe zaśpiewała urodzinową
piosenkę dla Johna Kennedy’ego, tak
też śpiewała kochanka białoruskiego
prezydenta. 

Łukaszenka słynie też z niewybred-
nych i sprośnych żartów. Gdy rozma-
wiał z Radosławem Sikorskim i szefem
niemieckiego MSZ, powiedział do Gu-

ida Westerwelle, szefa niemieckiego
MSZ: “Lepiej być dyktatorem niż peda-
łem”, co miało nawiązywać do coming
outu Westerwellego. 

Sportowiec 
Prawdziwy samiec alfa to również

sportsmen i tak jest również w przy-
padku Aleksandra Łukaszenki. Jest on
zapalonym hokeistą; sam, w trykocie
z numerem 1, często występuje w ama-
torskiej reprezentacji kraju na turnie-
jach o Puchar Prezydenckiego Klubu
Sportowego. Główną zasadą tych tur-
niejów jest podobno to, że “grają wszy-
scy, wygrywa prezydent”. Jest on nie
tylko hokeistą, ale i kimś na kształt dzia-
łacza hokejowego. To on bowiem “zała-
twił”, że w kontynentalnej lidze rosyj-
skiej limity obcokrajowców nie obej-
mują Białorusinów oraz wystarał się o
zorganizowanie mistrzostw świata w
hokeju na lodzie. Oprócz tego prezy-
dent lubi narty biegówki czy rolki. Czę-
sto i chętnie fotografuje się podczas
urpawiania sportu. 

Chłop
Łukaszenka pochodzi ze wsi i zawsze

to podkreślał. Do dzisiaj odbywają się
subotniki, popisowe prace w polu z
udziałem prezydenta. Sam Łukaszenka
w swojej rezydencji ma ogród, gdzie
hoduje pomidory i ogórki i ma nawet
swoją kozę. Odwiedzając wsie, często
ten były kierownik kołchozu dawał in-
strukcje pracującym tam robotnikom
rolnym, a nawet często podwijał koszu-
lę i sam brał się do roboty. 

Dyktator 
Obrazki z tłumienia opozycyjnych

wieców na Białorusi zna chyba każdy.
Jak to się jednak stało, że z popularne-
go w 1994 roku polityka Łukaszenka
stał się dyktatorem? Odpowiedź na to
pytanie leży zapewne w mentalności
baćki. Dla niego wzorcami polityki by-
li komunistyczni gensekowie. Nigdy nie
ukrywał, że demokracja i swobody oby-
watelskie w rozumieniu zachodu uzna-
je za przejaw dekadencji. Jednocześnie
nigdy nie miał zamiaru oddawać cho-
ciaż części władzy. Tłumienie opozycji
i obecna sytuacja ma swój początek w
latach 90. Wtedy apetyt na władzę w
Mińsku miało wiele sił politycznych,
częściowo demokratycznych, ale rów-
nież i nacjonalistycznych czy komuni-
stycznych. Na opozycję spadły więc re-
presje. Pierwszą ofiarą była Tamara
Wińnikowa, była dyrektorka Banku Na-
rodowego, która posiadała źródła in-
formacji na temat malwersacji finan-
sowych na Białorusi. Trafiła w 1997 ro-
ku do aresztu. Dwa lata później ekono-
mistkę odwiedził Hienadź Karpienka,
jeden z opozycjonistów. W tym czasie
na Białorusi powstał “szwadron śmier-
ci”, usuwający przeciwników politycz-
nych. Karpienka miał dowiedzieć się
wszystkiego o przekrętach władzy i
przekazać wiedzę niezależnym dzienni-
karzom. Nie zdążył. Nagle źle się po-
czuł, trafił do szpitala i zapadł w śpiącz-
kę, z której się nie wybudził. Badania
wykazały, że mózg został poważnie
uszkodzony. Gdy pacjent miał być ope-
rowany, do sali weszło KGB i...okazało

się, że nie ma lekarza, który podjąłby się
skomplikowanej operacji. Karpienka
zmarł, zaś jego pogrzeb stał się manife-
stacją. 

Później w ramach dociskania śruby
zlecono specjalne zadanie Dymitrowi
Pawliczence, zaufanemu agentowi.
Stworzył on Specjalny Oddział Szyb-
kiej Reakcji, który zajmował się “uprzą-
taniem” przeciwników politycznych.
Sprawa pewnie nigdy nie ujrzałaby
światła dziennego, gdyby nie Oleg Ałka-
jew, szef mińskiego więzienia, z które-
go odział pożyczał broń. Patrząc na na-
główki gazet, można było zauważyć,
że zniknięcia opozycjonistów dziwnie
zbiegają się z czasem wypożyczenia
przez Pawliczenkę pistoletu. Drugim
tropem była chęć obejrzenia przez nie-
go egzekucji więziennych, które w tym
czasie wykonywano strzałem w tył gło-
wy. Łącznie późniejszy morderca opo-
zycji asystował przy pięciu egzekucjach.
Powiadomione przez Ałkajewa KGB
szybko rozformowało tajny oddział, ni-
komu jednak nie udowodniono udzia-
łu w mordach. Do dzisiaj nie wiadomo,
ilu opozycjonistów zginęło (szacunki
mówią o 12 zabitych). Dzisiaj władza
już nie używa takich metod z lat 90.
Ciężko natomiast stwierdzić, żeby Bia-
łoruś była krajem demokratycznym.
KGB i oddziały milicji OMON skutecz-
nie walczą z opozycją. Łukaszenka stoi
zaś obecnie przed wyborem podobnym
do Wojciecha Jaruzelskiego w latach
80. Może wybrać drogę podziału wła-
dzy lub twardego starcia z przeciwnika-
mi politycznymi. P i o t r  C e l e j

Ostatni dyktator Europy

Siedem twarzy Łukaszenki...

Jesienna fala epidemii 

Potrzebne szczepienia i dostęp do testów
Wzrasta liczba osób zaka-
żonych koronawirusem,
dlatego stolica przygoto-
wuje się do jesiennej fali
zachorowań. Skutki dal-
szego rozwoju epidemii
mogą złagodzić m.in. sze-
roki dostęp do testów w
kierunku COVID-19 oraz
powszechne szczepienia
przeciwko grypie. Takie
jest zdanie i rekomendacje
ekspertów z Warszawskiej
Rada Polityki Zdrowotnej.

Warszawska Rada Polityki
Zdrowotnej jest organem opi-
niodawczym i doradczym Pre-
zydenta m.st. Warszawy ds.
ochrony zdrowia. Jej ostatnie po-
siedzenie odbyło się w związku
z rosnącą liczbą zachorowań w
Polsce i Warszawie oraz przygo-
towaniami, by jak najlepiej chro-
nić życie i zdrowie warszawia-
ków w drugiej połowie roku.

- Eksperci zwrócili uwagę na
konieczność zwiększenia kontro-
li przestrzegania zasad bezpiecz-
nego zachowania: noszenia ma-
seczek i zachowania dystansu.
Rozluźnienia już teraz skutkują
gwałtownym skokiem zachoro-
wań na COVID-19. A jesienią bę-
dzie jeszcze gorzej, gdy dojdzie
do tego grypa. Tłok w przychod-
niach i szpitalach może być ol-
brzymi. Musimy się na to odpo-
wiednio przygotować – mówi Pa-
weł Rabiej, Przewodniczący Ra-
dy i wiceprezydent Warszawy.

Rekomendacje Rady to m.in.
szerokie szczepienia przeciwko
grypie w ramach samorządo-
wych programów zdrowotnych,
ale również przez pracodawców.
Warszawa ma bardzo rozbudo-
wany program szczepień, m.in.
dla seniorów 65+, bezdomnych,
pacjentów SCOL, kobiet w ciąży
i dzieci w wieku 6-60 miesięcy.

- Istotne jest, by jak najwięcej
osób zwiększyło jesienią odpor-
ność szczepiąc się przeciwko gry-
pie, by uniknąć zachorowania.
Objawy ciężkiej grypy mogą być
mylone z objawami COVID-19,
a duża liczba chorych na grypę
będzie obciążać szpitale i przy-
chodnie – stwierdza wiceprezy-
dent. I dodaje - Ważne, że wszy-
scy obecni zadeklarowano ścisła
współpracę w szczepieniu per-
sonelu medycznego oraz miesz-
kańców oraz podjęcie wspólnych
działaniach zachęcających war-
szawiaków do szczepień.

Kolejna rekomendacja doty-
czyła konieczności stworzenia
systemu szybkiej diagnostyki
COVID-19 i stworzenia wielu
punktów, w których możliwe bę-
dzie przeprowadzenie testów na
masową skalę. Takie „jedno-
imienne ambulatoria” mogłyby
przeprowadzać szybkie testy

osób skierowanych przez leka-
rzy pierwszego kontaktu, mają-
cych określone objawy. Warun-
kiem jest jednak stworzenie
przez rząd ram prawnych po-
zwalających na przeprowadze-
nie szerszej diagnostyki i jej sfi-
nansowanie.

W skład Warszawskiej Rady
Zdrowia wchodzą przedstawi-
ciele organów założycielskich
stołecznych szpitali, Wojewody
Mazowieckiego, Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego, War-
szawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Centrum Medyczne-
go Kształcenia Dyplomowego,
Okręgowej Izby Lekarskiej oraz
Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych,  w posiedzeniu brali
udział również przedstawiciele
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego oraz Mazowieckiego
Oddziału Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. R K
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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

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA pomieszczenie
o pow. 24.16 m2 w bud.
gospodarczym, dogodny dojazd,
Mokotów, 602 557 105

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, k. metra, 
50 m2, c.550 tys., 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

!WWiillaannóóww,, mieszkanie 96 m2,
parter, 2 garaże, 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, wysoki standard, do
wejścia, supercena 740 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 920 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, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 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. zamknięte, 
3,5 mln zł, 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 280 m2,
superokazja, dom po remoncie,
tylko 1.6 mln zł, do neg. 
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

!CChhyylliicczzkkii, 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 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

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

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, c. 2,5 mln. zł, 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

!OOcchhoottaa,, 134 m2, wynajęty na
10 lat, gastronomia, potężny
najemca, 601 720 840

! UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/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

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

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 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, 
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

PPOOSSZZUUKKUUJJEEMMYY PANI NA
STANOWISKO: POMOC
KUCHENNA W PRZEDSZKOLU
NA KABATACH OD 1.09.2020.
GŁÓWNY ZAKRES
OBOWIĄZKÓW TO:
UTRZYMYWANIE PORZĄDKU,
ZMYWANIE NACZYŃ,
CZYSZCZENIE SPRZĘTU,
PRZYGOTOWYWANIE WARZYW 
I OWOCÓW (OBIERANIE,
KROJENIE). 
TEL.: 22 544 06 52/53, E-MAIL:
przedszkole412zoi@gmail.com

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego zatrudnię,
601 237 291

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nr 52 przy ul.
Koncertowej 8 zatrudni Panią na
stanowisku woźnej oddziałowej od
1 września 2020r. Praca na pełny
etat. Zgłoszenia przyjmujemy
telefonicznie w dn. 13 i 17 sierpnia
(22 643 72 93 wew. 103) 
lub mailowo:
p52@edu.um.warszawa.pl

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

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 510 128 912

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,, głądź, 
505 73 58 27

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,, naprawy, 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

SSCCHHOODDYY,, 510 128 912

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

SSZZPPAACCHHLLOOWWAANNIIEE,, malowanie,
510 128 912

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 NUMEREM
509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaazziimmiieerrzz PPęękkaallaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-32 
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

Zatrzymani za kradzież 
katalizatora

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 33-latka i 30-latka po-
dejrzanych o kradzież kataliza-
tora samochodowego. Policjan-
ci usłyszeli drogą radiową ko-
munikat o dwóch podejrzanie
zachowujących się mężczy-
znach przy samochodzie oso-
bowym zaparkowanym na jed-
nej z ursynowskich ulic.

Policjanci pełniący służbę pa-
trolową na terenie dzielnicy Ur-
synów usłyszeli komunikat o
dwóch podejrzanie zachowują-
cych się mężczyznach. Według
relacji zawiadamiającego jeden
z nich stał przy samochodzie
osobowym i obserwował teren,
drugi natomiast leżał pod sa-
mochodem i odcinał część po-
jazdu.

Kiedy ursynowscy wywia-
dowcy dojeżdżali pod wskaza-
ny adres usłyszeli kolejny prze-
kaz. Sprawcy oddalili się z miej-
sca zdarzenia czerwonym sa-
mochodem osobowym. Poli-
cjanci szybko zlokalizowali
mężczyzn poruszających się ur-
synowskimi ulicami i dokonali
ich zatrzymania. W pojeździe
znaleźli urządzenia służące do
kradzieży katalizatorów - szli-
fierkę kątową, łom, brzeszczot,
przetwornice i wkrętarkę. Kata-
lizatora w samochodzie nie by-
ło. Funkcjonariusze mając uza-
sadnione podejrzenie, że za-
trzymani mężczyźni w obawie
przed konsekwencjami swojego
czynu wyrzucili katalizator roz-
poczęli sprawdzanie terenu. W
niedalekiej odległości od miej-
sca, w którym 33-latek i 30-la-
tek zostali zatrzymani, znaleź-

li leżącą w krzakach część sa-
mochodu. 

Policjanci skontaktowali się
z właścicielem pojazdu, z które-
go został skradziony kataliza-
tor. Poszkodowany nie krył za-
skoczenia zaistniałą sytuacją.
Za wyciętą część w skupie zło-
mu złodzieje mogą dostać od
kilkuset do nawet kilku tysięcy
złotych. 33-latek i 30-latek tra-
fili do policyjnego aresztu, na-
stępnego dnia zaś usłyszeli za-
rzuty. Grozi im kara do 5 lat
więzienia.

Nieuczciwy 
pracownik sklepu

Dzięki pracy dyżurnego ur-
synowskiej komendy do poli-
cyjnego aresztu trafił nieuczci-
wy pracownik jednego z siecio-
wych sklepów spożywczych. 19-
latek został przesłuchany i usły-
szał zarzuty za kradzież oraz
uszkodzenie mienia.

Umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych oraz
szybkie podejmowanie decyzji
to cechy, które musi posiadać
każdy policjant na stanowisku
oficera dyżurnego. Tak jest rów-
nież w przypadku ursynow-
skich dyżurnych.

Policjanci z wydziału wywia-
dowczo-patrolowego, pełniąc
służbę na terenie Ursynowa,
otrzymali zgłoszenie od klient-
ki jednego z sieciowych skle-
pów spożywczych. Kobieta po-
informowała funkcjonariuszy,
że w sklepie nie ma żadnego
pracownika, a klienci mogą
swobodnie poruszać się po jego
terenie. Policjanci skontakto-
wali się z właścicielem sklepu,
który niezwłocznie przyjechał
na miejsce. Przekazał policjan-
tom informację, że zatrudnił
młodego mężczyznę na dzień
próbny, jednak nie zna jego per-
sonaliów oraz danych adreso-
wych. Dodatkowo zauważył
brak pieniędzy w kasie oraz
uszkodzenie elementu wypo-
sażenia sklepu.

Ursynowski dyżurny, wyko-
rzystując swoje doświadcze-
nie zawodowe, szybko ustalił

nazwisko i adres zamieszka-
nia nieuczciwego pracownika.
Informację przekazał ursy-
nowskim kryminalnym, któ-
rzy zatrzymali 19-latka. Kiedy
policjanci zapukali do jego
drzwi, był zaskoczony ich wi-
dokiem. 

Mężczyzna został zatrzyma-
ny i przewieziony do policyjne-
go aresztu. Usłyszał zarzut kra-
dzieży oraz uszkodzenia mie-
nia. 19-latek przyznał się do za-
rzucanych mu czynów, nie po-
trafił jednak wytłumaczyć poli-
cjantom dlaczego to zrobił. O
jego dalszym losie zadecyduje
sąd. Za popełnione przestęp-
stwo może mu grozić do 5 lat
więzienia.

Cztery zarzuty za 
podpalenia na Ursynowie
22-letni mężczyzna usłyszał

cztery zarzuty za podpalenia
altanek śmietnikowych na te-
renie Ursynowa. Na wniosek
ursynowskich policjantów pro-
kurator zastosował wobec nie-
go dozór policyjny. Mężczyzna
przyznał się do zarzucanych mu
czynów. 

22-latek ze swoim 24-letnim
kolegą pili alkohol w miejscu
niedozwolonym, za co zostali
ukarani przez ursynowskich po-
licjantów mandatami. Kilka dni
później funkcjonariusze prze-
glądali zapis z monitoringu do
innej sprawy. Natychmiast roz-
poznali na nagraniu mężczyzn,
których kilka dni temu ukarali
mandatami.

Mężczyźni zostali zatrzyma-
ni i przewiezieni do policyjnego
aresztu. 22-latek usłyszał czte-
ry zarzuty zniszczenia mienia w
postaci podpalenia altanek
śmietnikowych na terenie Ur-
synowa. Mężczyzna przyznał
się do zarzucanych mu czynów,
prokurator zastosował wobec
niego dozór policyjny. Nato-
miast w mieszkaniu jego kolegi,
24-letniego mężczyzny, poli-
cjanci znaleźli marihuanę, za
jej posiadanie usłyszał zarzut. O
dalszym losie podejrzanych za-
decyduję sąd.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Michał Urbaniak - Organator
Międzynarodowy Plenerowy Fe-
stiwal Jazz Na Starówce od lat
jest letnią wizytówką artystyczną
i turystyczną stolicy latem. Tego-
roczna edycja to już 26 odsłona
tego wydarzenia. Przed publicz-
nością wystąpią czołowi muzycy
jazzowi. 

Publiczność będzie miała rzadką oka-
zję posłuchać na żywo wybitnego skrzyp-
ka i saksofonisty jazzowego Michała
Urbaniaka w koncercie - Organator. 

Obok niego wystąpi śmietanka pol-
skich artystów. Muzycy zagrają w skła-
dzie: Michał Urbaniak – skrzypce, sakso-
fon; Michael Patches Stewart - trąbka;
Wojciech Karolak - organy Hammonda;
Gabriel Niedziela - gitara; Frank Parker -
perkusja. 

Festiwal jazzowy na warszawskiej Sta-
rówce to jedyny tego typu plenerowy
festiwal w Polsce skierowany do szero-
kiego spektrum odbiorców. Znajduje się
wśród najpopularniejszych i najwięk-
szych – pod względem przybywającej
publiczności –  festiwali. jazzowym w
Polsce. Przez 25 lat istnienia zgroma-
dził imponująca liczbę około miliona pu-
bliczności.

Michał Urbaniak to światowej sławy
skrzypek, saksofonista, kompozytor,
aranżer, odkrywca młodych talentów,
„obywatel świata” urodzony w Polsce.
Jest dobrze rozpoznawalną postacią w
świecie jazzu. Jako kreator muzyki fu-

sion, wprowadził do jazzu takie gatun-
ki jak: jazz-rock, rap i hop-hop, tworząc
w 1989 r., zespół Urbanator. Zasłynął w
świecie nagrywając płytę „Tutu” z naj-
większą legendą jazzu Milesem Davi-
sem. Występował w zespołach Krzysz-

tofa Komedy, Zbigniewa Namysłowskie-
go, Andrzeja Trzaskowskiego. Współ-
pracował ze sławami światowego jazzu
jak: Quincy Jones, Billy Cobham, Ste-
phane Grappelli, Joe Zawinul, Herbie
Hancock, Wayne Shorter, Kenny Gar-

rett, George Benson, Marcus Miller, Ja-
co Pastorius, Kenny Kirkland. Jest lide-
rem, kompozytorem, aranżerem swo-
ich projektów: „Jazz Legends”, „Fusion”,
„Urbanator”, „Urbanizer”, „UrbSympho-
ny”. Wielokrotnie nagradzany, zwycię-
żał w plebiscytach zagranicznych, a je-
go nazwisko znalazło się w prestiżo-
wym „Down Beat” (1992 r.) wśród naj-
większych sław jazzu  na pierwszym
miejscu  aż w pięciu kategoriach. Od
wielu lat związany z filmem i teatrem.
Otrzymał główne nagrody na Festiwa-
lu Filmowym w Gdyni za muzykę do
filmów „Dług”, „Pożegnanie Jesieni” i
„Eden”. Nagrał na całym świecie ponad
60 autorskich płyt. Jako pierwszy na
świecie zagrał na pięciostrunowych
skrzypcach, zbudowanych wg własnego
pomysłu.

Przypominam zatem: 15 sierpnia, go-
dzina 19:00, Rynek Starego Miasta, 
Warszawa. 

Wstęp wolny! 
Organizator: Fundacja Jazz Art. Patro-

nat honorowy: Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Prezydent m. st.
Warszawy. 

Dyrektor generalny festiwalu: Krzysz-
tof Wojciechowski. Dyrektor artystycz-
ny, rzecznik festiwalu: Iwona Strzelczyk
Wojciechowska. 

Podczas festiwalu obowiązują zalece-
nia i procedury epidemiologiczne.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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