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J eżeli wasz znajomy uważa,
że między cnotą a występ-
kiem nie ma żadnej różnicy,

po jego odejściu warto przeliczyć
łyżeczki –  taką myśl wyraził kiedyś
angielski eseista Samuel Johnson
(1709-1784). I w tym tonie mniej
więcej krytycy „mianowanego” już
bohaterem wali z epidemią koro-
nawirusa – ministra zdrowia  Łu-
kasza Szumowskiego – formułują
opinie na temat jego nagłej rezy-
gnacji z piastowania tego stanowi-
ska. Sugeruje się bowiem, że pod
rządami tego skądinąd cenione-
go lekarza wywalono kupę pu-
blicznej forsy w błoto, on sam zaś
miał się nieźle obłowić na koopero-
waniu z państwem. Niezależnie
od tych zarzutów krytycy wska-
zują, że mamy efekt nękanego bu-
rzą i mogącego zatonąć statku –
jak można określić walkę z pande-
mią koronawirusa, więc obowią-
zuje zasada, iż kapitan schodzi z
pokładu ostatni. Tej zasady do-
chowano, być może, chociaż po
części, ponieważ przed Szumow-
skim podał się do dymisji wicemi-
nister Janusz Cieszyński...

Z łośliwi dziennikarze ujaw-
niają, że jako poseł na Sejm
Szumowski zgłosił w

oświadczeniu majątkowym, iż pra-
wie nic nie ma, chociaż do związa-
nych z jego osobą spółek („rodzin-
nych” – jak zauważają złośliwcy)
spłynęły, bynajmniej nie z prywat-

nych kieszeni, ciężkie miliony zło-
tych. Ponieważ kwestią majątku
byłego już ministra nie zajmowa-
łem się osobiście i zajmować się nie
zamierzam, wolę wciąż wierzyć,
że mamy w tym wypadku do czy-
nienia nie z jakimś przewalaczem
państwowej kasy, lecz z nowym
doktorem Judymem, któremu tyl-
ko stawiać pomniki i wyrażać
wdzięczność za jego poświęcenie
dla społeczeństwa. 

N o cóż, minister i wicemini-
ster ustąpili, tymczasem
koronawirus ani myśli u

nas ustąpić, o co zresztą trudno
mieć pretensje do rządu, bo to za-
raza, jakiej w historii ludzkości
jeszce nie było, jakkolwiek daleko
jej jeszce do przewyższenia liczbą
śmiertelnych ofiar wielu poprzed-
nich epidemii – dżumy, cholery,
tyfusu, ospy, „hiszpanki”... Koro-
nawirusa charakteryzuje absolut-
na globalność w rozprzestrzenie-
niu, my zaś możemy się martwić
tym, co się dzieje lokalnie, np. w
mieście stołecznym Warszawa. Jak
dotychczas, rządowi decydenci
przekonali się, że każde rozluźnie-
nie narzuconych w związku z obec-
ną epidemią rygorów, natychmiast
zwiększa poczet zakażonych – jak
to się dzieje chociażby przy okazji
przyjęć weselnych lub mszy, pod-
czas których dosyć trudno utrzy-
mać społeczny dystans, a już rozda-
wanie komunii staje się bardzo czę-
sto nowym ogniskiem zarazy. 

W tej sytuacji mnóstwo
kontrowersji wywołała
decyzja ministra eduka-

cji narodowej o przywróceniu na-
uki stacjonarnej w szkołach. Mi-
nister znalazł się między Scyllą a
Charybdą i tylko można mu współ-
czuć. Bo w dzisiejszych warunkach
nie ma jedynego słusznego wyjścia.
Nie wszystko otóż można załatwić

drogą zdalnego nauczania. Fak-
tem jest natomiast, że konkretnie,
w Warszawie, już teraz brakuje bo-
daj półtora tysiąca nauczycieli, a
najprawdopodobniej zabraknie
jeszcze więcej z początkiem roku
szkolnego, bo znaczna ich liczba
to osoby powyżej 60. roku życia,
najbardziej narażone na śmiertel-
ne ugodzenie koronawirusem. A
nie da się, niestety, zamienić ko-
ronawirusa na przynoszący mniej
ofiar, już niemal całkiem niemod-
ny trąd i cieszyć się – jak ci, których
trafił syfilis, a nie AIDS (bo lepszy
syf niż HIV). 

C o do postawy etycznej na-
tomiast i momentu schodze-
nia kapitanów ze statku, to

przypomina mi się Powstanie War-

szawskie, którego bohaterów uczci-
liśmy niedawno, celebrując 76.
rocznicę tego patriotycznego zrywu
przeciwko niemieckiemu okupan-
towi. Akurat w dniu ukazania się
tego wydania „Passy” przychodzi
nam świętować najradośniejszy
bodaj moment Powstania 1944 –
zdobycie zajętego przez Niemców
przy ul. Zielnej gmachu Polskiej
Akcyjnej Spółki Telefonicznej, po-
pularnej PAST-y. Przy tej brawuro-
wej akcji szereg powstańców pole-
gło – a nie był to pierwszy atak na
ów charakterystyczny budynek,
którego sylwetka przypomina nam
do dziś czasy przedwojenne. 

H eroicznego czynu przy Ziel-
nej dokonali chłopcy z ba-
talionu Armii Krajowej

„Kiliński”, dowodzonego przez rot-
mistrza Henryka Roycewicza „Le-
liwę”, srebrnego medalistę Igrzysk
Olimpijskich w Berlinie w klasyfi-
kacji drużynowej Wszechstronne-
go Konkursu Konia Wierzchowego.
Leliwa zostałby pewnie (wraz ze
Zdzisławem Kaweckim i Sewery-
nem Kuleszą) złotym medalistą,
gdyby pilnujący trasy przejazdu
żołnierze niemieccy nie kazali mu
(zapewne celowo) zawrócić i nad-
robić w sumie 5  km, poinformo-
wawszy, że pomylił trasę, co okaza-
ło się nieprawdą. Już sam życio-
rys dowódcy batalionu nadawałby
się na scenariusz filmu sensacyj-
nego. Bo Roycewicz wojował na
kresach Rzeczypospolitej w latach
1918-1921, odnosił jeździeckie suk-

cesy w międzywojniu, a w potycz-
kach września 1939, idąc w straży
przedniej oddziałów dowodzonych
przez Władysława Andersa, padł
razem z koniem, któremu czerwo-
noarmiści przestrzelili brzuch.
Wzięty do sowieckiej niewoli uciekł
ze szpitala i z czasem trafił do War-
szawy, włączając się do konspira-
cji i biorąc w szeregach Armii Kra-
jowej udział w Powstaniu, by
wkrótce po wojnie pójść na sześć
lat do więzienia po sfingowanym
procesie, urządzonym przez wła-
dze stalinowskie. 

L eliwa nigdy nie dał się zła-
mać i nie zwykł schodzić z
posterunku. To samo mogę

powiedzieć o moim stryju, podpo-
ruczniku Henryku Petruczence,
który mając pseudo „Podlasiak”,
znalazł się w batalionie „Kiliński”
– jeszcze jako adiutant wcześniej-
szego dowódcy – kapitana Włady-
sława Brzezińskiego („Nowomiej-
skiego”). Świetnego instruktora
wojskowego „Podlasiaka” koledzy
zapamiętali m. in. z tego, że ryzy-
kując aresztowanie – w dniu 27
czerwca 1943 sprosił całą paczkę
batalionowych przyjaciół na swój
ślub w kościele św. Floriana, gdzie
ceremonii dokonał ks. kapelan
„Corda”. Potem odbyło się skrom-
ne wesele, na którym nowożeńcy
(za Henryka wyszła Stanisława
Jurko, moja przyszła matka
chrzestna) – wraz z dowódcą No-
womiejskim i ks. Cordą odśpiewa-
li ściszonymi głosami – „Jeszcze
Polska nie zginęła”. Ci ludzie w
walce o Polskę nadstawiali łeb. W
przeciwieństwie do działań dzisiej-
szych ministrów jednak – działania
tamtych bohaterów bynajmniej nie
posłużyły im, by się dorobić...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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Nie masz pomysłu jak spędzić upalny dzień z dzieckiem? 

Aquapark w Zalesiu Górnym wystartował!

Dzielnica Filmowa w
podwarszawskim Za-
lesiu powstała już kilka

lat temu. Dziś jest to spory park
rozrywkowo-edukacyjny, w któ-
rym można spędzić rodzinne po-
południe. Każdy, niezależnie od
wieku, znajdzie tu dla siebie coś
ciekawego. Można tu znaleźć
między innymi park trampolin,
karuzele, realistyczne leśne lu-
dziki, a w Dzielnicy Filmowej
znajduje się szereg ciekawych
postaci z bajek i i filmów na cze-
le ze Złomkiem i Ciuchcią Tom-
kiem. Teraz jednak jest dodat-
kowy, bardzo silny argument,
aby wybrać się w tamte strony –
nowo otwarty park wodny.

P ierwsi goście weszli do
wody w ostatnią sobotę
lipca. Basen jest czynny

7 dni w tygodniu w godzinach
10-18. Przed wejściem do obiek-

tu znajdują się dwie kasy bileto-
we, bilet normalny kosztuje 34
zł, ulgowy 27 zł. Na terenie base-
nów jest kilka budek z jedzeniem
– lody, grill, zapiekanki, hot do-
gi czy frytki, każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Na miejscu są też
oczywiście toalety – zadbane,
czyste, z mydłem i papierem. Na
terenie obiektu znajdują się też
przebieralnie i prysznice. Obo-
wiązują oczywiście wszelkie li-
mity związane z reżimem sani-
tarnym i wytycznymi Minister-
stwa Rozwoju. 

T akich miejsc nigdy nie
jest za wiele, zwłaszcza
że synoptycy zapowia-

dają, że gorące lato zagości u nas
na dłużej. Całość składa się z kil-
ku zjeżdżalni wodnych oraz wy-
dzielonych stref basenowych.
Jest tu basen pływacki o wymia-
rach 35 x 20 metrów, wodny plac

zabaw dla dzieci z 10 zjeżdżalnia-
mi, „spray area” z fontannami i
pistoletami wodnymi. Całość pla-
cu zabaw i basenów utrzymana
jest w konwencji pirackiego stat-
ku, więc na pewno wzbudzi zain-
teresowanie najmłodszych. Na
miejscu jest ratownik, wejścia na
zjeżdżalnie również są pilnowa-
ne przez pracowników obiektu. 

Na terenie obiektu moż-
na kupić specjalne pa-
miątki oraz sprzęt do

zabawy w wodzie, między inny-
mi koła, okulary do kąpieli czy
zabawki na wodę. O oprawę mu-
zyczną dba DJ Jack, który pro-
wadzi także animacje dla dzieci. 

Do Planety Zalesie moż-
na wybrać się nie tylko
samochodem, ale rów-

nież pociągiem do stacji Zalesie
Górne, co może stanowić dodat-
kową atrakcję dla najmłodszych.
Później już tylko 20 minut space-
rem przez las i jesteśmy na miej-
scu. Jeśli wybierzecie samochód,
przygotujcie się na oczekiwanie
do wjazdu na teren obiektu,
kompleks cieszy się bowiem
ogromną popularnością, a drogi
nie są z gumy. 

Pierwotnie otwarcie mia-
ło nastąpić na początku
lipca, jednak na drodze

stanęły komplikacje, którym na
szczęście udało się zaradzić. Jeśli
szukacie ochłody od upałów, to

koniecznie odwiedźcie ten aqu-
apark. Nie brakuje też miejsca do
piknikowania, miłośnicy opalania
powinni szukać miejsca bliżej ba-
senu, nieco dalej można schronić
się w cieniu otaczających obiekt

drzew. Teraz, gdy formalności zo-
stały dopełnione, mieszkańcy i tu-
ryści mogą wreszcie korzystać z
wodnych atrakcji w Zalesiu Gór-
nym, które osobiście sprawdzili-
śmy i z całego serca polecamy. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sobotę 25
lipca o godzinie 10 pierwsi goście basenu na terenie
Planety Zalesie mogli korzystać z nowych atrakcji. Naj-
młodsi są zachwyceni wodnymi zabawkami, a piękna
pogoda sprzyja zabawie w wodnych strumieniach. Wy-
lewająca się co chwilę ze szczytu wielkiej konstrukcji
woda wzbudza ogólne zainteresowanie i to nie tylko
wśród najmłodszych.
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Urząd Dzielnicy Ursynów informuje, że
aktualnie w ursynowskich żłobkach po-
zostało jeszcze trzysta bezpłatnych
miejsc dla najmłodszych mieszkańców. 

W dzielnicy funkcjonuje obecnie 7 żłobków pu-
blicznych (w tym 1 mini żłobek) oraz 22 placów-
ki dofinansowane ze środków m. st Warszawy. W
ciągu ostatnich dwóch lat potrojono liczbę miejsc
w żłobkach!

– Problem braku miejsc w żłobkach na Ursyno-
wie został rozwiązany. To bardzo ważne, aby po-
móc ursynowskim rodzicom poprzez zapewnienie
opieki dla najmłodszych mieszkańców naszej
dzielnicy. Po zakończonej rekrutacji nadal dys-
ponujemy wolnymi miejscami – mówi Robert
Kempa, burmistrz Ursynowa. I przypomina – W
tym roku oddajemy do użytku nowy żłobek przy
ul. Kazury. Budowa żłobków była jedną z waż-
niejszych inwestycji w naszej dzielnicy.

Zakończyła się właśnie
ocena propozycji zgłoszo-
nych do Budżetu Obywa-
telskiego na 2021 rok. Do
głosowania dopuszczo-
nych zostało 105 projek-
tów zgłoszonych przez
mieszkańców Ursynowa. 

Wśród nich są m. in. warszta-
ty ceramiczne, nowy mural, kino
pod chmurką, lodowisko, Nie-
dzielne Targi Zdrowej Żywno-
ści, tzw. garażówki, ale także na-
sadzenia drzew, remonty pla-
ców zabaw, czy poprawa bezpie-
czeństwa w Parku Przy Bażan-
tarni. Tegoroczne głosowanie
potrwa od 1 do 15 września.

Do ursynowskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok zgło-
szono w sumie 146 pomysłów.
Ostatecznej weryfikacji poddano
110 pomysłów, zdecydowana
większość – 93 projekty – ocenio-
ne zostały pozytywnie. Po rozpa-
trzeniu odwołań 1 projekt został
oceniony in plus, a jeden z auto-
rów wycofał swój pomysł.

Tegoroczne głosowanie po-
trwa od 1 do 15 września. Miesz-
kańcy będą mogli zagłosować
na maksymalnie 15 projektów
na poziomie dzielnicowym oraz
na maksymalnie 10 projektów
na poziomie ogólnomiejskim.

Wyniki głosowanie poznamy
30 września. Realizacja wybra-

nych przez mieszkańców projek-
tów rozpocznie się w 2021 r.

Realizacja Budżetu Obywatel-
skiego w Warszawie wynika z
zapisów ustawy o samorządzie
gminnym. W bieżącej edycji BP
na realizację projektów miesz-
kańców przeznaczono ponad 83
mln zł.

To kolejna inwestycja, która poprawi
bezpieczeństwa i komfort pieszych oraz
rowerzystów. Zarząd Dzielnicy Ursynów
zaproponował zmiany budżetu na rok
2020, polegające na przeniesieniu środ-
ków finansowych w wysokości 1,3 mln
zł do dyspozycji Zarządu Dróg Miej-
skich. Cała kwota zostanie przeznaczo-
na na przebudowę chodnika oraz drogi
rowerowej przy ul. Wąwozowej na od-
cinku od ul. Stryjeńskich do ul. Rosoła. 

Wyczekiwana przez mieszkańców Ursynowa
inwestycja to zarówno efekt starań Dzielnicy jak
i obietnic złożonych przez prezydenta Rafała
Trzaskowskiego w 2018 roku. Ważna dla miesz-
kańców, bo prowadząca do stacji metra KABATY.
Stanowiąca połączenie z innymi istotnymi dla
ruchu rowerowego w dzielnicy trasami rowero-
wymi. W ostatnich latach wybudowane lub prze-
budowane zostały drogi rowerowe wzdłuż al.
KEN, ul. Rosoła i ul. Relaksowej, a także ul. Puław-
skiej, ul. Belgradzkiej oraz STP Kabaty. 

„Za szczegółowy zakres i harmonogram prac
odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Mamy na-
dzieję, że prace zakończą się jeszcze w tym roku”
– informują ursynowscy urzędnicy. Decyzja Zarzą-
du Dzielnicy o przekazaniu środków na przebu-
dowę musi zostać zatwierdzona przez Radę Dziel-
nicy oraz Radę Miasta, która odbędzie się 24
września. 

Są jeszcze miejsca w żłobkach

Ponad 100 projektów do głosowania

1,3 mln na rozbudowę ul. Wąwozowej

Miasto otrzymało dofinansowanie ze
środków europejskich na dalszy rozwój
transportu publicznego. Dla Warszawy
oznacza to 9 milionów zł na projekt  pt.
„Analiza możliwości rozwoju zintegro-
wanego transportu w Warszawie w
oparciu o metro i multimodalne węzły
przesiadkowe”.

– Stały rozwój transportu publicznego, a w
szczególności metra, to dla nas sprawa prioryte-
towa. Cieszymy się, że Warszawa otrzymała kolej-
ne dofinansowanie ze środków europejskich. To
ułatwi nam realizację zadań, które zapowiada-
łem jeszcze na początku swojej kadencji – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wniosek o dofinansowanie wartego ok. 22 mln
zł projektu został złożony jeszcze w lutym tego ro-
ku. Jego odbiorcą była Agencja Wykonawcza ds.
Innowacyjności i Sieci (INEA), wdrażającej z ra-
mienia Komisji Europejskiej instrument finanso-
wy „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility
– CEF).

Projekt obejmuje realizację prac studyjnych,
dokumentacji i analiz związanych z rozbudową
sieci multimodalnego transportu publicznego. Je-
go założenia to również usprawnienie połączeń

pomiędzy węzłami przesiadkowymi transportu
dalekobieżnego w oparciu o sieć metra, dzięki
utworzeniu brakujących połączeń i udogodnień
komunikacyjnych.

W ramach 3 zadań do połowy 2023 roku opra-
cowane zostaną:

– studium rozwoju systemu metra w Warszawie
- analiza wariantów przebiegu i określenie doce-
lowego układu sieci metra,

– dokumentacja przedprojektowa oraz projek-
ty budowlane dla stacji Plac Konstytucji oraz Mu-
ranów wraz z rozbudową i przebudową infra-
struktury towarzyszącej,

– analiza możliwych wariantów połączenia sta-
cji metra Centrum linii M1 z dworcem Warszawa
Śródmieście/Warszawa Centralna,

– studium techniczne linii metra M3 wraz ze
Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w War-
szawie – Etap I – PRAGA,

– studium techniczne budowy multimodalnego
węzła przesiadkowego Warszawa – Wschód.

Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln
euro, a wnioskowane dofinansowanie ze środ-
ków instrumentu finansowego „Łącząc Europę”
(Connecting Europe Facility – CEF) to ponad 2
mln euro.

Od 1 sierpnia z miejskiego
systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi będą
wyłączone nieruchomości,
w których nikt nie miesz-
ka, a powstają odpady ko-
munalne. To m. in. sklepy,
hotele, budynki usługowe i
biurowe, szkoły wyższe,
szpitale oraz lotniska.
Właściciele np. galerii
handlowych czy biurow-
ców muszą podpisać umo-
wę z operatorem.

Warszawscy radni podjęli de-
cyzję o wyłączeniu nieruchomo-
ści niezamieszkałych z miejskie-
go systemu odbierania odpadów
komunalnych. W systemie nadal
pozostają:

– nieruchomości zamieszka-
łe, np. domy jednorodzinne i bu-
dynki wielorodzinne,

– nieruchomości mieszane,
np. kamienicy z lokalami usługo-
wymi czy bloku wielorodzinne-
go ze sklepami,

– nieruchomości, na których
znajduje się domek letniskowy i
wykorzystywanych na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe,

– nieruchomości zarządzane
przez Urząd m. st. Warszawy,
np. publiczne szkoły, przedszko-
la miejskie domy kultury, ośrod-
ki sportu i rekreacji,

– instytucje kultury, dla któ-
rych organizatorem, współorga-
nizatorem lub współprowadzą-
cym jest m. st. Warszawa, np.
miejskie teatry, biblioteki, mu-
zea i kina.

Właściciele lub zarządcy nie-
ruchomości muszą do 1 sierp-
nia 2020 r. zawrzeć z podmio-
tem wpisanym do rejestru dzia-
łalności regulowanej (operato-
rem) umowę na odbiór odpa-

dów komunalnych. Ich obo-
wiązkiem jest też wyposażenie
nieruchomości w pojemniki
przeznaczone do zbierania i se-
gregacji śmieci (na frakcje: pa-
pier, metale i tworzywa sztucz-
ne, szkło, bio, zmieszane, a w
przypadku punktów handlo-
wych także bio–gastron-
omia/targowisko). Ważne, aby
pojemniki i miejsca gromadze-
nia odpadów były utrzymywa-

ne w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i tech-
nicznym.

Maksymalne stawki, jakie mo-
że stosować operator na odbiór
odpadów to:

– 152,50 zł za 1 m3 odpadów
komunalnych, które są zbierane
i odbierane w sposób selektyw-
ny (segregowane),

– 305 zł za 1 m3 odpadów ko-
munalnych, które nie są zbiera-
ne i odbierane w sposób selek-
tywny (niesegregowane),

– 60 zł za 1 m3 nieczystości
ciekłych, opróżnianych ze zbior-

ników bezodpływowych i trans-
portu tych nieczystości ciekłych.

W praktyce ceny dla przed-
siębiorców w Warszawie mogą
być niższe niż kwoty wskazane
w uchwale nr XXX/911/2020.
Szczegóły dla właścicieli i za-
rządców nieruchomości dostęp-
ne na stronie czysta.um.war-
szawa.pl.

Bezpośrednim powodem
zmian jest przeprowadzona w

chaotyczny sposób nowelizacja
przepisów w zakresie gospodar-
ki odpadami z lipca 2019 r. Od-
biór i zagospodarowanie śmieci
bardzo podrożało.

Obecnie właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych płacą ra-
żąco niskie stawki, ponieważ blo-
kuje to ustawa. Odgórnie narzu-
cona stawka maksymalna dla
nieruchomości niezamieszkałych
nie pokrywa faktycznych kosz-
tów obsługi, przez co resztę kosz-
tów za gospodarkę odpadami po-
noszą mieszkańcy Warszawy.

R K

Zmiany w gospodarce odpadami dla 
nieruchomości niezamieszkałych

9 mln zł na rozwój transportu publicznego
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

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

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

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

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

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Kolejny etap rekrutacji do warszawskich
liceów, techników i szkół branżowych I
stopnia zakończony. W środę, 19 sierp-
nia, o godz. 14.00 poznaliśmy listy 
przyjętych.

W tym roku w 162 warszawskich szkołach po-
nadpodstawowych przygotowano 20 468 miejsc
– 13 948 miejsc w 98 liceach ogólnokształcących,
5722 w 45 technikach oraz 798 miejsc w 19 szko-
łach branżowych I stopnia.

18 660 zakwalifikowanych uczniów (w tym
413 laureatów) potwierdzało wolę przyjęcia do da-
nej szkoły, składając w niej oryginały dokumentów
między 13 a 18 sierpnia.

19 sierpnia o godz. 14.00 poznaliśmy wyniki -
do szkół przyjęto 17 853 kandydatów. W tym 12
511 do liceów, 4771 do techników i 571 do bran-
żowych szkół I stopnia. 1740 absolwentów nie po-
twierdziło woli przyjęcia do szkoły, do której zo-
stali zakwalifikowani. 38,3 proc. przyjętych pocho-
dzi spoza Warszawy.

Szkoły dysponują jeszcze 2615 wolnymi miej-
scami: 1437 miejsc jest w liceach ogólnokształ-
cących, 951 w technikach i 227 w branżowych
szkołach I stopnia. Szczegółowe informacje na te-
mat wolnych miejsc pojawią się dziś o godz. 16.00
w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na
stronie: edukacja.warszawa.pl. 

W tym roku największą popularnością cieszyło się
LXIV LO im S. I. Witkiewicza, gdzie o jedno miejsce
ubiegało się ponad 3 uczniów (statystycznie - 3,2)
i trzeba było mieć minimum 170,8 punktów.

Tradycyjnie oblegane było także Technikum
Mechatroniczne (2,57 uczniów na 1 miejsce,

152,35 pkt), IX LO im. K. Hoffmanowej (2,19
uczniów na 1 miejsce, 167,6 pkt) oraz XXVII LO im.
T. Czackiego (1,9 uczniów na 1 miejsce, gdzie
trzeba było mieć przynajmniej 168,5 pkt).

Znaczniej mniejsza niż w latach ubiegłych by-
ła liczba kandydatów do oddziałów dwujęzycz-
nych oraz sportowych.

- Przyczynił się do tego przyjęty przez MEN
harmonogram. Kandydaci mieli bardzo mało
czasu na złożenie dokumentów oraz przystąpie-
nie do sprawdzianu kompetencji i predyspozycji
językowych czy próby sprawności fizycznej – in-
formuje Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st.
Warszawy.

Ostatecznie o przyjęcie do klas dwujęzycznych
(804 miejsca) starało się tylko 837 uczniów - przy-
jęto 717, a do klas sportowych i mistrzostwa spor-
towego (łącznie 401 miejsc) ubiegało się 538 kan-
dydatów, spośród których przyjęto 329 osób.

Uczniom nieprzyjętym do danej szkoły przy-
sługuje procedura odwoławcza. W tym roku zgod-
nie z harmonogramem MEN nie ma postępowa-
nia uzupełniającego.

Absolwenci podstawówek, którzy nie zostali
przyjęci (w tym 1310 kandydatów z poprzednie-
go etapu rekrutacji), mogą składać podania o
przyjęcie do placówek z listy, która zostanie
opublikowana na stronie Biura Edukacji i w sys-
temie rekrutacyjnym. O przyjęciu zadecyduje
dyrektor danej szkoły (na podstawie art. 130
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Szacuje się,
że około 2,8 tys. kandydatów nadal poszukuje
miejsca w szkołach. 

R K

Warszawa rozpoczyna kampanię infor-
macyjną, aby przypomnieć zalecenia sa-
nitarne z powodu epidemii koronawiru-
sa. Na ulicach pojawią się plakaty m.in.
o tym, jak prawidłowo nosić maseczkę
ochronną, a kontrolerzy biletów w po-
jazdach Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego będą je rozdawali zapominal-
skim pasażerom.

Materiały informacyjne zostały przygotowane
również w języku angielskim, ukraińskim i rosyj-
skim. Plakaty prezentują jak prawidłowo myć i
dezynfekować ręce, przypominają o obowiązku
zasłanianiu ust i nosa w środkach komunikacji
miejskiej oraz o zachowaniu dystansu społeczne-
go. Grafiki pojawią się na przystankach, w pojaz-
dach komunikacji miejskiej, na słupach ogłoszenio-
wych i bilboardach.

Kontrolerzy Zarządu Transportu Miejskiego w
czasie swojej pracy przypominają pasażerom o
obowiązku zasłaniania nosa i ust a tym, którzy nie

będą mieli zasłony twarzy, podarują maseczkę.
W mediach społecznościowych WTP prezento-
wane będą grafiki i filmy pokazujące jak prawidło-
wo nosić maseczkę.

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów z War-
szawskiej Rady Polityki Zdrowotnej, organu opi-
niodawczego i doradczego prezydenta Warsza-
wy ds. ochrony zdrowia, skutki epidemii mogą
zostać złagodzone m.in. dzięki szerokiemu do-
stępowi do testów w kierunku COVID-19 oraz
powszechnym szczepieniom przeciwko grypie.
Jest to szczególnie istotne, ponieważ w sezonie
jesiennym objawy zachorowania na grypę mo-
gą być mylone z objawami zakażenia koronawi-
rusem.

Warszawa ma bardzo rozbudowany program
szczepień ochronnych przeciwko grypie, m.in.
dla seniorów 65+, kobiet w ciąży i dzieci w wie-
ku 6-60 miesięcy, pacjentów Stołecznego Cen-
trum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. i pod-
opiecznych noclegowni dla osób bezdomnych.

Znamy zdanie warszaw-
skich nauczycieli na temat
edukacji zdalnej. Badanie
przeprowadzono w sto-
łecznych placówkach na
przełomie czerwca i lipca.
A wyniki przedstawiono
Warszawskiej Radzie Edu-
kacyjnej, która jest spo-
łecznym organem dorad-
czym prezydenta m. st.
Warszawy.

– To są dla nas bardzo praco-
wite wakacje. Egzaminy i matu-
ry się opóźniły, więc dopiero
kończymy rekrutacje. Niebawem
zabrzmi pierwszy dzwonek, epi-
demia nie odpuszcza, a my nadal
dokładnie nie wiemy, jak będą
pracować szkoły. MEN nie po-
kusił się niestety o żadne bada-
nia i analizy, dlatego sami zebra-
liśmy opinie o przebiegu dotych-
czasowej nauki zdalnej. To po-
może nam w opracowaniu miej-
skich standardów nauczania i
pozwoli dobrze przygotować m.
in. do systemu mieszanego – mó-

wi Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m. st. Warszawy.

Ankietę „Organizacja proce-
su edukacji zdalnej w warszaw-
skich szkołach oraz wnioski z
pracy w czasie pandemii” wy-
pełnili dyrektorzy i nauczyciele z
361 szkół, dla których organem
prowadzącym jest miasto.

Co sądzą dyrektorzy?
Główne problemy nauki zdal-

nej, według dyrektorów, to chaos
informacyjny ze strony MEN
(m.in. brak konkretnych wytycz-
nych, zbyt częste zmiany prawa),
brak odpowiedniej infrastruktury
informatycznej oraz sprzętu wypo-
sażonego w nowoczesne oprogra-
mowanie oraz problemy z dostę-
pem części uczniów do kompute-
rów, co utrudniło nawiązanie kon-
taktu z niektórymi dziećmi.

Jako główne zalety wskazali
możliwość wykorzystania no-
wych technologii w organizacji
pracy placówek i ich wykorzy-
stanie np. do wspólnego tworze-
nia dokumentów w chmurze, or-
ganizacji zdalnych posiedzeń rad
pedagogicznych czy spotkań ko-
misji i zespołów.

Żeby nauka zdalna przebie-
gała sprawnie niezbędne ich
zdaniem jest m.in. zapewnie-
nie wszystkim nauczycielom, i
uczniom narzędzi do nauki i
pracy, prowadzenie lekcji na
jednej, wybranej platformie
oraz wdrożenie systematycz-
nych lekcji on-line, opartych na
jasnych regułach.

A co myślą nauczyciele?
Nauczyciele zwracali uwagę

na utrudniony kontakt z ucznia-
mi (absencje, brak bezpośred-
niego kontaktu) problemy zwią-
zane z realizowaniem stacjonar-
nej podstawy programowej, kon-
trolowaniem i motywowaniem
uczniów, czy obiektywną i rzetel-
ną oceną ich postępów w nauce
(niesamodzielne wywiązywanie
się z zadanych prac przez star-
szych uczniów, często praca z ro-
dzicem, zamiast z uczniem, w
przypadku mniejszych dzieci).

Zdalne prowadzenie lekcji po-
zwoliło nauczycielom nabyć no-

we umiejętności oraz wykorzy-
stać nowe, cyfrowe narzędzia w
pracy dydaktycznej (poznanie
nowych sposobów pracy z
uczniem oraz ciekawych pomy-
słów na lekcje i zajęcia).

Indywidualny kontakt z
uczniami pozwolił nauczycielom
na indywidualizację procesu na-
uczania oraz dostosowanie wy-
magań do możliwości poszcze-
gólnych uczniów. I zmianę per-
spektywy w postrzeganiu nie-
których dzieci, które w standar-
dowej, stacjonarnej nauce nie
były aktywne i miały tendencję
do wycofywania się.

Główne wyzwania przy pra-
cy zdalnej, według nauczycieli,
to zapewnienie odpowiedniego
sprzętu i infrastruktury dla
uczniów (np. żeby minimalizo-
wać konieczność pracy na jed-
nym komputerze z rodzeństwem
lub rodzicami), kłopoty z mobi-
lizacją, systematycznością i sa-
modzielnością dzieci, brak od-
powiednich kompetencji infor-
matycznych wśród najmłod-
szych uczniów, pozbawienie
uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi np. z auty-

zmem, bezpośredniego kontak-
tu z drugim człowiekiem (co jest
jednym z ważniejszych warun-
ków terapii).

Co dalej?
Nauka zdalna upowszechni-

ła nowoczesne metody i techni-
ki kształcenia. Część z nich m.in.
pracę na wspólnej platformie,
konsultacje on-line, korzystanie
z narzędzi do pracy grupowej,
„wideolekcje” dla uczniów w na-
uczaniu indywidualnym (w
przypadku choroby i dłuższej
nieobecności uczniów), wyko-
rzystanie komunikatorów do
kontaktu w zespołach nauczy-
cielskich i z uczniami, przesyła-
nie prac domowych i informacji
zwrotnej o postępach w nauce
on-line – można zdaniem dyrek-
torów i nauczycieli z powodze-
niem wykorzystywać w dalszej
pracy dydaktycznej.

W stolicy pandemia zintensy-
fikowała prace przy transfor-
macji warszawskiej oświaty i

wdrożeniu cyfrowej platformy
Eduwarszawa.pl, która udo-
stępnia bezpieczne i wygodne
środowisko wszystkim stołecz-
nym jednostkom oświatowym.
To największy tego typu edu-
kacyjny projekt w Polsce i w
Europie.

W wiosennym pilotażu wzię-
ło udział 1300 nauczycieli z 22
placówek z 5 dzielnic – Ursy-
nowa, Wawra, Pragi-Południe,
Targówka i Żoliborza. Założono
też konta dla 13 tys. uczniów.
W okresie wakacji założone zo-
stało 30 tys. kont dla wszyst-
kich warszawskich nauczycieli,
którym udostępniono szeroki
program szkoleniowy. Od po-
czątku roku szkolnego zsyn-
chronizowane zostaną konta w
Eduwarszawie.pl i dziennikach
elektronicznych.

Od maja nauczyciele biorą
udział w szkoleniach, również
wakacyjnych organizowanych
przez samorządową placówkę
doskonalenia nauczycieli War-
szawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń (WCIES). 

R K

Trwają kontrole w komu-
nikacji miejskiej związane
z przestrzeganiem obo-
wiązku zasłaniania ust i
nosa w środkach trans-
portu publicznego. 

Strażnicy sprawdzają czy pa-
sażerowie zachowują się odpo-
wiedzialnie – w myśl zasady:
moja maseczka chroni ciebie,
twoja – mnie. Osoby, które jadą
autobusem czy tramwajem bez
maseczki – dostają ją od strażni-
ków i proszone są o jej założenie. 

Dla nieprzestrzegających
przepisów zamiast mandatów
są… maseczki. Zasłanianie no-
sa i ust w środkach transportu
publicznego to obowiązek każ-
dego pasażera. Niestety, nie każ-
dy kto korzysta z komunikacji
miejskiej przestrzega tego obo-
wiązku. Czasem to zwykłe za-
pominalstwo, czasem jednak –

celowe ignorowanie obowiąz-
ku. Strażnicy, którzy kontrolują
autobusy i tramwaje pod tym
kątem, przypominają osobom
bez maseczek o obowiązku ich
posiadania, tłumaczą dlaczego
to takie ważne. 

Jednorazowe maseczki
ochronne, które rozdają straż-
nicy przekazane zostały przez
Biuro Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego m.st. War-
szawy. 

S t r a ż  M i e j s k a  m . s t .  W a r s z a w y

Wyniki rekrutacji do szkół

Jak dbać o bezpieczeństwo...

Strażnicy sprawdzają pasażerów 

Edukacja zdalna – zagrożenia i szanse
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Jedną z czarodziejskich
dat dla ursynowian był 20
sierpnia 2020 roku. To
właśnie do tego dnia, we-
dług powtarzanych przez
kilka lat zapowiedzi, mia-
ło być zrealizowane “za-
danie A” czyli ursynowsko
- wilanowski odcinek 
Południowej Obwodnicy
Warszawy. 

Jednak  patrząc na rozwijające
się trudności i ich przyczyny  ge-
nerujące opóźnienia, w miarę
upływu czasu  termin wydawał
się coraz bardziej nierealny. I to
przypuszczenie się potwierdziło.

Problemy obiektywne, 
czasem subiektywne

Już podczas ubiegłorocznej
jesiennej sesji rady dzielnicy bur-
mistrz Robert Kempa stwierdził:
“Budowa Południowej Obwodni-
cy jest opóźniona. Każdy, kto
choć trochę zna się na procesie
inwestycyjnym, doskonale wie,
że termin sierpniowy w 2020 ro-
ku jest niemożliwy do utrzyma-
nia”. Słowa te bardzo długo nie
spotkały się z zaprzeczeniem ani
z potwierdzeniem zarówno
przez wykonawcę – firmę Astal-
di, jak i przez inwestora – Głów-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i

Autostrad. Wręcz preciwnie, w
wyjaśnieniach oba podmioty
bardzo długo powoływały się na
aktualność pierwotnego terminu
harmonogramowego. Niemniej,
Astaldi rozpoczęła negocjacje w
sprawie prolongaty terminów. 

Z punktu widzenia Astaldi,
powody opóźnień były całkowi-
cie niezależne od firmy. Wielo-
miesięczne opóźnienie uzyska-
nia zezwoleń na rozpoczęcie
prac budowlanych,  spowodo-
wane niezadowoleniem miesz-
kańców z braku instalacji filtrów
spalin z tunelu POW, kolejne
opóźnienie związane z długim
okresem nieopuszczenia przez
kupców “Bazarku na Dołku”,
wreszcie kolejne wielomiesięcz-
ne opóźnienie  rozpoczęcia prac
połączeniowych istniejącej koń-
cówki trasy S-2 z nowym odcin-
kiem – to wskazywane przez
Astaldi główne przyczyny nie-
dotrzymania terminów. 

Argumenty wykonawcy inwe-
stycji są rzeczywiście racjonal-
ne, jednak z punktu widzenia
obserwatora zewnętrznego nie-
co inaczej wygląda sytuacja, gdy
spojrzymy na zaangażowanie ro-
botników na placu. Było sporo
takich okresów, gdy prace wy-
raźnie spowalniały i robotnicy
gdzieś poznikali, a ich brak nie
bardzo dał się wytłumaczyć nie-
widoczną z powierzchni pracą
w tunelu podziemnym. Efekty
mamy jak widać. O ile większość
zachodniego odcinka zadania A
– od al. KEN do węzła Puławska
– jest już ponownie pokryta
wierzchnią warstwą ziemi, to re-
jon skarpy od portalu wschod-
niego tunelu wymaga jeszcze

bardzo dużo pracy. Jest to nie-
wątpliwie bardzo trudny odci-
nek, jednak finał prac wydaje się
odległy. 

Jak poinformowała w końcu
lipca Główna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad –  “Finalizo-
wane są sprawy formalne zwią-
zane z ustaleniem treści aneksu
do umowy,  dotyczącego termi-
nu zakończenia inwestycji na od-
cinku ursynowskim. GDDKiA
jest gotowa do podpisania anek-
su i oczekuje na przekazanie
przez Astaldi zgody na zawarcie
aneksu, wydanej przez sąd wło-
ski w związku z toczącym się w
Astaldi postępowaniem restruk-
turyzacyjnym”.

Niestety, faktów nie da się
zmienić, zwłaszcza że realizacja
pozostałych odcinków POW to
jest zadań B i C, jest również
opóźniona. W rejonie węzła Wał
Miedzeszyński termin zakończe-
nia robót został przesunięty na
październik 2020 r. Powodem
wydłużenia czasu  były warunki
geologiczne, których nie można
było  przewidzieć przed realiza-
cją robót. Ponadto w analizie
przedstawiono kolejne roszcze-
nia wykonawcy, dotyczące ko-
lejnych przedłużeń terminu. Wy-
sunięty najbardziej na wschód
wawerski odcinek POW ma zo-
stać zakończony w grudniu
2020. Patrząc na postępującą
elastyczność inwestora – GDD-
KiA – w zakresie negocjacyjnym,
zresztą wynikającą zapewne z
oczywistych faktów, a także tych
sygnalizowanych przez Astaldi,
zgłaszającą kolejne zmiany ter-
minowe, trudno nie zgodzić się
z poglądami wyższych sfer sa-

morządowych Ursynowa, że
POW nie pojedziemy nawet w
2021 roku. 

Pięknieje węzeł 
Przyczółkowa

Są na trasie POW miejsca, któ-
re powodują bardziej optymi-
styczne spojrzenie na tę inwe-
stycję. To niewątpliwie węzeł
Przyczółkowa, finalizowany już
obecnie, a właściwie oczekujący
tylko na udostępnienie dla ru-
chu pozostałych dojazdowych
odcinków Obwodnicy. Jest to już
zadanie B budowy POW, realizo-
wane przez konsorcjum turec-
kie G?lermak A??r Sanayi ?nşaat
ve Taahhüt, A.Ş. Oddział w Pol-
sce i PBDiM. W tym miejscu
uciążliwości dla kierowców ja-
dących do/z kierunku Konstan-
cina i korki na wąskich  tymcza-
sowych objazdach  już się skoń-
czyły. Imponująco wygląda wia-
dukt z czerwonymi obramowa-
niami, jakby lamówkami i ciem-
no-zielonymi filtrami dźwięko-
chłonnymi. Gdy się patrzy nad
wiaduktem w dół, cały widocz-
ny odcinek S-2 pokryty jest już
nawierzchnią betonową, od wi-
docznego na zachód połączenia
z ulicą Ledóchowskiej aż do wi-
docznego na wschodzie nowe-
go Mostu Południowego. Odci-
nek ten od wylotu tunelu ursy-
nowskiego aż poza węzeł Lubel-
ska nazwany został Trasą Mostu
Południowego, co nie zmienia
faktu, że stanowi ciągle fragment
POW. Węzeł ten posiada już wy-
kończone  zjazdy i wjazdy na S-
2 w obu kierunkach. W przyszło-
ści stanie się bardzo ważnym
miejscem dla kierowców jadą-

cych z południa w kierunku
Śródmieścia, umożliwiając do-
tarcie do Puławskiej w ciągu za-
ledwie kilku minut, zaś w kie-
runku Ochoty w ciągu kilkuna-
stu minut. Obecnie z tego miej-
sca w godzinach szczytu dotarcie
do zachodniej Warszawy  trwa
nawet 3 - 4 razy dłużej. Tuż za
skrzyżowaniem wybudowano
kanał umożliwiający przepływ
na północ Rowu Natolińskiego
do Jeziora Powsinkowskiego i
kilkadziesiąt metrów dalej prze-
jazd pod trasą, będący łączni-
kiem dróg lokalnych, rozdzielo-
nych jezdniami S-2. 

Teren na zachód od wiaduktu
jest granicznym dla zadań B
(konsorcjum tureckie) i A – reali-
zowanych na terenie Wilanowa
i Ursynowa przez Astaldi. Aż do
wysokości ulicy Ledóchowskiej
(po jej przedłużeniu) i nowo wy-
budowanej stacji benzynowej,
trasa pokryta jest również na-
wierzchnią betonową. Wybudo-
wano tam dwa bardzo ważne
przejazdy pod trasą. 

Pierwszy – około 300 metrów
od Przyczółkowej to łącznik ulicy
Wiedeńskiej w kierunku al. Rze-
czypospolitej. Umożliwi on po-
łączenie istniejących już kilku
osiedli apartamentów wieloro-
dzinnych, m. in. przy ul. Marce-
panowej i Pałacowej oraz kolej-
nych osiedli, zaplanowanych tam
do budowy w bliskim czasie. Dla
obecnie kilku tysięcy osób, a
wkrótce znacznie większej liczby,
możliwy będzie bardzo wygodny
przejazd w kierunku Śródmie-
ścia poprzez al. Rzeczypospoli-
tej – główną oś Miasteczka Wila-
nów. Docelowo ulica Wiedeńska
stanie się ważną ulicą przeloto-
wą, prowadzącą aż do ulicy Kor-
bońskiego (wybudowano już
rondo!), a większość terenu
obecnie wykorzystywanego rol-
niczo, zostanie zapewne wyko-
rzystana dewelopersko. Plany za-
gospodarowania przestrzenne-
go zawsze można skorygować,
zwłaszcza gdy będzie za tym stać
lobby celebrycko - decyzyjne z
zasobami deweloperskimi w tle.
W sumie jednak z jakiegoś po-
wodu rondo to zaplanowano.

Drugi przejazd umożliwi po-
łączenie przedłużonej w bliskich
planach ulicy Ledóchowskiej po-
za ulicę Branickiego i dalej na
południe. Co prawda,  tuż poza
S-2, po kilkudziesięciu metrach
zaczyna się piękna krzaczasto -
lesista łąka, będąca obrzeżami
ścisłego rezerwatu przyrody Las
Natoliński, ale znając perspekty-
wiczne myślenie decydentów i
deweloperów –  jeśli już zrobili
przejazd pod Obwodnicą – to
na pewno nie bez powodu. Na
kilkudziesięciometrowym zary-
sie jezdni, prowadzącym od
przejazdu pod POW prosto w

pole, z drona widać wybudowa-
ne studzienki, czyli zapewne
fragment zbrojenia terenu.
Również zbrojonego zapewnie
nie bez powodu.

Ładnie 
już było

Jednak dalej na zachód od uli-
cy Ledóchowskiej rozpoczyna się
już nasza ursynowska proza z
Astaldi w tle. Widać jedynie za-
rysy zjazdów i rozjazdów bar-
dzo skomplikowanego węzła Ur-
synów Wschód. Jest to jeden z
najbardziej złożonych węzłów
całej POW. Nie dość, że jest tam
wylot tunelu ursynowskiego
POW ze zjazdami i wjazdami, to
są jeszcze łączniki z Miastecz-
kiem Wilanów i jeszcze połącze-
nie ulicy Płaskowickiej z ulicą
Branickiego z własnymi rozjaz-
dami. Patrząc z dołu, widać tam
zwały ziemi i wyłaniające się zza
nich żelbetonowe konstrukcje
wiaduktów. Patrząc z góry – wi-
dać jak mało w stosunku do pla-
nu finalnego zostało zrobione.
Na dodatek, za część zadań od-
powiada miasto. Należy do nich
m. in. przedłużenie ulicy Branic-
kiego w kierunku zachodnim po-
za stację benzynową, budowa
skrzyżowania Branickiego i Le-
dóchowskiej, dalsza rozbudowa
ul. Ledóchowskiej z całą nie-
zbędną infrastrukturą. 

Na razie jest tam smętnie. Co
prawda w ciągu ostatnich  mie-
sięcy wybudowano zjazdy z żel-
betonowych estakad  z przedłu-
żenia Płaskowickiej, połączenia
nasypu ziemnego przyszłego
zachodniego odcinka ul. Bra-
nickiego i w sumie złożone i
skomplikowane prace odwod-
nieniowe, zbrojeniowe i inne
niezbędne przygotowawcze.
Jednak patrząc z góry, widać
jak wiele jest jeszcze do wyko-
nania. Na razie jednym z punk-
tów centralnych są tam dwa
wielkie wysypiska ziemi. Z jed-
nego ziemia wykorzystywana
jest  do zasypywania zaizolo-
wanych odcinków stropu nad
tunelem wzdłuż Płaskowickiej,
z drugiego – humus (tak mó-
wią że humus, ale naprawdę to
zwykła jałowa wierzchnia war-
stwa gleby, zdjęta wcześniej z
miejsc nad planowanym wyko-
pem tunelu) – do podsypywa-
nia z powrotem w miejsca, skąd
został wcześniej pobrany. 

Ruch niewielki, niewiele się
dzieje. “I tak sobie coś robią, po-
pracują, spokojniutko...” –  jak
powiedział mi dzisiaj jeden z pra-
cowników nadzoru EGIS Inży-
nieria. Zdjęcia z drona nie były
robione w niedzielę, ale w środ-
ku dnia roboczego.  Na odcinku
od Przyczółkowej do skarpy na-
liczyłem najwyżej kilkunastu ro-
botników.

Coraz ładniejszy „Węzeł Przyczółkowa”

Ursynowski odcinek POW nadal w lesie...

WWęęzzeełł PPrrzzyycczzóółłkkoowwaa ii ttrraassaa SS-22 ww kkiieerruunnkkuu wwsscchhooddnniimm..

ZZjjaazzdd zz WWęęzzłłaa PPrrzzyycczzóółłkkoowwaa ww kkiieerruunnkkuu UUrrssyynnoowwaa.. IInnffrraassttrruukkttuurraa bbuuddoowwllaannaa PPOOWW ww rreejjoonniiee SSkkaarrppyy UUrrssyynnoowwsskkiieejj..



9

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Ekobieg Naturalnie Mokotów
Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Rafał 

Miastowski zaprasza 22 sierpnia 2020 na bieg NATURAlnie 
Mokotów.

Na Mokotowie – Siekierkach została wytyczona nowa trasa
biegu na obszarze Natura 2000. Nowe miejsce do biegania i Nor-
dic Walking to okolice Wału Zawadowskiego. Obszar, na któ-
rym odbędzie się bieg jest przyrodniczo wyjątkowy dlatego
zobowiązani jesteśmy do spełnienia ostrych wymogów ekolo-
gicznych.

Pierwszy Bieg i Marsz NordicWalking – NATURAlnie 
Mokotów.

DYSTANS 5 KM
MEDAL I PAKIET DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA,
LIMIT 250 OSÓB,
OPŁATA STARTOWA 15 ZŁ
Zapisy na stronie: www.biegi.waw.pl
Zadanie współfinansowane ze środków dzielnicy Mokotów

m.st. Warszawy realizowane przez firmę ActiveSports.

Kurs Samoobrony dla Kobiet
Ruszyły zapisy na Kurs Samoobrony dla Kobiet odbywający

się w Domu Kultury Dorożkarnia przy ul. Siekierkowskiej 28.
Jest to kontynuacja projektu realizowanego w ramach budże-
tu obywatelskiego. Zajęcia odbędą się w terminach: 19.09,
03.10, 10.10 i 17.10 w dwóch grupach:

Grupa V w godzinach 10.00 – 12.00
Grupa VI w godzinach 12.00 – 14.00
Ilość miejsc ograniczona.Zapraszamy do zapisów.
Kontakt: 888-405-888
Zapisy: office@mawt.pl

Lato w Mieście z Hand to Hand
Pierwsza część Lata w Mieście z Hand to Hand cieszyła się du-

żym zainteresowaniem. Dzieci odbyły zajęcia w sali tanecznej
i na trampolinach oraz na pobliskim placu zabaw. Aby dobrze
tańczyć trzeba rozwijać wszystkie partie mięśni, ćwiczyć rów-
nowagę i koncentracje oraz nauczyć się koordynować wymie-
nione cechy jednocześnie.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do
wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez doświadczo-
nych instruktorów tańca. Od 24 sierpnia przez pięć dni czeka
was nie lada wyzwanie. Czekamy na roztańczone dzieciaki i
obiecujemy, że nie będziecie się u nas nudzić.

W centrum Handlowym Land ul. Wałbrzyska 11 sala 75 przy
metro Służew czekają na Was instruktorzy z Klubu Sportowe-
go Hand to Hand.

Zapisy na www.handtohand.pl lub tel. 695 37 37 04.

Wykład on-line
Stowarzyszenie SYNTONIA zaprasza rodzinnych opieku-

nów osób starszych z Dzielnicy Mokotów* na bezpłatny webi-
nar (wykład on-line).

1. Dom przyjazny bliskiemu - jak przystosować otoczenie
do potrzeb osoby starszej, w tym osoby z demencją 24 sierpnia
2020 r. godz. 13:00- 14:30 lub godz. 18:30-20:00

Podczas wykładów będzie możliwość zadawania pytań pro-
wadzącym.

*w miarę wolnych miejsc zapraszamy także osoby spoza
Dzielnicy. 

Zapisać się można poprzez wypełnienie formularza zgło-
szeniowego: 

https://www.survio.com/survey/d/N1P6U4S2L9H4M9W9T.

Zarząd Dróg Miejskich
kontynuuje program prze-
noszenia parkowania z
chodników na jezdnię.
Niebawem taka zmiana
nastąpi na ul. Odyńca.
Projekt stałej organizacji
ruchu jest już zatwierdzo-
ny przez Biuro Polityki
Mobilności i Transportu,
co oznacza zielone światło
do rozpoczęcia prac.

Zmiany obejmą odcinek od
alei Niepodległości do ulicy Pu-
ławskiej. Jednopasmowa jezd-
nia ma na tym fragmencie aż 9
metrów szerokości, czyli po 4,5
metra w każdym kierunku, jed-
nak obecnie służy tylko do jaz-
dy. Samochody parkują na
chodniku, co sprawia, że cho-
ciaż ma on ok. 3 metrów szero-
kości, dla pieszych zwęża się do
ok. metra.

Aby piesi mogli poruszać się w
komfortowych warunkach, par-
kowanie po północnej stronie zo-
stanie przeniesione w całości na
jezdnię. Powstaną tam pasy po-
stojowe – ich wyznaczenie prze-
widuje związany z tym projekt
stałej organizacji ruchu, który
już został zatwierdzony przez
Biuro Polityki Mobilności i Trans-
portu. Po zmianie powstaną 64
legalne miejsca parkingowe.
Dzięki temu zyskają też niepeł-
nosprawni – trzy miejsca prze-
znaczone będą właśnie dla nich.

Obecnie nie ma tam ani jednej
„koperty”.

Wprowadzenie parkowania
na jezdnię po północnej stronie
ul. Odyńca nie spowoduje utrud-
nień w ruchu. Do dyspozycji
nadal będzie tyle samo pasów
ruchu. Przesunięciu ulegnie je-
dynie środek jezdni, aby na
dwóch pasach ruchu kierowcy
mogli bezpiecznie się mijać.

Bezpieczniejszy stanie się tak-
że rejon przejść dla pieszych. Bę-
dą one krótsze, bo jezdnia ule-

gnie zwężeniu. Przed przejścia-
mi pojawi się strefa wyłączona z
ruchu i postoju, aby samochody
nie parkowały do samej „zebry”
ograniczając widoczność. Zgod-
nie z projektem utworzone zo-
stanie też dodatkowe przejście
dla pieszych – na wysokości ul.
Odyńca 31.

Ponieważ projekt stałej orga-
nizacji ruchu został niedawno
zatwierdzony, prace związane z
przeniesieniem parkowania na
jezdnię rozpoczną się już niedłu-

go. Wykona je Zakład Remon-
tów i Konserwacji Dróg, który
otrzymał już stosowne zlecenie.

Wprowadzane zmiany są
pierwszym etapem prac na ul.
Odyńca. Docelowo planuje się
rozebrać powierzchnie wyłączo-
ne z ruchu i wysepki, aby zastą-
pić je zielenią. Prace z tym zwią-
zane będą połączone z remon-
tem chodnika. Termin realizacji
jest uzależniony od wygospoda-
rowania dodatkowych środków
na ten cel. z d m . w a w . p l

W Warszawie można zoba-
czyć bardzo wiele różnych
zastosowań dawnej archi-
tektury fortecznej. Bez
wątpienia jednym z cie-
kawszych miejsc jest Fort
M („Mokotów”), wzniesio-
ny w latach 80. XIX wieku,
a znajdujący się przy ul.
Racławickiej 99.

Fort M („Mokotów”) został
wzniesiony w pobliżu ówczesnej
wsi Mokotów, bezpośrednio po
południowej stronie obecnej uli-
cy Racławickiej. 

Założenie nie było zbyt orygi-
nalne, miało kształt regularnego
pięcioboku z suchą fosą, której
bronią ceglane kaponiery strze-
leckie. Zadaniem fortu była
obrona południowego odcinka
twierdzy “Warszawa” pomiędzy
skarpą wiślaną na wschodzie a
szosą Krakowską na zachodzie.
Szybko fort tracił jednak znacze-
nie militarne. Już w latach 90.
XIX wieku stał się przede wszyst-
kim magazynami oraz schrona-
mi. Po roku 1909, kiedy została
zatwierdzona formalna likwida-
cja twierdzy, zburzono część
umocnień, pozostawiając jed-
nak wszystkie schrony i koszary. 

Radio i telewizja
Po pierwszej wojnie świato-

wej w forcie “Mokotów” mieści-
ły się stacje nadawcze Polskiego
Radia. Z tego względu fort był
silnie bombardowany w czasie
w pierwszych dniach września
1939 roku. Mimo ciężkich bom-
bardowań Polskie Radio nada-

wało do 25 września 1939. O
fortyfikacje opierała się też pol-
ska obrona Warszawy kilkana-
ście dni później. Marian Porwit
podaje w “Obronie Warszawy”,
iż fort dostał się w ręce Niem-
ców najprawdopodobniej przed
południem 26 września. W okre-
sie powstania warszawskiego
mieściło się tu Flughafenkom-
mando Warschau z pięciusetoso-
bową załogą, które odpierało
ataki powstańców, a następnie
prowadziło ostrzał Mokotowa.

Fortyfikacje, w nieco znisz-
czonym stanie, przetrwały woj-
nę, po 1945 roku pełniąc funkcję
magazynową. Od 1961 r. do koń-
ca lat 80 XX w., w forcie mieści-

ły się Zakłady Radiowe i Telewi-
zyjne „Zarat”, producent telewi-
zyjnych i radiowych urządzeń
nadawczych. 

Spece od filmu i dźwięku
Obecnie fort jest otoczony za-

budową mieszkalną wzdłuż ulic:
Balonowej, Olimpijskiej i Płatow-
cowej, zaś sam jest wykorzysty-
wany jako siedziba firm. Studia
filmowe, dźwiękowe, fotogra-
ficzne, reklama, pracownie pro-
jektowe czy architektoniczne  –
tego typu działalność znajdzie-
my w zabytku. W fortecznej at-
mosferze wypijemy też kawę, za-
pewne w otoczeniu licznych gra-
fików i filmowców. Wśród nich

znajdziemy Platige Image, które
współtworzy m. in. serial Wit-
cher (“Wiedźmin”). Mamy więc
tutaj prawdziwą “pierwszą ligę”
filmu. 

– Fort X odwiedziłem przy
okazji nagrań do promocji gali
Fame mma, w której uczestni-
czyłem. Sam, oprócz sportu, zaj-
muję się dźwiękiem i byłem pod
wrażeniem sprzętu i profesjona-
lizmu – opowiada Krzysztof Ol-
czak z KS Rycerz, zawodnik
sportowych walk rycerskich. 

W przyszłości są plany otwar-
cia większej powierzchni usłu-
gowo-biurowej w dawnych
schronach i koszarach. 

P i o t r  C e l e j

Chodnik tylko dla pieszych...

Kultowe miejsca na Mokotowie
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SSzzaannoowwnnii PPaańńssttwwoo,,

W imieniu Zarządu oraz Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej
Gotarda 10 zwracamy się z prośbą o zajęcie się sprawą pracy firm od-
bierających odpady z Warszawskich Wspólnot.

Śmieci nie są zabierane z harmonogramem. Nagminny jest brak od-
bioru wszystkich pojemników. Pracownicy odbierający odpady zo-
stawiają bałagan. Piszemy skargi, zgłaszamy na 19115 i jest bez efek-
tu. Skargi zostają bez odpowiedzi, zgłoszenia zazwyczaj są zamyka-
ne z odpowiedzią, że odpady zostały zabrane, co jest oczywiście nie-
prawdą. Wszyscy mieszkańcy Warszawy borykają się z problemem
“śmieciowym”.

Opłaty zostały podniesione, a jakość usług pozostawia wiele do ży-
czenia. W dobie epidemii zostawianie mieszkańców z tonami nieode-
branych śmieci i opieszałością urzędów w tym temacie jest rażące.

Oczekujemy od mieszkańców segregacji, tylko jak mają to robić, sko-
ro pojemniki są przepełnione, gabaryty nie odbierane. W załączeniu
przekazuję Państwu zdjęcie naszej altany, gdzie od 2 miesięcy walczy-
my o zabranie gabarytów i zdjęcie gabarytów naszych sąsiadów, któ-
re są widokiem na nasze okna.

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u ,
A n n a  S z y m c z a k - S o k o ł o w s k a

Dobry wieczór,

Właśnie skończyłem czytać PASSĘ, prawie od deski do deski.  I rze-
czywiście, zgadzam się z Mirosławem Mirońskim – stajemy się nieco
starsi z każdym dniem i trzeba myśleć, w jaki sposób dostosować do
nas otaczający świat.  Dlatego temat ławek jest od wielu lat aktualny.
Ursynów wygląda nadal, jakby mieszkała w nim utalentowana i wy-
sportowana młodzież o żelaznej kondycji.  Ale tak już nie jest, to se ne
vrati.  Ludzi z siwymi włosami jest coraz więcej i ławki stają się pilnym
problemem do załatwienia.

Nie bardzo rozumiem, jaki jest schemat czy sposób działania. Sto-
kłosy ograniczają liczbę ławek na własnym terenie, inne spółdzielnie
albo mają ładnie zorganizowane podwórka (dla wszystkich), albo
traktują podwórka jako uciążliwość związaną z administrowaniem
budynkami.  Na to wszystko nakłada się sieć ulic gminnych, wiej-
skich, miejskich i już nie wiadomo jakich; nie ma żadnego systemu
„oławkowania” – jak ja lubię ten termin inżynierii zieleni miejskiej.
Przykłady – Ciszewskiego z Roentgena (prawie 4 km) – zasadniczo ani
jednej ławki, KEN – na wielu odcinkach zero ławek, na innych, mię-
dzy większymi skrzyżowaniami – 2-3 ławki po każdej stronie ulicy.  Na
Pileckiego żadnej ławki, to samo na Rosoła/ Anody, na Wąwozowej –
tylko kilka, Dereniowa – kilka, Stryjeńskich – zasadniczo nie ma. 

Bez sensu wymieniać dalej, bo na mniejszych uliczkach, nieosiedlo-
wych, tych ławek zasadniczo nie ma, tak jak na wewnętrznych dróż-
kach osiedlowych.  Powinna być wprowadzona jasna, prosta zasada
– np. jedna ławka co np. 50 m na głównych traktach po obu stronach
jezdni i co 70 m na bocznych uliczkach i ulicach osiedlowych.  Oprócz
tego wszystkie tereny zielone powinny być wyposażone w ławki – np.
Psia Górka i wiele innych.  W sumie, licząc bardzo pobieżnie, należy
liczyć przynajmniej kilkaset ławek.  Bo na Ursynowie obok emerytów
(często schorowanych) jest sporo młodych ludzi z dziećmi – dokąd
należy popchnąć wózek z maluchem, by usiąść w cieniu i na świeżym
powietrzu?  Czy starszy człowiek musi siedzieć w domu, bo w jego oko-
licy nie ma ławek, by usiąść, poczytać, pomyśleć, porozmawiać z in-
nymi?  Przecież jest to problem zdrowotny, społeczny, problem akcep-
tacji i wykluczenia.

Myślę, że nie ma co wymyślać czegoś specyficznie ursynowskiego.  Na-
leży sprawdzić (korzystając z internetu, wiedzy specjalistów), jak ten
problem został rozwiązany w nowoczesnych osiedlach Europy Za-
chodniej.  Na tej podstawie można określić pewien algorytm (albo go
zmałpować, skopiować, zaimitować) , który może być zastosowany na
Ursynowie.  I ostatnie – o ile powstanie jakiś system, należy go wdro-
żyć od początku do końca i zbierac opinie o tym, co jest w nim znako-
mite, a co trzeba poprawić.  I wprowadzać uzasadnione, zaaprobowa-
ne korekty niezależnie od woli politycznej, afiliacji partyjnych i fluk-
tuacji budżetowych.  Może to być jednym, wspólnym projektem z Bu-
dżetu Obywatelskiego, realizowanym przez kilka kolejnych lat (o ile
nie można od razu).

P o z d r a w i a m  –  s ą s i a d  z  L a c h m a n a

Ursynów się starzeje...

Właściciele samochodów
elektrycznych i hybrydo-
wych w Warszawie już nie-
długo będą się cieszyć z ko-
lejnych udogodnień. W
stolicy może powstać 1000
punktów ładowania po-
jazdów elektrycznych.

W połowie kwietnia przedsta-
wiono mieszkańcom „Plan bu-
dowy ogólnodostępnych stacji
ładowania pojazdów elektrycz-
nych”, wskazując lokalizacje, w
których możliwe będzie wybu-
dowanie 517 stacji z 1034 punk-
tami ładowania. Konsultacje

społeczne trwały od 14 kwietnia
do 31 maja. Mieszkańcy mailo-
wo, telefonicznie oraz podczas
spotkania online zgłaszali swoje
uwagi i propozycje dotyczące za-
prezentowanych lokalizacji.
Wiele z nich spotkało się z bar-
dzo pozytywnym przyjęciem.
Niektóre zostały uznane przez
warszawiaków za niepotrzebne
lub usytuowane w nieodpowied-
nim miejscu.

Rozważono wszystkie głosy i
w zdecydowanej większości
przypadków uwzględniono su-
gestie mieszkańców. W rezulta-

cie konsultacji dodano do planu
30 stacji, a 5 usunięto. Wszystkie
lokalizacje zostały wyłonione po
analizie potrzeb użytkowników
pojazdów elektrycznych. Prio-
rytetem jest umożliwienie miesz-
kańcom naładowania lub doła-
dowania samochodu podczas
przebywania w miejscach zwią-
zanych z edukacją, kulturą, spor-
tem i rozrywką. Ładowarki będą
też zainstalowane w pobliżu
urzędów czy placówek służby
zdrowia. 

W stolicy są podejmowane
szeroko zakrojone działania, ma-

jące na celu rozwój elektromobil-
ności. Takie inwestycje oznacza-
ją czystsze powietrze i mniej ha-
łasu w mieście. Zgodnie z Usta-
wą o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych w Warsza-
wie ma powstać minimum 1000
punktów ładowania usytuowa-
nych w ogólnodostępnych sta-
cjach, służących zasilaniu pojaz-
dów napędzanych energią elek-
tryczną.

Pod koniec 2019 r. w stolicy
funkcjonowały 144 punkty ła-
dowania zlokalizowane w 54
ogólnodostępnych stacjach. Po-
nadto w tym roku ma powstać
kolejnych 41 punktów w 21 sta-
cjach. Oznacza to, że zgodnie z
ustawą, powinno zostać zainsta-
lowanych jeszcze przynajmniej
815 punktów.

Każda planowana stacja to
wolnostojący słupek (o wymia-
rach: do 170 cm wysokości, 45
cm szerokości i 50 cm głęboko-
ści) z dwoma punktami łado-
wania. Moc pojedynczego
punktu (22 kW) pozwoli na ła-
dowanie jednego pojazdu w
czasie 1-3 godzin. Każdy słupek
umożliwi ładowanie dwóch po-
jazdów jednocześnie, dlatego
konieczne jest wyznaczenie
przy nim dwóch stanowisk po-
stojowych. Obecnie trwają
uzgodnienia projektu planu z
operatorami systemu elektro-
energetycznego dystrybucyjne-
go. W kolejnym kroku plan zo-
stanie przyjęty jako uchwała
Rady m. st. Warszawy. 

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

MeWa, Morava, Siréna, Varsovia,
Wavlak, Zygmunt – już niedługo jed-
ną z tych nazw będą nosiły nowe po-
ciągi warszawskiego metra.

Zakończył się drugi etap konkursu „Nazwij
nowe pociągi”. W pierwszym etapie, z nade-
słanych przez mieszkańców propozycji, ko-
misja w drodze głosowania wyłoniła pięć
nazw. Oprócz nazw wybranych przez komi-
sję do głosowania przedstawiona została
również nazwa zgłoszona przez producen-
ta. W sumie warszawiacy przesłali niemal 2
tys. propozycji.

Do 23 sierpnia na stronie www.me-
tro.waw.pl mieszkańcy Warszawy mogą za-
głosować na jedną z 6 propozycji. Informa-
cja o zwycięskiej nazwie zostanie ogłoszona
przez komisję do 15 września br. Laureat
otrzyma dyplom i pakiet gadżetów od Metra
Warszawskiego oraz weźmie udział w pierw-
szym przejeździe nowym pociągiem.

Nawet 45 nowych, 6-wagonowych pojaz-
dów metra przyjedzie do Warszawy w ra-
mach umowy podpisanej z czeskim pro-
ducentem, firmą Skoda. To największe za-
mówienie taboru w historii warszawskie-
go metra.

Składy będą nowoczesne, komfortowe i
jednoprzestrzenne. Zastąpią najstarsze po-
ciągi rosyjskie na I linii oraz używane będą
do obsługi ruchu pasażerskiego na II linii
metra.

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na no-
we kasowniki, które będą odczytywały kody QR na sta-
cjach centralnego odcinka drugiej linii metra.

Bilety w formie kodu QR otwierają już bramki metra na wszyst-
kich stacjach pierwszej linii oraz na nowo otwartych odcinkach
drugiej linii. Teraz przyszedł czas na centralny odcinek M2. Na sta-
cjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Metro Świętokrzyska i No-
wy Świat-Uniwersytet przy szerokich, bagażowych bramkach  już
niedługo staną kasowniki wyposażone w czytniki kodów.

Kasowniki będą tak jak dotychczas obsługiwały bilety kartoniko-
we z paskiem magnetycznym i bilety na kartach zbliżeniowych. Zy-
skają jednak nową funkcjonalność – czytnik który będzie odczyty-
wał kody QR z ekranu urządzeń mobilnych jak również te wydru-
kowane na biletach pojazdowych.

Zmodyfikowane zostanie szesnaście kasowników w ośmiu bram-
kach – po jednej na każdej głowicy stacji.

Raport z konsultacji ws. stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych

Prawie wszystkie stacje metra z kodami QR 

Głosowanie na nazwę dla nowych pociągów metra
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II Oddział Sztabu Generalne
(płk Ignacy Matuszewski) w po-
łowie sierpnia 1920 informował
Naczelnego Wodza Józefa Pił-
sudskiego i premiera Wincente-
go Witosa: „ Tworząc nowe  od-
działy ochotnicze , mimo  zobo-
wiązań na konferencji w Spa,
Niemcy starały się przekonać En-
tentę, że są one niezbędne  dla
powstrzymania bolszewików. W
kierownictwie armii niemieckiej
planowano  wówczas zajęcie wo-
jewództwa pomorskiego i innych
terenów zboru pruskiego  na wy-
padek nowych sukcesów Armii
Czerwonej. Minister spraw za-
granicznych Niemiec  Walter Si-
mons, przemawiając 26 lipca
1920, oświadczył:„Nie chcemy,
aby Niemcy stały się terenem
walki między wschodnim bol-
szewizmem a zachodnim impe-
rializmem... Jesteśmy skazani na
to , aby żyć w zgodzie ( z bolsze-
wikami) jako sąsiedzi)... Rząd
niemiecki – podkreślał referat II
Oddziału – popierał  najazd bol-
szewicki na Polskę , mając na-
dzieję osłabienia w  ten sposób
Polski, ewentualnie całkowite-
go jej zniszczenia i stworzenie
w ten sposób  nowej sytuacji, któ-
ra by pozwoliła 

Niemcom na przekreślenie
Traktatu Wersalskiego  i usku-
tecznienia w ten sposób idei od-
wetu. Przy tym polityka niemiec-
ka dążyła  do odbudowania Ro-
sji w dawnych jej granicach.” Mi-
nister spraw zagranicznych w
Rządzie Obrony Narodowej
Wincentego Witosa  Eustachy
Sapieha 20 września 1920 r., po
sukcesie Bitwy Warszawskiej, in-
formował polskie placówki dy-
plomatyczne, że rząd niemiecki
wspierał bolszewików przez wy-
szkolonych oficerów i inżynie-
rów, dostawy uzbrojenia i żyw-
ności, zorganizowanie na rzecz
bolszewików służby wywiadow-
czej na terenach przygranicz-
nych, faworyzowanie antypol-
skich rozruchów w Gdańsku, po-
moc i dobre przyjęcie, jakie lud-
ność niemiecka udzielała armii
sowieckiej na Pomorzu.

W świetle badań prof. Piotra
Madajczyka Niemcy organizo-
wały dla Armii Czerwonej  trans-
porty broni  i odzieży. Docho-
dziło do sytuacji,  kiedy 25 % od-
działów atakujących armię pol-
ską  składało się z byłych żołnie-
rzy niemieckich i niemiecko-a-
ustriackich. „Pomoc niemiecka
dla Rosji  Sowieckiej często  ko-
rzystała z granicy litewskiej. W
życiu gospodarczym Litwy  w
1920 r. skutecznie wypierała
wpływy angielskie.”3 

Sytuacja 
na Górnym Śląsku

Porażki armii polskiej na
froncie wschodnim wykorzy-
stywała propaganda niemiecka
do lansowania tezy o „przejścio-
wym charakterze istnienia pań-
stwowości polskiej”. Tezę tę
traktowali jako   prawdziwą
niektórzy wpływowi politycy
czescy i litewscy, gotowi realizo-
wać swoje narodowe interesy

we współpracy z bolszewikami.
Sromotna porażka list polskich
na Warmii i Mazurach w lipcu
1920 r. poważnie aktywizowa-
ła antypolską działalność nie-
mieckich działaczy plebiscyto-
wych   na Górnym Śląsku i pod-
cinała skrzydła polskiej akcji
plebiscytowej, prowadzonej
ofiarnie przez polskiego Komi-
sarza Plebiscytowego Wojcie-
cha Korfantego.  

W bytomskiej centrali Komi-
sariatu skupił on  około 1000
osób, w terenie dalsze 1300
osób.  Wokół Komisariatu udało
mu się zmontować „ jedność na-
rodową” od lewicy do skrajnej
prawicy.  Komisariat korzystał
z  życzliwej pomocy prymasa
Polski – kardynała Edmunda
Dalbora, metropolity warszaw-
skiego kardynała Aleksandra
Kakowskiego, metropolity
lwowskiego – arcybiskupa Jó-
zefa Bilczewskiego,  biskupa
krakowskiego – księcia Adama
Sapiehy i biskupa podlaskiego
Henryka Przeździeckiego – se-
kretarza  Episkopatu. Dzięki ta-
lentom dyplomatycznym i
umiarkowaniu Korfanty wyko-
rzystał  przejęcie 11 lutego 1920
r. władzy nad obszarem plebi-
scytowym przez Komisję Mię-
dzysojuszniczą z gen. Henri Le
Rondem. Komisja ta pracowała
w Opolu, dysponując olbrzy-
mim aparatem, zorganizowa-
nym  w siedmiu departamen-
tach. „Formalnie suwerenności
Rzeszy Niemieckie – pisze Wła-
dysław Pobóg  Malinowski – nad
obszarem plebiscytowym  nie
zniesiono, usunięty został jedy-
nie  dotychczasowy niemiecki
komisarz rządowy Hoersing,
zwany  przez lud  „katem ślą-
skim”. Zmuszono również
Niemców do wycofania stąd od-
działów „Grenzschutzu”, pozo-
stawiono jednak cały dotych-
czasowy aparat administracji
niemieckiej  wraz z założoną z
hakatystycznych przeważnie
elementów niemiecką „Sicher-
heitspolizei”. 

Dawało to Niemcom  w okre-
sie zabiegów i prac przygoto-
wawczych  przed plebiscytem
olbrzymią przewagę nad stroną
polską... Jeśli gen. Le Rond ma-
nifestował swą przyjaźń dla Pol-
ski, Anglik Percival dawał o wie-
le dobitniejszy wyraz swej  życz-
liwości dla Niemiec, Włoch de
Marinis zaś w próbach zacho-
wania pozycji bezstronnej prze-
chylał się bardzo często  na stro-
nę Niemców... W Bytomiu, w ho-
telu „Lomnitz”,  osiadł polski
„Komisariat Plebiscytowy” z Kor-
fantym na czele; w powiatach  i
gminach utworzono  jego lokal-
ne  odpowiedniki, rozwinięto
energiczną akcję propagando-
wą. POW, kierowana przez do-
wódcę pierwszego powstania
Alfonsa Zgrzebnioka  i szefa szta-
bu Jana Ludygę-Laskowskiego
odbudowała po klęsce swe  sze-
regi, sięgając teraz daleko poza
obszar przemysłowy, bo do
Strzelec, Opola, Kluczborka   i
Oleśna. W odbudowie tej POW
wchłaniała głównie  wracających
z Polski na Śląsk  uczestników
pierwszego powstania. Spoty-
kała się jednak z oddźwiękiem
coraz gorętszym i szerszym. W
końcu wiosny 1920 r. skupiała
już  około  10 tys. ludzi, w tajnych
zaś składach broni  i amunicji
miała zapasy  wystarczające na
dostatnie wyposażenie przy-
najmniej połowy swego stanu. 

„Niemcy do swej akcji plebi-
scytowej wykorzystywali  olbrzy-
mią większość duchowieństwa
katolickiego, podporządkowa-
nego biskupowi wrocławskiemu
Adolfowi Bertramowi (o anty-
polskim nastawieniu, w ocenie
polskiego Episkopatu, który w
tej sprawie  interweniował w Sto-
licy Apostolskiej). Angażowali
oni we własnej akcji plebiscyto-
wej zarządy kopalń, hut, kok-
sowni, zakładów przemysło-
wych i usługowych, własności
ziemskich, w których absolutnie
dominowali. Niemieckie bojów-
ki napadały na polskie wiece i
spotkania organizowane z okazji
świąt narodowych. Wykorzystu-
jąc sukcesy wojsk bolszewickich
pod Warszawą, wystąpiono z
propozycją wkroczenia wojsk
niemieckich na Górny Śląsk, dla
rzekomej  ochrony tego regionu
przed zalewem bolszewickim.

Na  prowokacyjną informację
o zajęciu Warszawy przez bol-
szewików, podaną przez prasę
niemiecką 16 sierpnia 1920, bo-
jówki niemieckie rozpoczęły bru-
talne ataki na polskie placówki
plebiscytowe, polską prasę i oso-
by prywatne. 19 sierpnia zamor-
dowały dr Andrzeja  Mielęckiego
i trzech członków Polskiego Ko-

misariatu Plebiscytowego. Wcze-
śniej, 2 maja 1920, rozbiły de-
monstrację narodową Polaków
ziemi opolskiej przed rogatkami
Opola. Zniszczono konsulat pol-
ski w tym mieście, Bank Ludo-
wy, maszyny drukarskie „Gazety
Opolskiej” i „Nowin Codzien-
nych”. Niemieccy demonstranci
zdemolowali  sklepy i firmy pol-
skie. Ich  działalność  nie była w
stanie sparaliżować  udziału Po-
laków w tradycyjnych pielgrzym-
kach na Jasną Górę w Często-
chowie i Górę Św. Anny oraz wy-
stępów polskich artystów w ho-
telu Forum i spektakli teatrów
polskich  w Sali Teatru Miejskie-
go na Ratuszu. Obecność siedzi-
by Komisji Alianckiej w Opolu
była skutecznie wykorzystywa-
na  przez organizatorów polskie-
go życia społeczno-kulturalnego
w tym mieście. Pierwsze wieści o
polskim sukcesie w bitwie o Ra-
dzymin, a także  o sukcesach 5.
armii gen. Władysława Sikorskie-
go w rejonie Modlina, a przede
wszystkim o rozgromieni sowiec-
kich dywizji przez grupę wojska
Naczelnego Wodza  dodawały
skrzydeł polskim powstańcom
na Górnym Śląsku, którzy na
wieść o zmasowanym terrorze
bojówek niemieckich  postano-
wili 19 sierpnia 1920 r. przystąpić
do II Powstania Śląskiego.

Z zadowoleniem przyjęli roda-
cy na Górnym Śląsku wiadomość
o powołaniu 24 lipca koalicyjne-
go Rządu Obrony Narodowej pod
przewodnictwem Wincentego
Witosa. Wojciech Korfanty ufał
premierowi, że kierując się zdro-
wym, chłopskim, rozsądkiem
utrzyma koalicyjny charakter

swego gabinetu, będzie forsował
rokowania pokojowe z Rosją So-
wiecką i stworzy szansę na więk-
sze zaangażowanie polskiego rzą-
du i polskiej opinii publicznej
sprawami plebiscytu na Górnym
Śląsku. Korfanty, podobnie jak
Witos, był przeciwnikiem kam-
panii kijowskiej. Dotarł do nich
po 13 sierpnia  rozkaz gen. Józe-
fa Hallera, cieszącego się dużą
estymą wśród polskich Ślązaków,
o rozpoczęciu bitwy pod Warsza-
wą. W rozkazie tym Haller naka-
zał ofensywne działanie 5. Armii
gen. Władysława Sikorskiego, bę-
dącej w stanie organizacji, utrzy-
manie wszystkich pozycji obron-
nych pod Warszawą przez I Ar-
mię gen Franciszka  Latinika, zor-
ganizowanie przez nią w wypadu
w kierunku Dąbrówka - Wy-
szków, Mińsk Mazowiecki i utwo-
rzenia pogotowia bojowego - 10
Dywizji Piechoty gen. Lucjana Że-
ligowskiego, stacjonującej w Ja-
błonnie, jako rezerwy Dowódz-
twa Frontu Północnego.7

Optymistyczne wieści 
z frontu polskiego

14 sierpnia trwał zacięty bój o
Warszawę pod  Helenowem,
Ciemnem, Słupnem, Aleksan-
drowem, Nieporętem, Beniami-

nowem. O świcie pada Ossów.
Radzymin przechodzi z rąk do
rąk. Do Poznania ewakuują się
niektóre urzędy i  poselstwa za-
graniczne. W stolicy zostaje nun-
cjusz Achilles Ratti, poseł Włoch
Frncesco Tommasini,  poseł
Wielkiej Brytanii Horacy Rum-
bold i gen. Maxime Weygand –
doradca Szefa Sztabu General-
nego – gen. Tadeusza Rozwa-
dowskiego. Tegoż dnia 5. Armia
uderza na skrzydła dywizji so-
wieckich, napotykając na ich
twardy opór, a rezerwowa 10.
Dywizja Piechoty gen. L. Żeli-
gowskiego otrzymuje rozkaz do-
wódcy Frontu Północnego wzię-
cia udziału w bitwie o Radzy-
min. W tym dniu też wyjechała
delegacja polska, powołana
przez Radę Obrony Państwa, na
rokowania pokojowe  do Miń-
ska Litewskiego.

Wspominając dzień 15 sierp-
nia 1920 r., dowódca I  Armii,
zwanej Armią Warszawską, gen
Latinik pisał: „ Reasumując wyni-
ki dnia 15 sierpnia, można śmia-
ło mówić  o chlubnym zwycię-
stwie.  Na odcinku radzymińskim
pobito sromotnie trzy do czte-
rech  nieprzyjacielskich dywizji,
na odcinku  Leśniakowizna – jed-
ną dywizję. Na odcinku Zegrze i
Karczew rozgromiono wszystkie
nieprzyjacielskie ataki... Nieprzy-
jaciel, poniósłszy  ogromne stra-
ty, wycofuje się w kierunku połu-
dniowo-wschodnim. Nasze stra-
ty są również wielkie, szczególnie
w 1. litewsko- białoruskiej dywi-
zji, 8. i 11. dywizji. A ponieważ 5.
Armia gen. Sikorskiego pobiła w
dniu tym pięć sowieckich dywi-
zji, dlatego ten dzień  należy

uznać  jako rozstrzygający o lo-
sach Polski”. 

Wbrew tej optymistycznej te-
zie pod ciosami Armii Konnej
Budionnego  polskie dywizje 6.
Armii Frontu Południowego wy-
cofywały się w kierunku Lwo-
wa. Nazajutrz Grupa Uderzenio-
wa  Naczelnego Wodza  zniosła
sowieckie dywizje mozyrskie. 16
i 14 dywizja spieszyła do Miń-
ska Mazowieckiego, dywizja Le-
gionowa na Brześć, Dywizja Gór-
ska na Siedlce. Dywizje dowo-
dzone osobiście przez  Naczel-
nego Wodza rozpoczęły  zwy-
cięski pościg za bolszewikami.
W tym dniu 5. Armia gen. Sikor-
skiego zlikwidowała opór sił bol-
szewickich pod Nasielskiem i
wypierała resztki XV  Armii so-
wieckiej na Ciechanów.

17 sierpnia trwał zwycięski
pościg  dywizji polskich Frontu
Północnego i Środkowego za
rozbitymi dywizjami sowiecki-
mi.  Zdobyto Mińsk, Kołbiel, Sie-
dlce i uratowano Płońsk w wyni-
ku działań grupy jazdy  gen. Gu-
stawa Orlicz- Dreszera. Na po-
lach Zadwórza pod Lwowem
batalion Bolesława  Zajączkow-
skiego, składający się z młodych
ochotników, wytrzymywał sześć
ataków kawalerii bolszewickiej,

która wycięła  w pień polskich
obrońców pozbawionych amu-
nicji.  Polskie dywizje 12 i 13  za-
skoczyły Budionnego i zmusiły
go do odwrotu, ocalając Lwow.
Tegoż  dnia Rada Ministrów wy-
dała odezwę „Do Narodu”  o
zwycięskim pochodzie wojsk
polskich na całym froncie.

18 sierpnia Naczelny Wódz
wydał odezwę do „ Do Ludu Pol-
skiego”, wzywającą do walki  z
pierzchającym wrogiem. W
przededniu  wybuchu II Powsta-
nia Śląskiego, 18 sierpnia,  Na-
czelny Wódz wydal rozkaz o
przegrupowania wojsk na fron-
cie wschodnim. 3. Armia obrała
kierunek na Lubelszczyznę. 2.
Armia  rusza  w pościg na Biały-
stok. 4. Armia ma przeciąć od-
wrót  IV Armii Sowieckiej i Kor-
pusu  Gaja na granicę pruską.

Pierwsza Armia ma kontynu-
ować  pościg. Polski Korpus Jaz-
dy gen. Juliusza Rómmla  – pod
Artasowem i Żółtańcami  – w
zwycięskim boju  zmusza osta-
tecznie Budionnego do rezygna-
cji z opanowania  Lwowa i przej-
ścia w rejon Krasnegostawu. 

Zwycięskie 
II Powstanie Śląskie

Zgodnie z rozkazami    bojo-
wymi,   wydanymi 19 i 20 sierp-
nia  przez komendanta POW
por. Alfonsa Zgrzebnioka, po-
wstanie objęło  okręgi: katowic-
ko-pszczyński, raciborsko-rybn-
icki, gliwicko-zabrzański, bytom-
sko-tarnogórski i lubliniecki. Ko-
misja  Aliancka  – dla zabezpie-
czeni porządku publicznego –
ogłosiła na obszarze plebiscyto-
wym stan wojenny.   Ta decyzja

poważnie utrudniła działania
polskich powstańców. Do cięż-
kich walk z bojówkami niemiec-
kim doszło w Mysłowicach Cho-
rzowie, Siemianowicach,  Świę-
tochłowicach, Maciejkowicach  i
na przedmieściach Katowic: w
Bogucicach, Józefowcu i Wołow-
cu. Powstańcom, inspirowanym
przez sukcesy początkowej fazy
Bitwy Warszawskiej,  udało się
do opanować w przeciągu kilku
dni  większość obszaru wielko-
przemysłowego Górnego Śląska.
Rozgromiono tutaj niemiecką
policję bezpieczeństwa (Sipo),
wspomaganą przez tajne bojów-
ki niemieckie. Jako tymczasowe
ogniwa  nadzoru porządku pu-
blicznego  powołano polskie
straże obywatelskie. Wojciech
Korfanty, pod naciskiem Komisji
Alianckiej, 25 sierpnia oficjalnie
przerwał działania powstańcze,
które w rzeczywistości trwały do
28 sierpnia 1920 roku. W dniu
tym doszło do podpisania umo-
wy przez komisarzy plebiscyto-
wych Wojciecha Korfantego i
Kurta Urbanka. Na jej podstawie
zastąpiono niemiecką policję
bezpieczeństwa   przez miesza-
ną polsko-niemiecką  policję ple-
biscytową (APO). Rozwiązano
POW, zgodnie  z żądaniem Ko-
misji Alianckiej. „Jej rolę po po-
wstańczej dekonspiracji – zda-
niem Mieczysława Wrzoska –
przejęła nowa organizacja, któ-
ra działała najpierw  pod kie-
rownictwem  kpt.  Mieczysława
Palucha  jako Samoobrona Ślą-
ska, a od 6 września  nadzorowa-
ła ją  instytucja, zajmująca się
na pozór  sprawami wychowania
fizycznego i sportu, określana
jako  Centrala Wychowania Fi-
zycznego  (CWF).

Na czele Centrali  stał począt-
kowo kpt. Paluch, ale w listopa-
dzie  1920 r. zastąpił go  ppor.
Mieczysław Chmielewski. Od
19 grudnia  1920 r  konspiracja
górnośląska  występowała ja-
ko  Obrona Plebiscytu. Na cze-
le Dowództwa Obrony Plebi-
scytu (DOP)  stanął płk  Paweł
Chrobok. 

Dowództwo Obrony Plebiscy-
tu  funkcjonowało od 15 stycznia
1921 r.” Dowództwo to korzy-
stało z efektywnej pomocy ka-
drowej  i materiałowej ministra
spraw wojskowych w  I gabinecie
Wincentego Witosa – gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego, który
wyróżniał się  wśród piłsudczy-
ków umiejętnością zawierania
kompromisów politycznych w
imię  państwowych racji.

W ocenie polskiego Komisa-
riatu Plebiscytowego bilans II Po-
wstania Śląskiego  wyglądał na-
stępująco: „ Zielona policja
opuszcza Górny Śląsk. Utworzo-
na zostaje Straż Obywatelska,
która pełnić będzie  swe funkcje
aż do objęcia  służby bezpieczeń-
stwa  przez policję plebiscyto-
wą. Komisja   Międzysojuszni-
cza w Opolu zgodziła się nie tyl-
ko  na usunięcie  zielonej policji,
ale także na usuniecie tych ży-
wiołów, które przyszły z głębi
Niemiec, aby ludność polską nie-
pokoić i urządzać napady  i  po-
gromy na Polaków. W najbliż-
szych dniach  zostaną też ustano-
wieni doradcy ( kontrolerzy)
polscy  przy urzędach niemiec-
kich, którzy będą czuwać  nad
tym, aby w urzędach  tych nie
knuto planów przeciw ludności
polskiej, aby nie przechowywa-
no tam broni i nie udzielano
wskazówek  i pomocy bandytom
niemieckim.” Korfanty, godząc
się na II Powstania Śląskie, na
proklamowanie strajku general-
nego i polskiej samoobrony, nie
chciał dopuścić, by powstanie
przekształciło się w rewolucję
społeczną, która by zniszczyła
śląskie warsztaty pracy i by po-
wstanie nie miało akcentów an-
tykoalicyjnych. 

II Powstanie Śląskie w cieniu Bitwy Warszawskiej
Niemcy w krytycznej fazie wojny polsko-bolszewickiej
na froncie wschodnim w okresie czerwca, lipca i pierw-
szej połowy sierpnia 1920 r. Rząd Republiki Weimar-
skiej i jego nielegalne organizacje militarne na War-
mii, Mazurach, Pomorza Gdańskiego i Górnego Ślą-
ska, zmierzał w tym czasie  do rewizji Traktatu Wersal-
skiego pod pretekstem – silne Niemcy, w dawanych gra-
nicach wschodnich, są potrzebne  Francji, Italii i Wiel-
kiej Brytania  przed  ekspansją  bolszewickiej Rosji. 
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Sto lat to w życiu pojedynczego człowieka dużo, ale w życiu narodu, czy
państwa, to zaledwie chwila. Właśnie mija sto lat od wydarzeń, które za-
ważyły na naszym losie. Od wydarzeń, które sprawiły, że historia nowo

odrodzonej Rzeczypospolitej potoczyła się tak właśnie, a nie inaczej, a nawała bol-
szewicka, zalewająca nasz kraj, nie zakończyła przedwcześnie jego istnienia.
Czerwone hordy nie przeszły „po trupie białej Polski” dalej, na zachód, jak miało to być zgodnie z
sowiecką doktryną wojenną.

Radziecki dowódca – marszałek Związku Radzieckiego Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski – tak
zachęcał czerwonoarmistów do walki z Polakami:

„Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztan-
daru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie.
Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach
przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód!”.

Przez lata okupacji w całym bloku sowieckim podbite narody doświadczały tego szczęścia przy-
niesionego na bagnetach. Jeśli dziś komuś brakuje wyobraźni, jak ono wyglądało, niech spojrzy za
naszą wschodnią granicę, do Korei Północnej i wszędzie tam, gdzie to szczęście stało się udziałem
tamtejszych społeczeństw. Bieda, zniewolenie i terror stały się tam nieodłącznym elementem owe-

go szczęścia. Wszędzie tam
istnieje wąska grupa czer-
piących korzyści z tego sta-
nu rzeczy i całe rzesze po-
mniejszych sługusów, bez
których utrzymanie jakie-
gokolwiek społeczeństwa
pragnącego wolności w ry-
zach nie byłoby możliwe. 

W czasach PRL krążył
dowcip o komunizmie.
Wiadomo, że komunizm

służy człowiekowi i ktoś nawet widział tego człowieka. Nie trudno się domyślić kim był ów wybra-
niec losu, czy też partii i jaką funkcję pełnił w komunistycznej rzeczywistości. 

Dowcip, jak dowcip, ale oddaje dość trafnie sedno sprawy. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się ko-
munistyczne rządy, pojawiał się zamordyzm i zapaść gospodarcza powodująca zubożenie obywa-
teli. Tak wygląda praktyka, wbrew szczytnym ideałom głoszonym przez oficjalną propagandę.
Oczywiście, w różnych krajach komunizm przyjmował różne oblicza, bardziej lub mniej zawoalo-
wane. Zawsze jednak prowadził do zniewolenia jednostki. Przykład chiński nie jest tu wcale wyjąt-
kiem, chociaż w Kraju Środka samą doktrynę nieco złagodzono, a w jej miejsce wprowadzono nie-
co zasad wolnorynkowych, co stwarza pozory normalności. 

Wróćmy jednak do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Warto wspomnieć, że samo określe-
nie „bitwa” to nazwa w pewnym sensie symboliczna. Faktycznie bitwa nie toczyła się w samej
Warszawie, a na jej przedpolach. Należałoby mówić raczej o kampanii antybolszewickiej 13–25
sierpnia 1920 roku. Nazwa - Bitwa Warszawska zdążyła się jednak utrwalić w świadomości Po-
laków obok równie często używanego określenia – Cud nad Wisłą. Twórcą tego sformułowania
był Stanisław Stroński, który odniósł się do sytuacji Francji w czasie I Wojny Światowej. Fran-
cuzom udało się odeprzeć nacierające na Paryż wojska niemieckie. To wydarzenie nazwano cu-
dem nad Marną. 

Cud nad Wisłą stał się chętnie używanym określeniem zwłaszcza wśród przeciwników Piłsudskie-
go, odbierał mu bowiem część chwały za udaną kampanię i przypisywał jej powodzenie boskiej in-
gerencji. Co ciekawe, określenie Cud nad Wisłą podchwycił Kościół, który był raczej niechętny
marszałkowi, połączył też dzień przełomu w kampanii, by 16 sierpnia powiązać go z obchodzonym
15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej.

Niezależnie, czy komentatorzy zdarzeń sprzed stu lat nazwą odparcie bolszewików udaną kam-
panią, Bitwą Warszawską, czy Cudem nad Wisłą – jedno nie ulega wątpliwości. Polacy odnieśli wiel-
kie zwycięstwo. I choć późniejsza historia potoczyła się dla nas tragicznie, nasi przodkowie poka-
zali, że są zdolni w obliczu zagrożenia do wielkich rzeczy. Potrafili powołać pod broń niemal milion
gotowych do bezwzględnej walki ludzi i zorganizować skuteczną obronę. Już samo to zasługuje na
podziw. Obronili niepodległość, mimo że państwo dopiero odradzało się po rozbiorach. Zadaje to
kłam krzywdzącej, rozpowszechnianej opinii, że Polacy nie potrafią się zorganizować. Kiedy trze-
ba, stają gotowi bronić swych wartości.

Żurawiejki, czy też kuplety, jak ten: „Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń!”,
dodawały im odwagi. Pogonili bolszewika z naszej ziemi. Chwała im za to.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Lance do boju, szable w dłoń...

Ogłaszam wszem i wobec, że od zeszłego piątku mam kierownictwo
Platformy Obywatelskiej za nic. Jak można było dopuścić do politycz-
nego dealu z Prawem i Sprawiedliwością w tak wrażliwej kwestii jak apa-

naże parlamentarzystów i ludzi z rządu w sytuacji, kiedy Polacy zaciskają pasa,
a tysiące firm bankrutuje? Trzeba upaść na głowę, by w czasie pandemii zawie-
rać tego rodzaju ciche sojusze. Co gorsza, marszałek Ryszard Terlecki twierdzi, że inicjatorem te-
matu podwyżek była opozycja, która nalegała, by do ustawy dodać kilka elementów, jak na przy-
kład trzynaste wynagrodzenie. Można oczywiście dowodzić, że Terlecki kłamie, ale coś musi być na
rzeczy, skoro większość posłów opozycji poparła ustawę. 

Wyłamali się jedynie parlamentarzyści Konfederacji i dziewięciu posłów PO, między innymi ko-
mentator sportowy Tomasz Zimoch oraz wybrany do Sejmu głosami mieszkańców Warszawy po-
łudniowej Michał Szczerba, którego kandydaturę wspierałem w moich przedwyborczych felietonach.
Mam dzisiaj satysfakcję, że poparłem kandydata z mocnym kręgosłupem moralnym. RWE Stowa-
rzyszenie im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego donosi, że wyciekły wewnętrzne wytyczne dla parla-
mentarzystów KO w sprawie poparcia w głosowaniu podwyżek: “Na zarzuty o brak skromności nig-
dy nie odpowiadajcie nieśmiało, ze wstydem. Musicie pokazać ludziom, że nie chcieliście zrobić te-
go po cichu i w atmosferze wakacji, ale że to jawny, niezbędny ruch, by skończyć z patologią”. W
rozmowie z Onetem poseł Tomasz Zimoch stwierdził, że nie ma innego wyjścia dla klubu parlamen-
tarnego Koalicja Obywatelska, niż natychmiastowa dymisja przewodniczącego Borysa Budki.

T omasz Zimoch – pytany, dlaczego jako jeden z dziewięciu posłów KO zagłosował przeciw-
ko podwyżkom dla klasy politycznej – odparł rezolutnie, że to powinno być oczywiste dla
każdego. O ile jasne jest, że istnieje potrzeba podwyższenia pensji politykom, to równie ja-

sne jest również, że nigdy nie powinni oni dostać pieniędzy pierwsi – podsumował swoją wypowiedź.
Podpisuję się pod tym obiema rękami. Jest oczywiste, że kilkanaście tysięcy złotych pensji dla pre-
miera rządu dużego kraju zrzeszonego w Unii Europejskiej to jakiś żart, ponieważ byle pętak robią-
cy w korporacji, show biznesie, czy PR zarabia dwa razy tyle. Podwyżki są moim zdaniem uzasad-
nione i należy je wprowadzić, ale nie w czasie kryzysu, kiedy bankrutują firmy, pracownicy idą na
bruk, za rogiem czai się recesja. I nie po cichu, jak złodziej, który wykorzystuje wyjazdy ludzi na dłu-
gi weekend, by okraść ich domy i napełnić sobie kieszenie. Tak się nie robi, wybrańcy narodu, bo
to siarczysty policzek dla milionów tych, którzy codziennie liczą każdy grosz, by godnie go przeżyć
i nie chodzić do urzędu po zapomogę. 

Jeden policzek widać nie wystarczył, bo grzęznący w ubóstwie posłowie opozycji wymierzyli nam
drugi – zawstydzeni gigantycznym oburzeniem w sieci zaczęli się publicznie kajać i przepraszać.
To było żenujące. Niektórzy z uporem brnęli w szambo, usiłując w sposób nieudolny i obłudny uspra-
wiedliwiać swoje poparcie dla nieszczęsnej ustawy, co całkowicie pogrążyło ich w oczach elektora-
tu. Dawno nie czytałem na Facebooku tylu „jobów” na opozycję. Barbara Nowacka, która sprzeda-
ła lewicowe idee za pierwsze miejsce na liście do Sejmu liberalnej PO, napisała, że pod jej adresem

posypały się obelgi i groź-
by. “Poparliśmy podwyżki,
gdyż uważamy, że zmiany
systemowe w wynagradza-
niu osób sprawujących
funkcje publiczne są nie-
zbędne. Kraj, w którym wi-
ceminister finansów zara-
bia 7 tys. zł, a firmy mogą
sobie kupić dowolnego po-
sła czy radnego za 2 tys. zł
miesięcznie, to kraj galopu-
jący w stronę korupcji”. Nie
dziwię się, że tak bałamut-
ne bredzenie spotkało się z

ostrą reakcją Polaków, którzy nie lubią, kiedy uważa się ich za durniów.  Wszystkim parlamenta-
rzystom, którzy poparli ustawę o podwyżkach w czasie pandemii, ślę jeden z cytatów marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, który zwykł nazywać rzeczy po imieniu: “Jak raz się skurwisz, kurwą pozosta-
niesz na zawsze”.

W kontekście społecznego oburzenia na przegłosowanie tak aspołecznej ustawy warto zastano-
wić się, co niesie najbliższa przyszłość Rafałowi Trzaskowskiemu, którego – podobnie jak Michała
Szczerbę – redakcja „Passy” popierała na całym froncie i nadal deklaruje nieustające poparcie. Nie
zazdroszczę mu, bo ten znakomicie rokujący polityk nagle znalazł się w pułapce. Tygodnik „Wprost”
ujawnił ostatnio, że przywódcy PO nie zgadzają się, by Trzaskowski budował samodzielny ruch oby-
watelski. Uważają, że to zagraża partii i moim zdaniem, trudno z taką tezą polemizować. Nowe ugru-
powanie Trzaskowskiego powstałoby bowiem na gruzach PO, podobnie jak kiedyś Platforma po-
wstała na gruzach Unii Wolności i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Dlatego kierownictwo par-
tii proponuje Trzaskowskiemu budowę ruchu, ale wokół PO. 

T aka opcja byłaby jednak zaprzeczeniem idei głoszonej przez prezydenta Warszawy w
kampanii wyborczej, że powstający ruch nie powinien być kojarzony z żadną partią poli-
tyczną. Start „Nowej Solidarności” został wyznaczony na 5 września i sprzeniewierzenie

się w tym dniu złożonym wcześniej deklaracjom z pewnością spowodowałoby masowy odpływ sym-
patyków do zdecydowanie apartyjnego ugrupowania Szymona Hołowni „Polska 2050”. Polacy od
dawna mają dosyć partii politycznych, a szczególnie oszalałego partyjniactwa. Świadczy o tym nie-
oczekiwanie wysokie poparcie dla Ruchu Palikota,  „Samoobrony” Andrzeja Leppera i „Kukiz15”.
Niestety, te obywatelskie ugrupowania nie wytrzymały próby czasu i po ich upadku wytworzyła się
próżnia, której – jak powszechnie wiadomo – polityka nie znosi. Może jak to w życiu – do trzech ra-
zy sztuka? Może kolejny obywatelski produkt okaże się bardziej trwały?

Tak czy siak, przed Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią pojawiła się szansa wzięcia udzia-
łu w rządzeniu państwem po kolejnych wyborach i jest to szansa realna. Moim zdaniem, Trzaskow-
ski jest dużo popularniejszy niż Hołownia i może potężnie zamieszać na naszej scenie politycznej
pełnej nieudaczników, oszołomów oraz zasługujących na pogardę miernot, ale musiałby odciąć par-
tyjną pępowinę. A to będzie zadaniem bardzo trudnym, by nie powiedzieć – niewykonalnym. Wią-
że się bowiem z  gigantycznym ryzykiem, ponieważ  jeśli „Nowa Solidarność” okaże się kolejną po-
lityczną efemerydą, czego wykluczyć nie można, Rafał Trzaskowski straci partyjne poparcie i zo-
stanie na scenie sam. Dlatego nie chciałbym znaleźć się dzisiaj w jego skórze. Oczywiście najlepszym
rozwiązaniem byłby sojusz z Szymonem Hołownią i wspólny marsz po władzę, ale jest to mało praw-
dopodobne ze względu na widoczne aspiracje polityczne Hołowni i wyolbrzymione ego gadające-
go jak z książki męża pilotki samolotu bojowego Mig-29. Już podczas kampanii wyborczej widać
było, że Szymon wyraźnie dystansuje się od Trzaskowskiego. 

W ydarzenia, które miały miejsce w Sejmie w feralny piątek 14 sierpnia, spowodowa-
ły, że na powrót stałem się polityczną sierotą. Wydaje się, że nie jestem w tym moim
sieroctwie odosobniony. Mam serce po lewej stronie i wcale się z tym nie kryję, więc

najbardziej spieniła mnie postawa posłów tak zwanej lewicy, a raczej lewizny, bo ludzie w Sej-
mie tytułujący się lewicą nie mają nic wspólnego z ideami tego nurtu. Oczywiście dla prawico-
wych wypierdków ktoś taki ja, mający serce po lewej stronie, to albo komuch, albo lewak. Ze mnie
ani komuch (nigdy nie należałem do PZPR), ani lewak (nie przyłączyłem się do Baader – Mein-
hof, Czerwonych Brygad, Prima Linea, czy FARC). Ale ci ze skrajnej prawicy są zbyt prymityw-
ni, by rozróżniać lewaka i komucha od socjalisty. Chcę tylko powiedzieć, że po 14 sierpnia na do-
bre utrwaliło się we mnie przeświadczenie, że nie doczekam narodzin nowoczesnej polskiej le-
wicy, co bardzo mnie smuci. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Między honorem a honorarium

„Podwyżki są moim zdaniem uza-
sadnione i należy je wprowadzić,
ale nie w czasie kryzysu, kiedy
bankrutują firmy, pracownicy idą
na bruk, za rogiem czai się recesja.
I nie po cichu, jak złodziej, który
wykorzystuje wyjazdy ludzi na 
długi weekend, by okraść ich 
domy i napełnić sobie kieszenie”

„Niezależnie, czy komentatorzy
zdarzeń sprzed stu lat nazwą 
odparcie bolszewików udaną 
kampanią, Bitwą Warszawską, czy 
Cudem nad Wisłą – jedno nie ulega
wątpliwości. Polacy odnieśli 
wielkie zwycięstwo”

Na Nowogrodzkiej znów gorąco.
Jak uratować łódź tonącą?

Wuc rzekł: zrobiło się nerwowo,
Musimy sprytnie działać z głową.

Mamy już banki, media, sądy,
Bierzemy się za samorządy,

By zaspokoić swe ambicje
Trzeba zatopić opozycję.

Przed wyborami rosła w siłę,
Więc perspektywy są niemiłe,

W dodatku przykład Białorusi,
Może nas też do ustępstw zmusić.

Mam, towarzysze, pomysł nowy,
By raz na zawsze mieć ją z głowy.

Żeby została w pył rozbita.
Musimy skłócić ją. I kwita.

Damy podwyżkę i to sporą,
Ministrom, posłom, senatorom.

Do tego dożywotnia renta
Dla żony pana prezydenta.

Jeśli dochody im podwoję,
Zdołamy przykryć swe machloje.

Mamonie żaden się nie oprze.
I opozycja wniosek poprze.

Wszystko na jedną stawiam kartę.
To opozycja? Śmiechu warte.

Przyjmą uchwałę na swą zgubę.
Za szmal dla siebie - morda w kubeł.

Jak teraz ludziom spojrzą w oczy?
Żaden już więcej nie podskoczy!
Tak pokonani własną bronią,

Cały potencjał swój roztrwonią.

W przyszłych wyborach już na starcie
Na pewno spadnie im poparcie.
Raz dając plamę, stracą głosy,
Wszyscy ich będą mieli dosyć.

Odrazę budzą ich motywy,
Moment najgorszy jest z możliwych.

W czasie pandemii i kryzysu
Jeden do zera jest dla PiSu!

Ludzie się wkurzą. Zgaśnie zapał.
Wizerunkowa czeka klapa.

I mimo swych najszczerszych chęci,
Senat już tego nie odkręci.

Odetchnął z ulgą, zatarł ręce.
Niczego mi nie trzeba więcej.

Słyszycie skowyt z tamtej strony?
Bingo! Trafiony – zatopiony!

Trafiony – zatopiony

W o j t e k  D ą b r o w s k i
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Inter Royal Lady pod Joanną
Wyrzyk wygrała klasyczną goni-
twę Oaks (2400 m), wyścig dla
najlepszych klaczy z rocznika
derbowego. Był to dziesiąty już
triumf podopiecznej trenera
Adama Wyrzyka. Tym razem
jednak zwycięstwo nie przyszło
łatwo.  

W yścig poprowadziła wol-
nym tempem Mary Eliza-
beth pod Szczepanem Ma-

zurem, koleżanka stajenna Inter Royal
Lady. Po wyjściu na końcową prostą
Mary Elizabeth odskoczyła faworytce i
przez moment wydawało się, że w po-
wietrzu wisi ogromna sensacja. Zacię-
ta walka pomiędzy dwiema rywalka-
mi trwała praktycznie do celownika,
lepsza o 0,75 długości okazała się Inter
Royal Lady. Czas gonitwy na nośnym to-
rze przeciętny (2`31,1 sek.). Było to 99.
zwycięstwo Joanny Wyrzyk i do tytułu
dżokeja brakuje jej tylko jedna goni-
twa.   W silnie obsadzonym Memoriale
Mieczysława Mełnickiego, wybitnego
polskiego jeźdźca, triumfował fawory-
zowany Liaqura, który bez trudu ograł
nieliczonego Designa. Trzeci na celow-
niku zameldował się Neverland. 

Zaciętą walkę na ostatniej pro-
stej toczyły dwuletnie Anator i
Gryphon, nieznacznie lepszy

okazał się ten pierwszy. W gonitwie o
nagrodę Trafa, rozgrywanej w ramach
Wathba Stallions Cup, triumfował Ha-
zim Al Khalediah, bijąc ambitną Hefirę
Grand. Sensacjami były sobotnie wy-
grane Księcia Persji, Akcenta Caro oraz
drugie miejsce wywalczone w 12-kon-
nej stawce przez arabskiego ogiera Bru-
net pod uczniem Dogdurbekiem Uulu.
Uczennica Oliwia Szarłat w ładnym sty-
lu wygrała sobotni sprint na 1200 m na
ogierze Party Animal, a dzień później
przegrała wyścig na 2200 m na coraz le-
piej spisującej się arabce Asrar Al Kha-
lediah. Uzdolniona amazonka przegra-
ła na własne życzenie. W sobotę potra-
fiła przeprowadzić konia przy kanacie
i nie stracić nawet metra w dystansie,
natomiast w niedzielę z niewiadomych
powodów wybrała prowadzenie środ-

kiem bieżni, co zaowocowało wyrzu-
ceniem jej na zakręcie na największe
koło i utratą zaledwie o jedną długość
pewnego zwycięstwa. Szkoda, bo dla
ucznia dwie wygrane gonitwy podczas
jednego mityngu to przepustka do jeź-
dzieckiej kariery.  

Do organizacji minionej dwud-
niówki nie można mieć za-
strzeżeń poza jednym – zbyt

mało było czynnych kas. Frekwencja
dopisała, szczególnie w niedzielę, ale
wiele osób odchodziło od kas bez bile-
tów ze względu na tasiemcowe kolejki
przed każdą z gonitw. Apelujemy do
spółki „Traf”, która organizuje koński
totalizator, by szczególnie w słoneczne
weekendy, będące zachętą do odwie-
dzenia Służewca, zwiększono liczbę kas
biletowych. Aż prosi się, by ulokowa-
no je na przykład w oszklonym „okrą-
glaku”, gdzie mogliby obstawiać wi-
dzowie przebywający na trybunie środ-
kowej. Johann Wolfgang Goethe krzyk-
nął gdy umierał: „Więcej światła!”, my
w imieniu widzów krzyczymy: „Więcej
kas, bo wyścigi umrą!”.  Warto zazna-
czyć znakomitą pracę komentatora wy-
ścigowego, który w odróżnieniu od
swojego zmiennika prowadzi zawody w
sposób profesjonalny, wystrzegając się
niepotrzebnych komentarzy – ozdob-
ników oraz złotych myśli. 

N’a koniec dwa smutne wyda-
rzenia. Podczas poprzedniego
mityngu doszło do sprzeczki

pomiędzy jednym ze służewieckich dżo-
kejów i znanym trenerem, liderem w
trenerskim rankingu. Z relacji poszko-
dowanego dżokeja i jednego ze świad-
ków wynika, że trener użył wobec jeźdź-
ca nie tylko wulgarnych słów, ale także
siły fizycznej. Nie po raz pierwszy czło-
wiek ten zachowuje się na torze nagan-
nie, ale Komisja Techniczna nie reagu-
je na jego wybryki. Trener drużyny pił-
karskiej za całkiem błahe przewinienie
otrzymuje od sędziego zakaz przeby-
wania na trenerskiej ławce i odsyłany
jest na trybuny. To samo powinno spo-
tkać trenera koni, który opacznie uwa-
ża, iż może rozwiązywać konflikty za
pomocą pięści. Glossa do stewardów z

KT: powinniście państwo tłumić w za-
rodku chamstwo i fizyczną przemoc,
bo inaczej tor na Służewcu bardziej bę-
dzie przypominał praską spelunę z cza-
sów komuny, niż elegancki salon War-
szawy. 

Do użycia przemocy doszło
również podczas prestiżowej
aukcji koni arabskich czystej

krwi – “Pride of Poland” (Duma Polski)
– w Janowie Podlaskim. W tym przy-
padku nie chodzi jednak o wybryk lo-
kalny, lecz o pokaz chamstwa przyno-
szący Polsce wstyd na cały świat. Tuż
przed aukcją doszło do incydentu po-
między Markiem Szewczykiem, komen-
tującym 42. Narodowy Pokaz Koni
Arabskich Czystej Krwi, a pracującym
jako agent klientów z Belgii Mateuszem
Leniewiczem-Jaworskim. Szewczyk ma
własny blog i od wielu lat związany jest

z końskim środowiskiem. Z relacji Le-
niewicza-Jaworskiego wynika, że Szew-
czyk nazwał go gnojem i czterokrotnie
uderzył pięścią w tył głowy, kiedy ten
szedł do namiotu VIP ze swoimi klien-
tami z Belgii. Interweniowała policja. 

Szewczyk wydał oficjalne
oświadczenie: „Tak, potwier-
dzam, uderzyłem Mateusza Le-

niewicza-Jaworskiego. Ale nie dlatego,
że jest osobą, która wyrządziła duże
szkody w państwowej hodowli koni
arabskich w Polsce, ani dlatego, że go
nie lubię. Nie bijam osób tylko dlate-
go, że kogoś nie lubię, ani nawet nie bi-
jam na co dzień tych, którymi gardzę.
Uderzyłem, gdyż zostałem obrażony….
Kiedy się mijaliśmy, usłyszałem jak pan
Jaworski mówi do osoby, z którą prowa-
dził konwersację przez telefon: „Wła-
śnie mijam Szewczyka, tę mendę”. Za-

wróciłem i dałem mu w pysk. Otwartą
dłonią. Uderzyłem go więcej niż raz,
bodajże trzy razy. Ale nie biłem pięścią,
bo nie chodziło mi o to, aby uszkodzić
ciało, ale o to, aby go zabolała dusza.
Niech wie, że nie można mnie bezkar-
nie obrażać”.

Tu komentarz wydaje się zbęd-
ny. Chamstwo i zbydlęcenie
zaczyna docierać w miejsca,

gdzie corocznie odbywała się globalna
promocja Polski i polskiej hodowli ara-
bów. To przerażająca wizja. Z dzienni-
karskiego obowiązku dodam, że klacz
Perfinka, wyhodowana w stadninie ko-
ni w Białce, została sprzedana na aukcji
za 1 milion 250 tysięcy euro. Z 21 wy-
stawionych koni zostało sprzedanych
10. Łączny dochód z ich sprzedaży wy-
niósł 1 milion 767 tysięcy euro.  

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

W upalne dni już sama myśl o Arktyce
może przynieść ulgę. Z pewnością jednak
„Arktyczny riff” nie ostudzi zapału pu-
bliczności 26. Międzynarodowego Plene-
rowego Festiwalu Jazzowego na war-
szawskiej Starówce. 

Arctic Riff to najnowszy projekt zespołu Marcin
Wasilewski Trio & Adam Pierończyk. Nagrany zo-
stał z amerykańskim saksofonistą Joe Lovano dla
słynnej wytwórni ECM Records. 

Zamiast Joe Lovano zagra wybitny polski
saksofonista, Adam Pierończyk. Grupa wystą-

pi w składzie: Marcin Wasilewski - fortepian,
Sławek Kurkiewicz - kontrabas, Michał Miś-
kiewicz - perkusja, Adam Pierończyk - saksofon
tenorowy.

Zespół jest uznawany przez międzynarodo-
wych krytyków za unikatową, jedną z najwybit-
niejszych formacji jazzowych nie tylko w Europie.
Zyskał sobie popularność wśród fanów jazzu na ca-
łym świecie. To najbardziej znane na polskie trio
jazzowe. Od lat nagrywa dla prestiżowej wytwór-
ni ECM Records z Monachium.

W roku 2019 muzycy obchodzili 25 lat współ-
pracy artystycznej, co zbiegło się z koncertami z
okazji 50. rocznicy założenia przez Manfreda
Eichera wytwórni ECM Records. Przez 15 lat to-
warzyszyli Tomaszowi Stańce w jego Kwartecie.

Mają własny bogaty dorobek płytowy, a za so-
bą współpracę z gwiazdami światowego jazzu – w
Trio (Charles Lloyd, Joe Lovano, Nils Petter Molva-
er), czy osobno (Branford Marsalis, Jan Garbarek,
Manu Katche, Al Foster, Arild Andersen i wielu in-
nych). 

Zespół znajduje się na fali wznoszącej w karie-
rze. Trio ma na swoim koncie wiele nagród pol-
skich i międzynarodowych, m. in. pięć statuetek
Fryderyka w kategorii Najlepszy Muzyk Jazzowy
Roku (2005, 2009, 2012, 2015, 2019) oraz 4 sta-
tuetki Fryderyka – wspólnie z kolegami z Tria – w
kategorii Najlepszy Album Roku (2005, 2009,
2015 i 2019).

Trio wystąpi 22 sierpnia o godzinie 19:00 na
Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Wstęp wolny! 
Organizator: Fundacja Jazz Art. Patronat hono-

rowy: minister kultury i dziedzictwa narodowego,
prezydent m. st. Warszawy. 

Dyrektor generalny festiwalu: Krzysztof Wojcie-
chowski. Dyrektor artystyczny, rzecznik festiwa-
lu: Iwona Strzelczyk Wojciechowska. 

Podczas festiwalu obowiązują zalecenia i pro-
cedury epidemiologiczne.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
F o t .  F u n d a c j a  J a z z  A r t  

Muzeum Niepodległości w
Warszawie zaprasza na
wystawę „Józef Piłsudski w
1920 roku. Między Warsza-
wą a Kijowem”. Jest ona
prezentowana w ramach
obchodów setnej rocznicy
Bitwy Warszawskiej. Przy-
gotowano ją wspólnie z
Urzędem Dzielnicy Żoli-
borz m.st. Warszawy. 

Wystawa eksponowana jest
na płocie Parku im. Stefana Że-
romskiego. Będzie dostępna w
Galerii Przystanek do 14 wrze-

śnia. Odwiedzający ją mogą za-
poznać się z historią wyprawy
kijowskiej, czyli ofensywy Woj-
ska Polskiego i armii Ukraińskiej
Republiki Ludowej w obronie Ki-
jowa podczas wojny polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku. Z plansz
można się dowiedzieć wiele o
przebiegu walk oraz strategii
przyjętej przez marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, zarówno poli-
tycznej, jak i militarnej. 

Na wystawie można zobaczyć
zdjęcia z wyprawy kijowskiej,
pochodzące głównie ze zbiorów

Muzeum Niepodległości, któ-
rych bohaterami są Józef Piłsud-
ski i Wojsko Polskie. Są one kolo-
rowane przez Mirosława Szpo-
nara. Dzięki temu zabiegowi są
łatwiejsze w oglądaniu i lepiej
oddają szczegóły niż czarno-bia-
łe fotografie. 

Film promujący wystawę moż-
na zobaczyć na kanale YouTube
Muzeum Niepodległości:

https://www.youtu-
be.com/watch?v=Kfw-
Ki0l4Qqo&t=12s

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Piłsudski na Żoliborzu...

Arctic Riff na Starówce

Moda na rękoczyny kłóci się z Pride of Poland w Warszawie i w Janowie

Dziesiąty triumf Inter Royal Lady
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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

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

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego zatrudnię,
601 237 291

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,, hydraulika,
remonty, 501 050 907

MMAALLOOWWAANNIIEE,, remonty,
glazurnictwo, 669 945 460

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

OOKKNNAA,, 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 MMiicchhaałł IIwwaańńcczzyykk
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

Pieszy uderzony 
przez auto

Na ursynowskiej ulicy Rome-
ra w pobliżu ronda u zbiegu z
ulicą Herbsta wrcający z zaku-
pów starszy mężczyzna został
mocno potrącony na przejściu
dla pieszych przez fiata seicen-
to, którym kierował inny starszy
pan, w u którego stwierdzono
0,4 promila alkoholu we krwi.
Uderzenie gwałtownie hamu-
jącego auta musiało być mocne,
o czym świadczy stłuczona
przednia szyba fiata. Poważnie
rannego piechura karetka po-
gotowia ratunkowego odwio-
zła do szpitala. 

Był przekonany, że nikt 
nie odkryje kradzieży

Ursynowscy kryminalni, przy
współpracy z pracownikiem
biura kontroli i bezpieczeństwa
jednej z polskich firm poczto-
wo-kurierskich, ustalili podej-
rzanego o kradzież przesyłek.
39-letni kurier zabrał z sortow-
ni paczki z laptopem, klawia-
turą i myszką. Był przekonany,
że jeśli towar nie został wpro-
wadzony do systemu, sprawa
nie wyjdzie na jaw. 

Jak ustalili policjanci, 39-let-
ni obywatel Ukrainy zatrudnio-
ny w jednej z firm pocztowo-
-kurierskich, skusił się na lap-

topa i klawiaturę z myszką war-
te łącznie około 2500 zł. Był
przekonany, że jeśli weźmie z
sortowni paczki, które jeszcze
nie zostały zeskanowane i
wprowadzone do systemu, nikt
ich nie będzie szukał. Nie po-
dejrzewał też, że nad właści-
wym przebiegiem ewidencjo-
nowania i dostarczania przesy-
łek czuwają pracownicy biura
kontroli i bezpieczeństwa w tej
firmie, ściśle współpracujący z
miejscowymi policjantami.

O kradzieży operacyjnie do-
wiedzieli się kryminalni i skon-
taktowali w tej sprawie z pra-
cownikiem wspomnianego biu-
ra kontroli. Po przejrzeniu mo-
nitoringów, przestępstwo zo-
stało potwierdzone. Wobec po-
wyższego policjanci złożyli po-
dejrzanemu wizytę w czasie je-
go pracy. Był zaskoczony obec-

nością funkcjonariuszy i zaprze-
czał, że dopuścił się jakiejkol-
wiek kradzieży. Po okazaniu
mu nagrania z kamer zakłado-
wych zmienił zdanie i przyznał
się, że sprzęt przechowuje w
wynajmowanym przez siebie
mieszkaniu.

W trakcie przeszukania kry-
minalni znaleźli przy nim wore-
czek z białym proszkiem. Męż-
czyzna oświadczył, że to amfe-
tamina, którą ma na własny
użytek. Badanie narkotesterem
potwierdziło, że to narkotyk z
tej właśnie grupy.

Funkcjonariusze pojechali
wspólnie z nim do mieszkania,
gdzie zabezpieczyli kradzione
przedmioty. Podejrzany trafił
do policyjnego aresztu. Następ-
nego dnia usłyszał zarzuty, za
które teraz sąd może go skazać
nawet na 5 lat więzienia. Bę-
dzie musiał też pożegnać się ze
swoją pracą.

Poszukiwany dwoma 
listami gończymi...

Ursynowscy kryminalni za-
trzymali 23-latka poszukiwa-
nego listami gończymi do odby-
cia kary pozbawienia wolności
za przestępstwo narkotykowe
oraz zniszczenie mienia. Męż-
czyzna trafił do policyjnego
aresztu, a następnego dnia usły-
szał zarzuty.

Ursynowscy kryminalni w
wyniku podjętych działań usta-
lili miejsce pobytu 23-letniego
mężczyzny poszukiwanego
dwoma listami gończymi do
odbycia kary pozbawienia wol-
ności w wymiarze 2 miesięcy i
11 dni za popełnione przestęp-
stwo narkotykowe oraz kary za
zniszczenie mienia w wymia-
rze 120 dni.

23-latek został zatrzymany
przez policjantów, kiedy wy-
jeżdżał z garażu podziemnego
na Ursynowie. Następnie kry-
minalni, razem z zatrzyma-
nym, udali się do wynajmowa-
nego przez 23-latka mieszka-
nia, gdzie podczas przeszuka-
nia w jednym z pomieszczeń
znaleźli marihuanę. Wtedy z
niezapowiedzianą wizytą przy-
szedł 25-letni kolega zatrzyma-
nego. Na widok policjantów
bardzo się zdenerwował i nie
był w stanie wyjaśnić powodu
swojej wizyty, kryminalni rów-
nież u niego znaleźli nielegalny
susz roślinny.

Mężczyźni noc spędzili w po-
licyjnej celi, a następnego dnia
usłyszeli zarzuty za posiadanie
środków odurzających. Za to
przestępstwo grozi im kara po-
zbawienia wolności do lat 5.

Następnie 23-latek został prze-
transportowany do aresztu
śledczego, gdzie spędzi najbliż-
sze miesiące.

Zdradziło go 
nerwowe zachowanie

Ursynowscy wywiadowcy za-
trzymali 27-letniego posiada-
cza marihuany. Policjanci wyle-
gitymowali go w nocy na jednej
z ulic Ursynowa. Mężczyzna
stał ze znajomym przy swoim
jaguarze. Na widok radiowozu
zareagował nerwowo i szybko
wrzucił saszetkę do auta. 

Około godziny 23:00 poli-
cjanci patrolowali rejon ulicy
Pileckiego na Ursynowie. W po-
bliżu jednego z budynków, przy
ciemnym jaguarze, zauważyli
dwóch młodych mężczyzn. Je-
den z nich na widok munduro-
wych cisnął saszetkę przez
otwarte okno do wnętrza po-
jazdu. Jego nerwowe zachowa-
nie dało policjantom podstawę
do sprawdzenia, czy posiada on
coś, co jest prawnie zabronione.
Po przedstawieniu się i poda-
niu podstawy prawnej i faktycz-
nej policjanci wylegitymowali
obu mężczyzn. 26-latek zacho-
wywał się naturalnie, ale jego o
rok starszy znajomy swoim za-
chowaniem zdradzał, że ma coś
na sumieniu. Kiedy funkcjona-
riusze zapytali, co wrzucił do
auta, odpowiedział, że to po
prostu saszetka z dokumenta-
mi. Po sprawdzeniu jej wnętrza
okazało się, że zamiast doku-
mentów jest tam woreczek z
nielegalnym suszem oraz oko-
ło 800 zł w gotówce. Posiadacz
narkotyków wyjaśniał, że ma
je na własny użytek. Narkotyki,
pieniądze oraz dwa telefony ko-
mórkowe zostały zabezpieczo-
ne. Ich właściciel natomiast tra-
fił do policyjnego aresztu. Na-
stępnego dnia usłyszał zarzu-
ty, za który może zostać skaza-
ny na 3 lata więzienia.

Bez powodu rzucił się na
funkcjonariuszy Policji
Policjanci ze stołecznego od-

działu prewencji pełniący służ-
bę na terenie Mokotowa zatrzy-
mali 65-latka podejrzanego o
naruszenie ich nietykalności.
Mężczyzna podszedł do funk-
cjonariuszy patrolujących oko-
lice pętli autobusowej przy al.
Wilanowskiej i zaczął wyzywać
ich słowami wulgarnymi. 

Około godziny 11:20 umun-
durowani realizowali zadania
służbowe w okolicy pętli auto-
busowej przy al. Wilanowskiej.
Czuwanie nad bezpieczeń-
stwem i porządkiem publicz-
nym zakłócił 65-latek, który bez
żadnego powodu podszedł do
obojga funkcjonariuszy i w
akompaniamencie wulgary-
zmów krzyczał, że „nie będą
mu rozkazywać”. Kiedy poli-
cjant usiłował się dowiedzieć,
o co chodzi przechodniowi i po-
prosił go o dokumenty, ten rzu-
cił się na patrol z rękami. Ude-
rzył policjanta torbą, a następ-
nie zaczął szarpać i popychać
jego oraz policjantkę. 

W związku z powyższym
funkcjonariusz obezwładnił
agresora. Mężczyzna został
przewieziony do komendy Po-
licji przy ul. Malczewskiego, a
następnie na badania do pla-
cówki medycznej. Po tym usły-
szał zarzuty naruszenia niety-
kalności cielesnej, do czego się
przyznał. Podejrzany nie wyja-
śnił swojego postępowania. Te-
raz będzie miał możliwość wy-
tłumaczenia się przed sądem,
który może go skazać na 3 lata
więzienia.

Kronika Stróżów Prawa

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
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