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Bieg Passy już 15 października!
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Plan Warszawy na kryzysPieniądze dla Lesznowoli Nocne Tornado zmiotło rywali

Mieszkańcy ze spółdzielni 
Koński Jar - N utki wykluczyli 

zabudowę parkingu pod Kopą Cwila

Czyt. str. 4
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P tok ptakowi nie jednaki,
człek człekowi nie dorówna,
dusa dusy zajrzy w oczy, nie

polezie orzeł w gówna – powiada
Czepiec w „Weselu” Stanisława
Wyspiańskiego. Ten cytat miał być
przez dziesiątki lat poetyckim za-
świadczeniem ptasiej szlachetności
orła. Gdy jednak Orłem Białym,
czyli najwyższym polskim odzna-
czeniem, zaczęto honorować perso-
ny najróżniejszego autoramentu
– z biegiem czasu okazywało się, że
w gruncie rzeczy udekorowane oso-
by bynajmniej nie zasłużyły na ten
zaszczyt w całokształcie swojego
żywota. Ostatnio za co najmniej
kontrowersyjną uznaje się decyzję
prezydenta RP Andrzeja Dudy, któ-
ry przepasał błękitną orlą wstęgą
Antoniego Macierewicza – akurat
w momencie, gdy poprzez repor-
taż w TVN społeczeństwo polskie
zapoznało się  z dowodami na  –
najdelikatniej mówiąc – ewident-
ne fałszerstwa, pod jakimi podpisał
się Macierewicz, ogłaszając raport
o przyczynach katastrofy smoleń-
skiej, czyli upadku rządowego Tu-
polewa 154M w 2010 roku. Sam
Antoni wprawdzie zaprzecza ne-
gatywnej ocenie swojej pracy,
twierdząc, że w raporcie znalazła
się wyłącznie najczystsza prawda,
ale jego tezy jako całkowite zafał-
szowanie rzeczywistości krytykuje
chociażby doświadczony fachowiec
– inżynier mechanik, doktor na-

uk technicznych, mający upraw-
nienia pilota samolotowego i szy-
bowcowego oraz pilota doświad-
czalnego Maciej Lasek, który od
2003 roku zaczął piastować funk-
cję wiceprzewodniczącego Komi-
sji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego, by w
okresie 2012-2016 być już jej prze-
wodniczącym. 

K onfrontację Macierewicza z
Laskiem można by porów-
nać do pojedynku pięściar-

skiego zwiewnej baletnicy z zawo-
dowym bokserem wagi ciężkiej. Do-
póki baletnica posługuje się jedy-
nie pustosłowiem i czarownie
wdzięczy do publiczności, można
na to machnąć ręką. Gdy jednak
obie strony przechodzą do konkret-
nych argumentów, z baletnicy po
prostu nie ma co zbierać.  Pierwot-
ny raport w sprawie katastrofy
smoleńskiej, przeprowadzony przez
fachową komisję, wykazał ponad
wszelką wątpliwość, iż już na wstę-
pie przyczyniły się do niej nasze
władze cywilne i wojskowe oraz
funkcjonariusze Biura Ochrony
Rządu, którzy nie powinni byli po-
zwolić, by maszyna z 96 ważnymi
osobami na pokładzie miała na-
wet tylko w planach lądowanie na
w zasadzie już nieczynnym i okrut-
nie zaniedbanym lotnisku Siewier-
nyj pod Smoleńskiem. A przede
wszystkim nie mieli prawa decydo-
wać się na to urządzający poprzez
Smoleńsk wycieczkę na cmentarz w
Katyniu pracownicy kancelarii pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, który
co najmniej dwa razy oficjalnie po-
informował rząd, że to on jest orga-
nizatorem wyprawy i w żadnym
wypadku nie można mu jej utrud-
niać. No i mu nie utrudniano. 

F inalnie wszakże wyszło na
jaw, iż prowadzący samolot
młody pilot wojskowy – zo-

stał najwyraźniej poddany strasz-
liwej presji, mając za plecami nie
tylko prezydenta jako naczelnego
wodza sił zbrojnych RP, lecz również
dowódcę wojsk lotniczych. Nagra-
nie z czarnych skrzynek wykaza-
ło, że w tej sytuacji podejmował nie-
odpowiedzialne decyzje, łamiąc
kardynalne zasady bezpieczeństwa
podczas lotu w gęstej mgle. Na do-
datek zaś naprowadzający go na
tor lądowania rosyjscy kontrolerzy
przyczynili się do jego mylnych
ocen. W rezultacie tupolew prze-
kręcił się po złamaniu jednego
skrzydła na plecy i wylądował sty-
lem grzbietowym, co pociągnęło za
sobą natychmiastową śmierć
wszystkich 96 osób obecnych na
pokładzie, z prezydentem Lechem
Kaczyńskim i jego wspaniałą mał-
żonką Marią włącznie. Słyszalny
w nagraniu końcowym okrzyk pi-
lota „kurwa mać!” (jeśli dobrze pa-

miętam) był najlepszym potwier-
dzeniem bezsilności prowadzącego
ryzykownie samolot młodzieńca.
Cała Polska mogła owego nagra-
nia od początku do końca posłu-
chać, ale – o ile mi wiadomo – „ba-
dający” na nowo przyczyny kata-
strofy Antoni Macierewicz schował
„taśmę”  gdzieś głęboko, nie biorąc
jej w ogóle pod uwagę i za wszelką
cenę dowodząc, że maszyna – jesz-
cze przed uderzeniem o ziemię –
wybuchła w powietrzu (na skutek
podłożonej bomby?). Ta teza mia-
ła prowadzić do wniosku, iż nie pre-
sja kierownictwa wyprawy, zanie-
dbania urzędników i ewidentne błę-
dy pilota były przyczyną katastro-
fy, tylko ruski zamach na życie pol-
skiego prezydenta. 

N o cóż, ja akurat, będąc la-
ikiem w dziedzinie lotnic-
twa i związanych z nim ka-

tastrof, nie zamierzam nawet po-

lemizować z tezami tzw. podkomi-
sji Macierewicza, której kilku
członków opuściło jej szeregi, wy-
raźnie mówiąc, że szef dopuszcza
się manipulacji, pod którymi oni
się nie podpiszą. Oponentem nie
był zatem jedynie sam Lasek. 

M acierewicz miał swoje nie-
małe zasługi jako jeden z
opozycjonistów peerelow-

skiej władzy, był też w czasach „Pol-
ski Ludowej” czołowym w kraju
skoczkiem do wody. Jednakże jego
polityczna działalność w ostatnich
kilkunastu latach prowadziła do
sytuacji, w których wypadało przy-
pomnieć stare ruskie porzekadło:
„i straszno, i smieszno”. Ponoć 30
milionów złotych pochłonęły już
„badania” kierowanej przezeń pod-
komisji, która im dłużej działa, tym
mniej jasne są jej wnioski. Niby jest
ona z miesiąca na miesiąc „coraz
bliżej prawdy”. Jak jednak wykaza-

no w reportażu TVN – zamówiona
przez podkomisję u Amerykanów
specjalistyczna ekspertyza potwier-
dziła  pierwotną wersję przyczyn
katastrofy, ustaloną w drodze fa-
chowego śledztwa, jakie było dzie-
łem komisji pod kierownictwem Je-
rzego Millera. 

No cóż, Order Orła Białego,
przyznawany kiedyś niemal
automatycznie krajowym i

zagranicznym prominentom poli-
tycznym (np. w 1930 cesarzowi
Etiopii Hajlemu Selasjemu) ulega
dziś dalszej dewaluacji, choć na
szczęście  w całej swej historii (od
1705 roku) dawano go jednostkom
naprawdę zasłużonym. W XVIII
wieku byli wśród nich Michał Ogiń-
ski (kompozytor niezapomniane-
go poloneza „Pożegnanie Ojczy-
zny”) i Ignacy Krasicki, biskup wła-
dający wspaniałym satyrycznym
piórem. W 1815 – otrzymał Orła
wielki patriota książę Adam Czar-
toryski.  W 1921 – ojcowie niepod-
ległej na nowo Rzeczypospolitej Jó-
zef Piłsudski i Ignacy Paderewski. 

O becny prezydent Andrzej
Duda nadrobił dwa rażące
braki, przyznając order po-

śmiertnie noblistce Marii Skłodow-
skiej-Curie i zdobywczyni pierw-
szego złota olimpijskiego dla Polski
– lekkoatletce Halinie Konopac-
kiej, nieco wcześniej obdarzając
Orłem Białym inną lekkoatletką,
siedmiokrotną medalistkę olimpij-
ską Irenę Szewińską, którą w 1974
uznano za najlepszą sportsmenkę
świata. Takich niekontrowersyj-
nych wyborów życzyłbym prezy-
dentowi dużo więcej. Żeby zamiast
podstępnych wybuchów w samolo-
tach, nie następowały wybuchy
śmiechu...

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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Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej
“Koński Jar - Nutki” za-
głosowało przeciwko pla-
nom zabudowy parkingu
przy ulicy Nutki na Ursy-
nowie. Temat jednak za-
pewne powróci.

Parking przy ul. Nutki to łako-
my kąsek dla każdego warszaw-
skiego inwestora. Do Kopy Cwila
jest dosłownie “rzut beretem” -
działki sąsiadują ze sobą. Na
szczyt wzgórza z klatki schodowej
ewentualnego bloku można by
wbiec w mniej niż pięć minut! Na
razie jednak inwestycja na dział-
ce będącej w zarządzaniu przez
Spółdzielnię Mieszkaniową “Koń-
ski Jar - Nutki” nie wystartuje. 

Czerwone światło 
dla zmian w statucie

Czternastu spółdzielców chcia-
ło zmian w statucie. Pozwoliłyby

one spółdzielni na zabudowę
parkingu przy ul. Nutki. Pomysł
miał wspomóc budżet spółdziel-
ni, która sama miała być inwe-
storem. Zdecydowana większość
głosów padła jednak na „nie”. A
właściwie na tak – walne zgro-
madzenie przegłosowało bo-
wiem skreślenie punktu z obrad.
Za skreśleniem planów opowie-
działo się 165 osób, przeciw by-
ło 19. Zwolennikiem inwestowa-
nia przez spółdzielnię jest jej pre-
zes, Grzegorz Adamczyk. Swoje
poparcie tłumaczył rosnącymi
kosztami spółdzielni oraz możli-
wością odtworzenia parkingu w
innym miejscu. 

Część spółdzielców podczas
spotkania uznała również, że
obecna rada została wybrana w
niejasnych okolicznościach i chce
doprowadzić do jej zmiany. By
tego dokonać, domaga się zwo-
łania nadzwyczajnego walnego

zebrania. Wniosek musi dotrzeć
na biurko z podpisami co naj-
mniej 10 procent spółdzielców.
W przypadku Spółdzielni Miesz-
kaniowej “Koński Jar - Nutki” bę-
dzie potrzeba niewiele poniżej
100 podpisów, więc osiągnięcie
tej liczby nie wydaje się być cięż-
kim zadaniem. W tle konfliktu
wewnątrz spółdzielni jest wła-
śnie obawa części mieszkańców
przed zabudową tuż przy Kopie
Cwila. 

Parking przy ul. Nutki to praw-
dziwy “skarb Ursynowa”. Już
wiosną przyszłego roku betono-
we zagłębienie pod Kopą Cwila,
zwane wielorybem – może na-
pełnić się wodą. Planowane są
szerokie prace rekultywujące
okolice wzgórza. Polany wokół
ostaną uzupełnione zróżnicowa-
ną roślinnością, dającą cień i
tworzącą wnętrza ogrodowe.
Wokół niecki zaprojektowano

nasadzenia drzew i krzewów
iglastych i liściastych, pnączy
oraz traw ozdobnych i bylin. Od-
nowiony teren będzie jeszcze
bardziej atrakcyjny. Nowe miesz-
kania blisko tego miejsca mogą
spokojnie przekroczyć 20 tysię-
cy złotych za metr kwadratowy.
Działka przy ulicy Nutki wręcz
wchodzi w otoczenie Kopy Cwi-
la – przy odpowiednim zagospo-
darowaniu zieleni wokół ewen-
tualnej inwestycji mieszkańcy
mieliby wrażenie, że żyją w par-
ku. Na razie jednak otoczenie
Kopy Cwila się nie zmieni, cho-
ciaż atrakcyjna działka z pew-
nością kusi wielu. 

Król Ursynowa
Teren zielony wraz z Kopą

Cwila powstał 40 lat temu pod-
czas budowy osiedla w rejonie
Koński Jar/Nutki. Park im. Ro-
mana Kozłowskiego wciąż słu-
ży mieszkańcom i cieszy oko zie-
lenią. Obecnie zieleniec wokół
Kopy wyposażony jest w plac za-
baw, siłownię zewnętrzną, urzą-
dzenia do ćwiczeń Street Worko-
ut, ściankę wspinaczkową, stoli-
ki do ping-ponga, stoliki do gier
planszowych, ścieżkę rowerową
czy stojaki rowerowe. 

W latach 80-tych poprowa-
dzono chodnik na szczyt i zbudo-
wano prosty wyciąg narciarski,
który jednak szybko został zde-
wastowany i rozkradziony, tym
bardziej, że bezśnieżne lata czy-
niły jego ponowne uruchomie-
nie bezsensownym lub wyma-
gałoby to użycia igielitu.

P i o t r  C e l e j

Niestety, urzędnikom bardzo często
wydaje się, że wiedzą lepiej czego
potrzeba mieszkańcom w ich co-
dziennym życiu niż oni sami. Przy-
pomnijmy: kilkadziesiąt lat temu
powstała hala Bonifacego 4 nieda-
leko Doliny Służewieckiej. Urzędni-
cy mokotowscy wymyślili sobie, że
będzie tam kwitł handel. Ale handel
decyzją klientów i samych kupców
nie zakwitł. 

Do dzisiaj hala świeci pustkami i nie wia-
domo co z nią zrobić. Podobnie się stało z
najsłynniejszym warszawskim bazarem, czy-
li Różycem. Tam również urzędnicy byli eks-
pertami, a kupców i klientów wtłoczono w
role nieświadomych swoich potrzeb dzieci.
Teraz tą samą drogą zaczyna iść koncepcja
targowiska nad tunelem POW.

Pamiętam, jak Roman Tomecki z architek-
tonicznego Biura OCA mówił o obecnym
kształcie Bazaru Różyckiego: projekt za-
wiódł, ponieważ program nie został stworzo-
ny przez projektantów modernizowanego
bazaru. Otrzymali go od miasta i dopiero
w trakcie realizacji nabrali podejrzeń, że nie
był on konsultowany społecznie. Twórcy
programu modernizacji, którym posługiwa-
li się projektanci, nie wzięli wyraźnie pod
uwagę zmian społecznych i technologicz-
nych, które dotyczą bazaru Różyckiego I
które sprawiają, że jego tradycyjna formuła
funkcjonowania nie pasuje już do dzisiej-
szych realiów. 

I na tym właściwie można by było sprawę
zakończyć, ale okazuje się, że ta sama firma
OCA architekci za 160 tys. zł. projektuje ba-
zarek w parku linearnym. Koncepcja jest
chyba jeszcze straszniejsza niż ta z Różyckie-

go. Szare daszki poprzeplatane drzewka-
mi, ani dojechać autem dostawczym, ani
zgromadzić zapasów towaru dla klientów.
To wygląda tak, jakby o warunkach pracy
kupca decydował kominiarz. Do tego
wszystkiego projekt jest potwornie archa-
iczny, niegodny nowoczesnego Ursynowa.
Przecież kupcy nie będą tu handlować co-
dziennie! To co tam będzie można zrobić w
dni wolne od handlu? Imprezy dla dzieci?
Potańcówkę? Koncert? Ależ skąd – na sztyw-
no zamontowane budy i pawilony nie po-
zwolą na to!

Patrząc na to przypomniałem sobie pro-
jekt Targu Błonie. Robiony przez fachow-
ców, którzy pytają kupców i klientów o zda-
nie, no a poza tym interesujący się aspek-
tem funkcjonalnym przestrzeni miejskiej.
Świetna przestrzeń, która w dni niehan-

dlowe może służyć w różnoraki sposób. Bo
chce się tam być. 

Pozwolą Państwo, że zacytuję burmistrza
Ursynowa, który 24 listopada na łamach
„Gazety Wyborczej” powiedział tak: „Po-
dzielam sporą część krytycznych ocen Baza-
ru Różyckiego. My nie powtórzymy błędów,
które popełniono przy planowaniu tamtej in-
westycji.” Burmistrz  broni architektów, tłu-
macząc, że na Różycu zaprojektowali to, co
zamówiło miasto. A na Ursynowie co projek-
tują? To co doradzili im mieszkańcy i prak-
tyka handlu?! No przecież to  nieprawda!

Cieszę się, że miasto nie skreśla biur ar-
chitektonicznych po złym projekcie i daje
im szansę do skutku. Ale nie zgadzam się
na popełnianie tych samych błędów. Na-
prawdę istnieje tylko jedna firma architek-
toniczna w Warszawie? Skoro wszyscy zga-
dzają się, że projekt, który niedawno zrobi-
ła jest zły, to czemu wygrywa konkurs? A
potem popełnia te same błędy, bo robi pro-
jekt miasta bez konsultacji z kupcami i
mieszkańcami.

Bazarek Na Dołku właściwie od swego
zarania czeka na walizkach na docelową lo-
kalizację. Myślicie, że my nie chcemy za-
mienić namiotów na nowoczesną przestrzeń
handlową, która integruje całą społeczność?
Dotąd nie mogliśmy nawet zainwestować
w takową! Tym bardziej przeraża nas, że
Ursynów stawia na przeżytek, a nie nowo-
czesność. Tak, wiem Panie Burmistrzu, fila-
telistów te budy uradują, ale mam wątpliwo-
ści, czy wiedzą, co im się szykuje. Skoro z
kupcami obsługującymi tysiące klientów
nikt nie raczył niczego skonsultować.

P i o t r  K a r c z e w s k i
B a z a r e k  N a  D o ł k u

Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wy-
sokości 20 tys. zł w ramach Samorządowego Instru-
mentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów. 

Zastępca burmistrza Ursynowa Jakub Berent przekazał symbo-
liczny czek przedstawicielkom Rady Seniorów. Za te pieniądze zo-
staną zorganizowane wycieczki do Łochowa i Pomiechówka.

Pieniądze zostały przekazane na realizację projektu ,,Poznajemy
Mazowsze – cykl wycieczek dla ursynowskich seniorów”. Środki fi-
nansowe, powiększone o kwotę 5 tys. zł wkładu własnego dzielni-
cy - posłużą do zorganizowania w październiku tego roku cyklu wy-
cieczek dla ponad 100 ursynowskich seniorów. 

Projekt powstał z inspiracji ursynowskiej Rady Seniorów. Czek zo-
stał przekazany na ręce przewodniczącej rady Ireny Wuttke-Misz-
czak oraz przedstawicielki zarządu dzielnicy w tej radzie Barbary
Mąkosy-Stępkowskiej. 

Pod koniec września na wniosek Pawła Lenarczyka,
radnego Dzielnicy Ursynów, odbyło się spotkanie z wła-
dzami Zarządu Transportu Miejskiego. Dzielnicę poza
radnym Lenarczykiem reprezentowali:Tomasz Sieradz
- Przewodniczący Komisji Mobilności, Transportu i In-
westycji oraz Robert Kempa - Burmistrz Ursynowa. Po-
wodem spotkania się z dyrekcją Zarządu Transportu
Miejskiego była chęć przekazania uwag dotyczących
funkcjonowania komunikacji miejskiej na Ursynowie
oraz obrona linii 195.

- Dziękuję władzom ZTM za możliwość szczerej rozmowy i otwar-
tość na nasze argumenty, szczególnie w czasach kiedy musimy
oglądać z każdej strony każdą złotówkę. Dziękuję również wszyst-
kim mieszkańcom zaangażowanym w obronę linii 195 - presja ma
sens. Dziś już chyba nikogo nie musimy przekonywać, że komuni-
kacja publiczna to ważny oręż w walce o czyste powietrze w War-
szawie – mówi radny Paweł Lenarczyk.

Bezpośrednim powodem zorganizowania spotkania była infor-
macja, że od października lina 195 będzie zawieszona. ZTM jako
powód podaje brak kierowców, wzrost kosztów energii, brak zajezd-
ni, czy remont Placu Trzech Krzyży, na którym kończył swój bieg ten
autobus. Przedstawiciele Dzielnicy Ursynów przekazali władzom
ZTM analizy przygotowane wraz z mieszkańcami, które pokazywa-
ły, że linia 195 jest potrzebna i nie musi być zawieszana. 

Podczas spotkania przekazano również uwagi i spostrzeżenia
mieszkańców dotyczące innych linii i problemów komunikacyj-
nych, takich jak:

- linia 165 jest coraz bardziej zatłoczona, a wzdłuż ulicy Kłobuc-
kiej powstają nowe osiedla - obecna oferta autobusów jest niewy-
starczająca,

- linia 401 po wakacjach nie wróciła na Ursynów - pasażerowie
oczekują jej powrotu,

- linie 179, 331 i 503 wciąż mają wakacyjne rozkłady, a powin-
ny kursować częściej,

- dojazd do ursynowskich przychodni na ul. Romera i na ul. Na
Uboczu powinien być wzmocniony,

- zawieszenie linii 192 w lipcu i sierpniu oraz jej powrót w ogra-
niczonym zakresie utrudnił podróże seniorom,

- zawieszenie ważnych kursów (skróconych/dodatkowych) linii
504 (Natolin Północny - Służewiec - WKD Raków) również pogor-
szyło ofertę transportu publicznego.

Wsparcie Rady Seniorów

Walka o lepszą 
komunikację na Ursynowie

Bazarek dla mieszkańców, nie dla urzędników

AArrcchhaaiicczznnaa,, nniieeppllaassttyycczznnaa ii nniieeffuunnkkccjjoonnaallnnaa kkoonncceeppccjjaa,, kkttóórrąą pprrzzyyjjąąłł UUrrssyynnóóww..

NNoowwoocczzeessnnaa ii sszzaalleenniiee ffuunnkkccjjoonnaallnnaa kkoonncceeppccjjaa ssttwwoorrzzoonnaa pprrzzeezz pprraakkttyykkóóww..

Nie będzie nowych bloków przy Kopie Cwila
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Przenosiny oddziałów ze Szpita-
la na Solcu do Szpitala Połu-
dniowego zostały już zakończo-
ne. Obecnie trwa inwentaryza-
cja budynku przy ul. Solec oraz
szacowanie kosztów niezbęd-
nych remontów, aby zgodnie z
planami miasta, uruchomić w
nim, m. in. oddział długotermi-
nowej opieki dla osób starszych,
przewlekle chorych.

Przyszłość Solca znana od lat
– Od kilku już lat, kiedy wiadomo

było, że Szpital Południowy nie dosta-
nie nowego kontraktu z NFZ, czyli nie
wejdzie do tzw. sieci szpitali, planowa-
liśmy przeniesienie oddziałów ze szpi-
tala Solec i informowaliśmy o tych za-
mierzeniach. Takie podejście miało też
bezpośredni związek z tym, że budynek
szpitala przy ul. Solec w znacznej czę-
ści wymaga kompleksowego remontu.
Dalsze prowadzenie działalności me-
dycznej, z pełnym wykorzystaniem in-
frastruktury budynkowej będzie możli-
we po jego przeprowadzeniu – podkre-
śla Renata Kaznowska, zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy.

O harmonogramie, zakresie przepro-
wadzki do Szpitala Południowego i pla-
nowanych zamierzeniach, miasto po-
informowało również Zarząd Dzielnicy
Śródmieście i komisję zdrowia Rady
Dzielnicy Śródmieście. 

– Cieszy nas zrozumienie i niezwy-
kle rzeczowe podejście naszych partne-
rów do podjętych działań, tak na po-
ziomie dzielnicy, jak i na poziomie
spółki Szpital Solec. Zarządowi Dziel-
nicy zależało na zachowaniu tych naj-
pilniejszych funkcji medycznych jak
poradnie, do których mieszkańcy Po-
wiśla są przyzwyczajeni, natomiast
miejsce pobytu szpitalnego było kwe-
stią absolutnie wtórną. Wszyscy roz-
mówcy mieli świadomość tego, że szpi-
tal na Solcu w znacznej mierze wyma-
ga kompleksowego remontu – dodaje
wiceprezydent.

Na Solcu powstanie 
oddział opieki dla seniorów

Jak podkreśla Renata Kaznowska
obecnie trwa inwentaryzacja budynku
przy ul. Solec oraz szacowanie kosztów
niezbędnych remontów, aby zgodnie z
planami miasta, w przyszłym roku uru-
chomić w nim oddział długoterminowej
opieki dla osób starszych, przewlekle
chorych.

– Obserwujemy, że z roku na rok ro-
śnie zapotrzebowanie na długotermino-
we usługi opiekuńczo-lecznicze dla
osób starszych, przewlekle chorych,
które nie wymagają hospitalizacji. Dla-
tego, z myślą o stołecznych seniorach,
po zakończeniu inwentaryzacji i nie-
zbędnych remontach, w pierwszym pół-
roczu przyszłego roku w budynku na
Solcu planujemy uruchomić miejsca ca-
łodobowej opieki medycznej na naj-
wyższym poziomie – zaznacza wice-
prezydent.

Oddział będzie filią Stołecznego Cen-
trum Opiekuńczo-Leczniczego (SCOL),
które zapewnia w trzech lokalizacjach na
terenie Warszawy blisko 800 miejsc opie-
ki długoterminowej. Średnia wieku pen-
sjonariuszy w domach opieki długoter-
minowej SCOL to 76 lat, a czas oczekiwa-
nia na miejsce wynosi do 6 miesięcy.

Jak dodaje wiceprezydent Renata
Kaznowska, trwają również uzgodnie-
nia dotyczące dodatkowych świadczeń
medycznych w budynku przy Solcu - o
szczegółach miasto poinformuje nie-
zwłocznie po zakończeniu trwających
właśnie rozmów. 

Przychodnie i izba przyjęć
nadal działają na Solcu

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców Śródmieścia, w tym
szczególnie osób starszych, w części bu-
dynku na Solcu pozostały gabinety pod-
stawowej opieki zdrowotnej oraz po-
radnie specjalistyczne. 

Natomiast w części szpitala wyre-
montowanej w latach 2015-2017 (część

po SOR), została otwarta izba przyjęć
dzięki czemu zapewniony jest całodo-
bowy dyżur medyczny - w przypadku
konieczności leczenia szpitalnego, pa-
cjent zostaje przewieziony karetką do
odpowiedniego szpitala. Jak pokazują
szacunki od końca sierpnia, czyli od

kiedy został zamknięty SOR na Solcu,
średnio w ciągu doby do izby zgłasza się
pięciu pacjentów.

W placówce, w ramach miejskiego
programu „Aktywny Senior”, miesz-
kańcy powyżej 60 roku życia mogą rów-
nież bezpłatnie korzystać z rehabilitacji
oraz ćwiczeń ogólnousprawniających.

Od października br. w wyremonto-
wanej części szpitala na Solcu będzie też
działać w ramach kontraktu z NFZ, to-
mograf komputerowy, tak więc miesz-
kańcy będą mieli dostęp do nowej usłu-
gi medycznej w tym miejscu.

Wszystkie działania w zakresie Szpi-
tala Południowego, jak i szpitala na Sol-
cu, odbywają się w pełnym uzgodnieniu
z Mazowieckim Oddziałem Wojewódz-
kim NFZ.

Jedyny szpital dla 
południowej Warszawy

Warto zaznaczyć, że w centralnej czę-
ści miasta znajduje się wiele miejskich
szpitali, w tym: Szpital Czerniakowski,
Warszawski Szpital dla Dzieci, Centrum

Medyczne „Żelazna”, szpital przy ul.
Inflanckiej, Szpital Praski. W Szpitalu
Czerniakowskim aktualnie trwa mo-
dernizacja i rozbudowa szpitalnego od-
działu ratunkowego (inwestycja za po-
nad 13 mln zł finansowana z budżetu
miasta), który zostanie powiększony o
jedną kondygnację od strony ul. Stę-
pińskiej oraz dwie kondygnacje z pod-
piwniczeniem od strony ul. Górskiej (w
wyniku rozbudowy łączna powierzch-
nia użytkowa oddziału ratunkowego
zwiększy się o blisko 600 m kw.). W
tym roku na terenie Szpitala Czernia-
kowskiego został również wybudowa-
ny nowy pawilon medyczny o łącznej
powierzchni 500 m kw..

Co ważne w południowej części War-
szawy tj. na Ursynowie, Wilanowie i

okolicy, do czasu uruchomienia Szpita-
la Południowego nie było ani jednego
publicznego szpitala, wyłączając Naro-
dowy Instytut Onkologii.

W Szpitalu Południowym działają już
wszystkie oddziały przeniesione z pla-
cówki na Solcu czyli: oddział wewnętrz-
ny z pododdziałem kariologii, szpitalny
oddział ratunkowy i oddział intensyw-
nej opieki medycznej; oddział ginekolo-
giczno-położniczy, oraz oddział neona-
tologiczny, oddział ortopedii z zespo-
łem doświadczonym w endoprotezo-
plastyce, oddział chirurgii ogólnej, ze
znaną z Solca specjalizacją chirurgii
proktologicznej, OIT oraz pracownia
endoskopii. Szpital Południowy dostał
również w ramach NFZ dodatkowy kon-
trakt na rezonans magnetyczny.

W placówce na Ursynowie znajduje
się 7 nowoczesnych sal operacyjnych,
apteka szpitalna, centralna steryliza-
tornia oraz laboratorium z pracownią
serologii i bankiem krwi.

Już ponad 200 dzieci przyszło na
świat w Południowym

W nowym oddziale ginekologiczno-p-
ołożniczym znajdują się 4 przestronne
sale porodowe z izbą przyjęć, sale do
hospitalizacji oraz pozostające w goto-
wości pomieszczenia bloku operacyjne-
go – sala cięć cesarskich oraz sala opera-
cyjna do interwencji w przypadkach na-
głych. Oddział położniczy w Szpitalu
Południowym jest jedynym miejskim
oddziałem dla Ursynowa i Wilanowa.
Jak pokazują pierwsze miesiące jego
funkcjonowania, cieszy się dużą popu-
larnością – w nieco ponad 2 miesiące od
otwarcia oddziału w placówce przyszło
na świat już ponad 200 dzieci (dla po-
równania w 1. półroczu tego roku na
Solcu urodziło się 259 dzieci).

Szpital Południowy zawarł również
umowę partnerską z Centrum Medycz-
nym „Żelazna” – Szpital i Przychodnia
Św. Zofii”, aby korzystać z wiedzy i do-
świadczenia najlepszych specjalistów.

R K

Przenosiny placówki na Solcu do Szpitala Południowego 



6

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

„Złota rączka” i „Mobilny
Urzędnik” to dwa progra-
my pomocowe, które lesz-
nowolski Samorząd w tym
roku uruchomił z myślą o
starszych mieszkańcach
gminy. 

Pierwszy z nich - „Złota
rączka dla Seniorów 65 + w
Gminie Lesznowola” – umożli-
wia zamówienie fachowca do
wykonania drobnej, domowej
naprawy. Z pomocy może sko-
rzystać każdy mieszkaniec po-
wyżej 65. roku życia prowa-
dzący jednoosobowe lub dwu-
osobowe gospodarstwo domo-
we, bez względu na osiągane
dochody. Osoba ubiegająca się
o pomoc musi zapewnić ma-
teriały niezbędne do wykona-
nia prac. 

W ramach programu można
wykonać następujące naprawy:

– regulacja drzwi i okien;

– montaż, regulacja i wymia-
na spłuczki, deski WC;

– odpowietrzenie kaloryfera;
– udrożnienie odpływów, wy-

miana, uszczelnienie syfonu;
– montaż, wymiana zamka,

klamki w drzwiach;

– wymiana żarówki,
– montaż gniazdka, kontak-

tu, lampy;
– montaż karniszy, obrazów,

luster, uchwytów, półek itp.;
– podłączenie pralki/zmywarki;
– naprawa lub wymiana za-

wiasów drzwi, drzwiczek, szaf;
– wymiana uszczelek w prze-

ciekających kranach;
– wymiana pokręteł baterii,

słuchawek.
Obsługą programu zajmuje się

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lesznowoli, gdzie na-
leży kierować zgłoszenia usług
naprawczych (tel. 22 757 92 32,
573 789 412). 

Mobilny Urzędnik – to kolejna,
bezpłatna usługa skierowana do
mieszkańców gminy Lesznowo-
la, którzy z powodu niepełno-
sprawności lub wieku (65+)
mają trudności w dotarciu do
Urzędu i nie mają możliwości
załatwienia sprawy urzędowej
drogą elektroniczną. Sprawy za-
łatwiane są wówczas bezpośred-
nio u osoby korzystającej z pro-
gramu przez wyznaczonego pra-
cownika Urzędu Gminy, który
dojeżdża do domu interesanta
w ustalonym wcześniej termi-
nie. Katalog usług, które są
świadczone w ramach progra-
mu Mobilny Urzędnik jest na-
prawdę duży. Można m.in.: za-
meldować się, złożyć wniosek o
nadanie numeru porządkowe-
go budynku, o podział nierucho-
mości, o nadanie numeru PE-
SEL, o odbiór i utylizację pokry-
cia z azbestu, zgłosić zamiar usu-
nięcia drzewa i krzewów, złożyć
deklarację podatkową oraz po-
danie o umorzenie  lub rozłoże-
nie zaległości na raty, uzyskać
wypis i wyrys z miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, a także zawrzeć
związek małżeński. Szczegóło-
wy zakres świadczonych usług
znajduje się na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Lesznowola -
www.lesznowola.pl. Wizyty w
ramach Mobilnego Urzędnika
realizowane są dwa razy w tygo-
dniu – we wtorki i czwartki. Za-
pisy i informacje pod numerem
telefonu 22 708 92 22. 

Zapraszamy do korzystania z
oferowanych programów. 
R e f e r a t  P r o m o c j i  I  K o m u n i k a c j i

z  M i e s z k a ń c a m i
U r z ą d  G m i n y  L e s z n o w o l a  

„Aktywność siłą Lesznowolskiego Senio-
ra” to tytuł projektu, który otrzymał do-
finansowanie z budżetu Województwa
Mazowieckiego w wysokości 20 tysięcy
złotych. Wkład własny Gminy wynosi 5
000 zł. Uroczyste podpisanie umowy od-
było się w czwartek 22 września w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Warszawie. 

Marszałka reprezentowała członkini zarządu
województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, zaś
Gminę Lesznowola sekretarz Jan Wysokiński oraz
Beata Kuć – zastępca skarbnika. W spotkaniu brał
także udział radny województwa mazowieckiego
– Piotr Kandyba. 

Mazowsze dla seniorów to nowy program
wsparcia samorządu Mazowsza, gdzie każda
gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden pro-
jekt swojej rady seniorów. W ramach zgłoszo-
nego przez gminę Lesznowola projektu „Aktyw-
ność siłą Lesznowolskiego Seniora”, seniorzy z
Lesznowoli będą mogli wziąć udział w zajęciach
„Joga dla początkujących” i „Zdrowy kręgosłup”
organizowanych w czterech miejscowościach na

terenie gminy - w Mysiadle, Podolszynie, Magda-
lence i Mrokowie, a także wyjeżdżać na basen.
Dodatkowo dla członków Lesznowolskiej Rady
Seniorów zostanie zorganizowane szkolenie „Jak
działać w środowisku by zachęcić seniorów do
aktywności”.

23 września w Urzędzie Gminy Lesznowola od-
było się symboliczne przekazanie czeku pani  Sta-
nisławie Kondrackiej - Przewodniczącej Leszno-
wolskiej Rady Seniorów oraz Koordynatorowi ds.
polityki senioralnej w Gminie Lesznowola – pani
Janinie Szulowskiej. 

Z niecierpliwością czekamy na relację z realiza-
cji projektu.
R e f e r a t  P r o m o c j i  i  K o m u n i k a c j i  z  M i e s z k a ń c a m i

U G  L e s z n o w o l a  

ZZaaddaanniiee ppnn.. AAkkttyywwnnoośśćć ssiiłłąą LLeesszznnoowwoollsskkiieeggoo SSee-
nniioorraa wwssppóółłffiinnaannssoowwaannoo zzee śśrrooddkkóóww SSaammoorrzząądduu
WWoojjeewwóóddzzttwwaa MMaazzoowwiieecckkiieeggoo

Programy pomocowe dla osób 65+

Kolejne dofinansowanie dla Lesznowoli
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Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Rodzinna Sztafeta Pamięci im. ppłk. Tyrajskiego “Sęka”
Zapraszamy wszystkie chętne rodziny do wzięcia udziału w IV

edycji Rodzinnej Sztafety Pamięci im. ppłk. Eugeniusza Tyrajskie-
go „Sęka”! Bieg odbędzie się 1 października w Parku Promena-
da, start o godzinie 16.30. Łączny dystans do pokonania to 1944
m podzielony na 3 odcinki. Dopuszczamy rodziny w różnych kon-
figuracjach (mama, tata, dziecko, jedno z rodziców i dwoje dzie-
ci, dziadek, babcia i wnuk itp.) Odbędzie się również bieg indy-
widualny, w którym do pokonania przez zawodników będzie dy-
stans 1944 m.

Informację i zapisy: https://www.entretiming.pl/sztafeta-
-pamieci. Do zobaczenia na trasie!

Informacje na temat za-
dania inwestycyjnego
„Termomodernizacja sali
gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 205 przy
ul. Spartańskiej 4”

WW rraammaacchh eettaappuu II wwyykkoonnyywwaa-
nnaa jjeesstt mmooddeerrnniizzaaccjjaa ssaallii ggiimmnnaa-
ssttyycczznneejj SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj nnrr
220055..

KKoosszztt ppooddppiissaanneejj uummoowwyy::
939.000 zł

TTeerrmmiinn zzaakkoońńcczzeenniiaa pprraacc II
eettaappuu:: 9.12.2022 r.

W ramach zadania wykona-
ne zostaną roboty wewnętrzne
termomodernizacyjne, instala-
cyjne i wykończeniowej sali gim-
nastycznej i pomieszczeń towa-
rzyszących w zakresie:

– rozbiórki istniejących warstw
wykończeniowych podłóg,

– wykonania w sali gimna-
stycznej nowych warstw ocie-
plonej podłogi sportowej na
gruncie, - uzupełnienia likwido-
wanych otworów ściennych
(okiennych),

– dostawy i montażu nowej
zewnętrznej stolarki okiennej,

– dostawy i montażu nowej
ślusarki drzwiowej wewnętrznej
i zewnętrznej,

– wykonania nowej instalacji
elektrycznej i oświetleniowej
(nowe oprawy oświetleniowe,

zasilanie urządzeń wentylacyj-
nych, zmiany lokalizacyjne w za-
kresie gniazd wtykowych)

– wykonania instalacji central-
nego ogrzewania zgodnie z załą-
czoną dokumentacją,

– dostawy i montażu rekupe-
ratorów dachowych wraz z kon-
strukcją,

– wykonania robót wewnętrz-
nych,

– wykonania adaptacji aku-
stycznej sali, wykonanie sufitu
podwieszanego w klasie odpor-
ności na uderzania 1A

– dostawy i montażu wyposa-
żenia elementów wykończenia
wnętrz oraz elementów wypo-
sażenia sportowego sal.

Prace wykonane są w sali gim-
nastycznej o powierzchni 183,5

m2, w pokoju nauczycielskim
(przynależnym do sali) o po-
wierzchni 37 m2 oraz w zaple-
czu.

IInnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt zzaaddaanniiaa
iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo „„BBuuddoowwaa bbooiisskk
wwrraazz zz zzaaggoossppooddaarroowwaanniieemm ttee-
rreennuu ww XXLLIIII LLiicceeuumm OOggóóllnnoo-
kksszzttaałłccąąccyymm pprrzzyy uull.. MMaaddaalliińń-
sskkiieeggoo 2222””

KKoosszztt ppooddppiissaanneejj uummoowwyy::
1.840.000 zł

TTeerrmmiinn zzaakkoońńcczzeenniiaa pprraacc II
eettaappuu:: 18.04.2023 r.

W ramach podpisanej umo-
wy dotyczącej wykonania I eta-
pu zadania „Budowa boisk wraz
z zagospodarowaniem terenu w
XLII Liceum Ogólnokształcącym
przy ul. Madalińskiego 22” pla-
nuje się wykonać:

– rozbiórkę istniejącej nierów-
nej i zniszczonej nawierzchni as-
faltowej oraz nawierzchni ze sta-
rych płyt chodnikowych,

– wycinkę drzew kolidujących
z zadaniem

– budowę wielofunkcyjnego
boiska do piłki ręcznej z umiesz-
czonymi poprzecznie dwoma
boiskami do koszykówki z na-
wierzchnią poliuretanową

– budowę boiska do piłki 
siatkowej

– budowę bieżni okrężnej,
trójtorowej, długości 200 m z
wbudowaną bieżnią prostą do
biegów na 60 m

– budowę zeskoczni do skoku
w dal, z rozbiegiem na strefie
wyhamowania bieżni prostej

– montaż wyposażenia sporto-
wego

– rekultywacja trawników
WW rraammaacchh IIII eettaappuu,, kkttóórryy pprrzzee-

wwiiddzziiaannyy jjeesstt ddoo rreeaalliizzaaccjjii ww rroo-
kkuu 22002233 zzaappllaannoowwaannee jjeesstt wwyykkoo-
nnaanniiee::

– oświetlenia boisk
– montaż zestawu do ćwiczeń

kalistenicznych (street workout)
– wykonanie boiska do piłki

siatkowej o nawierzchni tra-
wiastej

– nasadzenia zastępcze
– uporządkowanie pozostałe-

go terenu zewnętrznego.

24 września 1944 roku Niemcy przeprowadzają gene-
ralny szturm na Mokotów. 

Początkowo powstańcom udaje się obronić rejon Królikarni i
szkoły na Woronicza, ale z każdą godziną sytuacja jest coraz bar-
dziej dramatyczna, a wojsko nieprzyjaciel systematycznie zdoby-
wa kolejne ulice. Po dwóch dniach walczący grupują się między Ka-
zimierzowską, Ursynowską, Różaną i Puławską, a ciężko ranni tra-
fiają do piwnic przy ul. Szustra (dziś Dąbrowskiego). Po 18.00 za-
czyna się decydujące starcie, w którym w okolicach Stacji Telefonów
ginie sanitariuszka Katarzyna Borowińska. Jej portret można od nie-
dawna oglądać na muralu przy ul. Dąbrowskiego. Dzień później, 27
września, Mokotów kapituluje. 

Jak na przestrzeni lat zmieniał się Mokotów? Zachęca-
my do śledzenia na naszym profilu na FB cyklu “Moko-
tów wczoraj i dziś”! 

Fot. góra: Kino Stolica na Skwerze Słonimskiego (pomiędzy
1955 – 1965 r.), źródło: audiovis.nac.gov.pl 

fot. dół: Kino Stolica na Skwerze Słonimskiego, źródło: Marek Po-
gorzelski, moko.waw.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Miasta Stołecznego
Warszawa patronem roku 2022 w Warszawie  jest Pre-
zydent Gabriel Narutowicz.

O życiu i dokonaniach tej niezwykłej postaci, dowiecie się z wy-
stawy, która 20 września zawisła w mokotowskim Parku Dreszera,
przy wyjściu od ulicy I. Krasickiego. Będzie dostępna dla mieszkań-
ców Warszawy do ostatniego dnia grudnia.

Wystawa została dofinansowana w ramach konkursu dotacyjne-
go ze środków Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zapraszamy do
obejrzenia wystawy!

Dzień 27 września jest dla
Mokotowa dniem szcze-
gólnym. Tego dnia oddaje-
my hołd bohaterom Po-
wstania Warszawskiego.

Dziś też, jak co roku, z głębi
serca dziękujemy obecnym
wśród Nas uczestnikom tamtych
bohaterskich dni 1944 roku. Nie
ma słów, którymi moglibyśmy
w pełni wyrazić naszą wdzięcz-
ność. Jednak to, co możemy zro-
bić, to swoją postawą, zachowa-
niem dawać świadectwo, że pa-
miętamy i będziemy pamiętać,
że to bohaterstwo, które  stało
się udziałem Powstańców War-
szawskich stanowi testament dla
nas i następnych pokoleń - po-
wiedział burmistrz Mokotowa.

Uroczystości rozpoczęły się o
godzinie 9.00 w kościele pod we-
zwaniem św. Michała Archanio-
ła gdzie odbyła się msza św. w in-
tencji poległych Powstańców.

Złożono kwiaty w Sanktu-
arium Bojowym pod tablicą Lu-
dwika Bergera – twórcy Pułku
Armii Krajowej „Baszta”, w par-

ku Dreszera pod pomnikiem
„Mokotów Walczący 1944” oraz
pod tablicą poświęconą miesz-
kańcom Mokotowa, którzy nieśli
nieocenioną pomoc Powstań-
com Warszawskim.

Pamięć o bohaterskich czy-
nach żołnierzy Pułku Armii Kra-

jowej Baszta i ich ofierze krwi
stanowi wielką dumę Dzielnicy
Mokotów i jest ona wyrażona w
aktywności na rzecz środowiska
mokotowskich kombatantów.

Podczas uroczystości zostały
wręczone zasłużonym w upa-
miętnianiu tradycji Pułku Basz-

ta Odznaki Pamiątkowe Pułku
Armii Krajowej Baszta - „Baszta
wiernym przyjaciołom”.

2 października odbędzie się za-
kończenie obchodów Powstania
Warszawskiego: godz. 18.00,
Park gen. G. Orlicz-Dreszera, po-
mnik „Mokotów Walczący 1944”.

Wystawa „Prezydent Gabriel
Narutowicz i jego czasy 
w Warszawie i Polsce”

Kolejne inwestycje na Mokotowie

Zakończenie obchodów Powstania Warszawskiego

Kartka z kalendarza

Mokotów wczoraj i dziś
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W przyszłym roku rachun-
ki Warszawy za energię
elektryczną wzrosną o co
najmniej pół miliarda zło-
tych. Stolica apeluje do
rządu o wsparcie dla sa-
morządów, a jednocześnie
wdraża i planuje kolejne
działania, które pozwolą
na ograniczenie kosztów
energii.

Co najmniej 500 mln zł – to
kwota, o jaką wzrosną koszty
energii warszawskich jednostek
miejskich. A może być jeszcze
wyższa po rozstrzygnięciu wszyst-
kich trwających przetargów.

– Rząd zdecydował o wpro-
wadzeniu programów pomoco-
wych wyłącznie dla niektórych
gospodarstw domowych. Trzeba
je wspierać, ale pozostawienie
bez takiego wsparcia samorzą-
dów oznacza wzrost kosztów
usług publicznych dla mieszkań-
ców m.in. Warszawy. To też ne-
gatywnie odbije się na ich kie-
szeniach. O wsparcie i konkret-
ne rozwiązania apelowaliśmy
już w grudniu ubiegłego roku.
Nie otrzymaliśmy nic. Po raz ko-
lejny musimy liczyć sami na sie-
bie – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent m. st. Warszawy. – Ta-
kim wsparciem nie można na-
zywać rekompensaty, jaką sa-
morządy otrzymują w zamian
za ubytek w dochodach PIT.
Warszawa straciła dotychczas
prawie 7,5 mld złotych, podczas
gdy rekompensata od rządu wy-
niosła jedynie 1,3 mld. Ponad 6
mld złotych – tyle na polityce
rządzących stracili mieszkańcy
Warszawy – dodaje prezydent
Trzaskowski.

Co miasto zrobiło 
do tej pory?

Koszty zakupu energii dla sto-
licy byłyby jeszcze wyższe, gdyby
nie wcześniejsze działania mia-
sta. Z powodu docierających sy-
gnałów o możliwych wzrostach
cen Warszawska Grupa Zakupo-

wa, która skupia ponad 800 miej-
skich jednostek, przeprowadzi-
ła przetarg na zakup energii jesz-
cze przed wakacjami. Koszty
wzrosły o 280 proc., jednak to
wciąż o wiele lepszy wynik niż
notują inne polskie miasta, które
postępowania przetargowe or-
ganizowały w ostatnim czasie.

Aby do pewnego stopnia unie-
zależnić się energetycznie, mia-
sto od kilku lat instaluje panele
fotowoltaiczne na dachach miej-
skich budynków. W ciągu naj-
bliższych trzech lat instalacje po-
jawią się w kolejnych 200 loka-
lizacjach, co pozwoli na konkret-
ne oszczędności finansowe. Fo-
towoltaikę zamontowano rów-
nież w części stołecznych auto-
busów, co pomaga zmniejszyć
zużycie energii do zasilania bile-
tomatów czy klimatyzacji.

Stolica oszczędza nie tylko fi-
nanse, ale również energię. Pod
koniec 2021 r. rozpoczęto wy-
mianę opraw oświetleniowych
na energooszczędne LED-y na
latarniach przy drogach krajo-
wych, wojewódzkich i powiato-
wych, które nie zostały jeszcze

zmodernizowane. W sumie wy-
mienionych zostanie ponad 38
tys. lamp, co pozwoli zaoszczę-
dzić miastu 45 proc. energii zu-
żywanej na cele oświetleniowe.
Energooszczędny jest także sto-
łeczny tabor. Nowe warszawskie
tramwaje zużywają o 30 proc.
mniej energii niż dotychczaso-
we niskopodłogowe składy, po-
dobne wyniki notują też nowo-
czesne pociągi metra.

Od 2020 r. trwa rozbudowa
Zakładu Unieszkodliwiania Sta-
łych Odpadów Komunalnych na
Targówku. Nowa instalacja po-
zwoli zapewnić nawet 25 proc.
energii potrzebnej jednostkom
miejskim. A to wciąż tylko część
działań podejmowanych przez
stolicę na rzecz oszczędności
energetycznych.

Nowa polityka 
energetyczna

To kierunek, w którym War-
szawa zmierza konsekwentnie
od wielu lat, a teraz dodatkowo
przyspiesza. Miasto właśnie
przyjęło do realizacji zintegro-
wany plan długoterminowych

działań na rzecz pokrycia po-
trzeb energetycznych. Wskazane
propozycje pozwolą jeszcze le-
piej chronić mieszkańców w cza-
sach kryzysu energetycznego.
Zaproponowane tam rozwiąza-
nia zakładają:

– ograniczenie wydatków
miasta na media od 3 do 6 mld
zł w perspektywie 10 lat. Obec-
nie koszty pozyskania mediów w
tej perspektywie szacowane są
na 16,5 mld zł. Docelowo ener-
gia elektryczna w wybranych ob-
szarach miejskich ma być wy-
twarzana bezpośrednio w odna-
wialnych źródłach energii lub na
bazie zmagazynowanej energii,
wytworzonej wcześniej z energii
odnawialnej;

– realizację konkretnych in-
westycji, które pozwolą na
oszczędności. To m. in. budowa
hubów energetyczno-wodo-
rowych dla miejskiego transpor-
tu; modernizacja około 700 wę-
złów ciepłowniczych należących
do miasta; wdrożenie systemów
zarządzania energią w miejskich
budynkach; termomodernizacja
obiektów czy montaż kolejnych

paneli fotowoltaicznych na da-
chach miejskich budynków
oświatowych;

– wsparcie dla wodoru w po-
lityce transportowej miasta. Do
2030 r. nawet do 25 proc. floty
warszawskiego MZA miałyby
stanowić autobusy wodorowe.
Do tego czasu ma powstać rów-
nież cała towarzysząca infra-
struktura;

– utworzenie Zarządu Ener-
getyki Miejskiej – jednostki bu-
dżetowej m. st. Warszawy, od-
powiedzialnej m.in. za zarządza-
nie energią w miejskich jednost-
kach oraz realizacje inwestycji
w rozwój infrastruktury energe-
tycznej w mieście.

Realizacja tej strategii jest uza-
leżniona od pozyskania odpo-
wiedniego finansowania. Bardzo
ważną rolę w jej wdrażaniu będą
ogrywać środki europejskie, dla-
tego Warszawa od miesięcy ape-
luje do rządu o odblokowanie
Krajowego Planu Odbudowy.

Plan oszczędnościowy 
na teraz

– Mamy świadomość, że w ob-
liczu trwającego kryzysu energe-
tycznego, konkretne działania
musimy podjąć tu i teraz. Dlatego
wprowadzamy 10-punktowy
plan oszczędności, który pozwo-
li nam ograniczyć zużycie energii
miejskich jednostek bez uszczerb-
ku dla bezpieczeństwa oraz jako-
ści kluczowych usług miejskich –
mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m. st. Warszawy.

Na plan składają się:
1. Wyłączenie oświetlenia ze-

wnętrznego budynków jedno-
stek Urzędu m. st. Warszawy i
urzędów dzielnicowych (w uza-
sadnionych przypadkach ogra-
niczenie go do niezbędnego mi-
nimum i najpóźniej do godz.
22:00).

2. Weekendowe ograniczenie
zużycia energii w budynkach ad-
ministracyjnych oraz ciepła do
niezbędnego minimum.

3. Włączenie ogrzewania bu-
dynków administracyjnych, do-
piero gdy temperatura na ze-
wnątrz spadnie poniżej 12 stop-
ni Celsjusza.

4. Ograniczenie optymalnej
temperatury budynków admini-
stracyjnych do 19 stopni Celsju-
sza (tam gdzie funkcjonują sys-
temy BMS, czyli centralny sys-
tem zarządzania budynkiem).

5. Zobowiązanie administra-
torów budynków / ochrony do
kontroli zużycia energii po go-
dzinach pracy urzędu.

6. Wyłączenie wszystkich
zbędnych odbiorników energii
w budynkach administracyj-
nych (np. wewnętrznych ekra-
nów informacyjnych, we-
wnętrznych podświetleń w bu-
dynkach itd.).

7. Ograniczenie liczby urzą-
dzeń AGD w budynkach admini-
stracyjnych (np. czajniki elek-
tryczne czy ekspresy do kawy
dla pracowników dostępne tylko
w pomieszczeniach socjalnych).
Według naszych pomiarów to
właśnie urządzenia AGD w naj-
większym stopniu wpływają na
wzrost zużycia energii elektrycz-
nej w budynkach.

8. Opracowanie podręcznika
dot. oszczędnego gospodarowa-
nia energią w budynkach i prze-
prowadzenie warsztatów w tym
zakresie ze wszystkimi admini-
stratorami budynków miejskich
(również w dzielnicach).

Dodatkowo:
9. Wyłączenie podświetlenia

mostów (bez wpływu na oświe-
tlenie jezdni).

10. Skrócenie czasu działania
latarń ulicznych o 30 minut.

Pierwsze działania z planu są
już podejmowane. A prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski po-
lecił wszystkim podlegającym
mu jednostkom i spółkom miej-
skim wdrożenie dodatkowych
programów oszczędności zuży-
cia energii elektrycznej oraz
cieplnej. M B

Aż 1,6 mln litrów - tyle wody warszaw-
skie baseny oddały w tym roku służbom
miejskim. Zarząd Oczyszczania Miasta
podsumowuje akcję wodnego recyklingu.

170 pojazdów służb oczyszczania zapełniło się
wodą z basenów, którą następnie umyto stołecz-
ne ulice i torowiska. Przez trzy ostanie miesiące za-
miast do kanalizacji, pływalnie przepompowy-
wały ją do polewaczek. W sumie Zarząd Oczysz-
czania Miasta odzyskał 1,6 mln litrów wody.

– W dobie zmian klimatycznych woda to szcze-
gólne dobro. O ekologii w codziennej pracy pamię-
tają także warszawskie służby komunalne, które po-
łączyły siły z miejskimi ośrodkami sportu. Zarząd
Oczyszczania Miasta nadal szuka możliwości
oszczędzania zasobów przy jednoczesnym utrzyma-
niu wysokich standardów czystości. Widzimy powo-
dzenie takich działań, a akcja wodnego recyklingu
spotkała się z dużym uznaniem wśród mieszkańców
nie tylko Warszawy – mówi dyrektor Zarządu
Oczyszczania Miasta Tadeusz Jaszczołt.

Drugie życie wody
Akcja prowadzona była w czasie przerw techno-

logicznych, kiedy ze względów konserwacyjnych
konieczne jest osuszenie zbiorników na basenach.
Do ekoinicjatywy Zarządu Oczyszczania Miasta

przystąpiło w tym roku 7 ośrodków: „Wodnik” z
Pragi-Południe, „Delfin” z Woli, basen przy ul.
Lindego z Bielan, a także ochocki OSiR z Rokosow-
skiej, Centrum Sportu i Rekreacji WUM, OSiR Żo-
liborz oraz Park Wodny Moczydło. Wsparcie tech-
niczne w postaci pomp koniecznych do napełnie-
nia pojazdów służb oczyszczania zapewniała
Ochotnicza Straż Pożarna z Wesołej.

Zarząd Oczyszczania Miasta przeprowadził ak-
cję odzyskiwania wody po raz trzeci, wpisując się
tym samym w stołeczną kampanię „Szanuj wodę
– zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj”. Łącznie w ciągu
trzech ostatnich lat w ramach wodnego recyklin-
gu ponownie użyto 6,5 mln litrów wody – to nie-
mal tyle, ile pomieszczą dwa baseny olimpijskie.

Inicjatywa ZOM wskazuje, że szerzenie pro-
ekologicznych rozwiązań i dbałość o środowisko
jest możliwa w różnorodnych sektorach.

Regularne porządki
Zarząd Oczyszczania Miasta organizuje w War-

szawie regularne sprzątanie 1300 km ulic. Każda
z nich jest – od wiosny do jesieni – czyszczona na
mokro przynajmniej raz w tygodniu. Za pozosta-
łe warszawskie ulice odpowiadają urzędy dzielnic,
GDDKiA oraz zarządcy osiedli.

Z a r z ą d  O c z y s z c z a n i a  M i a s t a

Już wkrótce długość zielo-
nych torów w stolicy zno-
wu się wydłuży. Łącznie
będzie to już 28 km. Tym
razem zazielenią się trasy
w sercu miasta – Aleje Je-
rozolimskie i Jana Pawła
II. Tramwaje Warszaw-
skie podpisały umowę z
wykonawcą.

Dotychczas warszawska spół-
ka zazieleniała trasy poza cen-
trum. Dzięki ostatniemu poro-
zumieniu rozchodnikiem pokry-
te zostaną dwa odcinki sieci
tramwajowej Śródmieścia: 570
metrów w Alejach Jerozolim-
skich między placem Zawiszy a
Żelazną oraz 668-metrowy odci-
nek na Jana Pawła II między ron-
dem ONZ a dworcem Warsza-
wa Centralna. Łączna po-
wierzchnia obydwu torowisk,
gdzie tłuczeń zostanie przykry-
ty zieloną powierzchnią, prze-
kracza 4000 mkw.

Zielone tory w centrum będą
pokryte ośmioma gatunkami
rozchodnika. Gdy roślina będzie
kwitła, torowisko będzie zmie-
niało kolor. Rozchodnik zostanie
posadzony na podłożu do upra-
wy roślin, a pod nim znajdzie się
warstwa do magazynowania wo-
dy. Do rozłożenia rozchodnika
trzeba będzie przygotować także
tory. Ekipy techniczne zajmą się
ich regulacją, oczyszczeniem
tłucznia i zabezpieczeniem ich
żywicą. Prace zaplanowano w
godzinach nocnych, więc nie bę-
dą wymagały wstrzymywania
ruchu tramwajowego.

Za realizację będzie odpowia-
dać firma Werde, która na rozło-
żenie rozchodnika będzie miała
60 dni od podpisania umowy.

Wykonawca będzie również dbał
o rośliny przez najbliższe 3 lata.

Nowe zielone technologie
Obecnie w mieście jest już 27

km zielonych torów. Wraz z za-
zielenieniem torów w Alejach
Jerozolimskich i na Jana Pawła II
ich długość wzrośnie do 28 km.
Tramwajarze, głównie podczas
remontów, zastępują tradycyjną
konstrukcję torowisk zielonym
dywanem.

Rozchodnik początkowo eks-
perymentalnie został posadzo-
ny na ul. Obozowej, obecnie –
dzięki temu, że nie potrzebuje
podlewania – trafia też na inne
ulice. Zielone tory w centrum
będą pierwszymi, na których zo-
stanie zastosowana nowa tech-
nologia – nie będzie konieczna
ich pełna przebudowa, co po-
zwoli również obniżyć koszty za-
zieleniania stolicy.

Jeszcze więcej zieleni
Inwestycje tramwajowe w

Warszawie, które będą prowa-

dzone w ciągu najbliższych
dwóch lat, będą miały jeszcze
więcej nowych zielonych roz-
wiązań. Zielone torowiska poja-
wią się wzdłuż budowanych
tras na Kasprzaka, Gagarina i
do Wilanowa. Przy nowych to-
rach tramwajarze zaplanowali
też posadzenie wysokich, wy-
rośniętych drzew.

Na trasie do Wilanowa, któ-
rej budowa trwa od połowy
sierpnia, nawet w węższych
miejscach, gdzie nie można by-
łoby myśleć o drzewach, poja-
wią się specjalnie formowane
egzemplarze. Oprócz tego prze-
widziano posadzenie zwykłych
drzew. Nasadzenia pojawią się
także na części peronów.

Tramwajarze pracują nad ko-
lejnymi zielonymi inwestycjami.
Jedną z nich jest powstająca za-
jezdnia Annopol. Obiekt w du-
żym stopniu będzie zasilany z
odnawialnych źródeł energii. Bę-
dzie również odzyskiwał wodę
deszczową.

z t m . w a w . p l

Warszawa oszczędza – plan stolicy na kryzys energetyczny

Więcej zielonych torów w Warszawie

Sprzątanie z oszczędzaniem wody
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Ruszyły prace związane z
powrotem ruchu tramwa-
jów na warszawski Wila-
nów. Okazuje się jednak,
że ta proekologiczna inwe-
stycja spowoduje, że wy-
ciętych zostanie 400
drzew. Część mieszkańców
jest zdania, że wycinka
wszystkich zaznaczonych
w planie drzew jest bezza-
sadna. 

W dniu 5 maja 2020 r. zawar-
to kontrakt na zaprojektowanie
oraz wykonanie kolektora ście-
kowego w ul. Gagarina. Nad no-
wym kanałem powstanie także
linia tramwajowa. Usprawnie-
nie transportu ścieków oraz
zwiększenie możliwości reten-
cyjnych układu pozwoli na ogra-
niczanie ryzyka powstawania
zalewisk i podtopień w trakcie
intensywnych opadów deszczu.
Obie inwestycje – kolektor i li-
nia tramwajowa wymagają sko-
ordynowania robót naziemnych
i podziemnych. Właśnie dlatego
zdecydowano się na wspólną re-
alizację.

Zadanie wykona konsorcjum
firm – Inżynieria Rzeszów i Bal-
zola za nieco ponad 190 mln
złotych brutto. Całe zadanie bę-
dzie wykonane w ciągu 34 mie-
sięcy. W tym samym czasie, czy-
li w 2023 roku,postanowiono

zaprojektować i zbudować tra-
sę do Wilanowa, która połączy
się z torami na Gagarina. Dzię-
ki temu z Wilanowa do centrum
pasażerowie dojadą tramwajem
w około 30 minut. Tory na Ga-
garina to część większego pro-
jektu,  związanego z budową
trasy tramwajem do Wilanowa.
Trasa ta, o łącznej długości ok.
20 km, docelowo połączy Wolę,
Ochotę, Mokotów i Wilanów.

Całe zadanie zostało podzielo-
ne na kilka etapów. Projekt jest
dofinansowany z środków unij-
nych na lata 2014 – 2020. Kwo-
ta dofinansowania wraz z tram-
wajami to 555 milionów zło-
tych. Cały koszt inwestycji sza-
cowany jest na niemal 1,2 mi-
liarda. Konieczna będzie, nie-
stety, spora wycinka drzew.
Konkretnie 400 sztuk, z których
wiele to wiekowe i cenne dla
otoczenia okazy. 

Część zdrowych, dużych
drzew stojących wzdłuż projek-
towanej linii tramwajowej, a tak-
że  krzewy zostaną wykarczo-
wane. Wynika to z konieczności
przeprowadzania kabli elek-
trycznych (podziemnych i na-
ziemnych) czy rur instalacji
cieplnej. Spółka Tramwaje Miej-
skie potwierdza, że wykonawca
jest zobowiązany wygrodzić
drzewa, umieścić w ziemi wo-

kół nich ekrany korzeniowe, ru-
ry układać metodą przeciskową
zamiast w wykopach, a jeśli te są
konieczne, to robić je ręcznie, a
nie koparką. 

W wielu miejscach powstają
protesty dotyczące wycinek
drzew, które zacieniają budynki
mieszkalne lub przestrzenie pu-
bliczne. Jedną z najbardziej zna-
nych stała się akcja nagłośniona
przez Tomasza Kuszłejko, rad-
nego dzielnicy Wilanów. Samo-
rządowiec chce uratowania
drzewa, które zacienia stację ro-
weru miejskiego Veturilo przy
al. Rzeczypospolitej. 

„Jako Mieszkańcy Wilanowa
prosimy o podjęcie działań,
zmierzających do znacznego
zredukowania wycinek drzew
podczas budowy. Z drugiej stro-
ny prosimy o zintensyfikowa-
nie działań mających na celu
dosadzenie większej ilości
drzew. Jako przykład drzewa
do uratowania wskazujemy to
rosnące u zbiegu ul. Hlonda i
Al. Rzeczypospolitej o numerze
1415. (…) Wycięcie drzewa
oznaczonego w dokumentacji
inwestycji o numerze 1415 uwa-
żamy za nieuzasadnione i sta-
nowczo się temu sprzeciwiamy.
Prosimy Tramwaje Warszaw-
skie - inwestora tego przedsię-
wzięcia o dokonanie zmiany w
planie realizacji inwestycji i za-
chowanie tego dorodnego drze-
wa. Uważamy sam pomysł na
jego wycięcie za błąd! Przy tej
okazji prosimy również o podję-
cie starań ograniczających pla-
nowane wycinki przy ul. Sobie-
skiego 6. Jest tam sporo pięk-
nych i starych drzew. Część z
pewnością - przy odrobinie sta-
rań z Państwa strony - uda się
uratować.” czytamy w apelu do
prezesa spółki Tramwaje War-
szawskie podpisanym już przez
200 warszawiaków. Czy reali-
zatorzy inwestycji wezmą ten
apel pod uwagę? P i o t r  C e l e j

Dzięki pilotażowemu po-
rozumieniu miasta z Uni-
wersytetem Warszaw-
skim, studenci kierunków
pedagogicznych będą od-
bywali praktyki w miej-
skich szkołach i przed-
szkolach. Porozumienie
obejmuje również dosko-
nalenie kompetencji ka-
dry pedagogicznej oraz
oferty edukacyjnej dla
uczniów z placówek
oświatowych biorących
udział w projekcie.

– Tak jak w całej Polsce, rów-
nież warszawskie placówki
oświatowe, od kilku lat mierzą
się z problemem deficytu na-
uczycieli, a liczba wakatów ro-
śnie w alarmującym tempie. Do-
świadczeni nauczyciele odcho-
dzą, a młodzi nie podejmują pra-

cy w tym zawodzie. Dlatego tak
bardzo cieszymy się ze współ-
pracy z Uniwersytetem War-
szawskiem, który kształci przy-
szłą kadrę pedagogiczną – pod-
kreśla Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta m. st. War-
szawy. – Dzięki współpracy z
Uniwersytetem Warszawskim
uruchamiamy dwuletni, pilota-
żowy projekt praktyk dla studen-
tów kierunków pedagogicznych,
który pozwoli młodym ludziom
na przygotowanie do pracy w
zawodzie nauczyciela, a miej-
skim placówkom na pozyskanie
w przyszłości świetnie wykształ-
conej i przygotowanej kadry. W
ramach projektu umożliwimy
studentom nie tylko obserwacje
czy prowadzenie zajęć, ale rów-
nież udział w radach pedago-
gicznych, zebraniach z rodzica-
mi, aby jak najlepiej poznali
funkcjonowanie przedszkoli i
szkół – dodaje wiceprezydent.

Prof. ucz. dr hab. Sławomir
Żółtek, prorektor ds. studentów
i jakości kształcenia Uniwersy-
tetu Warszawskiego podkreśla,
że współpraca z miastem pozwo-
li na jeszcze lepsze przygotowa-
nie studentów do zawodu: –

Przyszli pedagodzy muszą zo-
baczyć jak wygląda praca na co
dzień w szkołach i przedszko-
lach, a edukacja przez praktykę
to najlepsze połączenie. Porozu-
mienie z miastem to dobry po-
czątek i dobre rozwiązanie w
kształceniu przyszłych nauczy-
cieli, które również pozwoli mło-
dym ludziom na budowanie ka-
riery na solidnym fundamencie.

Przyszli nauczycieli 
na praktykach 

W ramach porozumienia zo-
stanie utworzona „Warszawska
sieć przedszkoli i szkół ćwiczeń
Uniwersytetu Warszawskiego”,
przez cały rok akademicki w wy-
branych placówkach oświato-
wych, dla których organem pro-
wadzącym jest m. st. Warszawa,
będą odbywały się praktyki stu-

denckie. W okresie pilotażo-
wym, czyli w ciągu najbliższych
dwóch lat, w projekcie weźmie
udział 14 miejskich przedszkoli
oraz 12 szkół podstawowych i
ponadpodstawowych.

Praktyki mają umożliwić stu-
dentom zarówno obserwacje
lekcji, w tym godzin wychowaw-
czych, ale również ich współpro-
wadzenie i prowadzenie, omó-
wienie konspektów lub scena-
riuszy zajęć przygotowanych
przez praktykanta.

W czasie odbywania praktyk
studenci będą mieli zapewnio-
ne wsparcie opiekuna, którego
wyznaczy dyrektor szkoły lub
przedszkola. Opiekunem może
zostać osoba m. in. z min. 4-let-
nim doświadczeniem pracy w
zawodzie nauczyciela, która po-
siada kompetencje do pełnienia
roli mentora. Aby umożliwić stu-
dentom poznanie sposób funk-
cjonowania przedszkola czy
szkoły, praktykant będzie brał
udział w zebraniach grona pe-
dagogicznego, rad pedagogicz-
nych, zebraniach z rodzicami,
wycieczkach i innych wydarze-
niach organizowanych przez pla-
cówkę. Studenci biorący udział

w praktykach poznają również
zasady organizacji pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej szkoły lub przedszkola
oraz prowadzenia niezbędnej
dokumentacji. 

Obecnie m. st. Warszawa
przygotowało niemal 200
miejsc na praktyki dla studen-
tów oraz ponad 100 nauczycie-
li-mentorów, którzy jako opie-
kunowie będą wsparciem dla
praktykantów.

Na mocy porozumienia o
współpracy miasta z Uniwersyte-
tem Warszawskim uczelnia
umożliwi uczniom ze szkół bio-
rących udział w projekcie w za-
jęciach dodatkowych oraz pro-
jektach naukowych i popularno-
naukowych UW. Z kolei nauczy-
cielom, uniwersytet zapewni
możliwość udziału w zajęciach
doskonalących kompetencje na-
ukowe i dydaktyczne oraz w wy-
kładach czy seminariach orga-
nizowanych przez uczelnię.

Nauczyciele odchodzą 
z zawodu

Tak jak w całej Polsce, rów-
nież warszawskie placówki
oświatowe, od kilku lat mierzą
się z problemem deficytu na-
uczycieli. We wrześniu 2021 r.
placówki oświatowe w Warsza-
wie miały problem z obsadze-
niem ok. 2800 etatów. W tym
roku brakuje już ponad 3500 na-
uczycieli. Te dane pokazują, że
mamy do czynienia z coraz więk-
szym kryzysem w edukacji, rów-
nież w Warszawie, gdzie zarob-
ki pedagogów są najwyższe i
gdzie samorząd zapewnia do-
datki finansowe.

Największe braki kadrowe w
miejskich placówkach oświato-
wych dotyczą nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego (po-
nad 340 etatów), nauczycieli po-
siadających kwalifikacje z zakre-
su pedagogiki specjalnej zatrud-
nianych do współorganizowa-
nia kształcenia uczniów niepeł-
nosprawnych oraz wychowaw-
ców w świetlicy (ponad 300 eta-
tów) i nauczycieli języka angiel-
skiego (ponad 200 etatów). 

Dodatkowo w Warszawie,
spośród 31 tys. zatrudnionych
ponad 5 tys. to nauczyciele w
wieku emerytalnym lub przed-
emerytalnym. Z badań nastro-
jów prowadzonych w ramach
międzynarodowego projektu
pn. „Teachers Drop Out”,  wyni-
ka, że blisko połowa kadry na-
uczycielskiej zatrudnionej w
publicznych szkołach, myśli o
odejściu z zawodu. To problem
ogólnopolski.

Co istotne, studia na kierunku
pedagogicznym przygotowują-
ce do zawodu nauczyciela przed-
szkolnego, wczesnoszkolnego i
nauczania specjalnego, są coraz
rzadziej wybierane przez stu-
dentów, a duża część z nich rezy-
gnuje z tego kierunku w czasie
podjętych studiów. M B

Zakończył się montaż czuj-
ników, dzięki którym każ-
dy mieszkaniec Warszawy
może sprawdzić aktualną
jakość powietrza w stolicy
i sąsiednich gminach. Za-
montowano ponad 160
urządzeń, co czyni po-
wstałą sieć monitoringu
jedną z największych w
Europie.

Warszawa systematycznie
zajmuje się problemem zanie-
czyszczeń powietrza. Ważne
jest także rzetelne informowa-
nie mieszkańców o aktualnym
stanie jego jakości. Dlatego do
dotychczasowych stacji pomia-
rowych dołączyły właśnie 164
czujniki zamontowane przez
firmę Airly Public. Aż 108 urzą-
dzeń pojawiło się w stołecz-
nych dzielnicach, pozostałe
rozlokowano w 17 sąsiednich
gminach.

W Warszawie najwięcej no-
wych czujników – dokładnie

połowę – zamontowano przy
placówkach edukacyjnych. Po-
zostałe pojawiły się m.in. przy
wybranych urzędach dzielnic i
ciągach komunikacyjnych, przy
Centrum Edukacji Leśno-Prz-
yrodniczej na ul. Rydzowej oraz
przy Schronisku na Paluchu.
Wszystkie urządzenia będą in-
formować o aktualnej jakości
powietrza w mieście.

– Zdrowie i jakość życia
mieszkańców są dla nas abso-
lutnym priorytetem. Dlatego
dbamy o poprawę jakości po-
wietrza. Aby lepiej poznać źró-
dła zanieczyszczeń i chronić
mieszkańców, rozwijamy war-
szawski system monitoringu
powietrza. Uruchomiliśmy już
2 precyzyjne stacje – na Pradze
oraz w Śródmieściu. Teraz uzu-
pełniamy system gęstą siecią
małych czujników. Wspólnie z
17 gminami partnerskimi bu-
dujemy jeden z największych
systemów w Europie. Czyste

środowisko to lepsze warunki
życia dla wszystkich warsza-
wianek i warszawiaków – mó-
wi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m.st. Warszawy.

Dane ze wszystkich dotych-
czasowych stacji referencyjnych
oraz ponad 160 nowych czujni-
ków można sprawdzić już na
warszawskiej platformie IoT
oraz w aplikacji mobilnej War-
szawa 19115.

Czujniki mierzą zanieczysz-
czenie pyłami zawieszonymi
PM10, PM2,5, a także – co jest
nowością – PM1, czyli pyłami,
których średnica nie przekracza
1 mikrometra. Oprócz tego
wszystkie czujniki mierzą zanie-
czyszczenie dwutlenkiem azo-
tu, a część urządzeń zlokalizo-
wanych z dala od ulic, dodatko-
wo ozonem.

Dzięki nowym urządzeniom
jakość powietrza można spraw-
dzić także w 17 sąsiednich gmi-
nach: Halinowie, Izabelinie, Kar-
czewie, Konstancinie-Jeziornie,
Lesznowoli, Milanówku, Niepo-
ręcie, Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Otwocku, Piastowie,
Radzyminie, Starych Babicach,
Sulejówku, Wieliszewie, Woło-
minie, Ząbkach i Zielonce.

Urządzenia kupiono w ra-
mach projektu „Wirtualny War-
szawski Obszar Funkcjonalny
(Virtual WOF)” współfinanso-
wanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego woje-
wództwa mazowieckiego na la-
ta 2014-2020. Zakup został sfi-
nansowany w 80% ze środków
unijnych.

Nowe czujniki monitorują powietrze

Podczas budowy tramwaju do 
Wilanowa pod topór trafi 400 drzew

Praktyki przygotują do zawodu nauczyciela
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Trenowany przez Krzysz-
tofa Ziemiańskiego pięcio-
letni Night Tornado doko-
nał wyjątkowego wyczy-
nu, wygrywając po raz
drugi z rzędu prestiżową
gonitwę Wielka Warszaw-
ska. Drugi był jego stajen-
ny kolega, również pięcio-
letni Petit.

Night Tornado nie dość, że po-
wtórzył sukces sprzed roku, to
dokonał tego w imponującym
stylu, prowadząc na dystansie
2600 m od startu do celownika.
Jedynym koniem w historii Słu-
żewca, który wygrał WW, pro-
wadząc wyścig od startu do me-
ty, był znakomity, choć tempera-
mentny ogier Dixieland pod dżo-
kejem Romanem Maciejakiem.
Było to w 1980 roku. Ustrzelając
w minioną niedzielę dublet w
tak prestiżowej gonitwie, stajnia
trenera Krzysztofa Ziemiańskie-
go zgarnęła aż 245 tys. z ogólnej
puli 306.250 złotych. Jeśli do-
damy do tego zwycięstwo ogie-
ra Clyde’a w Nagrodzie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (37 tys.
zł) oraz drugie miejsce Timema-
stera w Nagrodzie Mosznej
(14.800 zł), można powiedzieć,
że niedziela była dniem Ziemiań-
skiego – tak pod względem spor-
towym, jak i finansowym.

Wygrana Night Tornado ma
dodatkową wartość, ponieważ
tegoroczna Wielka Warszawska
była bardzo mocno obsadzona.
Na starcie stanęło aż pięć koni
trenowanych za granicą – dwa z
Francji, dwa z Czech i jeden z
Niemiec, jak również ścisła czo-
łówka służewieckich stayerów.
Po starcie na czoło wyszedł do-
siadany przez Stefano Murę fa-
woryt Night Tornado, którego
przez cały dystans podpierał Pe-

tit. Pochodzący z Włoch dżokej
kontrolował tempo wyścigu, by
Night Tornado mógł zachować
siły na finisz. Taka taktyka zda-
ła egzamin. W połowie prostej
podopieczny Krzysztofa Zie-

miańskiego włączył „przerzut-
kę” i oddalił się od rywali poko-
nując ostatnią „ćwiartkę” (250
m) w sprinterskim czasie 28,9
sek. Drugi na celownik wjechał
Petit, wyprzedzając o szyję tre-
nowaną we Francji klacz Callie-
pie i o niecałą długość tegorocz-
nego polskiego derbistę ogiera
Jolly Jumper oraz trenowaną w
Niemczech klacz Nania, które

zajęły „łeb w łeb” czwarte miej-
sce. Czas wyścigu bardzo dobry,
tylko o 3,3 sekundy gorszy od
kosmicznego rekordu wykręco-
nego w WW w 2011 r. przez le-
gendarnego ogiera Intensa. 

Wyhodowany we Francji kasz-
tanowaty Night Tornado jest
własnością państwa Emilii, Jo-
anny, Magdaleny, Zofii i Rober-
ta Traków.

Pewnego rodzaju niespo-
dzianką była porażka w Nagro-
dzie Mosznej (kat. A, 1600 m)
naszego najlepszego milera
ogiera Timermaster, który mu-
siał uznać wyższość trenowa-

nego w Niemczech wałacha
Tarkhan. Trzecie miejsce nie-
oczekiwanie wywalczył wete-
ran Comin’Through. Trzyletni
Tarkhan trenowany jest przez
Rolanda Dzubasza dla słynnej

niemieckiej stadniny Gestüt Au-
enquelle mającej wielkie trady-
cje wyścigowe. Z Gestüt wywo-
dzi się m.in. utalentowany kasz-
tanek Torquator Tasso, który w
2021 r. wygrał w Paryżu goni-
twę Prix de l’Arc de Triomphe,
najwyżej dotowany wyścig w
Europie. W Nagrodzie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla
dwuletnich folblutów obyło się

bez sensacji, świetnie dyspono-
wany Clyde bez wysiłku rozpra-
wił się z niepokonaną w trzech
kolejnych startach klaczą Mari-
gold Blossom. Clyde pokazał
zadatki klasy i wydaje się wyra-

stać na jednego z kandydatów
do wygrania w przyszłym roku
najpoważniejszych wyścigów
dla koni z rocznika derbowego.
Właścicielami ogiera są stajnia
Niespodzianka oraz pani Ma-
rianna Surtel.

Ciemną stroną tegorocznej
Wielkiej Warszawskiej była nie-
obecność prezydenta stolicy.
Od 75 lat WW nieprzerwanie

patronowali kolejni prezyden-
ci miasta. Nie bez powodu. Sko-
ro wyścig ma w tytule słowo
“warszawska”, to kto inny poza
prezydentem tego miasta może
być jego dumnym patronem?
Sponsorów może być stu, ale
patron tylko jeden, czyli prezy-
dent stolicy wybrany na ten
urząd przez warszawiaków.
Tymczasem w 2019 r. zarząd
Totalizatora Sportowego, orga-
nizatora gonitw na Służewcu,
arbitralną decyzją “sprzedał”
patronat jednemu z banków.
Po raz pierwszy w historii ta
warszawska gonitwa rozegrana
została nie o nagrodę prezy-
denta naszego miasta, lecz o
puchar prezesa jednego z ban-
ków. Dzisiaj w tytule figuruje
skromny zapis „Gonitwa mię-
dzynarodowa dla 3-letnich i
starszych koni”. Decyzja ma
oczywisty kontekst polityczny i
pozostaje mieć nadzieję, że
wkrótce patronat prezydenta
stolicy zostanie WW przywró-
cony. Drugą ciemną stroną nie-
dzielnej gali był zakaz korzy-
stania z toalet usytuowanych
na parterze Trybuny Honoro-
wej nawet dla właścicieli słu-
żewieckich koni, którzy wspól-
nie z graczami są solą służe-
wieckiego toru. To dzięki ich
pasji, popartej dużymi pie-
niędzmi przeznaczanymi na za-
kup koni wyścigowych oraz ich
trening, wyścigi konne w Polsce
w ogóle mogą istnieć. Ludzie
ci chyba zasłużyli sobie na to,
by w tak uroczystym dniu móc
korzystać z czystej zadbanej to-
alety, a nie z postawionych na
okoliczność na powietrzu prze-
nośnych latryn typu „toi toi”. 

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o :  To r  S ł u ż e w i e c

Nocne Tornado zmiotło rywali na Służewcu!

TTuużż ppoo ssttaarrcciiee NNiigghhtt TToorrnnaaddoo ((1111)) oobbjjąąłł pprroowwaaddzzeenniiee ii nniiee ooddddaałł ggoo aażż ddoo cceelloowwnniikkaa..

Z autentycznym i niesłabnącym podziwem obserwuję entuzjazm
z jakim ekipy angażowane przez Spółdzielnię „Stokłosy” zwalcza-
ją każdy skrawek zieleni. Ofiarami tego niszczycielskiego zapału pa-
dają nie tylko trawniki, ale również krzewy. 

Nasyłani przez Spółdzielnię kosiarze z zapałem godnym lepszej
sprawy wygalają trawniki do gołej ziemi i nie spoczną dopóki nie
przekształcą ich w wypalone przez słońce klepisko. Dopiero widok
gołej ziemi z kępkami wyrudziałej trawy studzi niszczycielskie za-
pędy do następnego razu. O szkodliwości tego typu działań w sy-
tuacji kiedy walczy się o każdy skrawek zieleni w miastach nie
trzeba chyba nikogo rozsądnego przekonywać. 

Niekwestionowany pozytywny wpływ zieleni na nasze życie za-
leży od ilości biomasy, którą działania spółdzielni skutecznie ogra-
niczają. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego postanowiłem sta-
nąć w obronie osiedlowej zieleni. Za ograniczeniem beztroskiej
dewastacji przemawiają również względy ekonomiczne, bowiem
wszyscy ponosimy koszty zbędnego koszenia, również ekologicz-
ne w postaci emisji spalin i hałasu oraz zużycia plastykowych wor-
ków na skoszoną trawę. Nie można również pomijać względów na-
tury estetycznej. Nikomu chyba nie sprawia przyjemności widok kle-
piska z żałosnymi resztkami trawy. Trudno również polubić wi-
dok czarnych worów z gnijącą trawa, tygodniami leżących pod na-
szymi oknami. 

W rezultacie zamiast angielskich eleganckich trawników otrzy-
mujemy za własne pieniądze zgrzebną wiochę. Rezygnacja ze spe-
cyficznie pojmowanych zabiegów pielęgnacyjnych przyczyni się
również do zwiększenia bioróżnorodności. Byłaby to także dla
Spółdzielni niepowtarzalna szansa znalezienia się w awangardzie
postępu, dzięki wpisaniu się w coraz popularniejsze trendy polega-
jące na rezygnacji z koszenia trawników. Od zagrożeń nie są rów-
nież wolne krzewy. Przynajmniej raz w roku dzielne ekipy dokonu-
ją ich masakry przy użyciu pił mechanicznych. W rezultacie osta-
ją się jedynie suche badyle udekorowane więdnącymi liśćmi. 

M a r e k  L u b i ń s k i

Przy wtórze werbli przedstawiciele stołecznych i cen-
tralnych instytucji złożyli we wtorek kwiaty pod po-
mnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Miasto
uczciło 83. rocznicę utworzenia podziemnej admini-
stracji w trakcie II wojny światowej.

- Kończył się wrzesień, było trochę cieplej niż dziś. Nie minęły jesz-
cze cztery tygodnie od najazdu Niemców na Polskę, walki jeszcze
trwały. Walczyła jeszcze Warszawa, miała skapitulować dopiero na-
stępnego dnia. A wielcy tamtego czasu, ludzie bardzo daleko-
wzroczni podjęli decyzję, która jest absolutnym fenomenem na
skalę światową. Decyzję o utworzeniu Polskiego Państwa Pod-
ziemnego – mówił wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek pod-
czas wtorkowych uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa
Podziemnego nieopodal Sejmu.

27 września przypadła 83. rocznica utworzenia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. To fenomen niespotykany w żadnym kraju pod-
czas II wojny światowej. W podziemiu działała polska administracja.
Tajne nauczanie objęło wg różnych szacunków nawet milion młodych
ludzi od szkół powszechnych po wyższe uczelnie. W Generalnej Gu-
berni działało 2 tys. szkół średnich. Studia w czasie wojny ukończy-
ło 10 tys. studentów (poloniści, historycy, ale też lekarze).

Wychodziły podziemne książki, gazety – łącznie ponad tysiąc ty-
tułów. Armia Krajowa liczyła w szczytowym momencie prawie
400 tys. żołnierzy. Istniał wymiar sprawiedliwości, a efektem jego
decyzji był m. in. wyrok śmierci na Franza Kutscherę, szefa SS i Po-
licji na dystrykt warszawski – wykonany 1 lutego 1944 r.

– Mówimy, że Polacy są dobrzy tylko w spontanicznych akcjach.
Ale państwo podziemne zadaje temu kłam, było dobrze zorganizo-
waną strukturą, fenomenem. To wy byliście tym fenomenem –
zwracał się do zebranych kombatantów Tomasz Bratek. – Wiemy,
że nic nie jest dane raz na zawsze. Niepodległość utrzymamy, ślu-
bujemy wam to.

Uczestnicy uroczystości – przedstawiciele prezydenta, prezy-
dium Sejmu i Senatu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej – złożyli wieńce pod pomnikiem. Uczcili też pamięć zmarłych
ekumeniczną modlitwą, apelem pamięci i salwą honorową. M B

Prezydent Rafał Trza-
skowski powołał pełno-
mocniczkę ds. równego
traktowania, powierzając
tę funkcję Karolinie Zdro-
dowskiej, dyrektorce koor-
dynatorce ds. przedsię-
biorczości i dialogu spo-
łecznego. 

Pełnomocniczka będzie dzia-
łać na rzecz upowszechniania
różnorodności, równości, rów-
nouprawnienia, sprawiedliwo-
ści społecznej, równości szans i
powszechnego uczestnictwa w
życiu publicznym, kulturalnym,
społecznym i gospodarczym osób
mieszkających w Warszawie.

Prezydent uznał, że w sytuacji,
kiedy zwiększa się różnorodność
Warszawy ważne jest powołanie
pełnomocniczki ds. równego
traktowania, która będzie pro-
wadziła działania na rzecz rów-
nych szans i przeciwdziałania
dyskryminacji. O utworzenie te-
go stanowiska w mieście upomi-
nały się też organizacje pozarzą-
dowe zrzeszone w Branżowej Ko-
misji Dialogu Społecznego ds.
równego traktowania. Działania
pełnomocniczki oparte będą na
przyjętej w kwietniu przez Radę
Warszawy Polityce różnorodno-
ści społecznej m.st. Warszawy
oraz na „Deklaracji – Warszaw-
skiej polityce miejskiej na rzecz
społeczności LGBT+”.

Powołanie pełnomocniczki to
element działań miasta w zakre-
sie tzw. społecznej inkluzywno-
ści, przeciwdziałania dyskrymi-
nacji i wsparcia różnorodności
społecznej. Właśnie teraz, kiedy
w Warszawie mieszka coraz wię-
cej migrantów, migrantek,
uchodźców i uchodźczyń, jest to
bardzo potrzebne.

– Dziękuję Panu Prezydentowi
za zaufanie i powierzenie tak od-
powiedzialnej funkcji. W obliczu
trwającej wojny w Ukrainie i kry-

zysu humanitarnego, który doty-
ka też Warszawę, jak również
braku właściwej ochrony praw-
nej części grup mniejszościo-
wych, to duże wyzwanie. Ale
miasto zrobiło już duży krok w
kierunku dbania o osoby zagro-
żone dyskryminacją i jej przeciw-
działania. Niedawno przyjęliśmy
w Warszawie „Politykę różno-
rodności społecznej”, która jest
drogowskazem w podejmowa-
niu działań na rzecz ochrony
praw człowieka, propagowania
idei równości, różnorodności i
włączania społecznego. Moje
działania będą zmierzały do włą-
czenia Warszawy do międzyna-
rodowego grona miast szanują-
cych prawa mniejszości i opiera-
jących swój kapitał rozwojowy
na różnorodności – mówi pełno-
mocniczka ds. równego trakto-
wania, Karolina Zdrodowska.

Pełnomocniczka Prezydenta
m. st. Warszawy do spraw rów-
nego traktowania została powo-
łana zarządzeniem Prezydenta
21 lipca 2022 r. Swoje zadania
będzie realizowała przy pomocy
Centrum Komunikacji Społecz-
nej Urzędu m. st. Warszawy, w
szczególności Wydziału Równe-
go Traktowania.

List � List � List � List � List � List � List

Zielono mi...
Hołd dla Polskiego 

Państwa Podziemnego

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

W czasie Powstania War-
szawskiego w wieku 12 lat
byłem wraz z  rodziną  na
przymusowym wygnaniu,
po łódzkim obozie dla  wy-
siedlonych przy ul Łąko-
wej w Brzesku - Słotwinie.
Służyłem wówczas do
Mszy św. w  kościele para-
fialnym. Zastępowałam
Mamę w przygotowywa-
niu okopów przeciwczoł-
gowych w okolicach mia-
sta.  Pracowałem pod do-
zorem starych żołnierzy
Wehrmachtu – Ślązaków,
którzy mieli do nas ojcow-
ski, opiekuńczy, stosunek. 

Wieczorami chodzi-
łem na tajny kurs
szkolny z zakresu 7.

klasy szkoły podstawowej, opar-
ty na podstawie przedwojennych
programów i podręczników, z
preferencją lekcji historii Polski i
Europy.  W czasie krótkich  wa-
kacji  letnich  przebywałem w
Tymowej, u wujostwie Pączkie-
wiczów, także wysiedlonych.
Wujek Władysław był przed woj-
ną starostą jarocińskim, Jego sy-
nowie Ireneusz i Bogdan – żoł-
nierze Armii Krajowej – zorgani-
zowali mi krótki kurs wiedzy o II
wojnie światowej i o Powstaniu
Warszawskim.

Wpełni świadomy sto-
sunek do Powstania
powstał u mnie w

czasie studiów doktoranckich w
Instytucie Historii PAN, podczas
francuskiego stypendium. W
1964 r.  poznałem Zygmunta Za-
rembę, przewodniczącego   PPS
za granicą, redaktora naczelne-
go powstańczego „Robotnika”,
współautora głównych  deklara-
cji programowych swojej partii,
Rady Jedności Narodowej  i  Kra-
jowej Rady Ministrów. „Wywoła-

liśmy powstanie, przygotowując
się do niego  w czasie okupacji
niemieckiej – podkreślał w roz-
mowie ze mną –  by być gospo-
darzem we własnym kraju. W
trakcie powstania staraliśmy się
wprowadzać zasadnicze refor-
my społeczne, akcentując jego
demokratyczny, ogólnonarodo-
wy charakter. Byliśmy gotowi do
pokojowej,  dobrosąsiedzkiej
współpracy ze Związkiem So-
wieckim, na zasadzie respekto-
wania naszej niezawisłości  poli-
tycznej i sojuszu z anglosaskimi
sojusznikami, którzy niestety
udzielili nam minimalnej pomo-
cy militarnej i zgodzili się na dyk-
tat Stalina w Teheranie, Poczda-
mie i Jałcie w sprawach polskich.

W 1990 r. udało mi się wydać
w oficynie  wydawniczej „Rytm”
w Paryżu, z którą jestem od lat
związany, dzięki Redaktor Doro-
cie Świderek  wspólnie z Oleną
Blaton, córką Zygmunta Zarem-
by – jego powstańcze  artykuły i
informacje w antologii  „Zyg-
munt Zaremba, Powstanie Sierp-
niowe „Rytm:”. Paryż  1990.  

Byłem  uczniem całej czo-
łówki  Biura Informacji
i Propagand KG AK, kie-

rowanego przez Jana Rzepeckie-
go ps. „Wolski” – pracownika IH
PAM, moich drogich profesorów:
Stefana Kieniewicza, Aleksandra
Gieysztora, Tadeusza Manteuf-
fla, Witolda Kuli  i współpracow-
ników Delegatury Rządu RP:
Stanisława Lorentza,  Stanisła-
wa Herbsta, Władysława Tom-
kiewicza. Wspomnianym profe-
sorom BIP-u i Delegatury poświę-
ciłem szkice biograficzne w  zbio-
rze.  „Konfraternia  warszawskich
historyków pod znakiem  Klio.
Subiektywne biogramy nauczy-
cieli i kolegów” Tom I „Rytm” (
Warszawa 2014).

P od wpływem wspo-
mnianych profesorów,
a przede wszystkim

doktora Józefa Rybickiego ps.
„Andrzej”,  kierownika  Dywer-
sji Okręgu Warszawskiego, czę-
stego uczestnika dyskusji Pra-
cowni Dziejów Warszawy IH
PAN i prof. dr. Macieja Kwiat-
kowskiego,  autora fundamen-
talnej monografii „ Tu mówi po-
wstańcza Warszawa” Dni  Po-
wstania  w audycjach Polskiego

Radia i dokumentach niemiec-
kich, PIW, Warszawa  1994 – sta-
le uzupełniałem fragment po-
święcony Powstaniu w  6 wyda-
niach „Historii Warszawy”,  po-
czynając od 1972 roku 

Wzbiorze  mych stu-
diów „Powstanie
Warszawskie 1944”

z obszerną przedmową gen.
bryg. Zygmunta Ścibor-Rylsk-
iego, „ Rytm” ( Warszawa 2014 ),
przede wszystkim przedstawi-
łem militarne i polityczne aspek-
ty  Powstania Sierpniowego,  ko-
rzystając z pomocy poprzednika
generała na stanowisku Prze-
wodniczącego Związku Po-
wstańców Warszawskich – doc.
dr. Kazimierza Leskiego,  przy-
jaciela mojej rodziny. W 1998 r
odsłaniał on  w Żabieńcu No-
wym, wspólnie z Bp  Siedleckim
Janem Mazurem, Obelisk Papie-
ski, przed  którym każdego 1
sierpnia spotykają się powstańcy
i ich rodziny, pamiętając, że Pan
Kazimierz, członek Komendy
Głównej ds. Wywiadu, był wal-
czącym do ostatnich dni Powsta-
nia dowódcą  kompanii „Bran-
dla”, działającej w rejonie Placu
Trzech Krzyży,  odznaczonym
przez gen. Bora- Komorowskiego
krzyżem „Virtuti Militari”.

K orzystając z prac wielu
kolegów z IH PAN, a
przede wszystkim pro-

fesorów: Aleksandra Gieysztora,
Krzysztofa Dunin- Wąsowicza,
Eugeniusza Duraczyńskiego, To-
masza Szaroty, Tomasza Strzem-
bosza oraz Jana Ciechanowskie-
go, Józefa Garlińskiego,  Włady-
sława Pobóg-Malinowskiego, a
z kraju: Adama Borkiewicza, Je-
rzego Kirchmayera, Władysława
Bartoszewskiego, Andrzeja
Krzysztofa Kunerta i Antoniego
Przygońskiego  – udało mi się
wydać kilka pozycji o międzyna-
rodowych aspektach Powstania
Warszawskiego. Były to: „Mocar-
stwa wobec Powstania  War-
szawskiego 1944 roku, Wybór
dokumentów  i materiałów, opra-
cowanie redakcyjne   M. M. Droz-
dowski ( z udziałem M. Kwiat-
kowskiego, M Gettera, A. Korzo-
na), „Rytm” , ( Warszawa 1994);
„ Międzynarodowe aspekty  Po-
wstania Warszawskiego  1944
roku, opracowanie redakcyjne
M. M. Drozdowski i H. Szwan-
kowska, „Rytm”, Warszawa 2004
i  „Świat wobec Powstania War-
szawskiego 1944” z przedmową
dr. Tadeusza Skoczka – dyrekto-
ra Muzeum Niepodległości,
Rytm:”(Warszawa 2015).

Pod wpływem badań nad
ludnością cywilną  War-
szawy czasów wojny

polsko- sowieckiej 1919-1921,
września 1939 r i okupacji nie-
mieckiej 1939- 1944 powstała ca-
ła seria prac zespołowych na te-
mat ludności cywilnej i społe-
czeństwa obywatelskiego w okre-
sie  Powstania Warszawskiego.
Prace te podjęły zespoły: Instytu-
tu Historii PAN, Archiwum War-
szawy i Muzeum Historycznego
Warszawy. Prace cieszyły się
szczególnym  wsparciem i opie-
ką profesorów  Tadeusza Man-
teuffla – dyrektora IH PAN i jego
następcy prof. Czesława Madaj-
czyka oraz  prof. Stanisława Pło-
skiego, byłego Szefa Biura Histo-
rycznego Komendy Głównej Ar-
mii Krajowej. Miałem zaszczyt
kierować zespołami redakcyjny-
mi : „Ludność cywilna  Powstania
Warszawskiego,  tom I-IV. PIW (
Warszawa 1974) i „ Exodus War-
szawy. Ludzie i miasto po Po-
wstaniu  1944 tom I- V ,
PIW(Warszawa 1992-1995).

Wspomnienia  i rela-
cje  warszawiaków,
zbierane od wielu

lat przez różne instytucje badaw-
cze i nasze zespoły redakcyjne,
są bezcennym źródłem  wiedzy
historycznej. Organizując wiele
spotkań poświęconych Powsta-
niu Sierpniowemu w TMH i Ko-
lekcji Porczyńskich im. Jana
Pawła II, opracowałem redak-
cyjnie  zbiór  pt. „ Polonia  wobec
Powstania  Warszawskiego . Stu-
dia i dokumenty”, Rytm” ( War-
szawa 2001) .

Zespół przyjaciół: redak-
tor Hanna Szwankow-
ska, ks. Wacław Karło-

wicz, bohaterski kapłan Starów-
ki warszawskiej  i redaktor An-
drzej Wernic pomogli mi opraco-
wać redakcyjnie  dokumenty, re-
lacje i poezję w antologii „Kościół
a Powstanie Warszawskie: Wy-
dawnictwo Archidiecezji War-
szawskiej ( Warszawa  1994).

Wspólnie z koleżankami z
„Zośki” i „Parasola”: Danutą Ka-
czyńską i Marią Wiśniewską,
uczestniczącymi   w zebraniach
Pracowni Dziejów Warszawy IH
PAN, opracowaliśmy antologię
dokumentów i tekstów histo-
rycznych „ Testament  powstań-
czej Warszawy, „Rytm” (Warsza-
wa 1994). 

Wspólnie z Hanną
Szwankowską uda-
ło nam  się  wydać

w „Rytmie” w latach 2004-2006
dwa tomy Archiwum Politycz-
nego  Stefana Starzyńskiego,
prezydenta Warszawy w latach
1934-1939, a w roku 2006 wy-
dałem w Oficynie Wydawniczej
„Iskry” trzecią, luksusową,
znacznie rozszerzoną edycję bio-
grafii S. Starzyńskiego pt. „Sta-
rzyński. Legionista. Polityk Go-
spodarczy. Prezydent Warsza-
wy” (Warszawa 2006), za którą
dostałem nagrodę Biblioteki Ra-
czyńskich w Poznaniu. 

Za  1. edycję biografii
Starzyńskiego, wyda-
nej w 1977 roku przez

Państwowy Instytut  Wydawni-
czy, otrzymałem nagrodę „Poli-
tyki”. Jednym z najbliższych
współpracowników Starzyńskie-
go jako Prezydenta Warszawy i
przewodniczącego Związku
Miast Polskich  był Marceli Po-
rowski dyrektor ZMP, od 1941 r.
Delegat Rządu RP dla M. St.
Warszawy i Prezydent powstań-
czej Warszawy.  Jemu poświęci-
łem biografię, wydaną przez
pruszkowską oficynę „Vipart”
Stanisława Zielińskiego pt „Mar-
celi Porowski, Prezydent po-
wstańczej Warszawy. Działacz
samorządowy. Delegat Rządu
RP” „Vipart”, Pruszków 2010 .
Wspomnianą biografię opraco-
wałem w oparciu o archiwum
domowe Porowskiego,  urato-
wane przez  synową  Elżbietę
Porowską, która wspomniane
archiwum podarowała miastu. 

Po wykorzystaniu źródeł
z Instytutu Pamięci Na-
rodowej przez dr Elżbie-

tę Paziewską wydaliśmy „Archi-
wum  Marcelego Porowskiego”,
„Vipart” ( Pruszków 2019).  Po-
rowski, człowiek głęboko religij-
ny o poglądach chrześcijańsko-d-
emokratycznych,  jako Delegat
Rząd  RP na Warszawę i Prezy-
dent Powstańczej Warszawy sta-
rał się o zgodne porozumienie
wszystkich nurtów politycznych,
zaangażowanych w Powstaniu,
nie wykluczając PPR, w ramach
Rady Obrony Stolicy. Ci ostatni
odmówili udziału w tej organiza-
cji, manifestując podporządko-
wanie PKWN i licząc na szybkie
zajęcie Warszawy przez oddzia-
ły Armii Czerwonej  i ludowe
Wojsko Polskie. Porowski, przy
pomocy delegatów rejonowych,
starał się w Powstaniu rozbudo-
wać różne formy samopomocy
społecznej. Po 17 stycznia 1945
r. nie brał udziału w konspira-
cyjny życiu politycznym,  anga-
żując się w proces odbudowy

Warszawy i innych miast pol-
skich  w latach 1945-1950. Po
aresztowaniu w 1951 r i skazaniu
na śmierć w 1952  stracił zdrowie
w więzieniach PRL  Po zrehabi-
litowaniu w 1957 r. nigdzie nie
mógł znaleźć pracy.

Powstaniu Warszawskie-
mu poświęciłem  stu-
dium  „ Generał Kazi-

mierz Sosnkowski, Naczelny
Wódz wobec Powstania War-
szawskiego” wyd.  IH PAN, (War-
szawa 1992)  i obszerne frag-
menty  biografii Prezydenta RP
Władysława Raczkiewicza. Są to
„Władysław Raczkiewicz Prezy-
dent TP” Tom 2 „Rytm” (War-
szawa 2002) - Rozdział VII -
Trudny partner w dobie War-
szawskie Insurekcji i jej klęski
s,209-256). 

Poza tym odrębne studia,
w pracach zbiorowych
i artykułach,  poświęci-

łem Premierowi RP Stanisławo-
wi Mikołajczykowi, gen. Tade-
uszowi Borowi-Komorowskiemu
, gen. Leopoldowi Okulickiemu,
Kazimierzowi Pużakowi, Tade-
uszowi Szturm de Sztremowi,
Stanisławowi Lorentzowi, Wła-
dysławowi  Pobóg-Malinow-
skiemu, Edmundowi Osmańczy-
kowi, Maciejowi Kwiatkowskie-
mu, Stefanowi Korbońskiemu,
Aleksandrowi Kamińskiemu.
Setki rozmów z powstańcami,
w tym członkami rodziny Ojca
Poszepczyńskich, która swój po-
powstaniowy exodus przeżyła w
naszym mieszkaniu w Brzesku
Słotwinie, udział w licznych po-
grzebach powstańców, spory o
Powstanie, które przeżyłem,  w
czasie swych prelekcji na jego
temat w Warszawie, Krakowie,
Londynie, Paryżu, Moskwie i
Bratysławie uczyniły z Insurek-
cji Sierpniowej jeden z najważ-
niejszych tematów mych zainte-
resowań i mych badań.

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

Pamięci nauczycieli i przyjaciół, uczestników 
Powstania Sierpniowego 1944 roku...

ZZbbiiggnniieeww ŚŚcciibboorr-RRyyllsskkii..

KKaazziimmiieerrzz SSoossnnkkoowwsskkii..
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Niektórzy powiadają, że dobrego nigdy dość. Trawestując nieco to powie-
dzenie dodam od siebie, że kultury nigdy dość. Zwłaszcza wtedy, gdy
znajdujemy w niej rzeczy dobre lub bardzo dobre. Jedną z rzeczy do-

brych, można rzec zjawisk w kulturze jest bez wątpienia muzyka Krzysztofa Ko-
medy.  To zjawisko ponadczasowe, które trafia zarówno w gusta starszych poko-
leń, jak i młodszych. To  zawierająca elementy polskości muzyka piękna i niezwykle emocjonalna. 

Nic dziwnego, że Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy cieszył się przez lata wielkim za-
interesowaniem słuchaczy, jak też oglądających filmy do których podkład stanowiły kompozycje te-
go wybitnego polskiego kompozytora. Właściwie słowo „podkład” nie jest do końca adekwatne do
roli tej muzyki w filmie. Uzupełnia ona obraz i wspomaga przekaz dodając mu dodatkową wartość.
Po przerwie wynikłej z przyczyn organizacyjnych znowu w Warszawie możemy podziwiać doro-
bek znakomitego kompozytora. W ramach 13.Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy cze-
kają nas dwa wydarzenia.

W piątek 7 października - kino Atlantic, godz. 20.00 - projekcja filmu „Jazz outsider” Janusza Ma-
jewskiego z udziałem reżysera oraz legendy polskiego jazzu Michała Urbaniaka.  „Jazz outsider” to
muzyczny film dokumentalny o Adamie Jędrzejowskim, znakomitym perkusiście jazzowym, któ-
ry w „złotej epoce” polskiego jazzu na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, był m. in. członkiem słyn-
nych zespołów Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. Obraz ten nawiązuje do filmów do-
kumentalnych Janusza Majewskiego z lat 60. Są to: „Opus Jazz” oraz „Jazz in Poland”. To bezcen-
ne, jedne z najlepszych dokumentów o jazzie. Prezentują najwybitniejszych polskich muzyków jaz-
zowych tamtego okresu. 

Janusz Majewski - mistrz polskiego kina z ogromnym dorobkiem. To wybitny reżyser filmowy,
pisarz, scenarzysta, rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej, twórca takich filmów jak „Zbrodniarz,
który ukradł zbrodnię,” Zaklęte rewiry”, „Lekcja martwego języka”,” Królowa Bona”, „C.K. Dezer-
terzy”, „Czarny mercedes”. Jest laureatem Srebrnych Lwów 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni za
film „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, nagrodzony przez Polską Akademię Filmową
„Orłem”  - nagrodą za osiągnięcia życia.

Michała Urbaniaka nie trzeba przedstawiać. Jest legendą polskiego jazzu, wielokrotnie na-
gradzanym muzykiem, kompozytorem i aranżerem. Światowe uznanie przyniosła mu
płyta „Tutu”, nagrana z legendą jazzu Milesem Davisem. Znany jest też jako współtwór-

ca i kreator muzyki Fusion. Jest autorem ponad 70 autorskich krążków. Współpracował z gwiazda-
mi światowego jazzu, jak: Quincy Jones, wspomniany Miles Davis, Billy Cobham, Stephane Grap-
pelli, Joe Zawinul czy Herbie Hancock. W latach 60. grał w kwintecie Andrzeja Trzaskowskiego,
Krzysztofa Komedy oraz w kolejnych formacjach Zbigniewa Namysłowskiego.8 października, godz.
19.00 - Studio Koncertowe PR im. Witolda Lutosławskiego wystąpi Piotr Schmidt Quintet ft. Krzysz-
tof Herdzin & Grzech Piotrowski. Koncert zatytułowany jest  „Komeda Nieznany 1967”. Grupa wy-
stąpi w składzie: Piotr Schmidt – trąbka, Krzysztof Herdzin – fortepian, Grzech Piotrowski – sakso-
fony, Michał Barański – kontrabas, Sebastian Kuchczyński – perkusja. 

Piotr Schmidt - topowy trębacz jazzowy, producent muzyczny, lider zespołów, wydawca, adiunkt
na wydziale Jazzu PWSZ w Nysie oraz wykładowca na wydziale Jazzu AM w Katowicach. Jest ab-
solwentem Akademii Muzycznej w Katowicach, na której w czerwcu 2016 roku uzyskał tytuł dokto-
ra w dziedzinie sztuk muzycznych, a za swą twórczość wiele nagród indywidualnych i zespołowych
m. in.: Grand Prix – Nagroda indywidualna na „Jazz nad Odrą” 2008, Nagroda indywidualna na „Jazz
nad Odrą” 2009, III miejsce, Nagroda dla Najlepszego Solisty Festiwalu na Getxo Jazz Festival, Hisz-
pania 2010. Nagrody zespołowe Piotra Schmidta to m. in.: II miejsce na Hoeilaart Jazz Festival, Bel-
gia 2010, Grand Prix oraz Nagroda Publiczności na Getxo Jazz Festival, Hiszpania 2010.

8 października, godz. 20.20 - Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego wystąpi Daniele di
Bonaventura Band’Union for Komeda (ITA).  To ich premiera w Polsce. Wystąpią w składzie: Da-
niele di Bonaventura - bandoneon, Marcello Peghin - gitara dziesięciostrunowa, Felice Dela Gau-
dio - kontrabas, Alfredo Laviano - perkusja.  Usłyszymy kompozycje Komedy w nowych aranżacjach,
specjalnie przygotowane na  zamówienie festiwalu. 

Daniele Bonaventura. To włoski wirtuoz bandoneonu, pianista, kompozytor i aranżer. Od począt-
ku swojej muzycznej kariery zafascynowany muzyczną improwizacją. Studiował muzykę klasycz-
ną od ósmego roku życia, uczył się gry na fortepianie, wiolonczeli, ale również dyrygowania orkie-
strą. Jego twórczość obejmuje szeroki zakres muzyki od klasycznej, jazz, po world music. Kompo-
nuje on także muzykę teatralną i filmową. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Niezależnie od kon-
certów warto zajrzeć do Internetu lub poszukać nagrań wspomnianych wyżej muzyków. Przede
wszystkim warto przypomnieć sobie Krzysztofa Komedę, zwanego Chopinem jazzu. 

Festiwal ma piękny dorobek. W poprzednich latach gościli tu wybitni twórcy, reżyserzy i kry-
tycy filmowi: Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki, Janusz Morgenstern, Andrzej Buko-
wiecki, Jerzy Płażewski, Janusz Wróblewski.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Gwiazdy uczczą Chopina Jazzu!

Z aufanie… Im jestem starszy, tym bardziej cenię sobie to słowo, które, mo-
im zdaniem, jest od zarania dziejów jedną z podstawowych więzi mię-
dzyludzkich, zarówno w rodzinie, jak i grupach społecznych. Szczegól-

nie w czasach kryzysów. W przypadku relacji międzyludzkich zaufanie to po
prostu uczciwość drugiej strony wobec nas.  Warto przyjrzeć się samej definicji
zaufania, bo jest ona specyficzna – intuicyjna. Dla mnie zaufanie, to oczekiwanie określonego za-
chowania z czyjejś strony, które pociąga za sobą określone działanie. Obiekt zaufania może być do-
wolny, może to być człowiek, zwierzę, przedmiot, bądź instytucja. I tu dochodzimy do meritum. Ostat-
nio organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała wyniki badań dotyczą-
cych zaufania obywateli do swoich rządów. Pochyliłem się nad badaniami, metodyką oraz wynika-
mi i co wyczytałem? To, że Polska odnotowała w nich największy spadek i zajmuje ostatnie miej-
sce wśród analizowanych państw. 

I tak, w 2019 r. zaufanie do rządu Mateusza Morawieckiego wyraziło 49 proc. Polaków, ale już
rok później rządowi tzw. Zjednoczonej Prawicy ufało jedynie 27 procent, co jest spadkiem prawie
o połowę. To by się zgadzało z wynikami sondaży przeprowadzanych przez niezależne pracownie
badawcze, jak na przykład Kantar Group (siedziba w Londynie), które dają tzw. Zjednoczonej Pra-
wicy 27-29 procent poparcia. Tak się składa, że komu jak komu, ale organizacji OECD ufam w 100
procentach, tym bardziej, że podobne wyniki padły w badaniach przeprowadzonych w ramach pro-
jektu Policy Institute z King’s College w Londynie w styczniu 2022 r. wśród 12 tys. obywateli z Wiel-
kiej Brytanii, Irlandii, Polski, Niemiec, Norwegii i Włoch. 

Po zapoznaniu się z wynikami badań zadałem sobie pytanie, jak dużym krajem europejskim mo-
że rządzić ekipa, której nie ufa ponad 70 proc. obywateli? Wiadomo, że w Polsce poziom zaufania
społecznego od lat pozostaje na niskim poziomie. A jak jest w Europie i na świecie? W przeciwień-
stwie do Polski, w większości krajów Unii Europejskiej zaufanie do rządów zauważalnie wzrosło.
Na pierwszym miejscu znajduje się Finlandia (w 2019 r. 64 proc., a rok później aż 81 proc.), na dru-
gim Holandia (62 proc./78 proc.), a na trzecim Dania (63 proc./72 proc.). W skali świata te trzy
państwa wyprzedzane są jedynie przez Szwajcarię (80 proc./85 proc.) oraz Norwegię (60 proc./83
proc.). O dziwo, jeden z najwyższych wzrostów zaufania do władzy należy przypisać Portugalii (44
proc./62 proc.), za nią uplasowała się Szwecja (51 proc./67 proc.). Natomiast nieznaczny przyrost
zaufania pojawił się w Irlandii (58 proc./59 proc.), Hiszpanii (37 proc./38 proc.) oraz we Francji
(38 proc./41 proc.). Poza Europą największą pewność wobec działań rządów mają Nowozeland-
czycy oraz Kanadyjczycy. Podobne tendencje wystąpiły w USA, gdzie poparcie dla Demokratów i
Joe Bidena wyraźnie wzrosło (36 proc./47 proc.). 

N asuwa mi się na myśl kolejne pytanie: czemu od lat Polacy nie wierzą, bądź z dużym dy-
stansem podchodzą do własnego rządu i nie ma żadnego znaczenia, czy państwem rzą-
dzi lewica, prawica czy też liberałowie? To chyba stała cecha myślenia Polaków – wyso-

kie zaufanie do naukowców, lekarzy, czy organizacji charytatywnych (m. in. Owsiak) i prawie ze-
rowe do polityków. Tak radykalny podział może odzwierciedlać tęsknotę opinii publicznej, która po-
szukuje charyzmatycznych autorytetów nieuwikłanych w spory oraz politykę. 

Brak zaufania do władzy i elit datuje się w Polsce od stuleci. Od czasów Polski szlacheckiej,
poprzez rozbiory, II Rzeczpospolitą i okres Peerelu Polacy przekonywali się, że władza nie kie-
ruje się dobrem ogółu, a czasami celowo działa na niekorzyść ludzi. Okres PRL to kontynuacja
wybijania naszych elit. Rzeź rozpoczęli w 1939 roku Sowieci na terenach wschodnich (Katyń).

Po wkroczeniu Niemców do Polski rozpoczęto
realizację operacji „Tannenberg”, której celem
było wymordowanie polskich elit – naukowców,
urzędników wyższego szczebla, lekarzy, ziemian,
nauczycieli, działaczy społecznych i politycznych.
Po wyzwoleniu polscy komuniści, sterowani przez
Sowietów, wyrżnęli resztę polskiej inteligencji i
patriotów. Pozostaliśmy bez elit i przez wiele lat
Polską rządził prostak, zwany towarzyszem
Szmaciakiem, oraz doktryna „Nie matura, lecz
chęć szczera zrobi z ciebie oficera”, zaś pierwszy
sekretarz PZPR wygłaszał długie przemówienia

propagandowe, krasząc je obelgami w rodzaju „Szpotański, człowiek o mentalności alfonsa,
tkwiący w zgniliźnie rynsztoku i ziejący sadystycznym jadem na partię i rząd” (Janusz Szpo-
tański – poeta, satyryk, teoretyk literatury, tłumacz, osoba niezwykłego intelektu i odwagi).
Nadszedł w końcu rok 1989, zmiana ustroju w państwie, wolność, demokracja, ale do dzisiaj
nie zrobiono nic, by poprawić zaufanie ludzi do państwa. Władza powinna potrafić wznieść się
ponad własne interesy i kierować dobrem ogółu, ale tak nie jest. Skoncentrowana na bieżących
gierkach politycznych polska polityka wciąż pełna jest jazgotu. Dobro wspólne stało się u nas
pojęciem abstrakcyjnym. 

J ak mogę wierzyć rządzącym, skoro nie są wobec mnie i reszty obywateli szczerzy? Skoro pre-
mier rządu notorycznie mija się z prawdą? Skoro przywódca rządzącej partii politycznej obrzy-
dliwie, prostacko rechocze, dworując sobie publicznie z osób LGBT? Skoro nie możemy do-

wiedzieć się prawdy o stanie finansów państwa? Kto wie, jak wysoki jest w rzeczywistości państwo-
wy dług publiczny? Tego nie wie nikt, bowiem rząd przejął kontrolę polityczną nad wydatkami, któ-
re nie są nadzorowane przez parlament. Premier i jego ministrowie w sposób arbitralny decydują
o wydawaniu setek miliardów złotych i zadłużaniu państwa. Stąd rozbieżności pomiędzy PDP a EDP,
czyli długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych, stanowiącym jeden z elementów unij-
nego kryterium fiskalnego z Maastricht. Dług wyliczany tą metodologią wyniósł na koniec 2021 r.
rekordowe 1,41 bln zł, czyli o 40 proc. więcej niż pięć lat temu. 

Różnica między zadłużeniem obliczanym według krajowych i unijnych standardów wynosi
obecnie 258,1 mld zł i w tym roku z pewnością się powiększy, ponieważ pączkują kolejne fun-
dusze, takie jak Fundusz Pomocy dla Uchodźców, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych i rządowy fun-
dusz Polski Ład. Fundusze zadłużają się, by rząd mógł finansować postawione przed nim zada-
nia (500+, trzynaste i czternaste emerytury, itp.). Gdyby wpisać do oficjalnego budżetu wydat-
ki związane m. in. z funkcjonowaniem Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (pro-
gram pomocowy dla przedsiębiorców uruchomiony w ramach Tarczy Antykryzysowej) oraz cią-
gle pączkującymi funduszami, państwowy dług publiczny byłby wyższy niż 55 proc. PKB. Po-
wyższych danych nie opublikował rząd, lecz niezależne (jeszcze) media. To tak buduje się za-
ufanie społeczeństwa do rządu?

Na szczęście są jeszcze instytucje i jednostki godne najwyższego zaufania. To lekarze i
szpitale – oczywiście nie wszystkie. Z moich bogatych doświadczeń, największych z za-
kresu ortopedii i traumatologii, mogę wymienić kilka nazwisk oraz adresów plasujących

się na najwyższej półce społecznego zaufania. To 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Byd-
goszczy i prof. dr hab. n. med. Marek Harat, jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w tej czę-
ści Europy. Tamtejsza Klinika Neurochirurgii to istne medyczne cacuszko funkcjonujące niczym szwaj-
carski zegarek, z personelem o najwyższych kwalifikacjach. W długim życiu nie spotkałem tak za-
angażowanej w swoją pracę i tak uprzejmej pielęgniarki, jak oddziałowa mgr Renata Waliszewska.
Brakuje słów uznania. Kolej na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i dr. Jana Grzego-
rza Murawskiego, zastępcę ordynatora Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki. Fachowiec
i lekarz przez duże „L”, a dr hab. n. med. Jan Kochanowicz, dyrektor szpitala, uczynił z tej lecznicy
wzorzec dla innych. Czy dr Jan Chruściński i Szpital Powiatowy im. J. Babińskiego w Sierpcu. Wy-
konano mi tam artroskopię kolana. Dlaczego tam, a nie w Warszawie? To proste – po wieloletnim
pętaniu się po stołecznych oddziałach ortopedycznych skonstatowałem, że w stolicy mamy coraz
mniej ortopedów – specjalistów i coraz więcej ortopedów – biznesmenów. Pojechałem więc „na me-
dyczną prowincję” i dzisiaj nie czuję, bym w ogóle miał kolano. W felietonie poświęconym zaufa-
niu społecznemu, a raczej postępującemu brakowi zaufania do instytucji państwowych, nie mogło
zabraknąć wymienionych wyżej osób oraz placówek. To krzepi i nie odbiera nadziei na poprawę sy-
tuacji na tym obszarze.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Komu dziś można ufać?

„Jak mogę wierzyć 
rządzącym, skoro nie 
są wobec mnie i reszty 
obywateli szczerzy? 
Skoro premier rządu 
notorycznie mija się 
z prawdą?“

Do terapeuty zgłosił się orzeł.
- Panie doktorze, niech pan pomoże.

Wpadłem w depresję. Jest coraz gorzej.
Już za godzinę zginę! Mój Boże!

Przez pokolenia czczono mnie w godle,
Dziś poniżony czuję się podle.

Nie mam już siły. Niech pan ratuje!
Co z tego kraju zrobiły zbóje?

Dotąd polskości byłem symbolem,
Dzieci się o mnie uczyły w szkole,
Mój wizerunek budził szacunek,

A dziś? Ucierpiał! Czy jest ratunek?

Kiedyś najmłodszy Polak pamiętał,
Jaki jest znak twój? Orzeł - rzecz święta.

Dziś bohatera robią z agenta,
A mną pomiata kłamca i krętacz.

Teraz ktoś taki na domiar złego
Dostaje Order Orła Białego.

I chodzi o to, że ktoś patriotom,
Prosto w twarz pluje, mnie wdeptał w błoto.

Dziś się znalazłem na tym etapie,
Że o skuteczną proszę terapię.

Potrzebny lekarz. Kto mnie obroni?
Faryzeuszy trzeba pogonić!
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Około 80 km na południowy za-
chód od Warszawy przy trasie
S8 (dawnej „gierkówce”), poło-
żone jest powiatowe miasto Ra-
wa Mazowiecka. Trasa S8 prze-
chodzi obrzeżem Rawy w odle-
głości ok. kilometra od tamtej-
szego rynku. Takie położenie
sprawia, że podróżujący trasą
Warszawa – Katowice (i dalej)
mijają Rawę bez większego za-
interesowania. Stwierdzam to
na własnym przykładzie, gdyż
jeżdżąc  tą trasą prawie sto ra-
zy, jakoś nigdy nie było mi po
drodze, aby wstąpić do Rawy. 

Obecnie przygotowuję książkę o naj-
ważniejszych dawniej miastach Mazow-
sza, toteż, nie miałem wyboru – mu-
siałem udać się tam i  zatrzymać. Poje-
chałem w powszedni dzień tzw. komu-
nikacją publiczną; rano autobusem ko-
munikacji międzymiastowej, a powró-
ciłem busikiem do Skierniewic, skąd
Kolejami Mazowieckimi do Warszawy.
Rawa, która była miastem wojewódz-
kim w dawnej Rzeczypospolitej, nie ma-
jąc połączenia kolejowego (nie licząc
działającej niegdyś wąskotorówki), ze-
szła do poziomu nobliwego, ale zapo-
mnianego przez Boga i ludzi miastecz-
ka na skraju historycznego Mazowsza.

To obecnie miasto powiatowe w wo-
jewództwie łódzkim, zamieszkałe
przez ok. 20 tys. osób. Położona jest
na Wysoczyźnie Rawskiej, nad rzeką
Rawką, dopływem Bzury. Gdy się pa-
trzy na dzieje Rawy – znajdującej się
niemalże w samym środku etnicznych
ziem polskich, zastanawia fakt, że od
początku naszej państwowości istniały
tu silne fortyfikacje. Najpierw gród (XI
– XIII w. - obecnie Anielska Góra, ok. 2
km od rawskiego rynku), później za-
mek drewniano-ziemny, a od  połowy
XIV w. - potężny zamek ceglany, „na
niewielkim sztucznym wzniesieniu w
widłach rzek Rawki i Rylskiej, oddzie-
lony fosą od miasta położonego na za-
chód” (patrz:  Guerquin Bohdan, Zam-
ki w Polsce, „ARKADY”, Warszawa
1974, s. 251-252).  

Zamek wybudowano  na polecenie
księcia Siemowita III (1320 – 1381).
Położony jest na „wzgórzu” usypanym
na mokradłach, w niewielkiej odległo-
ści od miasta. Swoim położeniem, pla-
nem i czasem powstania bardzo przypo-
mina zamek w Ciechanowie i do pew-
nego stopnia – zamek w Liwie.  W ob-
rysie ma wymiary: 66 x 64 m i jest (był)
pod względem powierzchni najwięk-
szy na Mazowszu.

Pierwszy etap budowy ukończono  pod
koniec  XIV w. Później był  rozbudowywa-
ny przez kolejnych władców Mazowsza,
a następnie władców Polski, szczególnie
po pożarze w 1507 roku. Zamek był wów-
czas siedzibą starosty rawskiego; odby-
wały się na nim sądy grodzkie i mieściły
się archiwa, ale także skarbiec. W 1562
roku sejm w Piotrkowie wyznaczył Rawę

jako siedzibę Komisji Skarbowej dla
Kwarcianego Wojska, w związku z czym
na zamku (od 1569 r.) przechowywano
tzw. skarb rawski, służący opłacaniu woj-
ska kwarcianego. 

W czasach I Rzeczypospolitej Rawa
była stolicą województwa.  W Króle-
stwie Polskim początkowo była mia-
stem obwodowym, a później powiato-
wym i takim pozostała do dnia dzisiej-
szego. Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę, Rawa (w 1924 r. do nazwy
dodano przymiotnik –  Mazowiecka)
znajdowała się w województwie war-
szawskim do 1938 r., kiedy to włączo-
na została do województwa łódzkiego
(w latach 1975-1998 w województwie
skierniewickim). 

Tu więziony był chan krymski!
W początkach XVII w. zamek w Ra-

wie był wykorzystywany jako więzienie
(więzienie stanu). W latach 1601 – 1613
więziony był tu wódz szwedzki Carl
Carlsson Gyllenhielm (1574 – 1650),
nieślubny syn króla Karola IX Wazy oraz
Jacob Pontusson De la Gardie (1583-
1652) – szwedzki polityk i wódz.  Przez
kilka lat więziony był tu także przyszły
chan krymski Islam III Girej (tron objął
w 1644 r.), który w naszej niewoli na-
uczył się polskiego i dość dobrze władał
tym językiem. Władca ten znany jest
głównie jako sojusznik Bohdana
Chmielnickiego.

W czasach „potopu” zamek został
zdobyty przez Szwedów, złupiony i w
znacznej części zniszczony. Podczas
rokoszu Lubomirskiego (1665 r.) nie
nadawał się do użytku. Przebywający
przez kilka tygodni w Rawie król Jan
Kazimierz, mieszkał w rawskim kole-
gium jezuitów, a nie na zamku. Później
zamek był wielokrotnie remontowa-
ny; na cele mieszkalne wykorzystywa-
ny był do 1794 roku. Po III rozbiorze ta
część Polski włączona została do Prus.
Prusacy potraktowali zrujnowany
obiekt jako źródło materiałów budow-
lanych; po ich rządach pozostała tylko
wieża zamkowa. Z rawskim zamkiem
łączone jest słowo: „szubrawiec”. We-
dług legendy, słowo to pochodzi od lo-
chów pod rawską fortalicją, dokąd tra-
fiali przestępcy.  Po łacinie „pod Ra-
wą”  to sub Rava. 

Z rawskim zamkiem wiąże się histo-
ria księżniczki Ludmiły,  która za rzeko-
mą zdradę została z rozkazu męża za-
murowana w zamku.  Motyw ten – być
może –  wykorzystał  William Szekspir
w jednym ze swych dzieł - „Zimowej
opowieści”. 

Konrad A Czernielewski z Muzeum
Ziemi Rawskiej napisał na ten temat:
„Po śmierci pierwszej małżonki Eufe-
mii książę poślubił Annę – córkę księcia
ziębickiego, która w miejscowej legen-
dzie znana jest jako Ludmiła. Według
Janka z Czarnkowa, Siemowit na sku-
tek intrygi swojej siostry, zaczął podej-
rzewać żonę – spodziewającą się wów-
czas dziecka – o niewierność. Książę
uwięził więc żonę w wieży na zamku w
Rawie, zaś dwórki z jej otoczenia rozka-
zał poddać torturom. Mimo że nikt nie
potwierdził jego podejrzeń, kilka tygo-
dni po porodzie kazał zamordować An-
nę, a jej rzekomego kochanka włóczyć
końmi, a potem powiesić. Dziecko, któ-
re otrzymało imię Henryk, oddano na
wychowanie ubogiej kobiecie mieszka-
jącą pod Rawą. Gdy dowiedziała się o

tym córka Siemowita z poprzedniego
małżeństwa, księżna Małgorzata – żo-
na księcia Kaśka słupskiego, poleciła
porwać dziecko i wychowała je na swo-
im dworze. Gdy Henryk dorósł,  wysła-
ła go na dwór Siemowita III. Gdy ksią-
żę dostrzegł w nim uderzające podo-
bieństwo do siebie, zrozumiał swoją
tragiczną pomyłkę. Uznał Henryka za
swojego syna i kazał kształcić. Syn ksią-
żęcy został w późniejszym okresie bi-
skupem płockim i dyplomatą, pełniąc
różnego rodzaju misje w służbie króla
Władysława Jagiełły”.

W randze stolicy
Po raz pierwszy Rawa awansuje do

rangi stolicy dzielnicy w 1313 r., gdyż na
mocy testamentu księcia całego Ma-
zowsza – Bolesława II, utworzone zosta-
ły trzy dzielnice: rawska (Siemowita
II), czersko-warszawska (Trojdena I)
oraz płocka (Wacława). Dzielnica raw-
ska obejmowała ziemie:  rawską, so-
chaczewską, ciechanowską, zakroczym-
ską i wiską (z Nowogrodem i Gonią-
dzem). Stolicą dzielnicy była Rawa,
gdzie funkcjonowała kancelaria Siemo-
wita II, który tytułował się księciem ma-
zowieckim i wiskim. Siemowit II zmarł
18 lutego 1345 r. w Wiskitkach. Jego na-
stępcą był bratanek – Siemowit III. 

Wielkim osiągnięciem księcia Siemo-
wita III było spisanie i wydanie w 1377
r. mazowieckiego prawa zwyczajowego
oraz zreformowanie sądownictwa i ad-
ministracji księstwa. Zhołdowane przez
Kazimierza Wielkiego księstwo Siemo-
wita III, po śmierci króla w 1370 r. –
odzyskało pełną suwerenność.

W połowie XV w. Księstwo Płockie, z
ziemiami zawkrzeńską i wiską, a także
ziemie rawska, sochaczewska, gosty-
nińska oraz księstwo bełskie były we
władaniu księcia Włodzisława I, który
zmarł w 1455 r. Władzę odziedziczyli
jego synowie:  Siemowit VI (1446-
1462) oraz  Włodzisław II (1448-1462).
W związku z ich niepełnoletnością (w
1455 r.) władzę sprawowała księżna-
-matka wraz z radą regencyjną. Po osią-
gnięciu 2 stycznia 1459 r. „lat spraw-
czych” przez Siemowita VI, objął on
rządy w imieniu własnym i małolet-
niego brata Włodzisława II. 

Siemowit VI występował, jako: ksią-
żę Mazowsza i Rusi oraz ziemi socha-
czewskiej, rawskiej, gostynińskiej, płoń-
skiej, raciąskiej, zawkrzeńskiej, pan i
dziedzic wiski i bełski.

Siemowit VI zmarł w nocy z 31 grud-
nia 1461 r. na 1 stycznia 1462 r. w San-
nikach, a pochowany został w katedrze
płockiej. Nie był żonaty i umarł bezpo-
tomnie. Po jego śmierci, władzę objął je-
go młodszy brat - Włodzisław II. 

Na Włodzisławie II zamknęła się linia
książąt zachodniomazowieckich, gdyż
nie miał żony i zmarł bezpotomnie. O
spadek po nim wystąpiło kilku preten-
dentów: król polski Kazimierz Jagiel-
lończyk na mocy prawa lennego zajął
księstwo rawskie i gostynińskie, a w
1476 roku także sochaczewskie. Ziemie
te zostały wówczas na stałe włączone do
Korony. Rawa i ziemia rawska  zostały
inkorporowane do Królestwa Polskiego
(1462), do którego weszły, jako woje-
wództwo rawskie.

Pamiętają J. Ch. Paska...
Prawa miejskie Rawa uzyskała przed

1321 r. i w chwili założenia należała do

największych miast Mazowsza. Świad-
czy o tym, m. in. rynek (obecnie Plac
Marszałka Piłsudskiego), o wymiarach
ok. 90 x 100 metrów (Rynek Starego
Miasta w Warszawie ma wymiary 72 x
90 m). W Rzeczpospolitej Szlacheckiej
Rawa była stolicą województwa, a w
mieście od 1613 r. działało kolegium je-
zuickie, którego jednym z absolwen-
tów był Jan Chryzostom Pasek (1636-
1701) – pamiętnikarz; marszałek sej-
miku rawskiego w 1661 r. Warto za-
uważyć, że w Pamiętnikach Paska poja-
wiło się kilka nazwisk, które dwieście lat
później uwiecznił Sienkiewicz, m. in.
Skrzetuski i Kmicic. Rawa, przez kolej-
nych zaborców, tj. Prusaków i Rosjan,
była degradowana administracyjnie,
społecznie i ekonomicznie. Tylko w
okresie Królestwa Kongresowego
(1815-1830) Rawa przeżywała okres
względnej prosperity; w 1817 władze
miejskie opracowały plan regulacji i
przebudowy miasta. W tym okresie
wzniesiono wiele kamienic, ratusz i in-
ne budynki; rozwijał się przemysł su-
kienniczy;  urządzono wielki ogród
miejski (istnieje do dnia dzisiejszego).
Po odzyskaniu niepodległości Rawa ni-
czym się nie wyróżniała; była typowym
niewielkim miastem centralnej Polski.
Warto natomiast przypomnieć, że tu w
1900 r. urodziła się Halina Konopacka
– zdobywczyni pierwszego złotego me-
dalu olimpijskiego dla Polski (31 lipca
1928 r., Amsterdam).

Zniszczenia w trakcie kampanii wrze-
śniowej były relatywnie niewielkie.
Znaczne i tragiczne zmiany nastąpiły
w wyniku likwidacji (1942 r.) rawskie-
go getta. Jednak najdotkliwsze straty
materialne  Rawa poniosła 16 stycznia
1945 r., w wyniku bombardowania
przeprowadzonego przez radzieckie
lotnictwo. Zniszczono ok 60 procent
budynków, a ponad 2 tysiące miesz-
kańców zostało zabitych.

Kolejowe wąskie gardło

Po II wojnie światowej odbudowa Ra-
wy postępowała powoli.  Wynikało to ze
znacznego wojennego ubytku mieszkań-
ców, który pogłębiony został masowym
odpływem ludności do pobliskiej War-
szawy. Drugą przyczyną był (i jest) brak
dogodnych połączeń komunikacyjnych.
To ogromna bolączka tego prastarego
miasta. Rawa, która była niegdyś mia-
stem wojewódzkim, do dnia dzisiejsze-
go nie ma połączenia kolejowego, jeśli
nie liczyć wąskotorowej kolejki Rogów-
Rawa- Biała (Rogowska Kolej Dojazdo-
wa i Rogowska Kolej Wąskotorowa).
Obecnie jest to – pierwsza i jedyna mu-
zealna kolej wąskotorowa w wojewódz-
twie łódzkim (dł. 49 km, rozstaw szyn
750 mm). Warto może przypomnieć, że
w Czechach za czasów cesarza Francisz-
ka Józefa Habsburga obowiązywała za-
sada, że osiedle/osada może być uzna-
ne za miasto, jeśli ma połączenie kolejo-
we.  Moim zdaniem, degradacja (w prak-
tyce) Rawy Mazowieckiej w naszych cza-
sach, wynika z braku przyzwoitych po-
łączeń komunikacyjnych. Na nic starania
i zapobiegliwość miejscowego samorzą-
du terytorialnego, jeśli do Rawy trudno
dojechać, a jeszcze trudniej wyjechać.
Przekonałem się o tym osobiście, pod-
czas niedawnego pobytu w tym interesu-
jącym,  historycznym mieście Mazow-
sza (chociaż nie w granicach admini-
stracyjnych województwa mazowieckie-
go). Rawa Mazowiecka jest – niestety –
przykładem miasta wykluczonego ko-
munikacyjnie, chociaż jego obrzeżem
przebiega kilka ważnych dróg kołowych.
Liczy się jednak dostępność do komuni-
kacji publicznej, a z tym Rawa ma wiel-
kie kłopoty! Tym niemniej, Rawę należy
i trzeba odwiedzić, gdyż to tylko 80 km
od Warszawy, a na Rynku czeka ławecz-
ka z Janem Chryzostomem Paskiem i je-
go wydrą.

Dlaczego dawna siedziba książąt się stoczyła...

Wykolejenie Rawy Mazowieckiej

RRaawwaa MMaazz.. - zzaammeekk.. FFoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..

RRaawwaa MMaazz..,, ddwwoorrzzeecc kkoolleejjoowwyy.. FFoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii.. JJaann CChhrryyzzoossttoomm PPaasseekk ii jjeeggoo wwyyddrraa.. FFoott.. LL.. KKrróólliikkoowwsskkii..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery,k odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KUPIĘ książki, płyty winylowe.
Dojazd do klienta. 
Tel.: 798 631 511

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

ANGIELSKI, NIEMIECKI
(Lingwistyka UW) z ponad
20.letnim doświadczeniem,
przygotowanie do egzaminów 
A1-B2, tel. 608 323 660

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DO WYNAJĘCIA bezpośrednio
dom 400 m2 na biuro, Mokotów,
blisko metra Wilanowska, 
602 770 361

DZIAŁKI budowlane 800 m2

i działki rekreacyjne k.
Prażmowa,602 770 361, 
791 394 794

KUPIĘ las koło Prażmowa, 
602 770 361

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy Prażmów i gminy Chynów,
608 867 053

SPRZEDAM narożny segment w
doskonałej lokalizacji w Grójcu.
Pow. użytkowa - 170 m2, pow.
działki – 350 m2. Do zamieszkania,
Tel. 500 596 191

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

!Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 
3 pok.,cegła, c. 740 tys. zł,
601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2

+ możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
601 720 840

!Dom ok. Góry Kalwarii, 
w stanie surowym 230 m2na
działce 1300 m2. Cicha, spokojna
okolica, tylko 350 tys. zł, 
601 720 840

!Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

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

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

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, c. 1,3
mln.zł do negocjacji, 601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena, 
601 720 840

!Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840  

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

!Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840  

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

Do wynajęcia:  
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, 
z windą, wysoki standard, garaż, 
k. metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

!Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840

!Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, 
z parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

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

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

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

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty 
na 10 lat, z najemcą, 
c. 1 mln 650 tys. zł , 601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

MONTERA tablic w
Konstancinie, praca warsztatowa,
22 754 46 70

ZATRUDNIĘ do sprzątania
bloków i terenów, 510 056 006;
509 318 602

POSZUKUJEMY
i zatrudnimy cieśli szalunkowych,
zbrojarzy, pracowników do prac

ogólnobudowlanych oraz brygady
do pracy w Warszawie, 

790 300 780

AAA MALOWANIE,
remonty, glazurnictwo, panele,

669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, 698 431 913
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY, 
602 380 218

NAPRAWA lodówek, 
602 272 464

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OKNA, 
naprawy, 

serwis, 
787 793 700

PRANIE 
dywanów, wykładzin, kanap, 

669 945 460

PRZEPROWADZKI, pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84; 
601 751 247

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaaggddaalleennaa TTwwaarroowwsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 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

ŁatwŁatwo nie będzie...o nie będzie...

Spóźnił się na autobus,
więc ukradł rower

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 21-latka po-
dejrzanego o kradzież roweru
miejskiego. Mężczyzna zwrócił
na siebie uwagę mundurowych,
ponieważ przejechał jednośla-
dem przez przejście dla pie-
szych bez wyznaczonego pasa
dla rowerów. 

Kilka minut przed północą po-
licjanci patrolujący rejon ulicy
Joliot-Curie zauważyli rowerzy-
stę przejeżdżającego przez przej-
ście dla pieszych w miejscu do te-
go niewyznaczonym. W związ-
ku z popełnionym wykrocze-
niem postanowili go wylegity-
mować oraz sprawdzić legalność
pochodzenia jednośladu.

W czasie kontroli od 21-latka
wyczuwalna była woń alkoho-
lu. Badanie alkotestem wyka-
zało wartości poniżej pół promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Mężczyzna nie miał te-
lefonu komórkowego, a tym sa-
mym aplikacji, za której pośred-
nictwem pobiera się rower zin-
tegrowany z systemem ze stacji
dokującej. Powiedział, że rower
wziął z ulicy Chełmskiej bo nie
był przypięty do słupka dokują-
cego. Potrzebował go, ponie-

waż spóźnił się na autobus i nie
miał czym wrócić do domu.
Funkcjonariusze skontaktowa-
li się telefonicznie z administra-
torem systemu obsługującego
rowery miejskie i okazało się,
że od 5 sierpnia tego roku figu-
ruje on jako skradziony.

Jednoślad został zabezpie-
czony. Rowerzysta natomiast
trafił do policyjnego aresztu.
Następnego dnia po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzuty kiero-
wania rowerem w stanie nie-
trzeźwości, za co może zostać
skazany na grzywnę w wyso-
kości 5000 zł oraz za kradzież
jednośladu, co może skutkować
karą pięcioletniego więzienia.

Ignorował wszelkie zakazy 
Policjanci z Ursynowa zatrzy-

mali 45-latka podejrzanego o
niestosowanie się do orzeczo-
nych przez sąd dwóch dożywot-
nich zakazów prowadzenia po-
jazdów mechanicznych i jedne-
go zakazu obowiązującego do
października 2023 roku. 

Kilka minut po godzinie 18.00
policjanci będący w obchodzie
służbowym ulicy Pileckiego za-
uważyli pojazd Suzuki Swift, sto-
jący przy ulicy z uruchomionym
silnikiem. Za kierownicą auta
siedział mężczyzna, który we-
dług ustaleń policjantów miał
zakaz prowadzenia samochodu.
Po chwili mężczyzna odjechał.
W związku z uzasadnionym po-
dejrzeniem popełnienia przez
niego przestępstwa funkcjona-
riusze postanowili zatrzymać go
do kontroli.

W trakcie czynności dzielni-
cowi sprawdzili mężczyznę w
policyjnych systemach informa-
tycznych. Okazało się, że ma on

dwukrotny, dożywotni zakaz
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych i jeden
trwający do 10 października
2023 roku. Mężczyzna nie ko-
mentował swojego postępowa-
nia. Został zatrzymany, a następ-
nie umieszczony w policyjnym
areszcie. Następnego dnia usły-
szał zarzuty, za które może zostać
pozbawiony wolności na 5 lat.

Usłyszał sześć zarzutów...
Nawet do 5 lat pozbawienia

wolności grozi 38-letniemu mi-
łośnikowi drogich zapachów,
który ukradł flakony marko-
wych perfum o łącznej wartości
ponad 7000 złotych. 

Policjanci otrzymali zgłosze-
nie, iż na terenie jednej z droge-
rii przy ul. Puławskiej 2 doszło
do kradzieży markowych per-
fum. Pracownik ochrony ujął
sprawcę zaboru kosmetyków
tuż po wyjściu ze sklepu. Nie-
uczciwy klient ukradł flakoniki
perfum, ale musiał je przeka-
zać stróżom prawa, którzy przy-
byli na miejsce. Miłośnik zapa-
chów był doskonale znany pra-
cownikom ochrony, gdyż przez
miesiąc dzięki zamontowanym
w punkcie drogeryjnym kame-
rom monitoringu utrwalił się
wizerunek sprawcy zaboru ko-
smetyków. 

Jak ustalili mundurowi,
38–latek, przez miesiąc wyniósł
poza linię kas flakoniki marko-
wych perfum o łącznej wartości
7402,67 zł. Mężczyzna trafił do
policyjnego aresztu. Następne-
go dnia usłyszał sześć zarzutów
zaboru cudzego mienia. Za to
przestępstwo grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności.

P O L

Kronika Stróżów Prawa
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